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Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként 
is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden 
számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes 
eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Ismétlődik a történelem
Ismétlődik a történelem. A fasizmus nem isten csapása, a fasiz-
mus a kapitalizmus szüleménye. Hitlert lenézte a német uralkodó 
elit, de amikor látták, hogy a szocialista forradalmat, a kommu-
nisták győzelmét Hitler képes megállítani, a német tőke mellé 
állt. A franciák és az angolok is utálták Hitlert, de tőle remélték a 
Szovjetunió legyőzését, így elnéztek neki mindent. Igen, mindent, 
az erőszakot, a zsidóüldözést, a koncentrációs táborokat, mindent!

Az európai tőkés elit pontosan tudja, hogy iszonyú a fele-
lősségük az emberiség előtt. Titkoljuk el az igazságot a ma 
élők előtt! Mondjuk azt, hogy a fasizmus és a kommunizmus 
a XX. század két szörnyszülöttje és minden erővel küzdjünk 
azok ellen, akik a tőke, a pénz uralmát akarják megváltoztatni.

Nyugat-Európában nem lehet tisztára mosni a fasizmust, 
bár már kísérletek vannak. Liberális történészek egész sora el-
ismeréssel szól Hitler gazdasági teljesítményéről, és már-már 
pozitív hőssé tennék, ha nem lenne az a fránya holokauszt.

Nyugat-Európa válságban van, de a tőke még úgy ahogy 
kezelni tudja a hagyományos eszközökkel. Még nem kelle-
nek rohamcsapatok, még nem kell erőszak, még nem kell 
fasizmus. Még nem kell! De holnap?

De miért ne lehetne bevetni a fasizmust Keleten, mondjuk, 
Ukrajnában? A nyugati tőke felismerte, hogy Ukrajnában 
nem úgy haladt a rendszerváltás, mint másutt a térségben. 
Az ukrán népet a hatalomra jutó tőke kirabolta, nyomorba 
döntötte. Milliók emlékeznek vissza a Szovjetunióra, a szo-
cializmusra, amikor béke volt, és tisztességes élet.

Az amerikai és a nyugat-európai tőke szabadjára engedte 
a fasizmust Ukrajnában. Felfegyverezte, kiképezte az ukrán 
fasisztákat, felkészítette őket a leszámolásra Oroszországgal.

A kelet-európai elit tudta ezt, de úgy tett, mintha nem lát-
ná. A magyar vezetést csak az foglalkoztatta, hogy mi lesz 
a magyar kisebbség nyelvhasználatával Kárpátalján. Tudták, 
látták, hogy ez az út előbb-utóbb háborúba torkollik. Nem 
törték a fejüket, könnyebb volt azt gondolni, hogy ez nem 
a mi fasizmusunk, a háború pedig nem lesz a mi háborúnk.

A fasizmus most már itt van. Az ukrán rendszer fasiszta. 
Zelenszkij fasiszta, bizonyítva, hogy a fasizmus nem akkor 
kezdődik, amikor bántják a zsidókat.  Mit tesz Európa? A 
fasiszta Zelenszkij mellé áll. Hadat üzen Oroszországnak, 
annak az Oroszországnak, amely az ukrán fasizmust akar-
ja felszámolni. Nem kell szeretni az oroszokat, de látni kell, 
hogy ma ők harcolnak a fasizmus ellen.

Legyen béke! De úgy nem lesz béke, ha megtűrjük a fa-
sisztákat és fegyvert adunk a kezükbe. Béke akkor lesz, ha a 
Nyugat és Oroszország elismeri egymás érdekeit.

Tegyünk egy szál virágot a szovjet emlékművekre! Mond-
junk nemet a háborúra, mondjunk nemet a fasizmusra!2

Jöjjenek, április 4-én tegyünk egy szál virágot a szovjet hősi 
emlékművekre! Tisztességből, emberségből és hálából is. 
Több, mint kétszázezer szovjet katona esett el nálunk. Ők 
meghaltak, mi túlélhettük a háborút. 

Felszabadulásról beszélünk, és joggal. 1944 márciusában 
a fasiszta Németország megszállta Magyarországot és hata-
lomra segítették a magyar fasisztákat, a nyilasokat. Vagyis, 
volt kiktől megszabadulni és felszabadulni.

Sokan mondták akkor is, és mondják ma is, hogy nekünk 
nem kell olyan szabadság, amit az orosz katonák hoznak. 
Csakhogy más alternatíva nem volt. Az amerikaiakat ak-
kor se nagyon izgatta Kelet-Európa sorsa. Franciaországban 
szálltak partra, ami jó messze van, és ráadásul addig vártak 
vele, amíg a szovjetek már Lvovnál, vagy ahogyan manapság 
mondják, Lembergnél jártak.

