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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

Boldog húsvétot!
a demokrácia csúcsa, ha valamit lehet csinálni a világgal, ak-
kor itt és most.

Jobb, ha tőlem tudják: nem lehet! Tőkés világban élünk, 
ami ugye a pénzről szól, és nem rólunk, szóval ebben a vi-
lágban a választási rendszert nem azért találják ki, hogy 
az emberek megváltoztassák a pénz uralmát, hanem azért, 
hogy kívül tartsák azokat, akik új világot akarnak, az ember 
uralta világot.

Mi a változtatás programjával indultunk. Adjatok többet 
az embereknek, mert jár nekik! De ne elégedjünk meg azzal, 
amit a hatalom ad nekünk! Szocializmust akarunk, ahol mi 
osztjuk a megtermelt javakat. A saját érdekünkben, a saját 
boldogulásunkra.

Értették ezt az emberek? Sokan értették. Sokan támogat-
tak is bennünket az ajánlásukkal. De április 3-a nem arról 
szólt, hogy a pénz világa vagy az emberek világa. Április 
3-a konzervatív hatalom és a liberális ellenzék harca volt a 
hatalomért. Velünk elhitették, hogy rólunk van szó.

Könnyű volt elhitetni, mivel április 3-a civilizációs össze-
ütközés is volt. A nemzetet, a családot, a hagyományt védő 
konzervatív világ és a mindent felforgató, a hagyományokat 
elutasító világpolgárok világa ütközött meg. 

Mi, a Munkáspárt harmadik alternatívát ajánlottunk. Az 
emberek azonban féltek harmadik utat választani. De ha 
nem féltek volna, akkor is nehéz lett volna, hiszen a hata-
lom átszabta a választási törvényt, gyakorlatilag kizárva azt, 
hogy a Munkáspártnak listája legyen. Ezt az akadályt még 
az ISZOMM-mal való együttműködéssel, a Baloldali Szö-
vetséggel sem tudtuk leküzdeni.

Április 3-án túl vagyunk. A világ problémái azonban 
változatlanul itt vannak. A háborúból egyelőre nem kifelé 
haladunk, hanem inkább befelé. Amerika nem hazaviszi a 
katonáit, hanem újabb tízezreket akar idehozni.  Arra se mer-
nék mérget venni, hogy a covidnak vége, mint ahogyan a 
migráció se tűnt el.

A világot kell megváltoztatni. Az embereket kell meg-
győznünk, hogy ne elégedjenek meg a börtönvilág kényel-
mével, hanem akarjanak szakítani, akarjanak egy új világot 
teremteni. 

Tettünk valamit április 3-án, megmutattuk az új világot. 
Ez nem kevés, ne becsüljük le! De ahogyan Majakovszkij 
írta, „pokoli mód nehéz, amit végzünk”, és bizony az is igaz, 
hogy „sok még a szenny és a buta beszéd.”

Húsvét van. Legyen számunkra is biztató. Hosszú még az 
út az új világ felé, de végigmegyünk rajta. 
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Ady az emberiség ősi biztatójának nevezte a húsvétot. Ta-
vasz van, megszabadulunk a téltől, a hidegtől. Virágba bo-
rulnak a fák, újjászületik a természet. Az elmaradhatatlan 
sonka mellé feltétlenül eszünk valami frisset, uborkát, ret-
ket, újhagymát. Szeretem a húsvétot.

A karácsony a születést idézi fel bennünk, a húsvét a fel-
támadást, szélesebb értelemben az újjászületés érzését adja. 
Az újjászületés, az újragondolás, az újraszervezés az ember 
természetes igénye. Tudjuk a múltat, ismerjük, nem biztos, 
hogy tanulunk belőle, de másként akarunk dolgozni, élni. 
Jobban, sikeresebben, békésebben, s talán szebben is. S, fő-
leg, persze élni szeretnénk.

Húsvét, nem húsvét, megmondom őszintén, néha sze-
retném kivágni az ablakon az egész mai világot, úgy, aho-
gyan van. 

Ez a világ a pénzről szól, nem rólunk emberekről. Ha ró-
lunk szólna, akkor a milliárdokat arra költenék, hogy az em-
beriséget megszabadítsuk a ráktól és minden más, régi vagy 
új betegségtől, és nem fegyverekre, hogy egymást öljük meg.

