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Mi békét Mi békét 
akarunk!akarunk!
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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

Mi békét akarunk!
Magyarországon a NATO és az Európában állomásozó amerikai 
csapatok szinte minden parancsnoka és nyilván nem a Magyar 
Zene Házát akarták megnézni. Bár, kár, hogy a magyar táborno-
kok meg nem vitték őket oda.

A katonai vezetés azonban fegyverkezésről beszél, sőt a ma-
gyar hadiipar kolosszális fejlesztéséről. Apám, aki a hadigazda-
ságról mindent tudott, mindig azt mondta: egy tíz milliós ország-
nak nincs hadiipara, legfeljebb hadi termelést folytató üzemei. A 
magyar politikai és katonai vezetés most a hadiipar fejlesztése 
címén beolvaszt bennünket a nyugati hadiipari komplexumba. 
Az ő érdekük pedig nem a béke, hanem a háború. Az ukrajnai 
háború a világ legjobb üzlete. Ukránok és oroszok halnak meg, a 
nyugatiak bankszámlái pedig szépen vastagodnak.

Mi is békéről beszélünk, de mi valójában is békét aka-
runk. Tudjuk, hogy béke önmagától nem lesz. Eddig tettük 
azt, amit egy politikai párt megtehet. Elmondtuk, hogy a há-
ború életveszélyes és nem lehet reális opció Magyarország 
számára. Milliószor elmondtuk, hogy Oroszországgal meg 
kell egyezni. Ha Andrássy Gyula példáját követné az Orbán-
kormány, még a nyugatbarát elveit se kellene feladnia, csak 
egyszerűen reálpolitikusnak kellene lenni.

Áprilisban, májusban csatlakoztunk magyar civilszerveze-
tek akcióihoz. Velük együtt tüntettünk a háború, a NATO ellen, 
sőt kiálltunk Oroszország mellett. Én elmentem Belaruszba, 
hogy személyesen biztosítsuk ottani barátainkat, Lukasenko 
elnököt is, hogy mi velük vagyunk. Nem akarunk háborút!

A NATO madridi csúcsértekezlete fordulópontot jelent. Az 
Orbán-kormány nyilatkozatai arról, hogy ki akarnak maradni 
a háborúból, a madridi döntések fényében már csak üres szóla-
mok.  Jönnek az amerikaiak, mi pedig rohanunk a háború felé.

Madrid után többre van szükség, mint kisebb-nagyobb tünte-
tések. A NATO-csúcs idején a spanyol, sőt az európai baloldali 
erők félretették civódásaikat, és együtt tiltakoztak a NATO ellen. 
Magyarországon sincs más út. A háború ellen mindenkinek össze 
kell fognia, függetlenül attól, hogy egyéb ügyekben mit gondol.

Tüntetnünk, tiltakoznunk kell! De akárhány tüntetést is szer-
vezünk, a NATO-t aligha döntjük meg. De nem is ez a feladat. 
A feladatunk az, hogy felébresszük a magyar népet. Nekünk kell 
meggyőzni az embereket, hogy NATO-tagként be vagyunk kerít-
ve, a vége a háború lesz. Otthagyni a NATO-t, kiugrani a NATO-
ból, keresni a kapcsolatot Oroszországgal, a Kínai Népköztársa-
sággal! Nem a transzatlanti értékekkel kell törődnünk, amelyek 
egyébként is csak az amerikaiaknak jók, nekünk csak is önma-
gunkkal, a magyar nemzettel, a magyar néppel kell törődnünk.

Mi békét akarunk. Mi ilyen békét akarunk.2

Aligha van bárki is Magyarországon, aki ne akarna békét. Béké-
ről beszél a kormány, békejelszavakat olvasni még a honvédelmi 
tárca honlapján is. Békét akar köztársaságunk elnökasszonya is, 
akinek külpolitikai aktivitása minden eddigi elnököt felülmúl.

Békét akar mindenki, de nem biztos, hogy ugyanarra a 
békére gondolunk. És messze nem biztos, hogy a szólamok-
nak valóban béke lesz a vége, és nem háború.

Nem kétlem, hogy Orbán Viktor békét akar. Tapasztalt, 
okos ember, aki pontosan tudja, hogy Magyarország számá-
ra a háború soha semmi jót nem hozott. 