Jó lett volna, ha magunk vívjuk szabadságunkat. Igen, 
jó lett volna. De nem így történt. Mi nem léptünk ki a há-
borúból, mint a románok. Nálunk nem volt partizánháború, 
mint a jugoszlávoknál. Nekünk nem volt Charles de Gaulle 
tábornokunk, és még annyira se álltunk ellen a németeknek, 
mint a franciák. A cseheknél legalább volt egy prágai felke-
lés, igaz, egy nappal a háború vége előtt. 

Tisztelet és megbecsülés a magyar antifasisztáknak, a partizá-
noknak, a kommunista mozgalom mártírjainak, de a szabadságot 
nem ők hozták el. De ez nem kisebbíti áldozatukat és hősiességüket. 

A tényeken utólag már nem lehet változtatni. Lehet persze 
azt mondani, hogy mi a bolsevizmus, a kommunizmus ellen 
védtük Európát, s csak véletlen, hogy e nemes missziót a fa-
sizmus oldalán teljesítettük. Lehet, de azért nem árt tudni, 
hogy ez hazugság és undorító is.

1945 tavaszán a fasizmustól szabadultunk meg, a német-
től, a magyartól is. Szabad ezt tagadni? Komolyan gondolja 
bárki is, hogy jobb lett volna, ha maradnak a németek, ha 
marad a fasizmus?

Manapság az embernek déjá vu érzése van. Mintha már lát-
tuk volna azt, ami ma történik. A nyugati vezetők, a brit Cham-
berlain és francia Deladier 1938-ban Hitler mellé álltak Orosz-
országgal szemben, pedig tudták, hogy Hitler maga a fasizmus. 

Ma Johnson és Macron, Bidenről nem is beszélve, 
Zelenszkij mellé állnak az oroszokkal szemben, pedig tud-
ják, hogy Ukrajnában évek óta ünneplik Sztyepan Bandert, 
az ukrán fasizmus legismertebb fi guráját. Hősökké nyilvá-
nítják a Waff en SS csapatokkal együtt harcoló ukránokat. A 
nyugati tőke fi ntorog egy kicsit, aztán engedik: hagy csinál-

ják! Betiltják a kommunista pártot? Sebaj! Uszíta-
nak az oroszok ellen! Az nagyon jó! Küzdjenek ők 
az oroszok ellen, öljék egymást a szlávok!



33

„Mi csak gyerekek voltunk…”

Lettország: a hülyeség 
nem ismer határokat

NATO-csúcs: béke helyett 
háborút Oroszország és 
Belarusz ellen

A lengyeleknek 
Kalinyingrád kellene!

Az orosz kommunisták 
Donyeck mellett

Lettország feketelistára helyezett 31 orosz művészt és 
kulturális személyiséget. A Lettországból kitiltott orosz 
művészek között szerepel Nyikita Mihalkov Oscar-díjas 
fi lmrendező és színész, Valerij Gergijev sztárkarmester, 
Gyenyisz Macujev zongoraművész, Vlagyimir Maskov 
fi lmszínész, Nyikolaj Rasztorgujev, a „hazafi as” dala-
iról ismert rockzenész és Polina Gagarina énekesnő, a 
2015-ös Eurovíziós Dalverseny második helyezettje.

Huszonhárom éve, 1999. március 24-én a NATO repülői és rakétái megindultak Ju-
goszlávia ellen. Az agressziót „humanitárius intervenciónak” keresztelték el. Arra 
hivatkoztak, hogy Koszovót meg kell menteni az „etnikai tisztogatástól.” Valójában a 
Slobodan Milošević vezette Jugoszláviát akarták térdre kényszeríteni, amely nem volt 
hajlandó úgy táncolni, ahogyan a nyugat fütyült. A NATO könyörtelenül pusztította a 
gyárakat, iskolákat, a dunai hidakat, kórházakat. Két és félezer embert öltek meg, köz-
tük négyszáz gyermeket. „Mi csak gyerekek voltunk” – olvasható az emlékművön.

A háború ellen egyetlen NATO-állam sem emelte fel a szavát. Az első Orbán-kor-
mány a NATO rendelkezésére bocsájtotta a magyar légteret, vasutakat, közutakat. Az 
agresszió ellen csak a Munkáspárt tiltakozott, csak a Munkáspárt mondta ki, hogy ez 
nem a mi háborúnk.