Dühít, hogy pitiáner ügyek elintézéséhez ma több papír, 
igazolás, igazolás igazolása kell, mint a szocializmus legbü-
rokratikusabb időszakaiban.

Dühít, hogy az állam nem védi a polgárait. Az állam lát-
ja, hogy átver a szolgáltató, az ügyvéd, nyilvánvaló a jog-
sértés, mégsem tesznek semmit. Küzdjek én a hatalmasok-
kal szemben! Menjek én a bíróságra! Mert ugye, demokrá-
cia van! 

Dühít, hogy hülyének néznek. Dühít, hogy az egyik perc-
ben azt mondja az illetékes, hogy Magyarországon nem 
kellenek NATO-katonák, mert megvédjük magunkat, meg 
egyébként is mi magunk vagyunk a NATO. A következő 
percben pedig úgy döntenek, hogy jöjjenek csak a NATO-
katonák. 

Egy ismerősöm, akit ugyancsak dühít a mai világ, úgy 
döntött, hogy kilép a világból, a társadalmon kívül fog élni. 
Kezdetben kidobta a televíziót, lemondta az újságokat. A 
bankban felmondta a számláját, nem utal semmit sehova, 
mindent készpénzben fi zet. 

Itt kezdett rájönni, hogy ez a világ olyan, mint a börtön. 
Nem lehet csak úgy egyszerűen kisétálni. A cége nem haj-
landó a fi zetést borítékban adni, csak számlára utalni. Kocsit 
akart venni, készpénzt nem fogadnak el. Panaszlevelet írt, de 
panaszt emelni csak ügyfélkapun keresztül lehet.

Kidobni a világot az ablakon nem lehet, és kisétálni se 
nagyon lehet belőle. Meg lehet változtatni. Régen 
vártuk április 3-át, a választások napját, hiszen azt 
mondják nekünk lépten-nyomon, hogy a választás 
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Jön a vonat meg 
a józan ész

Egyetlen ország sem lehet 
biztonságban mások rovására

Abszurd háború – 
a gyengeség jele

USA, NATO, EU – ők a háborús felbujtók!

A fi nn VR Transpoint közlekedési válla-
lat március 30-tól felújítja az Oroszország 
és Finnország közötti vasúti áruszállítást. 
Jön a vonat, és talán megjön a józan felis-
merés is, hogy a nyugat csak veszíthet az 
Oroszország elleni szankciókkal.

A kínai Global Times karikaturistája szerint az Oroszország 
elleni nyugati szankciók már teljesen abszurdak és ellentmon-
danak a józan észnek. Most a „Z” betű ellen folyik értelmetlen 
háború. Az abszurd háború nem a nyugat erejét mutatja, hanem 
ellenkezőleg, gyengeségét. Nincs bátorságuk bevallani, hogy a 
szankciók károsak, ezért kényszerülnek pótcselekvésre.

A mostani háborút a NATO, az USA robbantotta ki, és az EU segédkezett hoz-
zá. Az USA és a NATO évek óta egyre több katonát és fegyvert telepít Orosz-
ország határaihoz. Lovat adnak a lengyel és baltikumi vezetők alá, akik bosz-
szút akarnak állni minden oroszon a történelemben elszenvedett sérelmeikért.

Amerika Európát akarja maga alá gyűrni. Amerika a világot akarja 
uralni. Most Oroszország a fő akadály, Oroszország, mely nem akar úgy 
élni, ahogy az amerikaiak akarják.

Az EU válságban van, az európai ház omladozik. Az EU nem volt képes 
megvédeni lakosait a covid pusztításától. Az EU piacokat akar, bármi áron. 
Az ellenzék fellázításával a törvényes hatalom ellen, ahogyan 
Belaruszban történt. Puccsal, ahogyan Kazahsztánban próbálkoz-
tak. Vagy háborúval, európai háborúval. (Karikatúra: China Daily)

Vang Ji kínai külügyminiszter megerősítette Szergej Lavrov orosz külügyminisz-
ternek, hogy Kína az ukrán helyzet mielőbbi de-eszkalálását akarja, és támogatja 
Oroszország és mások erőfeszítéseit a humanitárius válság megoldására. Tanulni 
kell az ukrán válságból, és olyan rendszer kell, amely megfelel a felek józan igé-
nyeinek, a kölcsönös tisztelet és az oszthatatlan biztonság elvének. Tartós európai 
biztonság enélkül nem lehetséges.