Ráadásul van háborús tapasztalata is. 1999-ben, amikor 
a NATO megtámadta Jugoszláviát, ő volt Magyarország mi-
niszterelnöke. Ebben a minőségében nyilván tudta, hogy a 
magyar hadszintért, az utakat, a vasutakat, a légtért felké-
szítették a szárazföldi háborúra. Ha nem sikerült volna raké-
tákkal térdre kényszeríteni a jugoszlávokat, menthetetlenül 
elindultak volna a csapatok Magyarországon keresztül.

Mit történt volna akkor? Nos, az, amit nekem Milosevics 
elnök mondott 1999 áprilisában az elnöki palotában. Ha tá-
madnak, mondta, sok szerb katona fog meghalni, de sok ma-
gyar is. Mondja el ezt otthon! – tette hozzá. Nos, elmondtam, 
akkor is és elmondom ma is.

Orbán Viktor tudja, hogy Milosevicset és a szerb szocializ-
must meg lehetett dönteni, de a népeket nem lehet megerőszakol-
ni. Koszovóból a nyugat független államot csinált, de a szerb nép 
ezt soha sem fogja elfogadni. Orbán nagy szerb barátja, Vucsics 
elnök most bajban van. Menne ő keletre, de a kelet, legalább is 
most, nem tudja megvédeni Koszovót.  A nyugat pedig nem akar-
ja. Ha Vucsics feladja Koszovót, készülhet a legrosszabbra. 2000-
ben Gyingyics miniszterelnök kiadta a nyugatnak Milosevicset, 
három évre rá a miniszterelnököt a nyílt utcán lelőtték.

Orbán sok mindent tud, és nyilván iszonyúan szorult 
helyzetben van. A nyugat elszigetelte, szinte demonizálta, 
noha ő ma az EU talán legtehetségesebb politikusa. Ezt se 
nagyon viselik el a nyugat középszerű vezetői, de hogy még 
nemzetben is gondolkodjon, az már több a soknál.

Orbán Madridban feladta Magyarország függetlenségét. Be-
leegyezett, hogy a NATO folytassa a felkészülést a háborúra. Jöj-
jenek az amerikai csapatok, mi meg háromszorosára növeljük a 
védelmi erőfeszítéseket. Eddig ki lehetett volna ugrani a NATO-
kötelezettségekből, sőt talán a NATO-ból is, de ha itt lesznek az 
amerikai csapatok, a kiugrást el lehet felejteni.  Csak Horthy tu-
dott olyan buta lépést tenni, hogy a kiugrással várt 1944 októbe-

réig, noha március óta már itt voltak Hitler csapatai.
A katonai vezetés sem akar háborút. Persze csak a 

vak nem látja, hogy az elmúlt hónapokban megfordult 
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A NATO madridi csúcsértekezletén a tagállamok vezetői mindent 
megtettek a békéért. A béke érdekében elítélték Oroszországot és az 
egekig dicsőítették Ukrajnát. A béke érdekében csapatokat küldenek a 
kelet-európai országokba. A béke érdekében több mint 300 ezer kato-
nát azonnali bevetésre készen fegyverben tartanak. A béke érdekében 
tovább pénzelik és fegyverzik Ukrajnát. A béke érdekében felveszik 
a NATO-ba Svédországot és Finnországot. A béke érdekében elítélték 
Kínát, amely „kihívást jelent” a nyugati értékekre nézve. Nem békét 
akarnak, hanem háborút!

A NATO madridi értekezlete idején Európa 
több kommunista és más baloldali szervezet 
a NATO ellen tüntetett. Itt az ideje, hogy 
Magyarországon is felemeljük a hangunkat!

Lengyelország arra szólította fel polgárait, 
hogy ne utazzanak Belaruszba, mert szerin-
tük a belaruszok rosszul bánnak a lengye-
lekkel. Ebből egy szó se igaz! Belaruszban 
nyugalom van, és a belaruszok mindenkit 
szívesen látnak, akik jó szándékkal jönnek. 
A lengyelek provokálják Belaruszt. Valójá-
ban a lengyelek akarnak belarusz földeket 
megszerezni.