A háború úgy kell a nyugati hatalmaknak, mint egy falat kenyér. 
Képmutatóak, humanizmusról beszélnek, de semmit sem tesznek 
a háború megállításáért. A NATO megegyezést ajánlhatott volna 
Oroszországnak. Rendreutasíthatta volna az ukránokat. Nem ezt 
történt! Öljék egymást tovább az oroszok és ukránok! Mi amerika-
iak, franciák és britek, jól érezzük magunkat.

Waldemar Skrzypczak tábornok, a lengyel hadügyminisz-
térium tanácsadója, aki 2006-2009 között a lengyel száraz-
földi csapatok korábbi parancsnoka volt, kijelentette, hogy 
Kalinyingrád 1945 óta „orosz megszállás” alatt van, és Len-
gyelországnak joga van visszakövetelni a területet. A kali-
nyingrádi megye területe 15 ezer négyzetkilométer, Orosz-
ország legnyugatibb része. Lakossága mintegy 1 millió.

Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (KPRF) Duma-
frakciójának delegációja a Donyecki Népköztársaságba látogatott. 
Fogadta őket Gyenyisz Pusilin köztársasági elnök. A 
KPRF az elmúlt években jelentős anyagi segítséget szer-
vezett a donyecki emberek életének javítása érdekében.
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Elegünk van a kormány 
sumákolásából!

A liberálisok Szijjártó 
fejét akarják

A Munkáspártot nem 
kérdezte az EBESZ

Megújul a Nyugati 
pályaudvar 
és környéke

Az USA a románokkal 
zsarolja Magyarországot

Valami nagyon nem stimmel, és nem csak a számokkal. A NATO úgy 
döntött, hogy négy „soknemzetiségű harccsoportot” (multinational 
battlegroup) hoz létre Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és 
Szlovákiában. Nyilvános dokumentumban nem szerepel, hogy ez hány 
katonát jelent. Orbán Viktor miniszterelnök nem ment bele részletekbe, 
csak jelezte: „NATO-erők települnek védelmi célzattal”. Szijjártó Péter 
„zászlóalj-harccsoportról” beszélt, ami szerinte néhány száz katonát je-
lent. Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint ez egy zászlóaljat jelent.

Ok! Ha csak néhány száz katonáról van szó, akkor március 7-én a 
kormány miért hozott olyan döntést, amely engedélyezi NATO-csa-
patok „Magyarországra [Baranya megye, Fejér megye, Komárom-
Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, 
Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye területére, 

Pest megye területének a Duna vonala és Fejér megye által határolt 
területére, valamint Budapest Duna vonalától nyugatra eső területé-
re (a továbbiakban együtt: Dunántúlra)] történő települését”? Mire 
készülnek a hátunk mögött? Rossz vége lesz ennek a sumákolásnak.

Szent-Iványi István, az egykori SZDSZ-es külügyi 
államtitkárt kérte fel az ATV, hogy essen neki a ke-
leti nyitás politikájának. Meg is történt. Szent-Iványi 
követelte Paks-II felmondását, ami szerinte egyéb-
ként is „leszárad”. Követelte az orosz energiafüggő-
ség felszámolását. Hogy miért lenne jobb az ameri-
kai függőség, arról nem beszélt. Ja, és követelte azt 
is, hogy Szijjártót rúgják ki, mivel a miniszter nem 
adta vissza az orosz kitüntetését.

A világ és Magyarország építészeinek legjobbjai száll-
tak versenybe, hogy megtervezhessék az új, kibővített, 
21. századi Nyugati pályaudvart, és a teljes környeze-
tét megújítsák. Döntött a szakmai zsűri, a világhírű 

brit építésziroda, a Grimshaw Architects 
nyerte meg a Nyugati tervpályázatát – 
közölte Fürjes Balázs államtitkár. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) tartozó 
Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) mintegy 
200 megfi gyelőt küld az április 3-i választásokra. A választások tisztaságát 
ellenőrzik. Megkérdezik a liberális ellenzék minden pártját, beleértve libe-
rális értelmiségi barátaikat is. A Munkáspártot nem kérdezik, pedig, ha van 
hátrányos helyzetben induló párt, az éppen a Munkáspárt. 

A HM közölte: „kétnapos látogatáson fogadta Ruszin-Szendi Romulusz al-
tábornagyot, a Magyar Honvédség parancsnokát Daniel Petrescu vezérezre-
des Bukarestben. A találkozón a NATO, valamint az Európai Unió partneri 
keretein belül tárgyaltak a két ország fejlesztési terveiről, történelmi öröksé-
günk kezeléséről és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kérdésekről.” Miről 
hablatyolnak összevissza? A románok a lengyelekkel szövetkeznek, és világ-
háborúba akarják taszítani Európát. Romániának és Magyarországnak nincs 
közös érdeke. Az USA a románokat arra használja, hogy nyomást gyakoroljon 
a magyar vezetésre. Zsarolnak bennünket, ugyanúgy, ahogyan Hitler tette.
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KB-ülés: kétszakaszos lesz 
a kongresszus

NEM a NATO-ra, 
NEM a háborúra!