Amerikai 
atomfegyver 
Lengyelországban?

Április 3-án Jaroslaw Kaczynski lengyel 
kormányfőhelyettes a Welt am Sonntag című 
német vasárnapi lapnak nyilatkozva nyitottnak 
mutatkozott arra, hogy amerikai atomfegyvere-
ket állomásoztassanak Lengyelország területén.
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Mi ne menjünk 
a szakadékba!

Sok sikert kívánunk 
Kuba nagykövetének!

Félpályás útlezárás

Záhony: 
mi lesz 550-600 vasútassal?

A szakszervezet nem 
hagyja magát!

A lengyel, a szlovák és a cseh hadügyminiszter nem akart Budapest-
re jönni, értesült https://www.euractiv.com/. Így elmaradt a Visegrádi 
Együttműködés négy országának miniszteri találkozója. Jobb is így! A 
lengyel, a szlovák és a cseh kormány a háború felé viszi Európát. Ha 
nem tudjuk őket visszahúzni, legalább ne menjünk velük a szakadékba!

A Kubai Köztársaság új magyarországi nagykövete, 
Guillermo Vazquez Moreno március 28-án átadta 
megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek. 
A szocialista Kuba és Magyarország közötti kap-
csolatok fejlesztése mindkét nép érdekét szolgálja. 
Sok sikert kívánunk Kuba nagykövetének!

2022. március 23-án sztrájkbizottságot alapított a 
LIGA – Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet 
veszprémi csoportja, mert az önkormányzati tulaj-
donú közszolgáltató-vállalatok munkavállalói idén 
már második éve nem kaptak béremelést. Március 
30-án, miközben folyt az aláírásgyűjtés, a szak-
szervezet képviselője megpróbálta a munkáltatót 
jobb belátásra bírni, azonban az ügyvezetők nem 
álltak szóba vele, és be sem engedték a telephelyre. 
A szakszervezet tiltakozott és kilátásba helyezték, 
hogy a 7,5 m3-es szemétszállító konténerekkel el-
torlaszolják a telephely bejáratát.

Március 24-én két órán keresztül félpályás útlezárást tartott a Robert 
Bosch hatvani gyára mellett lévő útszakaszon a helyi szakszervezet. 
A „Le a Maszkkal!” című demonstráció a kötelező munkahelyi védő-
maszk-használat ellen irányult, a járműipari multi hazai telephelyein 
ugyanis – a kormány enyhítése ellenére – továbbra is kötelező szájmasz-
kot viselni, immár megszakítás nélkül két éve.

A Vasutasok Szakszervezete a kormánynál tette szóvá, hogy az ukrajnai 
háború következményei – a vasutasokat érintően elsősorban a személyszál-
lítás, valamint a teherfuvarozás területén – hazánkat is érintik. A háború 
további alakulása, a vontatási energiaárak alakulása, illetve a vasúti infra-
struktúra esetleges sérülése esetén a forgalomban, s ebből következően az 

ott dolgozó emberek foglalkoztatásában jelentős bizonytalan-
sági tényezővel kell számolni. A záhonyi térségben mintegy 
550-600 fő dolgozik. A kormány segítséget ígért.
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Zugló: amíg van 
szórólapunk, 
nem megyünk 
haza!

Újbuda: mindent 
bevetettek

Bácsalmás: 
kötelességünk 
emlékezni a 
felszabadítókra!

Túrkeve: őrzik 
a szovjet hősök 
emlékét

Orosháza: 
vigyáznak a 
szovjet sírokra

Budapesten, Zuglóban a kampány utolsó 
percéig folyt a munka. Amíg van szóró-
lapunk, anyagunk, nem megyünk haza! 
– mondták a helyiek Koch János régió-
elnök vezetésével. A Bosnyák téri piac 
előtti akcióban részt vett Karacs Lajosné, 
a párt alelnöke is, aki itt indult képvise-
lőjelöltként.

