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Május 9 – Május 9 – 
mi a békét mi a békét 
választjuk!választjuk!
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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

Május 9: mi az életet választjuk!
ellenállókat is leküzdötte. Meg aztán itt vannak az új nemzedé-
kek, amelyek elhitték a nyugati demokrácia mindenhatóságát.

A nyugatiak, élükön természetesen az amerikaiakkal, 
bemesélték a kelet-európai népeknek, hogy ők különbek 
az oroszoknál, ők a nyugati fajhoz tartoznak, és most van a 
nagy lehetőség a történelmi sérelmek bosszújára.

A jelek szerint Kelet-Európa népei nem láttak át a szitán, 
és komolyan kezdtek hinni abban, hogy a hidegháború utáni 
új világrend kialakításának ők cselekvő részesei, sőt nyerte-
sei lesznek. Ennek fejében még azt is lenyelték, hogy az USA 
speciális védelmi szerződéseket köt kormányaikkal, és így 
az amerikai katonák szabad mozgást kapnak az egyébként 
állítólag szuverén kelet-európai államokban. 

A nyugat a legtöbb pénzt és energiát Ukrajnába fektette. 
Érhető is, hiszen ők a legnagyobbak. A kis balti államok nem 
osztanak, nem szoroznak. Szó nélkül az USA mellé állnak, 
cserébe elmondhatják azt, amit a hídon menve az egér mond 
az elefántnak: hallod, elefánt, hogy dübörgünk!

Az ukránoknál is kevés lett volna a pénz önmagában. Meg 
kellett dönteni azokat, akik vonakodnak együttműködni a 
nyugattal, és nyíltan USA-barát vezetést hatalomra juttatni. 
Engedni kellett nekik azt, amit Európa nyugati részén bűn-
nek tekintenének, vagyis a fasiszta eszméket, Hitler dicsőí-
tését, a szélsőséges nacionalizmust, a kisebbségek és minden 
ellenvélemény könyörtelen elnyomását.

Az Ukrajnában harcoló orosz egységeknél vörös zászlót 
látni. Annak a zászlónak a másolatát, amelyet 1945 áprili-
sában a berlini Reichstagra kitűzték. A ma élő oroszok is 
büszkék erre. És büszkék is lehetnek, hiszen szüleik és nagy-
szülőik megvédték a hazájukat, a nép becsületét.

Szabad-e nekünk elfelejteni május 9-ét? Szabad-e nekünk el-
hazudni a múltat? Mondhatjuk-e, hogy a szovjetek nem a fasiz-
must akarták legyőzni, hanem Európát meghódítani? Mondhat-
juk-e, hogy felszabadulás helyett rabságot, új megszállást hoztak?

Mondhatjuk, és sokan mondják is, de akkor nincs megállás! 
Akkor ismerjük el Hitlert Európa egyesítőjének! Akkor engedjük 
a fasizmus újjászületését! Engedjük, hogy a fasizmus ismét pusz-
títson és öljön! Akkor szervezzünk új „Szent Szövetséget” vagy 
új „antikomintern paktumot” és menjünk Oroszország ellen!

Mondhatjuk és tehetjük mindezt! De akkor felejtsük el a 
szuverén, önálló Európát! Felejtsük el, hogy magyarok va-
gyunk, magyarul beszélünk, magyarul érzünk és gondolko-
dunk! Szokjunk hozzá az amerikai vezényszóhoz! 

Talán nem késő! Talán még választhatunk! És ha élni aka-
runk, választanunk is kell! Mi a megegyezést választjuk a 
háború helyett! Mi a szabad és önálló Magyarországot vá-
lasztjuk az amerikai uralom helyett! Mi az életet választjuk!2

Hetvenhét esztendeje, 1945. május 9-én ért véget a második 
világháború Európában. Hitler Németországa megadta magát. 
Totális vereség ide, totális vereség oda, a németek még megpró-
báltak ravaszkodni. Már május 7-én aláírtak egy kapitulációs 
okmányt Reimsben, az amerikai főhadiszálláson. A szovjetek 
azonban szóltak, hogy Reims Franciaországban van, és ha nem 
tévednek, Németország fővárosa Berlin. Berlinben pedig speciel 
ők vannak. Úgyhogy a németeknek is itt kell megadni magukat.

Reims is csak azért jöhetett szóba, mert az amerikaiak és 
a britek belementek. Ha rajtuk múlik, talán a háború se ért 
volna véget. Az amerikaiak még 1945 elején is tárgyaltak 
Himmler birodalmi SS-vezető képviselőjével. A németek 
hajlandók lettek volna teljes erővel a szovjetek ellen fordul-
ni, ha a nyugatiak hajlandók a külön békére és persze a náci 
Németország elfogadására.

A buli nem jött össze. Nem a nyugatban támadt lelki-
ismeretfurdalás amiatt, hogy a haláltáborokat üzemeltető SS 
főnökével tárgyalnak. Nem, a nyugatnak sohasem volt lelki-
ismerete.  Azt értették meg, hogy 1945-ben a szovjetek már 
egyedül is képesek lettek volna Németország legyőzésére. Ak-
kor pedig világos, hogy ki diktálta volna a békefeltételeket.