Az elmaradhatatlan 
nógrádi kiruccanás

Bencsik Mihály 
a Túri TV-ben

A Munkáspárt 28. kongresszusa két szakaszban fog ülésezni. Az 
első szakasz április 23-án lesz, a második az ősz folyamán. Erről 
döntött a Munkáspárt Központi Bizottsága múlt szombati ülésén. 
A KB meghallgatta Thürmer Gyula elnök tájékoztatóját a nemzet-
közi és a hazai helyzetről. Karacs Lajosné alelnök előterjesztésében 
jóváhagyta a Munkáspárt 2021. évi pénzügyi beszámolóját. Hajdu 
József, az Elnökség tagja, a KB titkára a kongresszus technikai le-
bonyolításáról adott tájékoztatót.

Debrecenben tartott közös sajtótájékoztatót Huszti Andrea, 
az ISZOMM, és Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Be-
mutatták a Baloldali Szövetség Hajdú-Bihar megyében induló 
jelöltjeit. Szövetségesünkkel együtt lefedjük az egész megyét, 
mondta a Munkáspárt elnöke.  Mindenütt választhatnak ben-
nünket azok, akiknek elegük van a kormányból is, az ellen-
zékből is. A háborúról szólva Thürmer elmondta: NEM a 
NATO-ra, NEM a háborúra!

Borsodi kampány

A Munkáspárt-ISZOMM Baloldali Szövetségnek van jelöltje 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye minden választókerületében – 
mondta el Thürmer Gyula és Huszti Andrea Miskolcon. Fülöp 
Józsefné megyei elnök kíséretében végigjárták a várost, jelez-
ve, hogy április 3-án a Baloldali Szövetség reális alternatíva a 
kormánypártokkal és a parlamenti ellenzékkel szemben.

A kampány nem lett volna igazi az elmaradhatatlan nógrá-
di kiruccanás nélkül. Thürmer Gyula és Szanyi Tibor, az 
ISZOMM alelnöke Balassagyarmaton találkozott a válasz-
tókkal és nyilatkoztak az Ipoly Televíziónak. Nagy Attila és 
Frankfurter Zsuzsanna, a Munkáspárt Nógrád megyei vezetői 
adtak tájékoztatást a kampány tapasztalatairól.

Bencsik Mihály, a Munkáspárt alelnöke, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei elnök a Mezőtúri Városi Televízió vendége 
volt. Tanulságos történeteket idézett fel a rend-
szerváltásról, a Munkáspárt három évtizedes 
küzdelméről.
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Úton a 28. kongresszus felé
Ez év április 23-án összeül a Munkáspárt 28. kongresszusa. Négy, nyugodtan mondhatjuk, kemény év áll mögöttünk. Nem szá-
mítottunk a koronavírusra, amely megváltoztatta életünket és súlyosan akadályozta a párt normális működését. Azt is kevesen 
gondolták, hogy a négy év végén kitör a háború Európában. Rengeteg nehézséggel néztünk szembe. Sok mindent nem tudtunk 
megvalósítani terveinkből. De pártunk él, és most ez a legfontosabb. Az elmúlt két hétben 2020 végéig tekintettük át, hogy mit is 
tettünk. Kiderült, hogy nem is olyan keveset. Nézzük most a kongresszus előtti utolsó évet, 2021-et!

Borsodbóta díszpolgára lett Gulyás János

2021 jó hírrel kezdődött. Borsodbóta díszpolgára lett Gulyás Já-
nos, a település munkáspárti polgármestere. Tanácselnökként, 
majd a rendszerváltás óta folyamatosan polgármesterként vezeti 
a falut, kivívva az ott élők megbecsülését és szeretetét. 

Munkáspárt: Hagyják békén 
Breuer Pétert! Hagyják békén a Heti TV-t!

2021 elején Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere el-
vette a Heti TV helyiségét. A Breuer Péter vezette Heti TV az 
egyetlen nyíltan zsidó televízió, amely egyaránt helyet ad kor-
mánypárti és ellenzéki embereknek, időről-időre a Munkáspárt-
nak is. A Munkáspárt tiltakozott a VII. kerületi vezetés mocsok 
eljárása ellen. 

Sok sikert a szocialista Korea 
képviselőjének! 