Újbudán tízszer annyi plakátot is kira-
gasztottak volna a Munkáspárt helyi tag-
jai, Arató István, Dömel Vilmos, Gazsó 
Attila, ha lett volna. A plakátok meny-
nyisége véges volt, de Benyovszky Gá-
bor KB-tag vezetésével minden anyagot 
„bevetettek”, amit csak találtak. Barabás 
György helyi jelölt arcát sokan megis-
merhették. 

Bácsalmáson is szívügyüknek tekintik 
a Munkáspárt helyi tagjai, hogy meg-
emlékezzenek a felszabadítókról. Az 
idén Kalapos Mária, KB tag, megyei 
elnök vezetésével emlékeztek.

A Munkáspárt helyi szervezetei sok 
helyütt megemlékeztek a települések 
felszabadulásának napjáról. Így volt 
ez Túrkevén is, ahol tisztelettel őrzik 
a szovjet hősök emlékét. Sipos Sán-
dor, a KB tagja és Csajbók Ferenc he-
lyezték el a Munkáspárt virágait.

Orosházán Ujj György megyei alel-
nök vezetésével emlékeztek meg a fel-
szabadulás évfordulójáról. Az itteniek 
gondosan vigyáznak a szovjet sírokra.
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A választások után
Pánik és csüggedés helyett elemzés és munka
Véget értek a választások. A Munkáspárt és az IGEN SZOLI-
DARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM Baloldali 
Pártszövetség 8 307 szavazatot, azaz az összes szavazat 0,16 
százalékát kapta. Ezek azok a szavazatok, amelyeket jelöltjeink 
az egyéni körzetekben kaptak. Országos listánk, mint ismeretes, 
nem volt, így ott nem szerezhettünk szavazatokat.

A Munkáspárt 27 jelölttel, az ISZOMM 22 jelölttel járult hoz-
zá a Baloldali Szövetséghez. Minden jelölt közös jelölt volt, bár 
a pártok önállóan feleltek az indításukért. A Munkáspárt által 
állított jelöltjeink eredményét, a kapott szavazatokat és a száza-
lékos arányukat a mellékelt táblázat mutatja.

Az eredményeket, és főleg a hozzájuk vezető utat, a megtett 
munkát még elemeznünk kell. Az azonban már most is látható, 
hogy nem tudtunk annyi szavazatot se szerezni, amennyi aján-
lást összegyűjtöttünk. Ez jelzi azt, hogy sok ember bízik ben-
nünk, bennünket is ajánl, de nem szavaz ránk. De jelzi azt is, 
hogy szervezeteink még ötszáz emberrel sincsenek folyamatos 
kapcsolatban, akik szavazatára bizton számíthatnának. Ez ismét 
aláhúzza az adatbázisok, az ezres listák nélkülözhetetlenséget.

Azt is látnunk kell, hogy a mostani választásokat több dolog 
sajátossá tette. Rendkívüli mértekben kiéleződött a konzervatív 
kormánypártok és a liberális ellenzék közötti harc. Ez befolyá-
solta az embereket is. Az emberek többsége csak a kettő közül 
volt hajlandó választani, élet-halál kérdésnek tekintették a szá-
mukra szimpatikus erő győzelmét. Ez döntő mértékben befolyá-

solta a Munkáspárt lehetőségeit. Mi egy harmadik alternatívat 
ajánlottunk, de az emberek többsége nem akart harmadikat, 
még akkor sem, ha azzal rokonszenvezett.

Ráadásul éppen csak túl vagyunk a covidon, most pedig hábo-
rús helyzet van. Mindez alapvetően befolyásolta a választásokat.

Mint ismeretes, megváltoztatták a választási törvényt, gyakor-
latilag lehetetlenné tették számunkra az országos lista állítá-
sát. Ezt nem tudtuk leküzdeni a Baloldali Szövetség létreho-
zásával sem.

Az egyéni választókerületekben a kis pártoknak nincs esélyük, 
és ez igaz ránk. Az emberek ezért nem is szavaznak a kisebb 
pártokra.

Minden jelöltünket köszönet illeti. Köszönet azért, hogy vállal-
ták az indulást gyakorlatilag a siker reménye nélkül. Köszönet 
azért, mert képviselték a pártot, hirdették a politikánkat. Nekik 
is köszönhető, hogy a választás adta lehetőséget kihasználtuk, 
felmutattuk a harmadik út lehetőségét.