A nyugat úgy döntött, hogy várnak egy kicsit. Médiahábo-
rú már akkor is volt. Így gyorsan elterjesztették, hogy Zsukov 
marsall nem áll meg Berlinnél, hanem kizavarja az amerika-
iakat és a briteket Nyugat-Európából és meg sem áll Párizsig.  
Mondanom sem kell, hogy a Szovjetuniónak, amely 27 millió 
embert vesztett a háborúban, nem voltak ilyen tervei.

A médiamanipuláció azonban hatott. A nyugati közvéle-
mény elhitte, hogy jönnek az oroszok. Így aztán szó nélkül be-
lementek egy új háborúba, a hidegháborúba. Ez volt az első iga-
zi hibridháború, ahol egyszerre használtak kémeket és diver-
zánsokat, gazdasági blokádot és persze regionális háborúkat.

Május 9-ét, a háború végét azonban nem lehetett egyköny-
nyen kiverni az emberek fejéből. A megszállt országok lakosai 
megszenvedték a német megszállást, megtapasztalták, hogy 
mi a fasizmus. Persze, akkor is voltak, akik Hitlerrel is szíves 
örömest együttműködtek. Az ukrán Sztepan Bandera, a mai 
Ukrajna nemzeti hőse, például imádta Hitlert és Himmlert is.

Május 9-e a népek többségében a felszabadulást jelentette. A 
médiaháborúba az EU is beszállt, és május 9-éből Európa Napot 
faragtak. A kelet-európai népeknek pedig bebeszélték, hogy a 
német megszállás ugyan tényleg nem volt leányálom, de ami 
azután jött, az „orosz megszállás”, az már a poklok pokla volt.

A nyugat jó hetven évvel a második világháború után látta 
elérkezettnek az időt, hogy Kelet-Európa népeit az 
oroszok ellen fordítsa. Gondolták, hogy ennyi idő 
alatt az antikommunista idegméreg a legszívósabb 
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Melitopol – 
felszabadult város

Új NATO-t gründol az USA

Tömény fasizmus

Kína: valósítsuk meg a Globális 
Biztonsági Kezdeményezést!

Svéd 
migránspolitika: 
befuccsoltak

Melitopolban újra szabad ünnepelni a fasiz-
mus feletti győzelem napját. Az ukrán kor-
mány megtiltotta még azt is, hogy gondol-
janak az egykori szovjet Vörös Hadseregre. 
De Melitopol, a 150 ezer lakosú város, ismét 
szabad. Az orosz csapatok március 1-én sza-
badították fel.

Az ukrán parlament elé törvényjavaslatot terjesztett be hét par-
lamenti képviselő. Ha a törvényt elfogadják, a baloldali pártok 
és szervezetek tagjai 10 évig nem vehetnek részt semmilyen 
választáson, az elnökválasztástól kezdve a legkisebb falu helyi 
választásáig. E pártok között van az Ukrán Kommunista Párt, 
az Ukrán Szocialista Párt, a Régiók Pártja és sok más szervezet. 
Egy másik törvényjavaslat szerint azonnal betiltható minden 
párt, amelynek véleménye eltér a kormányétól. Eközben több 
EU-állam támogatja Ukrajna felvételét az EU-ba.

Svédország képtelen volt integrálni azokat 
a bevándorlókat, akik az elmúlt húsz évben 
érkeztek az országba, és ez párhuzamos 
társadalmak kialakulásához, illetve banda-
háborúkhoz vezetett – vallott korábbi mig-
rációs politikájuk kudarcáról Magdalena 
Andersson svéd miniszterelnök. A svédek 
legalább bevallják, hogy hibáztak, de ők 
sem akarják meggyőzni az EU-t, hogy ves-
senek véget az eddigi politikának. Arról 
nem is beszélve, hogy most jönnek az ukrán 
menekültek milliói, ami még tovább súlyos-
bítja a helyzetet.

Az USA 40 ország katonai vezetőit rántotta össze a németországi Ramstein 
amerikai légi támaszponton. Az USA rájött, hogy a NATO nem alkalmas az 
Oroszország elleni háborúra. Sok NATO-ország ugyanis vonakodik, és a köz-
vélemény se lelkesedik. Az USA ezért új szövetséget szervez. A 40 ország 
között ott vannak a NATO-tagok, de ott van Japán, Ausztrália, Dél-Korea, 
Svédország és Finnország is. 

Az USA trükkje átlátszó. A NATO békét sürget, de a tagjai csatlakoznak az 
új oroszellenes szövetséghez. A cél „Ukrajna önvédelmi képességének hosszú 
távú biztosítása”. A 40 ország havonta fog találkozni és hosszú háborúra készül.