Kang Il Cso, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság új budapesti nagykövete a Mun-
káspárt székházában járt februárban. A párt-
elnök külföldi útja miatt Karacs Lajosné és 
Bencsik Mihály, a párt alelnökei fogadták.  A 
nagykövet köszönetet mondott a Munkáspárt 
szolidaritásáért.

Budapest: a választási munka katonás fegyelmet követel

2021-ben is folyamatosan dolgozott a budapesti elnökség is. A budapesti szerve-
zet kivette részét a 2022. évi választásokból. Katonás fegyelemre, pontos, precíz 
munkára van szükség ahhoz, hogy minden kijelölt választókerületben megle-
gyen a jelölt és az ajánlásokat gyűjtő csapat – emelte ki mindig Kerezsi László, 
a szervezet alelnöke, aki Kajli Béla elnök betegsége miatt vezette az üléseket.

Pécs – őrzik a Tanácsköztársaság emlékét

A Tanácsköztársaság évfordulójáról országszerte megemlékeztek 
a Munkáspárt szervezetei. A  Baranya megyei szervezet nevében 

Kós Zoltán, a KB tagja, megyei elnök Inhof-Kós Éva 
és Sugár György virágot helyezett el Pécsett, a Köztár-
saság téri Tanácsköztársaság emlékműnél. 
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A kubai szocializmus a mi szívügyünk is

A Kubai Kommunista Párt VIII. kongresszusa áprilisban ülésezett. A 
Munkáspárt Központi Bizottsága levélben köszöntötte a kongresszust. 
„Őszinte tiszteletünket fejezzük ki a kubai forradalom történelmi nem-
zedékének, akik hősiessége és áldozata nélkül nem született volna meg 
a mai Kuba. Fidel Castro és Raul Castro elvtárs örökre beírták nevüket 
a magyar kommunisták emlékezetébe is” – olvasható a levélben.

„A Kubai Kommunista Párt az elmúlt években jelentős ered-
ményeket ért el a világfejlődés mai kihívásainak megválaszolá-
sában, a szocializmus tovább fejlesztése elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek megoldásában. 

A Kubai Kommunista Párt a legfőbb biztosítéka annak, hogy 
a kubai nép megvédje és megerősítse Kuba függetlenségét és 

szuverenitását, és az 1959-es forradalom eszméi jegyében to-
vább haladjon a szocializmus útján. Őszintén kívánjuk, hogy a 
VIII. kongresszus új lendületet adjon a szocialista építés korsze-
rűsítéséhez, a mai kornak és a kubai sajátosságoknak leginkább 
megfelelő politikai, gazdasági megoldások megvalósításához.”

Megmutattuk, hogy él és létezik a párt

2020-21 folyamán a Munkáspárt napi életében is gyökeret vertek a korszerű érintke-
zési formák. A párt megyei elnökei és budapesti elnöke vegyes formában üléseztek. 

Csak a Munkáspárt képviseli a dolgozó embereket

2021 májusában videokonferencia keretében ülésezett a Munkáspárt Központi Bizott-
sága. A KB több konkrét kérdésben döntött. A Munkáspárt üdvözölte az Igen Szolida-
ritás Magyarországért Mozgalom aláírásgyűjtési akcióját, amellyel követelték, hogy a 
minimálbér adómentesen 250 ezer forint legyen. Úgy döntött, hogy a Munkáspárt a 
saját eszközeivel, a Munkáspárt emblémájával részt vesz az aláírásgyűjtési akcióban.

Amit Kádárról tudni kell

Nagy érdeklődés kísérte Thürmer Gyula előadását a Munkás-
párt Kádár-konferenciáján. A beszéd kiváló technikai minőség-
ben ma is megtekinthető a Facebookon és a You Tube-csatornán 
is. Sok újat tudtunk meg a szocializmus időszakáról.

Kádár-megemlékezés új módon

Új módon emlékezett az idén a Munkáspárt Kádár János ha-
lálának évfordulójára. Július 3-án a Munkáspárt Elnöksége, 
a párt megyei és budapesti vezetői a párt sok tagjának jelen-
létében megkoszorúzta Kádár János sírját. A cél a bensősé-
ges megemlékezés volt és nem politikai nagygyűlés tartása. 
A rendezvényre közvetlenül a Kádár-sírnál került sor, ahol 
Thürmer Gyula mondott rövid beszédet.
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Aláírásgyűjtés a 250 ezer forintos 
minimálbérért
2021 nyarán a Munkáspárt csatlakozott az  Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom aláírásgyűjtési akciójához. Akti-
vistáink országszerte magyarázták, hogy miért van szükség a 
250 ezer forintos adómentes minimálbérre. Minden beszélgetés, 
minden találkozó jó lehetőség volt az emberekkel való találko-
zásra, a Munkáspárt megismertetésére.