A 28. kongresszus lehetőséget ad a tapasztalatok összegzésé-
re. A mai világban minden kommunista párt nehéz helyzetben 
van, de nem mind fogadja azonosan a helyzetet. Vannak, akik 
pánikba esnek, akiken a csalódottság lesz úrrá. És vannak, akik 
gondosan elemzik a helyzetet és  javítanak a munkán. Nekünk 
ezt kell tennünk!

BALOGH IMRÉNÉ
JÁSZ, 02. számú OEVK
107 szavazat  0,24%

BARABÁS GYÖRGY
Budapest, 02. számú OEVK
53 szavazat  0,11%

BENCSIK MIHÁLY
JÁSZ, 04. számú OEVK
140 szavazat  0,32%

DOBÁNY LÁSZLÓ
HAJDÚ, 06. számú OEVK
176 szavazat  0,41%

FEHÉRVÁRI ZSOLT
ISTVÁN

FEJÉR, 04. számú 
OEVK
96 szavazat  0,22%

FEKETE LÁSZLÓ
PEST, 11. számú OEVK
166 szavazat  0,28%

FLÉGER ISTVÁN 
TAMÁS
FEJÉR, 03. számú OEVK
127 szavazat  0,23%

DR. FRANKFURTER 
ZSUZSANNA
NÓGRÁD, 02. számú OEVK
325 szavazat  0,64%

A Munkáspárt jelöltjeinek eredményei
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FÜLÖP JÓZSEF 
ISTVÁNNÉ
BORSOD, 02. számú OEVK
153 szavazat  0,34%

GÁL FERENC
BÉKÉS, 04. számú OEVK
141 szavazat  0,33%

GÁL PÉTER
Budapest, 09. számú OEVK
171 szavazat  0,36%

JÁNOKI TIBOR
KOMÁROM, 
01. számú OEVK
240 szavazat  0,46%

KNOCH LÁSZLÓ
SOMOGY, 
04. számú OEVK
325 szavazat  0,77%

KARACS LAJOSNÉ
Budapest, 08. számú OEVK
95 szavazat  0,18%

KILIÁN BÉLA
BORSOD, 01. számú OEVK
128 szavazat  0,27%

KÓRÓDI PÉTER
BORSOD, 07. számú OEVK
98 szavazat  0,21%

KÓS ZOLTÁN
BARANYA, 
03. számú OEVK
207 szavazat  0,46%

KÓTI LÁSZLÓ
HAJDÚ, 04. számú OEVK
84 szavazat  0,21%

KOVÁCS ISTVÁN
CSONGRÁD, 
04. számú OEVK
115 szavazat  0,21%

KOVÁCS ISTVÁNNÉ
HEVES, 03. számú OEVK
238 szavazat  0,47%

NAGY JÓZSEF
JÁSZ, 03. számú OEVK
206 szavazat  0,47%

SIMON JÓZSEF 
FERENC
PEST, 04. számú OEVK
100 szavazat  0,19%

SIPOS SÁNDOR
HAJDÚ, 05. számú OEVK
94 szavazat  0,22%

SUGÁR GYÖRGY
BARANYA, 
01. számú OEVK
110 szavazat  0,23%

TÓTH PÉTER PÁL 
SZABOLCS, 
03. számú OEVK
189 szavazat  0,41%

UJJ GYÖRGY IMRE
BÉKÉS, 03. számú OEVK
154 szavazat  0,36%

VERES PÉTER
FEJÉR, 02. számú OEVK
113 szavazat  0,23%
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Mi békét akarunk
Mi szocializmust akarunk

Rendhagyó felszabadulási ünnepséget rendezett a Munkás-
párt budapesti szervezete. Háborúban vagyunk, a háború 
és a NATO ellen kell tiltakoznunk – mondta megnyitójában 
Kerezsi László, a budapesti szervezet alelnöke. 

A gyűlésnek két szónoka is volt. A Munkáspárt nevében 
Thürmer Gyula, a Semleges Magyarország Alapítvány ne-
vében Fehérvári Zsolt mondott beszédet.

Védjük meg a békét!