Vang Ji kínai államtanácsos és külügyminiszter a People's Daily-n megjelent cikké-
ben rámutatott, Kína készen áll arra, hogy együttműködjön a nemzetközi közösség-
gel a Globális Biztonsági Kezdeményezés végrehajtásának érdekében, hogy a világ 
békésebbé, biztonságosabbá és virágzóbbá váljon.

Vang szerint a kezdeményezés választ ad a nemzetközi közösség azon sürgető 
igényére, hogy fenntartsák a világbékét, és megelőzzék a konfl iktusokat, megfelel 
a világ összes országa közös törekvésének a multilateralizmus és a nem-
zetközi szolidaritás fenntartására, valamint teljesíti az emberek reményét, 
hogy leküzdjék a nehézségeket, és jobb járvány utáni világot teremtsenek. 
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Urak, ne a népen 
spóroljatok!

Ellenzék: romboljuk le 
Magyarországot, hogy mi 
uralkodhassunk!

Szakszervezet: a 
papírküldözgetés 
kevés!

A magas energiaárak várhatóan hosszabb távon fennmaradnak, 
„nincs más, alkalmazkodni kell”, „a rezsicsökkentés nem jó”, a 
lakosságnak és a vállalkozásoknak is érezniük kell a terheket, 
hogy spóroljanak – mondta Csányi Sándor az OTP Bank part-
nereinek rendezett Agrár Gála nevű eseményén. A milliárdos 
Csányi könnyen üzenget nekünk. A mi válaszunk: adóztassák 
meg végre a milliárdosokat, köztük Csányi urat is, és ne mindig 
a népen verjék el a port!

Gyurcsány Ferenc felesége ismét nekirohant Orbán Viktor-
nak, illetve a magyar kormánynak. Mindezt persze az EU fó-
rumain. Látható, hogy az USA és az EU liberális körei nem 
bocsájtják meg, hogy az április 3-i választás megerősítette a 
konzervatív kormány pozícióit. Támadni fognak. Az ellenzék 
ehhez partner lesz. 

Áder János felkérte Orbán Viktort az új kormány megalakításá-
ra. Nagy meglepetést nem okozott, hiszen a Fidesz-KDNP nyer-
te meg a választásokat. Orbán semmit nem árult el a tervezett 
kormány személyi összetételéről. De ez nem is olyan lényeges! 
A lényeges az, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kor-
mány képes lesz-e a társadalom minden rétegét képviselni. Az 
előző kormányok a középosztályok kormányai voltak. Adtak a 
szélesebb rétegeknek is, de messze nem annyit, mint kellene. 
Kérdés az is, hogy a kormány, hogy bírja majd az EU liberális 
köreinek támadásait, amelyek nem fognak csökkenni, illetve az, 
hogy ellent tud-e állni az USA háborús nyomásának.

Kérdések előtt az új kormány

„Tízpontos követeléscsomaggal várja az 
új kormányt a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség. A MASZSZ nemcsak a hosz-
szú évek alatt felgyűlt problémák meg-
oldására, hanem az elmúlt 12 évben a 
munkavállalók ellen elkövetett, zömében 
szándékos vétségek haladéktalan jóváté-
telére is felszólítja a Fidesz-kormányt. A 
szövetség egyebek között érdemi párbe-
szédet sürget, s ennek stabilitásához al-
kotmányos garanciákat kér” – adta hírül a 
MASZSZ. Követelni kell, tárgyalni kell! 
Jogos! De az erőket is meg kell mutatni. 
Kerestük május elsején a MASZSZ-t. 
Nem vonultak fel! A papírküldözgetés 
nem sokat ér enélkül!
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Hadházy Ákos a nemzetet, 
bennünket aláz meg

Orosháza: 
az eső sem akadály

Újbuda: az emberek ma 
fogékonyak a háborúellenes 
gondolatokra

Balassagyarmat: 
Nemet mondunk 
a háborúra 
és a NATO-ra is!

Hadházy Úr! – nyilatkozta a sajtónak Karacs Lajosné, a Munkás-
párt alelnöke – Az Országgyűlés alakuló ülése előtt felszólítom 
Önt: Tanuljon meg ember módjára viselkedni! Hagyjon fel a bo-
hóckodással! Amit tesz, nem nevetséges, hanem sértő és megalá-
zó. Az Országgyűlés a nemzetet, a magyar embereket testesíti 
meg. Bennünket aláz meg magatartásával.

Tisztelje azt a 30 ezer választót, akik Önre szavaztak! Ők 
bíztak Önben. Válságos, háborús időkben Önt bízták meg azzal, 
hogy védje az érdekeiket, küzdjön értük. Hát akkor tegye azt, 
ami szent kötelessége lenne, vagy mondjon le azonnal!

A Munkáspárt-ISZOMM képviselőjelöltjeként Zuglóban sok 
ember életét, gondjait ismertem meg. Az emberek segítséget vár-
nak tőlünk. Én nem lettem képviselő, de ennek ellenére  szolgál-
ni, segíteni fogom a zuglói embereket.