Az elmúlt napokban az ukrán hadsereg belarusz katonai objektumokat próbált 
rakétákkal megsemmisíteni – jelentette be Lukasenko belarusz elnök az ország 
függetlenségi ünnepén rendezett nagygyűlésen. A nyugat bele akar bennün-
ket vinni a háborúba, de mi nem akarunk háborút. Belarusz katona akkor fog 
harcolni, ha az ellenség belarusz földre lép, de akkor harcolni fog. A mostani 
támadást a belarusz légvédelem elhárította.

25 éve tért vissza Hongkong a Kínai Népköztársaságba. Az egykori angol 
gyarmat a Kínai Népköztársaság része, ugyanúgy, mint a korábbi portugál 
gyarmat, Makaó. Itt érvényesül a kínai elv, miszerint lehetséges 
egy országban két társadalmi rendszer. Kína nagy részében szoci-
alizmus, Makaón és Hongkongban kapitalizmus.
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Pénzügyi, gazdasági és politikai válság jön. Öveket becsatolni, jön a 
válság! – mondta az új Orbán-kormány gazdaságfejlesztési minisz-
tere, Nagy Márton a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti 
központjában. Ezt nélküle is tudjuk. Egy minisztertől nem hatásva-
dász dumákat vár a nép, hanem megoldást. Ha nem tudnak, akkor 
most húzzanak el!

A Liga Szakszervezetek a „Szakszervezetek a helyreállí-
tásért” projekt keretében megtartotta az Északkelet-Ma-
gyarország régió első toborzó kitelepülését 2022. június 
21–24. között a miskolci Joyson Safety Systems Hungary 
Kft. területén. Sok sikert!

A Határőrséget 2007-ben még a Gyurcsány-kormány 
szüntette meg, mondván, hogy ez szocializmuskori ma-
radvány, nem illik Európába. Akkor úgy gondolták, hogy 
a határvédelem nem más, mint útlevélellenőrzés. Senki 
sem gondolt arra, hogy mi Európa széle vagyunk, ez nem 
Belgium vagy Svájc. Az Orbán-kormány 2010-ben még 
visszaállíthatta volna, de nem tette. 2015-ben a migrán-
sok ellen előbb a szerencsétlen rendőröket, majd a még 
szerencsétlenebb katonákat vetették be. Egyikőjüket se 
erre képezték ki. Most rájöttek, hogy kellene speciálisan 
kiképzett határőr, határvadász, mert baj lesz. De honnan 
veszik az embereket? Ki fogja kiképezni őket? Vagy az 

egész csak porhintés, annak leplezésére, 
hogy minden megváltozik, ha az USA meg-
szállja Magyarországot?

Mostanában egymásnak adják a kilincset a NATO-országok tábornokai 
Magyarországon. Most éppen Markus Laubenthal altábornagy, a német 
haderő főszemlélő-helyettese jött. Találkozott szinte a teljes magyar had-
vezetéssel és járt az MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál. Gondolkod-
junk! A NATO arról dönt, hogy most már nem csak előőrsöket küld Kelet-
Európába, hanem jelentős katonai erőt. A Bocskai-dandár Debrecenben 
van, egy ugrásra az ukrán határtól. Szóval, miért jött a német tábornok?

„Migránsok százezrei ostromolják Magyarország határait”, Nyugat-
Európa nagyvárosait terrortámadások rázzák meg, két évig halálos 
vírus fenyegetett, és most kitört a háború a szomszédban – jelentet-
te ki Orbán Viktor a Ludovika tisztavató ünnepségén. A migránsok 
ügyében miniszterelnök úr jobban tenné, ha barátját, Vucic szerb el-
nököt noszogatná. Miért engedik a szerbek, hogy a migránsok azt 
csináljanak, amit akarnak? Ha csak azért nem, mert Magyarországot 
is bele akarják rángatni a háborúba. 1941-ben szovjet jelzéseket fes-
tettek a német gépekre és így bombázták Kassát. Ürügy kellett arra, 
hogy Magyarország belépjen a háborúba. Most is ez folyik?
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Kecskeméten időközi választás lesz július 10-én. Megyeszék-
helyről lévén szó, az átlagosnál nagyobb a pártok érdeklődése. 
Hat jelölt közül lehet választani. A Munkáspárt-ISZOMM kö-
zös jelöltje Balanyi István, a Munkáspárt Központi Bizottsá-
gának tagja, fi atal, dolgozó ember. Ezen a választáson csak mi 
vagyunk baloldali erő. – mondta Thürmer Gyula, a Munkás-
párt elnöke, aki Kecskeméten kampányolt a jelöltünk mellett. 
A politika, az önkormányzati munka segítsen az embereknek! 
Szolgálni kell az embereket, és nem zavarni, bosszantani őket!