Háború van Kelet-Európában. A háború bármelyik pilla-
natban átlépheti a határokat. Bekövetkezhet az, amire még 
gondolni sem merünk: világméretű háborúba sodródhatunk 
– mondotta a Munkáspárt elnöke.

A háború pusztításait, az emberek szenvedését még csak 
a híradókból ismerjük. Magyarország még nem hadszíntér. 
De a kormány engedélyt adott arra, hogy a NATO katoná-

kat telepítsen Magyarországra. Ki tudja, hányan 
jönnek és hova visznek bennünket.

Az orosz földgáz még jön, még nem kell fagyoskodni, de a 
többi EU-s szankció már bennünket is sújt.

Igen, 
a háború következményeit már érezzük.

Több, mint félmillió ukrán ember lépte át a magyar határt. 
A magyar állam, a magyar társadalom menedéket, ételt, 
italt, munkát ad nekik. Ez pénzbe kerül. Nem várjuk, hogy 
Ukrajna fi zessen érte, de annyit elvárunk, hogy mondjanak 
köszönetet.

Emelkednek az árak. A gazdasági háború lerombolja a nor-
mális kereskedelmet. Egy-két hónap alatt negyedével is 
emelkedhetnek az árak. És ez csak a kezdet! 

A háború átalakítja a világot. Lesznek nyertesek és vesz-
tesek. Szeretnénk a nyertesek között lenni. Nagyon szeret-
nénk, de nem feledhetjük a 20. század történetét. Kétszer 
robbantottak ki világháborút, és mi kétszer voltunk a vesz-
tesek között.
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Védjük meg a békét! Védjük meg azzal is, hogy néven ne-
vezzük a felelősöket. Ezt a háborút a NATO, az USA rob-
bantotta ki, és az EU segédkezett hozzá.

Az USA és a NATO évek óta egyre több katonát és fegyvert 
telepít Oroszország határaihoz. Begyakorolják a kelet-eu-
rópai háborút. 
Lovat adnak a lengyel és baltikumi vezetők alá, akik bosz-
szút akarnak állni minden oroszon a történelemben elszen-
vedett sérelmeikért.

Amerika Európát akarja maga alá gyűrni. Amerika a vilá-
got akarja uralni. Most Oroszország a fő akadály, Oroszor-
szág, mely nem akar úgy élni, ahogy az amerikaiak akarják.

Az EU válságban, az európai ház omladozik. Az EU nem 
volt képes megvédeni lakosait a covid pusztításától. Az EU 
piacokat akar, bármi áron. Az ellenzék fellázításával a tör-
vényes hatalom ellen, ahogyan Belaruszban történt. Pucs-
csal, ahogyan Kazahsztánban próbálkoztak. Vagy háború-
val, európai háborúval.

Védjük meg a békét! Mondjuk meg bátran, hogy Ukrajnát egy 
velejéig romlott, nacionalista vezetés irányítja. Zelenszkij 
nem korunk hőse, nem az európai demokrácia védelmezője, 
ahogyan a nyugati média beállítja, hanem fasiszta. 

Fasiszta, ahogyan ezt az orosz és belarusz emberek tudják 
és érzik. Hihetünk az orosz és a belarusz népnek. Hitler fa-
sisztái úgy vélték, hogy az orosz, a belarusz nép nem méltó 
túlélésre. Üldözték, irtották, ölték, gyilkolták őket.

Az oroszok és belaruszok pontosan tudják, hogy az, ami 
ma Ukrajnában van, fasizmus. De tudják azt is, hogy az 
EU, az USA, amelyek oly kényesek a jogállami ügyekben, 
most hallgatnak. Nem tettek és nem tesznek semmit az uk-
rán fasiszták ellen.

Védjük meg a békét! Ne üljünk fel a nyugati médiának, ne 
legyünk áldozatai az információs háborúnak! Ne higgyük, 
hogy Zelenszkij, Biden, Macron és a többiek a „jó fi úk”, 
Putyin pedig a rossz, a gonosz.

Mi szolidárisak vagyunk az Oroszországi Föderáció Kom-
munista Pártjával, a Belarusz Kommunista Párttal, az Uk-
rán Kommunista Párttal. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez a 
NATO és az USA háborúja Oroszország ellen. Az orosz né-
pet akarják térdre kényszeríteni. Ki akarnak irtani minden 
erőt, mely a liberális tőke uralma ellen emeli fel szavát.