A Munkáspárt aktivistái ismét az utcára men-
tek, hogy tiltakozzanak a háború és a NATO 
háborús politikája ellen. Orosházán az eső sem 
akadályozhatta meg a munkát. Ujj György  és 
Fülöp Péter vezetésével a csapat a szó szoros ér-
telmében állta a sarat. 

Budapesten, Újbudán már komoly hagyománya van az utcai akcióknak. 
A háborúellenes munkáspárti hét rendezvényeiből Benyovszky Gábor csa-
pata sem maradhatott ki. Már április 27-én az utcán voltak, a XI. kerületi 
Fehérvári úti Piac előtti, szokásos helyükön.

A Munkáspárt Baranya megyei szervezete Pécsett, a Nagy Imre úti 
Csontváry szobor előtt tartott kitelepülést Kós Zoltán vezetésével. 
Ott volt Sugár György is, aki Pécs 1. választókerületé-
ben indult a Munkáspárt-ISZOMM jelöltjeként a parla-
menti választásokon.

Balassagyarmaton dr. Frankfurter Zsuzsanna, az Elnök-
ség tagja ismertette a Munkáspárt álláspontját. Nemet 
mondunk a háborúra és nemet mondunk a NATO-ra is!

Pécs: jól fogadták 
A Szabadság háborúellenes 
számát
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„Itt van május elseje!”
Csak a Munkáspárt tartott felvonulást

Május elseje sokak szívét megdobogtatja. „Itt van május elseje,

Énekszó és tánc köszöntse! Szállj csak, zeneszó, ének,

Ébresszed a magyar népet!” Sokan idézték fel a régi kedves dalt.

Nagy várakozás előzte meg a Munkáspárt május elsejei ren-
dezvényét. Sikerül-e felvonulást tartani kétéves kényszerszünet 
után? Alkalmas-e a politikai légkör? Lehet-e felvonulást tartani 
a szokásos ligeti majális nélkül? 

Május elsején reggel kiderült, hogy a párt Elnöksége helyesen 
döntött a felvonulás mellett. Sokan jöttek párttagjaink vidékről 
is, a fővárosból is. Szép számban voltak fi atalok is. Többen jöt-
tek olyanok is, akik előző nap a Szabadság téren az Oroszország 
melletti tüntetésen beszélgettek a Munkáspárt elnökével.

Kovács István, az Elnökség tagja már korábban is szervezett 
május elsejéket, de a mostani rendhagyó volt. Szerényebb esz-
közök, új feltételek. A feladatot azonban sikerült megoldani, 
zökkenőmentes rendezvényre került sor.

Új szerepkörben mutatkozott be Nagy Attila, az Elnökség tagja, 
aki ezúttal a rendezvény megnyitását és a felvonulás irányítását 
vállalta magára, tegyük hozzá, sikerrel.

Fehérvári Zsolt munkájának köszönhetően sokan az 
interneten követhettek a rendezvényt.

Hol vannak a szakszervezetek?

A szakszervezetek nincsenek itt, mi itt vagyunk. A magukat 
baloldalinak nevező pártok nincsenek itt, de mi itt vagyunk – 
kezdte beszédét Thürmer Gyula. 

Május elsejét nem a médiának csináljuk! Magunknak, barátaink-
nak, szövetségeseinknek akarjuk megmutatni, hogy itt vagyunk, 
élünk, dolgozunk. S ezt sikerült megmutatni – emelte ki.

Thürmer szólt a szakszervezetek felelősségéről. A MASZSZ 
hibát követett el akkor is, amikor a választások előtt a liberá-
lis ellenzék mellé állt, az ő győzelmükben reménykedett. Szé-
gyen-gyalázat, hogy a szakszervezetek ma nem vonulnak fel. A 
szakszervezetek nem irthatják ki saját múltjukat, a harcos május 
elsejéket, a felvonulásokat. 

A MASZSZ most tízpontos követeléscsomagot küld az új kor-
mánynak. De ez kevés!  A szakszervezetek most egy magabiz-
tos kormánnyal állnak szemben. A szakszervezeteknek erőt kel-
lene demonstrálniuk.

A világ megváltozott, de a tőkések semmit sem adnak ajándék-
ba. Ebben a világban csak az a miénk, amiért megküzdünk.

Nincs okunk szégyenkezésre, kishitűségre

Nagy csata után vagyunk. A Munkáspártnak nincs miért szé-
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gyenkeznie. Egyszerre küzdöttünk a kormánypártokkal és a 
liberális ellenzékkel – hangsúlyozta a Munkáspárt elnöke.

Volt programunk, értelmes, megvalósítható programunk. 
Adjatok többet az embereknek, mert jár nekik! De ne eléged-
jünk meg azzal, amit a hatalom ad nekünk! Szocializmust aka-
runk, ahol mi osztjuk el a megtermelt javakat. A saját érdekünk-
ben, a saját boldogulásunkra.

Volt erkölcsi tőkénk, és az erkölcsi tőkénk erősebb lett. Sok 
ember megértette a mi üzenetünket. Sok ember mondta: ti tisz-
tességes, baloldali, ellenzéki, magyar párt vagytok. 