Július 3-a, Belarusz nemzeti ünnepe alkalmából adott fogadást 
Vlagyimir Ulahovics, a Belarusz Köztársaság magyarorszá-
gi nagykövete. A rendezvényen megjelent Thürmer Gyula, a 
Munkáspárt elnöke is. Sajnálatosan a hivatalos magyar politika 
bojkottálta a fogadást, még ebben is a NATO és az EU háborús 
politikáját követik.

„A Magyar Békekör hazánk békéjének megvédésére szólítja fel 
a magyarokat. Akadályozzuk meg, nehogy háborúba sodorják 
népünket, nemzetünket! Felhívjuk azokat, akiknek drága a ma-
gyarság élete, hogy a béke védelmében fogjunk össze, kereked-
jünk felül világnézeti és politikai különbözőségeinken, és a cél 
érdekében alakítsunk együtt Fórumot a Békéért”. Ezzel a javas-
lattal fordult a Simó Endre vezette Magyar Békekör magyaror-
szági szervezetekhez. A Munkáspárt támogatja a javaslatot és 
kész részt venni a megvalósításában – válaszolta a Munkáspárt.

Segítségért fordult hozzánk Uljanovszk orosz város történésze, 
Dmitrij Szemjonov. Az illető  az oroszországi polgárháborút 
(1917-1922) tanulmányozza. Varga Gyula András (1890-1959), 
a magyar munkásmozgalom ismert személyisége harcolt Ulja-
novszkért. Egy nemzetközi ezred parancsnoka volt, amely a Vas-
hadosztály része volt. Az orosz történész úgy véli, hogy Varga 
Gyula András hozzátartozói Szegeden vagy Szeged környékén 
élhetnek. Segítséget kért tőlünk: hátha valaki tud valamit a csa-
ládról! Akinek van ilyen információja, keresse a Munkáspártot! Fotó: VATERA
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Kubának joga van a független életre
Az USA olyan helyzetet akar teremteni, amikor a „humanitárius 
válságra” hivatkozva az USA és szövetségesei beavatkozhatnak 
a kubai belügyekbe – mondta el Guilermo Vázquez Moreno, a 
Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete. Kubában nincs 
semmilyen humanitárius válság. A kubai kormány képes ke-
zelni a problémákat, de szüksége van a világ szolidaritására az 
amerikai agresszív tervek elhárítása érdekében. 

A Kubai Köztársaság nagykövete első ízben adott interjút A Sza-
badságnak. Ennek első részét július 2-i számunkban olvashatják. 
Mostani számunkban közöljük az interjú második, befejező részét.

A nyugati sajtó médiaháborút folytat Kuba ellen. A 
nyugati média állítása szerint Kuba humanitárius 
válság előtt áll. Ön hogyan értékeli a jelenlegi hely-
zetet Kubában?

Jelenleg intenzív és összetett időket élünk. Olyan időket, ame-
lyek kihívást jelentenek, forradalminak nevezzük őket, hogy ne 
rettenjünk meg a lehetetlentől.

De ez nem veszi el tőlünk a valóságot, azt a valóságot, amelyet 
évszázadok óta fennálló egyenlőtlenségek és egyensúlytalansá-
gok jellemeznek, és amelyet a neoliberalizmus uralma drámai 
módon súlyosbított.

De nem tudták és soha nem is tudják legyőzni a valóságos forra-
dalmat. Az igazi forradalmat, amely társadalmi igazságosságot 
teremt, és olyan óriási szociális vívmányokhoz vezet, melyek 
egy szegény, elmaradott, függő helyzetben lévő országnak lehe-
tővé tették, hogy a könyörtelen, elhúzódó blokád ellenére a glo-
bális emberi fejlődés példájává váljon, egy nemzetté, amelynek 
küldetése a társadalmi szolidaritás.