Thürmer a kínai médiában

A kínai China Daily lap júliusban közölte Thürmer 
Gyula nyilatkozatát, amelyet a Kínai KP születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából adott a kínai mé-
diának. Idézte a népszerű forradalmi indulót: „ha 
nem lett volna a Kínai Kommunista Párt, nem szü-
letett volna meg az új Kína”. 

Augusztus 20-án Debrecenben

Debrecenben tartotta a Munkáspárt a Szent István napi rendezvényét. 
Kovács Máté, a Központi Bizottság tagja köszöntötte a debreceni ér-
deklődőket és a Munkáspárt tagjait, akik a vendéglátó Hajdú-Bihar 
megye mellett Budapestről, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szat-
már-Bereg, Bács-Kiskun és Pest megyéből érkeztek. A Himnusz el-
hangzása után a Munkáspárt elnöke mondott beszédet. Az ünnepség 
végén Thürmer Gyula elnök, Edelényiné Nagy Mária megyei elnök és 
Kovács Máté, a KB tagja koszorút helyeztek el Szent István szobránál.

Ünnepi könyvhét Ózdon

Ózdon is megtartották a Könyvhét rendezvényeit. A jeles 
rendezvényen a város alkotó értelmisége mellett nagyon sok 
érdeklődő is részt vett. Kónya Béla, a Munkáspárt térségi ve-
zetője aktív részese volt a Könyvhétnek. A városban jól ismert 
nem csak közéleti tevékenysége, de irodalmi munkássága is.

Szakszervezeti tanácskozás Minszkben

A globális gazdasági folyamatok társadalmi következményeiről 
rendezett nemzetközi konferenciát a Belarusz Szakszervezeti 
Föderáció. A tanácskozáson részt vett Thürmer Gyula, a Mun-
káspárt elnöke is. Ma arról beszélünk, hogy mi, emberek hogyan 
tudjuk túlélni a globális gazdasági folyamatok negatív hatásait. 
Én Magyarországról jövök, az Európai Unió egyik tagállamából. 
Elmondhatom Önöknek, hogy az EU nem csodaszer. Nem véd 
meg bennünket a világgazdasági folyamatok negatív hatásaitól – 
emelte ki a Munkáspárt elnöke, aki nyilatkozott több médiumnak.
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Venezuela függetlensége a mi érdekünk is

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke látogatást tett a Vene-
zuelai Bolivári Köztársaság budapesti nagykövetségén. José 
Reinaldo Camejo Díaz nagykövet tájékoztatást adott a venezu-
elai regionális választások folyamatáról, valamint a venezuelai 
kormány és az ellenzék közötti párbeszéd előrehaladásáról. 
Thürmer elmondta, hogy a Munkáspárt támogatja Venezuela 
harcát a függetlensége védelméért.

Élünk, tovább dolgozunk! 

E mottó jegyében jöttek össze Országos Pártértekezletre  
október 30-án a Munkáspárt országos és helyi vezetői, 
aktivistái. „Rendkívüli helyzetben vagyunk, mert a vi-
lág változik” – mondotta a Munkáspárt elnöke indokolva 
azt, hogy miért is volt szükség a fórum összehivására. „A 
világhelyzet nem tőlünk függ.  De, ha a helyzet megvál-
tozik, onnan tovább a felelősség a miénk. Onnan tovább 
a szocializmus sorsa a mi kezünkben van” – tette hozzá.

Az Országos Pártértekezletre a Munkáspárt egyetlen 
külföldi vendéget hívott meg. Kemal Okuyan, a Török 
Kommunista Párt (TKP) főtitkára indulás előtt megbe-
tegedett. Nagyon szeretnék Budapestre jönni, de nem 
szállhatok szembe az orvosok és a TKP vezetésének 
véleményével – üzente. Beszédét Gál Péter, a párt ak-
tivistája olvasta fel az értekezleten és lapunkban teljes 
terjedelemben közöltük. 

A párt Elnöksége a párt több ismert személyiségét kér-
te fel arra, hogy mondják el a saját szakterületükön, mun-
kahelyükön szerzett konkrét tapasztalatokat és segítsék 
megtalálni azokat a területeket, amelyeken a Munkáspárt 
érdemben szólhat hozzá a folyamatokhoz.  A felkért fel-
szólalók között volt Karacs Lajosné, Frankfurter Zsu-
zsanna, Kovács István, Kós Zoltán, Botta Melinda, Ko-
vács Máté, Fehérvári Zsolt, Gulyás János, Popa György.