Védjük meg a keleti nyitást! 

Védjük meg Magyarország jó viszonyát Oroszországgal! A 
magyar külpolitika nem lehet ideológiai dogmák, vagy aho-
gyan most mondják, „transzatlanti és európai értékek” rabja. 

Mi itt vagyunk Európa közepén. Akármelyik oldalhoz is 
vonzódunk világnézetünk alapján, jó viszonyban kell lenni 
a másik oldallal is. Oroszországgal, Belarusszal ne hábo-
rúzzunk, hanem működjünk együtt! Pragmatikusan, egy-
más értékeinek és érzéseinek tiszteletben tartásával!

Ma elhelyezünk egy-egy szál virágot a szovjet hősi emlékmű-
veken, itt Budapesten és másutt az országban. Tisztességből, 
emberségből és hálából is. Több, mint kétszázezer szovjet ka-
tona esett el nálunk. Ők meghaltak, mi túlélhettük a háborút. 

Április 4-e előestéjén meghajlunk azok előtt, akik harcoltak 
a magyar szabadságért és emlékezve az áldozatokra is.

Felszabadulásról beszélünk, és joggal. Felszabadulásról beszélünk, 
sőt egy új élet kezdetéről. A szovjetek véget vetettek a nyilas ura-
lomnak, az ostromnak. Az idősebbek, a mi szüleink április 4-én 
indultak el egy új világ megteremtése felé, a szocializmus felé. 

Lehet vitatkozni azon, hogy mi a jobb, a szocializmus vagy 
a kapitalizmus. Mi a jobb? Az, ha az ember dönt, vagy a 
pénz uralkodik felette?

De egyet biztosan tudunk. Amíg volt szocializmus, Európá-
ban nem volt háború. Amíg léteztek a szocialista országok, 
senki sem mert világháborúval fenyegetni. A kapitalizmus 
nekünk a háborút hozta meg. Mi élni akarunk. Mi békét 
akarunk. Mi szocializmust akarunk. 

Semleges Magyarországot!

A Semleges Magyarország Alapítvány a kilencvenes évek 
közepén született, amikor napirendre került Magyarország 
NATO-tagságának kérdése. A kormányok, a parlamenti 
pártok egymásra licitálva bármi áron be akartak vinni ben-
nünket a NATO-ba – emelte ki Fehérvári Zsolt.

Mi mást mondtunk. Maradjunk ki a katonai blokkokból! Ne 
küldjünk magyar katonát idegen országokba! Ne engedjünk 
idegen katonákat magyar földre! Legyünk semleges ország!

1997. november 16-án a magyar kormány feltett egy kérdést 
Magyarország népének: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar 
Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország 
védettségét?” De válaszolni csak minden második magyar 
válaszolt. A választók fele el sem ment a népszavazásra. 
Hagyták, hogy mások döntsenek.

Még nem voltunk NATO-tagok, de a magyar kormány már 
1995-ben hozzájárult ahhoz, hogy NATO csapatokat ma-
gyar területen keresztül dobjanak át Bosznia-Hercegoviná-
ba, ahol javában folyt a balkáni háború.

1995.decemberétől két szűk év alatt 300 ezer katona haladt 
át Magyarországon. Nem vettük észre őket? 13 ezer repü-
lő és helikopter mozgott a magyar légtérben. Nem láttuk 
őket? 65 ezer harci jármű ment át a magyar utakon. Nem 
találkoztunk velük? Őket se láttuk? Mindezt tudtuk, láttuk, 
tapasztaltuk. De nem szóltunk, nem kiáltottuk föl, nem til-
takoztunk. Pedig Szarajevó 550 kilométerre van tőlünk. A 
háború a közvetlen közelünkben folyt.