Más országokhoz hasonlóan Kuba is nehéz gazdasági helyzet-
ben van, amit a világgazdasági válság és az USA Kuba elleni 
embargója idézett elő. Ezt a politikát Donald Trump adminiszt-
rációja indította el és ma is folytatódik.

A közösségi hálózatok hazugságokat terjesztenek Kubáról, ne-
gatív képet akarnak alkotni az országról, azzal a céllal, hogy 
2021-hez hasonlóan következésképpen ismét bevessék a huma-
nitárius intervenció gondolatát.

Kuba egy biztonságos, stabil és egységes ország, amelynek kor-
mánya a jelenlegi gazdasági korlátok és a blokád fokozódása 
ellenére fáradhatatlanul dolgozik a társadalmi és gazdasági fej-
lődésért. Fáradhatatlanul dolgozik az ország jólétéért.

A forradalmárok jelenlegi generációi vizsgáznak ebben a harc-
ban. Kuba története számtalan példát ad arra, hogy az ellenálló 
nép legyőzhetetlen.

Megkísérelték megosztani a kubai társadalmat, amely létezését 
éppen az egységének köszönheti. Megpróbálták megfosztani a 
nemzetet a lelkétől, elragadni a nemzet művészeit vagy rossz 
ügy szolgálatába állítani őket.

Abban a hitben, hogy ezeknek a tényezőknek a fel-
halmozódása elegendő lesz a kívánt társadalmi rob-

banás eléréséhez, destabilizációs terveket indítottak el, és ezek 
ma is folytatódnak. Ez a terv tavaly november 15-én érte el 
csúcspontját. Néhány digitális platformon még a kubai forrada-
lom végnapjáról is beszéltek.

A Kuba-ellenes kampányok szerzői egyes dátumokat a forrada-
lom elleni küzdelem jelképévé akarják formálni. Hősként dicsé-
rik a közrend megzavaróit, bőségesen megjutalmazzák azokat, 
akik ilyen híreket szolgáltatnak. Ugyanakkor igyekeznek Ku-
bát elítélni azért, mert börtönbüntetésre ítéli a vandálakciókban 
résztvevő törvénysértőket. 

Kuba szuverén állam, amely felelős a biztonságának és szuve-
renitásának védelméért. Nem tartozik felelősséggel senkinek, 
csak a népének. A büntetőeljárást a jogszerűség elvének tiszte-
letben tartása mellett folytatják le.

A belső ellenzék felépítése az amerikai kormány legrégebbi vá-
gya. Mindent megpróbáltak egy ilyen ellenzék létrehozására. Fi-
nom módszerekkel kezdték, az értelmiséget akarták megnyerni. 
A médiaplatformok segítségével terjesztették a szociáldemokra-
ta eszméket. Elkezdték a kubai szocializmus ideológiai feldolgo-
zását azzal a változatlan céllal, hogy a kultúra eszközével ássak 
alá a szocialista rendet, megtörjék a kubai nemzet lelkierejét.

A Kuba elleni „bársonyos rendszerváltás” kísérletében részt vett 
politikusok kijelentései bizonyítják, hogy milyen eszközökkel 
akarják aláásni a kubai társadalmat. Tanulmányozzák a fi atal 
alkotókat, aztán megkeresik őket, és igyekeznek megtalálni a 
legkritikusabb pontokat.

A közösségi platformokon rasszista nézeteket terjesztenek, fo-
lyik a gender ideológia népszerűsítése, és párhuzamosan durván 
támadják a kubai társadalom intézményeit, igyekeznek meg-
zavarni a különböző társadalmi csoportok közötti kölcsönös 
megértést és párbeszédet, elutasítják azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket a kubai állam és a társadalmi szervezetek tesznek az 
emberek jogainak érvényesítésére.

Ezek csaták a hagyományos médiában zajlanak, de a leginten-
zívebb és legmeghatározóbb hatást a a modern kommunikációs 
és interaktivitási eszközök használatával érik el, amelyek azt az 
érzést keltik az alanyokban, hogy képesek befolyásolni a vitatott 
kérdéseket.

Van egy forradalmunk, amely mindig nagyobb, mint mi mind-
annyian. E forradalomnak még sok mondanivalója van szá-
munkra, beleértve azt is, amit megtanultunk eldobni, mert nem 
működik, vagy rosszul működik.