Munkáspárt: kiállunk az „egy Kína” elv mellett

Nemzetközi videokonzultációra került sor  novemberben a Kínai Kom-
munista Párt és Kelet- és Közép-Európa politikai pártjai között. A téma 
a Kínai KP Központi Bizottságának legutóbbi ülése, illetve Kína és a 
térség országai közötti együttműködés volt. A magyarországi pártok 
közül a Magyar Munkáspárt és a KDNP volt jelen. Thürmer Gyula ki-
emelte, hogy az európai válság körülményei között Magyarországnak 
szüksége van stabil külső partnerekre. Kína ilyen partner. A Munkás-
párt a jövőben is síkraszáll az „egy Kína” elv mellett, és támogatja a 
magyar-kínai kapcsolatok fejlesztését.

Megszületett a Munkáspárt 
választási programja

A Munkáspárt  Központi Bizottsága  december 
18-án  ülést tartott.  Az ülés interneten, ZOOM 
alkalmazással történt.  A testület elfogadta a párt 
választási programját a 2022. évi választásokra. 
Tájékoztatót hallgatott meg a választások technikai 
kérdéseiről. Megemlékezett Kim Dzsong Il, a nem-
zetközi és a koreai munkásmozgalom ki-
emelkedő személyisége elhunytának 10. 
évfordulójáról.
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Demokrácia zuglói módra
Avagy, sehol se hagyjuk, hogy semmibe vegyék a Munkáspártot!

Karacs Lajosné, a Munkáspárt alelnöke a mostani vá-
lasztáson Budapest 8. egyéni választókerületében, a 
Munkáspárt-ISZOMM Baloldali Szövetség jelöltjeként, 
Zuglóban indul. 

Mi a demokrácia Zuglóban?

Megszerezte ötszáz választópolgár érvényes ajánlását, 
azaz jelölt lett.  Jelölt, akinek ugyanolyan jogai vannak, 
mint bármelyik másik jelöltnek az induló hét fő közül. 
Legalábbis ezt gondolnánk a demokrácia elvei alapján. A 
liberális vezetésű Zuglóban azonban másként értelmezik 
a demokráciát. Az önkormányzati lap, a Zuglói Lapok 
önhatalmúlag úgy döntött, hogy eleve különbséget tesz a 
jelöltek között, ezzel megszüntetve az esélyegyenlőségnek 
még a látszatát is. A kormánypártok és az ellenzéki cso-
port jelöltje kapott lehetőséget arra, hogy a Zuglói Lapok 
nyomtatott kiadásában nagy anyaggal szerepeljen. Az ösz-
szes többi jelöltnek csak a nevét említették meg.

A Munkáspárt helyi szervezete azonnal tiltakozott a de-
mokrácia otromba megsértése miatt. A Munkáspárt fel-
vetette, hogy egy külön számban kapjanak helyet azok a 
jelöltek is, akiket kihagytak. A lap erre nem volt hajlandó. 
Azt ajánlották, hogy a Zuglói Lapok internetes oldalán ad-
nak bemutatkozási lehetőséget.

Karacs Lajosné levélben tiltakozott Csernyánszky Juditnál, a 
lap főszerkesztőjénél, utalva arra, hogy a hátrányos megkü-
lönböztetés nyilvánvaló, hiszen a minden zuglói lakásba elju-
tó újság és az internetes oldal között lényeges különbség van.

A zuglói liberális önkormányzatot nem tudtuk jobb belá-
tásra bírni, de legalább megmutattuk, hogy a Munkáspárt 
sehol sem hagyja magát. Nem engedtük és a jövőben sem 
fogjuk engedni, hogy a Munkáspártot semmibe vegyék.

Az alábbiakban közöljük azokat a válaszokat, amelyeket 
Karacs Lajosné adott a lap kérdéseire. A kérdések a szer-
kesztőséget és az egész zuglói politikai szellemet minősí-
tik: pimaszság, az ellenfelek durva támadása.

Karacs: a képviselőség nekem szolgálat, 
nem pénzkeresés

Miért jelentkezett be a képviselői szerepre?  

Számomra nem elfogadható, hogy a képviselőség a több-
ségnek nem más, mint pénzkeresés. Szerintem szolgá-
latnak kell lennie. Azokat akarom képviselni, akik ma 
nincsenek ott. A mindennapi gondokkal küzdő, egyszerű 
embereket akarom szolgálni, az ő érdekeiket, érzéseiket 
képviselni. A liberális és konzervatív értékrend mellett le-

gyen jelen a kommunista értékrend is a magyar 
parlamentben. A nép sem csak liberálisokból és 
konzervatívokból áll. 