Volt szövetségesünk. Életünkben először együtt indultunk egy má-
sik párttal, az ISZOMM párttal. Sokat tanultunk az együttműkö-
désben, új tapasztalatokat szereztünk, és ezeket hasznosítani kell. 

Elültettünk egy magot. Nem tudjuk, hogy megnő-e, de bízunk 
benne. Most az a dolgunk, hogy konkrét munkával gyarapítsuk 
az együttműködés lehetséges területeit. 

Hiteles, valódi, 
működőképes baloldalt akarunk

Ez nagy feladat, nem egy évre, nem kettőre. Ez a jövő feladata. 
De ezt kell szem előtt tartani a mai döntéseinknél. Ezt kell segí-
teni a mai munkánkkal – emelte ki Thürmer Gyula.

Az elmúlt éveknek vannak fontos tanulságai. Értse meg min-
denki, hogy nincs Munkáspárt elleni baloldaliság. Nekünk 
viszont tudnunk kell, hogy a baloldaliság sokszínű, és más is 
lehet baloldali.

Ráadásul az élet is sokszínű és a válaszaink sem lehetnek min-
dig egyformák. Mi a következetes baloldaliságunkkal, a mun-
káspárti arculatunkkal ehhez fogunk segítséget adni.

Fizessenek a gazdagok!

Nehéz idők jönnek. Az Európai Unió válságban van. Az EU 
nem tudta megakadályozni, hogy Amerika kirobbantsa a hábo-
rút, aminek Európa népei csak vesztesei lehetnek.

Ki fi zeti meg a háború árát? – tette fel a kérdést Thürmer Gyula – 
mi, barátaim, a dolgozó emberek, a nép. Nekünk kerül már most 
minden drágábba. Ma még nincs munkanélküliség, de holnap már 
lehet. Ma még nincs éhínség Magyarországon, de holnap már lehet.

De van itt más is. Az elmúlt években a Fidesz-kormány kor-
látozta a nagytőkét, elvett valamennyit az extraprofi tjukból. A 
Fidesz-kormány ebből a pénzből adott az embereknek. Adott 
sok mindent a rezsicsökkentéstől a családtámogatáson át a mi-
nimálbérek és a nyugdíjak emeléséig. 

De a tőke szeretné visszakapni ezt a pénzt. Amit kaptunk az elmúlt 
években, velünk fogják visszafi zettetni. A nagytőke most maga-
biztos. A kormánypártok győztek, kétharmaduk van, szabad az út!

A nagytőke már üzenget is nekünk. Csányi Sándor, az OTP ve-
zére, a leggazdagabb magyar, a milliárdosok székéből üzeni ne-
künk, hogy majd elviseljük azokat a terheket, amit a háború jelent.

Hernádi Zsolt, a MOL vezére is arra szólította fel a kormányt, 
hogy hagyjon fel a hatósági árszabályozással, térjen vissza a pi-
aci normákhoz. „Vissza kell térnünk a normalitáshoz” – mond-
ta. Nem is titkolta, hogy lesznek vesztesek. Lesznek, akik nem 
tudják elviselni a tőkés normalitást. 

Mi nem akarunk vesztesek lenne, nem akarjuk, hogy csak 
mi viseljük a terheket. Nem fogadjuk el, hogy amíg mi napi 
gondokkal küzdünk, és nem tudjuk, mit hoz a jövő, a tőkések 
egyre nagyobb profi tra tesznek szert. Az OTP az idén rész-
vényeként 434 forintot fi zet a tulajdonosoknak, a MOL pedig 
mintegy 300 forintot fi zet osztalékként. 

Adóztassák meg a gazdagokat, adóztassák meg a milliárdo-
sokat! – ez a mi üzenetünk május elsején.
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NATO-tagként háborúra vagyunk ítélve?
Munkáspárti gyűlés a HM-II előtt

Május elseje nem csak a hagyományok ünnepe. Május elsejének 
mindig van aktuális mondanivalója. 2022-t írunk, Ukrajnában 
háború van, és ezt senki sem kerülheti meg. 

A Munkáspárt úgy döntött, hogy az idei májusi felvonulás ne a Város-
liget felé vegye az irányt, hanem a Honvédelmi Minisztérium Lehet 
úti épülete felé. Itt mondjuk el véleményünket a háborúról, a békéről, 
itt fogalmazzuk meg üzenetünket Magyarország kormányának!

A felvonulásra, a háború- és NATO-ellenes jelszavakra sokan 
felfi gyeltek a Dózsa György úton és a Lehet úton. Nem nagyon 
látni ilyeneket manapság.

Sikeres háborúellenes akcióhét

Az elmúlt héten a Munkáspárt aktivistái országszerte kint 
voltak az utcákon és a tereken. Tudjuk, hogy egyes felmérések 
szerint a magyar emberek 90 százaléka ellenzi a háborút.  De 
jól tudjuk, egy dolog lélekben ellenezni a háborút, és más dolog 
tenni is ellene valamit. A mi dolgunk, hogy felerősítsük azok 
hangját, akik nem akarnak háborút – mondta a gyűlés szónoka, 
Thürmer Gyula.