Soha ne felejtsük el a forradalom fogalmát, amelyet Fidel ránk 
hagyott. Itt az ideje megváltoztatni azt, amit meg kell változtatni 
anélkül, hogy lemondanánk elveinkről. A kor különösen meg-
követeli, hogy a kommunikáció módozatait változtassuk.

Az ország gazdasági és társadalmi fejlődésében elért pozitívu-
mok ellenére, gyorsabban kell haladni a makrogazdasági stabi-
litásban, a hazai termelés és az export növekedésében, a közvet-
len külföldi befektetésekben, a hatékony importhelyettesítésben 
és az ország beruházási folyamatának hatékonyságában.
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A következőket kell prioritásként kezelni: a kubai peso fo-
kozatos helyreállítása, mint a pénzügyi rendszer központja, 
az infl ációval való konfrontáció, a nemzeti villamosenergia-
rendszer stabilitása, a kiszolgáltatott helyzetben lévő embe-
rekre, háztartásokra és közösségekre fordított kiemelt fi gye-
lem; a kompetenciák decentralizálása az önkormányzatok 
nagyobb autonómiáján és az állami üzleti rendszer átalakí-
tásain alapulva.

A sürgős megoldást követelő feladatok mellett nem feledkez-
hetünk meg az ország általános fejlesztéséről. Az ország stra-
tégiai tervezését tökéletesíteni kell makroprogramok, prog-
ramok és projektek révén; egy olyan munkarendszer, amely 
lehetővé tette a Kubai Kommunista Párt nyolcadik kongresz-
szusán jóváhagyott iránymutatások végrehajtását a 2021-2026 
közötti időszakra.

Másrészt Kuba, mint tudjuk, nincs egyedül. Sok támogató ba-
rátja van a világon, akik támogatják forradalmát.

A kubai kormány legutóbbi ülésén kijelentették, 
hogy az ONEI szerint 7,5 millió kubai rendelkezik in-
ternetkapcsolattal, közülük 6 millió okostelefonhoz 
csatlakozik. Ilyen helyzetben hogyan lehet ellensú-
lyozni a nyugati média agresszióját?

A közösségi hálózatok használata és a Kuba által a kommuni-
káció területén elért fejlődés, az ország különböző intézménye-
inek beépítése a számítástechnika technológiai fejlődésébe és a 
tudományok alkalmazásába lehetővé tette Kuba számára, hogy 
felkészüljön az ellene folytatott bármilyen kampányra.

A mi népünk szervezett, a mi népünk forradalmi, amely támo-
gatja a forradalmunkat. Ilyen helyzetben lehetséges, hogy az 
ország minden ágazatába beépítsük a közösségi fórumokat, kü-
lönösen a fi atal generáció használatára.

Erősségünk José Marti és Fidel eszméiben, emberi értékeiben 
rejlik; az igazság erejében és az oktatás és a kultúra átalakító 
képességében. Ezek az értékpapírok nem szerepelnek a tőzsdén, 
nem függenek a piac ingadozásaitól. A történelem folyamán le-
het őket megtanulni erősítve őket a szolidaritás gyakorlásában.

Az igazság mindig győz. Az egység, amelyet a sokféleség meg-
erősít, az út. Ezen haladunk előre. Az idők még mindig összetet-
tek és kihívást jelentenek, de már okosabbak, tapasztaltabbak, 
szilárdabbak vagyunk.

A Grammá közölte, hogy Ricardo Ábrissá Rozi, 
Kuba első miniszterelnök-helyettese Moszkvában 
találkozott Valentina Matvijenkóval, az orosz sze-
nátus elnökével és más orosz vezetőkkel. Mi jellem-
zik ma a kubai-orosz kapcsolatokat?

Kuba és az Oroszországi Föderáció között kiváló a kapcsolat. 
A gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi együttműködés kilátásai 
is kedvezőek

A két ország közötti kapcsolatok jól ismert történelmi múltra 
tekintenek vissza. 

Jelentős volt az Oroszország által Kubának a COVID-19-vel 
való konfrontációhoz küldött támogatás is. 

A két ország közötti gazdasági kapcsolatok jól haladnak, össz-
hangban kölcsönös akaratunkkal. Az Oroszországi Föderáció 
mindig is kijelentette, hogy kész hatékonyan részt venni a Kuba 
által 2030-ig kidolgozott gazdasági és társadalmi fejlesztési 
terv megvalósításában. A fő projektek közé tartoznak többek 
között az energia, az ipar, a közlekedés és az orvosi-gyógysze-
részeti ágazat.