Milyen ügyeket vinne az országgyűlés elé? 

Az emberek, a nép számára létfontosságú kérdéseket. Ilyen 
a biztos megélhetés, a lakhatás, az egészségügy, a béke és 
biztonság. A parlament ne legyen cirkusz, mint ma! Ne 
pitiáner ügyekkel, ne egymás szidalmazásával foglalkoz-
zanak!

Zugló ellenkormányt játszik az embe-
rek szolgálata helyett

A Covid-járvány kezdete óta a Fidesz több milliárd fo-
rinttól fosztotta meg a zuglói önkormányzatot, és tovább-
ra is csak a fi deszes önkormányzatokat segíti pénzügyi 
támogatásokkal. Rendjén van ez így? 

A covid, a járvány háborús helyzet. A harc szervezése a 
mindenkori kormány felelőssége és lehetősége. Ennek 
anyagi terheit mindenkinek viselnie kell, beleértve az 
önkormányzatokat is. Mi, információval nem rendelkező 
egyszerű emberek, nem tudjuk megítélni, hogy milyen ön-
kormányzatokat támogat a kormány, de nem is tartozik a 
járvány ügyéhez. 

A zuglói önkormányzat is jobban tenné, ha nem „ellenkor-
mányt” játszana, hanem az embereket szolgálná. Legyen 
tiszta a kerület, lehessen normális módon parkírozni, le-
gyenek nyilvános illemhelyek.

Az iskolák felügyeletét központi állami irányítás alá vette 
a Fidesz-kormány. A pedagógusok és intézményeik prob-
lémái viszont azóta csak halmozódnak, lásd például most 
a sztrájkot. 

Milyen tervei vannak az oktatás fejlesztésére? 

A Munkáspárt szerint az oktatás közügy, ennek felelőse az 
állam. 1990-ig működött egy elfogadható rendszer, amely-
nek megbecsült tagja volt a pedagógus. A rendszerváltás 
utáni kormányok ezt tönkretették. A pedagógus ennek ál-
dozata lett.

Ma az iskola kevés tudást ad. A gyerek helyett azzal fog-
lalkozunk, hogy a pedagógus mennyit keres és hány órát 
dolgozik. A sztrájkolók kérdései valóságos problémák, de 
a választások előtti sztrájk egyértelmű politikai zsarolás, 
ami nem segíti se a gyereket, se a pedagógust.

A Városligetben nem monstrumok épül-
nek, hanem kulturális értékek születnek

A Városligetben tovább folytatná a monstrumok építését? 

A Városliget megújítására szükség volt. Nem monstru-
mok épülnek, hanem kulturális értékek születnek. Aki, 
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mondjuk, a Magyar Zene Házát monstrumnak nevezi, az 
kultúrbarbár. És akkor még fi noman fogalmaztam.  A kor-
mány és a fővárosi önkormányzat közötti vitát abba kell 
hagyni, a biodómot be kell fejezni. Nincs nagyobb pocsé-
kolás, mint egy befejezetlen beruházás.

Zugló régóta szeretné, ha a 4-es metró kiépülne a Bos-
nyák térig. Mit tenne ennek érdekében? 

Egyetértünk azzal, hogy a 4-es metrót tovább kell vinni. 
Minden eszközzel támogatnám. 

Mit gondol arról a képviselőtestület által benyújtott 
alkotmányossági panaszról, amellyel megszüntetnék 
a Fidesz által elrendelt Bosnyák téri és a Dürer kerti 

ingatlanfejlesztések kiemelt kormányzati beruházási 
státuszát?

Országgyűlési képviselőként országos problémákkal kell 
foglalkozni, és nem a kormány és az önkormányzat helyi 
csatározásával. Attól, hogy valami egy kerület területén 
van, az ugyanúgy része a fővárosnak és országnak is. 

Hogyan fejlesztené az országosan is leromlott 
egészségügyet? 

Az egészségügy legyen állami feladat, a magánosítást nem 
támogatjuk. Az ellátás alanyi jogon járjon minden magyar 
állampolgárnak! Az állam költsön többet az egészségügy-
re, a jelenleginek kétszeresét, a GDP 10 százalékát!



Ezt másutt nem olvashatod!
A nyugati média semmit se közöl a donyecki és luganszki nép szenvedéséről, az ukrán hadsereg bűntetteiről. 
Ilyen képeket más magyar médiában sem láthat. Mi közöljük ezeket a képeket. Tudnunk kell az igazságot.
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