Már kevesen vannak közöttünk, akik megélték a 
második világháború poklát. Az elmúlt hét évtized-
ben sok háború volt, de legyintettünk rájuk. 

Afganisztán messze van, bennünket nem érint. Legyintettük rá 
és engedtük, hogy Magyarország vezetői 18 éven át pénzeljék 
ezt a háborút, katonákat küldjenek oda. Nem tiltakoztunk, ami-
kor bemagyarázták nekünk, hogy az afgán hegyek között a ma-
gyar Alföldet, a magyar nemzeti érdekeket védjük. 

Jugoszlávia nincs messze, mégis legyintettünk. Nem a mi hábo-
rúnk, mondták sokan, pedig a NATO a Vajdaságot is bombázta, 
ahol pedig magyarok is élnek. 

De most változik az ország, változunk mi, magyar emberek. 
Az elmúlt héten éreztük, hogy az emberek fogékonyak a hábo-
rúellenes gondolatra. Már nem legyintettek, mint pár hónapja. 
Már megérezték a háborút.

Vádoljuk az Egyesült Államokat!

Ez az Egyesült Államok háborúja Oroszország ellen. Ez az 
Egyesült Államok háborúja a Kínai Népköztársaság ellen. 
Ez a neoliberalizmus háborúja a világhatalom megszerzésé-
ért – hangsúlyozta a Munkáspárt elnöke. 

Az USA, a NATO évek óta folytatja a háborús felkészülést 
Oroszország ellen. Jelentős katonai erőket telepítettek a kelet-
európai országokba. A NATO felfegyverezte Ukrajnát. Támo-
gatta az ukrán vezetés nacionalista, fasiszta politikáját. 
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Vádoljuk a NATO-t!

A NATO nem a háború befejezésében érdekelt, hanem a foly-
tatásában. Fegyvert adnak az ukránoknak a további harchoz, 
és megegyezés helyett háborúra serkentik őket. Az USA és a 
NATO biztatja az EU-t az oroszellenes szankciós politikára. 

Ne dőljünk be a látszatnak! A NATO kijelenti, hogy mint 
szervezet nem vesznek részt a háborúban, nem szállítanak 
fegyvereket, de a tagállamoknak megengedik.

Az USA és a NATO újabb trükköt vetett be. Az amerikaiak 40 
állam katonai és politikai vezetőit rántották össze egy németor-
szági amerikai bázison és rábírták őket a háború folytatására. 
A NATO nem háborúzik, csak ez a 40 állam, köztük a NATO 
tagjai is. 

Vádoljuk Ukrajna vezetését!

Az ukrán vezetés eladta a saját országát Amerikának. Szélsősé-
ges nacionalista politikát vezetett be. Különleges népnek kiáltot-
ta ki az ukránt, amelynek uralkodnia kell a térségben. Elvette a 
nemzetiségek jogait, lábbal tiporta a kárpátaljai magyarságot is.

Hősnek kiáltotta ki Hitler egykori ukrán szövetségeseit. Lerom-
bolta a szovjet hősi emlékműveket. Fasiszta különítményeket 
hozott létre és Oroszország ellen uszította őket.

Vádoljuk az ukrán vezetést, mert éveken át ölték, gyilkolták a 
Donbasz orosz lakosságát.

Vádoljuk az ukrán vezetést, mert betiltja a baloldali pártokat, 
elnyom mindenkit, aki mást gondol, mint a fasiszta junta.

Az ukrán vezetés nem békét akar, hanem a háború folytatását. 
Zelenszkij addig elnök, amíg a háború folyik, és ameddig az 
amerikai és európai uraik kitartják őket.

Vádoljuk az Európai Unió vezetését!

Az EU vezetése veszélybe sodorta az európai népek jövőjét. Az 
EU úszik az amerikaiak által keltett hullámokon. Háborúzni 
nem mer, nem is nagyon tud, gazdasági háborút folytat, amivel 
maga alatt is vágja a fát.

Az EU-t az mentené meg, ha kiegyezne Oroszországgal. Lenne 
rá lehetőség. Az oroszok sohasem akarták Európát leigázni. Év-

századonként egyszer elfoglalják ugyan Berlint, de csak azért, 
hogy Európa tartsa tiszteletben Oroszországot és ne fenyegesse 
biztonságát.

NATO-tagként háborúra vagyunk ítélve? 

Látjuk, hogy a NATO-tagjaként Magyarország szinte elkerül-
hetetlenül háborúra van ítélve – fogalmazott Thürmer Gyula.

Értékeljük a magyar kormány erőfeszítéseit arra, hogy kimarad-
junk a háborúból. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen iszo-
nyúan nehéz ellenállni az amerikai nyomásnak.