Az első kínai kereskedelmi és gazdasági kiállítást 
Havannában tartották. Hogyan értékeli Kuba és a 
Kínai Népköztársaság együttműködését?

Ez egy olyan kapcsolat, amely szorosan kapcsolódik a történel-
mi vezetőkhöz, a kínai és a kubai forradalom történelmi veze-
tőihez. És érinti a népeinket is, a kínai és a kubai nép szoros 
kapcsolatát. 

Kubában nagy csodálat övezi a kínai kultúrát és történelmet. És 
mindazért, amit ez a nemzet elért. Kínában a Kuba iránti szere-
tetnek nagyon megnyerő megnyilvánulásai is vannak.

Ez a kapcsolat pozitív eredményeket hozott. Először is, ma szé-
les politikai érintkezés folyik. A kapcsolatok politikai szinten 
nagyon intenzívek.

Ezek a kapcsolatok természetesen a Kínai Kommunista Párt és 
a Kubai Kommunista Párt közös munkáján alapulnak. A pártok 
szintjén nagyon folyékony eszmecsere van. A gazdasági-keres-
kedelmi kapcsolatok is működnek.

A tárgyalások során fontos konszenzusra jutottunk, hogy foly-
tatjuk a kétoldalú kapcsolatok átfogó fejlesztését, ideértve a 
pártok közötti kapcsolatokat, mint egyik legértékesebb pillérét, 
valamint azt a gyakorlatot, hogy tájékoztatjuk egymást országa-
ink legfontosabb eseményeiről.

Ez a legjobb kifejezése mindannak, ami egyesít bennünket. 
Vannak különbségek, de a közös kihívások, az ideológiánk, 
van a politikai bizalom és a nemzeteink közötti barátság érett 
és erős.

Különösen nagyra értékeljük Kína jövőképét, azt, hogy 
Kína globális vezetővé váljon az innováció terén, a tudo-
mány, technológia terén. Ez a stratégia felel meg a fejlődés 
követelményeinek.

Mint ismeretes, a Kubai Kommunista Párt VIII. Kongresszusa 
úgy döntött, hogy munkánk fő iránya a tudomány és az innová-
ció támogatása legyen, és segítse a legbonyolultabb problémák 
kezelését és megoldását. A célunk pedig az, hogy egy virágzó és 
fenntartható szocialista társadalom felépítésében szilárdabban 
haladjunk előre.

Pártunk és kormányunk szándéka, hogy tovább mélyítse a két 
nép közötti bensőséges barátságot, azt a barátságot, amely mély 
történelmi gyökerekkel rendelkezik, és megfelel hosszútávú ér-
dekeinknek is. 

Az elmúlt tíz évben Kína volt a második gazdasági partnerünk, 
importunkban a második helyet foglalta el és Kína Kuba máso-
dik exportpartnere is.
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egyenként egy főszolgabíró kormányozta; szintén választotta 
őket a vármegye nemessége, a vármegyei törvényhatóságnak 
kültisztviselői voltak, és az alispánnal közvetlenül érintkeztek.

A köznemesség megerősödésével a vármegye irányítása is át-
alakult. Az ispánt (főispánt) ugyan továbbra is a király nevezte 
ki, de az alispánt és az először 1232-ben említett szolgabírókat 
a nemesség választotta. A szolgabírónak a szerviensek vitái-
nak eldöntéséből induló funkciója később őt a vármegye fontos 
tisztviselőjévé tette. Eleinte megyénként általában négy szolga-
bírót választottak. Később a járások XVI-XVIII. századi kiala-
kulásával járásonként egy főszolgabírót és néhány alszolgabírót. 
A rendi országgyűlésre a vármegyék követeket küldhettek.

1876-ban rendezték el az Osztrák-Magyar Monarchia közigaz-
gatási rendszerét. Akkor 64 vármegye volt Magyarország ak-
kori területén. 1920-ban Trianon nyomán minden megváltozott. 
1923-ban 16 vármegyét alakítottak ki. Az egykori történelmi 
területek más országokhoz kerültek.  14 Trianon előtti megye-
székhely ma is megyeszékhely.