1997. november 16-án, a népszavazáson a magyar kormány 
kérdésére 3.3 millió magyar igent mondott. Magyarországot 
3,3 millió magyar szavazatával vitték be a NATO-ba. 3,3 
millió ember akarata érvényesült 4,7 millió ma-
gyarral szemben.
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És mi következett? 1999. március 12-én a NATO tagjai let-
tünk. Március 24-én a NATO megtámadta Jugoszláviát. A 
NATO szabadon használhatta a magyar légtért, a magyar 
utakat, a taszári légitámaszpontot. Magyarország teret adott 
a törvényes jugoszláv kormány elleni szervezkedésnek. A 
NATO 78 napon keresztül bombázta Belgrádot, Újvidéket, 
lerombolta a dunai hidakat. Kórházakat, iskolákat, gyárakat 
lőtt szét rakétákkal.

De ez csak a kezdet volt. 1999-ben beléptünk a NATO-ba. 
Négy év múlva, 2003-ban Magyarország katonákat küldött 
Afganisztánba. A magyar katonák 18 évig maradtak Afga-
nisztánban. 2004-ben az USA és a NATO elkezdett készülni 
egy új háborúra, immáron Kelet-Európában. Egyre másra 
vették fel az új országokat, Bulgáriát, Romániát, Szlovákiát, 
a balti államokat. Majd jöttek a balkáni országok, Albánia, 
Horvátország, Montenegró, sőt még Észak-Macedónia is.

A „nagy testvér”, Amerika ismét kért, sőt követelt Magyar-
országtól. Az Orbán-kormány engedett és 2019-ben aláírta 
a magyar-amerikai védelmi megállapodást. Az amerikai 
katonák most jöhetnek-mehetnek, úgy mozoghatnak Ma-
gyarországon, mintha otthon lennének.

Egy józan, fi gyelmeztető hang volt a magyar politikában, a 
Munkáspárt hangja. A Munkáspárt elnöke évek óta, szinte 
minden nap fi gyelmeztetett a háború veszélyére. Ezerszer 
elmondta, hogy a NATO katonák tízezreit küldi Kelet-Eu-
rópába. Nem lehet a húrt a végtelenségig feszíteni! Ne en-
gedjük, hogy háború legyen!

A mostani a háborút a NATO akarta, a NATO készítette 
elő és NATO vívja, még akkor is, ha a fegyvereket ukrán 
katonák sütik el.

Magyarország lépjen ki a NATO-ból! 
Magyarország legyen semleges ország!

Magyarország a NATO tagja. Bárhogyan is szépítgeti a kor-
mány, ebben a háborúban benne vagyunk. Ímmel-ámmal 
ugyan, de megszavazzuk a NATO döntéseit. Rosszalljuk 
ugyan vérszomjas szomszédaink terveit, de nem sokat te-
szünk ellenük.

A Semleges Magyarország Alapítvány nevében felhívással 
fordulok minden magyar honfi társamhoz: emeljük fel sza-
vunkat a háború ellen! Követeljük a békét! Követeljük, hogy 
Magyarország lépjen ki a NATO-ból! Magyarország legyen 
semleges ország!

Szerbia polgárait minap megkérdezték: akarjátok-e, hogy 
Szerbia a NATO tagja legyen? A szerb emberek mindössze 
10 százaléka támogatja Szerbia NATO-tagságát, 82 százalé-
ka ellene van. Igazuk van! Ők tudják, hogy mi az, amikor a 
NATO bombáz, öl, pusztít!

Ne várjuk meg, hogy mi is megtudjuk! Semleges Magyaror-
szágot! Békét, szuverenitást, függetlenséget! 

Éljen Magyarország!
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A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

Csak előre mehetünk!
Kezdődik a Munkáspárt 28. kongresszusa
Április 23-án kezdődik a Munkáspárt 28. kongresszusa. Az első szakaszban visszapillantunk a megtett útra, és kezdjük megformál-
ni a jövőnket. Módosítjuk az Alap- és Szervezeti Szabályzatunkat, elfogadjuk a 2021. évi gazdasági beszámolót, valamint a 2022. 
évi gazdálkodási tervet. A második szakaszban, ősszel megválasztjuk a párt új vezetését és elfogadjuk programunkat. A mi utunk 
a szocializmus. Hosszú az út, de végigmegyünk rajta. Csak előre mehetünk!



Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc: 

Az Árny kezeAz Árny keze
„Maradj velem, mert beesteledett!”
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
„Maradj velem, mert beesteledett!”
– Ha így idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják, és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére, látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedűl vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyujtja. Mert beesteledett.