Az év eleje óta a magyar kormány folyamatosan hátrál. Január-
ban kijelentették, hogy nem kellenek külföldi csapatok Magyar-
országra. Még februárban sem volt szó külföldi csapatokról, de 
a Honvédség egy részét  a keleti határhoz küldték.  Március 7-én 
viszont kormányrendeletet tette lehetővé, hogy NATO-csapatok 
jöjjenek Magyarországra. És még nincs vége.

Látjuk, hogy a kormány ellentmondásos nyilatkozatokat tesz. 
Nem szállítunk fegyvert Ukrajnába, de pénzügyileg hozzájáru-
lunk az EU fegyverszállításához. Nem szállítunk fegyvert, de 
az ország területén áthaladnak katonai szerelvények. Ki tudja 
megmondani, hogy mi van azokon a vonatokon.

A magyar kormány bírálja az EU-s szankciókat, tudja, hogy na-
gyon ráfi zetünk a szankciókra, de mégis megszavazza őket.

A kormány belezavarodik az ukrán politikába. Tudják, hogy 
Ukrajnát egy tisztességtelen, magyarellenes, fasiszta társaság 
vezeti, mégsem mer neki nemet mondani.

A magyar kormány kiáll a béke mellett, de nem emelte fel szavát 
az ellen, hogy Svédország és Finnország a NATO tagja legyen.

Üzenet a magyar kormánynak

Követeljük, hogy a magyar kormány az igazat, és csakis a tiszta 
igazat mondja az embereknek. Mondja meg, hogy mit vállaltak 
el az amerikaiaktól! Követeljük, hogy a kormány lépjen fel a 
háború folytatása ellen!

Követeljük, hogy a kormány támogassa Oroszország béke erő-
feszítéseit! Követeljük, hogy a magyar kormány támogassa a 
Kínai Népköztársaság javaslatát a globális biztonság megterem-
tésére! Ezt üzenjük május elsején a magyar kormánynak.
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Európa védtelen a fasizmussal szemben

Nyikolaj Patrusev, az Oroszországi Föderáció Nemzetbiztonsá-
gi Tanácsának titkára adott interjút a Rosszijszkaja Gazeta orosz 
lap április 26-i számában. Néhány részletet idézünk belőle, de 
érdemes az interneten az egész anyagot elolvasni (https://rg.ru)

Amerika rombol és hódít

A múltbéli és mai gazdasági válságoknak van egy fontos tanul-
ságuk – nyilatkozta Nyikolaj Patrusev. Az USA akarja uralni a 
világot, és ennek érdekében semmitől sem riad vissza. Ukrajnát 
azért választották ki az amerikaiak, mert elég nagy ahhoz, hogy 
Oroszország ellenpólusa legyen, és így lehet azt is megakadá-
lyozni, hogy az oroszok és az ukránok, akik valójában ugyanan-
nak a népnek két részét jelentik, egyesüljenek és az USA ellen 
lépjenek fel.

Mit jelent 10 millió ukrán menekült 
Európának?

Európára mély gazdasági és politikai válság vár – mondta az 
orosz politikus. Az infl ációt máris érzik az európaiak, de még 
nem tudják, hogy mit is jelent majd nekik az ukrán menekült-
hullám. Eddig 5 millió ukrán érkezett Európába, de számuk 
hamarosan eléri a 10 milliót.  A migráns ukránok többsége 
úgy véli, hogy Európának kutyaköteles-
sége őket eltartani. Amikor az európaiak 
megkísérlik őket munkára bírni, az uk-
ránok el kezdenek tüntetni és zavargá-
sokat kelteni.

Nem szabad elfelejteni, hogy a „háborús 
menekültek” között ott vannak az ukrán 
alvilág emberei is, akik exportálják a 
bűnözést és az ukrán maffi  aháborút Eu-
rópába. Elindul a „gyermekkereskede-
lem”, az elszegényedett ukrán családok 
csecsemőit fogják a tehetős európaiak-
nak kínálni. Biztosra vehető, sőt már 
most is látszik, az emberi szervkereske-
delem beindulása.

Európa megfeledkezik az egészségügyi 
veszélyről. Az ukránok csu-
pán 10 százaléka van beoltva 
olyan betegségekkel szem-

ben, mint a koronavírus, a fertőző májgyulladás, a TBC vagy 
éppenséggel a kanyaró. Ukrajnában ugyanis teljesen szétverték 
a szocialista idők egészségügyi rendszerét.

Ma még szinte elképzelhetetlen élelmiszerválság vár Európára. 
Afrika és a Közel-Kelet máris éhezik. Ha innen továbbra is jön-
nek a migránsok Európába, az európai ellátási rendszerek meg-
oldhatatlan problémával kerülnek szembe.

Európa védtelen a fasizmussal szemben

Európa hét évtized alatt már elfelejtette, hogy mi a fasizmus – 
emelte ki Nyikolaj Patrusev. Ukrajnában viszont engedték új-
jászületni. Most ez az újjászületett fasizmus megy át Európába 
és kezdi rombolni az európai intézményeket. Európa védtelen 
a fasizmussal szemben, és ennek beláthatatlan következményei 
lehetnek.

A válság elsodorhatja az egyes országok nemzeti kulturális és 
oktatási intézményeit. Európa lemondhat az önállóságról és a 
függetlenségről.

Mi mentheti meg Kelet-Európát?

Az USA-központú világ már nem létezik. Új világ jön létre, és 
ebben Oroszország az önálló nemzeti létezés útját választotta. 
Ehhez mindene megvan, a nemzeti hagyományoktól kezdve az 
orosz kultúrán át a területig és gazdasági és katonai erőig.

Európa zöme másik utat, a liberalizmus útját választotta. A 
nemzetek erősítése helyett a liberális politikát megvalósító össz-
európai államot akarják. Az egyént helyezik a közösség fölé, 
tagadják a haza fontosságát. Ez a felfogás halálra ítéli az európai 
civilizációt.

Kelet-Európa számára a válság elől való menekülés egyetlen útja 
az Oroszországgal való béke és együttműködés. Oroszország az 
egyetlen  állam a térségben, amely fellép az USA világhatalmi 
törekvéseivel szemben.
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Sokan mondták azt is, hogy nekünk, Ma-
gyarországnak Ausztria példáját kell követ-
nünk, IGEN az EURÓPAI UNIÓRA gazda-
ságilag, NEM a NATO-ra. Sokan támogatták 
a katonai függetlenség gondolatát. 

Elhangzott az is, hogy meg kell szüntetni Ma-
gyarországon az egyoldalú információk döm-
pingjét. Ismeretes, hogy gyakorlatilag csak USA 
érdekét szolgáló ukrajnai híreket kapunk.

Aktivistáink mindkét kerületben kértek min-
denkit, hogy olvassák el A Szabadságban le-
írtakat, így utána már érthetőbb lesz Orosz-
ország szerepe. Az újság átadásával szóban 
is meghívták a járókelőt a május elsejei nagy-
gyűlésre, felvonulásra.

Mentsük meg a Feneketlen tót!

Kerületi rendezvényről lévén szó, óhatatlanul felmerültek helyi, 
XI. kerületi kérdések is. Például sokan panaszkodnak arra, hogy 

a Feneketlen tó, ami a városrész, sőt Budapest, egyik büszkesé-
ge, tönkrement. Meg kell mentenie a kerület vezetésének.

B  G

11
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna

Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146

A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

Egy hét a háború ellen
Újbudai és zuglói tapasztalatok és tanulságok 

Benyovszky Gábortól, a KB tagjától, az újbudai régió vezetőjétől 
kaptuk a hírt, hogy sikeresen megrendezték a „Háború Ellenes 
Munkáspárti Hét” első és második akcióját, a 
XI. kerületi Fehérvári úti Piac előtt, illetve a 
Bikás park metróbejárati MDF Piacon. 

Zuglóból Koch János régióelnöke és Barát 
Istvánné tájékoztatása jutott el A Szabadság-
hoz.  Zuglóban szintén jól bevált helyszínt, a 
zuglói piacot választották.

Az emberek fogékonyak 
a háborúellenes gondolatra

Mindkét kerületben az volt a tapasztalat, hogy 
az emberek fogékonyak a háborúellenes gon-
dolatra, sőt a beszélgetők között aránytalanul 
sokan voltak azok, akik – saját maguktól is – 
azonos véleményen voltak, mint mi magunk. 

Volt fogékonyság a mondanivalónkra – jelezték Zuglóból. Igaz, 
hogy a Bosnyák téri közönség szerint nincs épeszű ember, aki 
háborút akar. 

Mit mondanak az emberek? Sokan értik, hogy Amerika érdeke 
a háború, terjeszkedni akar, egyeduralomra törekszik, felfalná 
Európát. Persze olyanokkal is találkozni, akik Putyint s Orosz-
országot teszik felelőssé. 

Sokan mondják, hogy az USA felhergeli Ukrajna népét. Orosz-
országot a NATO tevékenységével igyekszik sarokba szorítani. 
Az USA az orosz ellenakciót maximálisan felhasználja, hogy 
Európát összeveszítse Oroszországgal. Európa népeit Orosz-
ország ellen uszítja, az USA a közben kialakuló konfl iktusból 
pedig minden hasznot lefölözni kíván majd.



Május 1. a világban
Kuba él és dolgozik - ezzel a szlogennel 
ünnepelték a Munka Ünnepét az idén 
Kubában, a havannai felvonuláson óriási 
fömeg vett részt

Fotó: Granma

Sokezren vonultak fel Athénban és hetven 
másik görög városban május elsején, 
hogy tiltakozzanak a magas árak és 
az imperialista háborúban való görög 
részvétel ellen - erről számolt be honlapján 
a Görög KP.

Fotó: KKE

Nagy tömegeket mozgatott meg május 
elsejei felvonulásán a Portugál KP is

Fotó: PCP

Törökország harminchárom különböző 
pontján tüntettek május elsején a dolgozók 
kizsákmányolása, az egyenlőtlenségek, az 
éhezés és a szegénység ellen a Török KP 
felhívására.

Fotó: TKP