„A hagyományokhoz való visszatérés, a múltat végképp eltörölni 
akaró kommunista diktatúra lezárása fontos része azon történelmi 
jogintézmények, elnevezések helyreállítása, amelyek ugyan a rendi 
államban jöttek létre, de a polgári Magyarországon is jogfolytonos 
módon fennálltak. Ha a Kocsis Máté által benyújtott alaptörvény-
módosítás hatályba lép, Magyarországnak tizenkilenc vármegyé-
je lesz, a vármegyei kormányhivatalok élén főispán, a vármegyei 
önkormányzatok közgyűlése élén alispán állhat” – írta a Magyar 
Nemzet, népszerűsítve a kormánypárt ötletét.

Mondjuk ki világosan: a vármegyéket nem a szocializmus töröl-
te el, hanem a történelem. Nem Szent István idejében élünk, és 
még csak nem is Ferenc József korában. Semmi sem indokolja 
ilyen történelmi nevek visszavételét.

Egyes vélemények szerint mindez a királyság visszaállítását 
szolgálja. Ezt aligha kell komolyan venni, hiszen a királyság elég 
fura lenne a 21. században. De semmit se lehet kizárni. A Fidesz-
KDNP ma azt gondolja, hogy a kétharmad birtokában bármit, 
akármit megtehet. Persze, megteheti! De minek? Nincs értelme 

felülni a dilivonatra, és el-
követni olyan dolgokat, 

amelyeket egy má-
sik kormányzat 

v é l h e t ő e n 
úgyis meg-

változtat.

A 21. században élünk. 
A történelmi értékek 

védelmére igent mondunk, a múlt értel-
metlen másolására viszont nemet. A kormány hallgasson inkább 
Lázár Jánosra, ami maga is ellene van a nagy ötletnek.8

Nemzeti érték vagy dübörög a dilivonat?

A Fidesz-KDNP-koalíció 2010 óta irányítja az országot. Te-
gyük hozzá, azért, mert a választók többsége rájuk szavazott. 
Az emberek értékelték, hogy e két párt és kormányaik valóban 
sok mindent tettek az elmúlt években. Ennek része a nemzeti 
történelem értékeinek őrzése, sőt helyreállítása.

Magyarország számos településén helyreállították a régi vára-
kat, kastélyokat. Aki ma felmegy a Budai Várba, joggal csodál-
kozhat el. Olyan épületek születtek újjá, amelyekről valójában 
már le is mondtunk, vagy nem is tudtuk, hogy valaha léteztek. 
Ez nagyszerű dolog, hiszen a nemzeti múlt őrzése minden ma-
gyar szívügye kell, hogy legyen.

Az Orbán-kormányt az első pillanattól kezdve jellemezte a 
historizálás. Olyan Budapestről álmodtak, amilyen az 1930-as 
években volt. Elkezdték visszaállítani a Horthy-korszak épüle-
teit, sőt egyes intézményeit. Ezeken lehet vitatkozni, de valljuk 
be, teljesen mindegy, hogy a bíróság rendszer csúcsát legfelsőbb 
bíróságnak nevezik, vagy Kúriának. 

Most azonban egy fura ötlettel álltak elő.  A megyéket ezentúl 
vármegyéknek, a megyék élén álló vezetőket pedig főispánnak 
akarják nevezni.

A vármegye a magyar közigazgatás alapvető területi egysége 
volt 1000–1949 között. A második világháború végéig a hivata-
los elnevezés a vármegye volt, de ennek szinonimájaként széles 
körben használták a megye szót is, sőt, ez törvények és egyéb 
jogszabályok szövegében is előfordult. 

Az első megyék az államalapítás idején jöttek létre. A megye 
területe egy-egy királyi vár uralmi körzetére terjedt ki, a helyi 
várispánságon túlmenően a határain belül fekvő királyi, egyházi 
és világi magánbirtokokat is magában foglalta. A helyi váris-
pánság élén álló személy ugyanakkor azonos volt a megyét 
igazgató megyésispánnal, aki kettős minőségében kiterjedt 
katonai, bírói, gazdasági és igazgatási jogokkal rendelkezett.

A főispán volt a vármegye feje; közvetlenül utána az al-
ispán foglalta el a második helyet fontossági sorrend-
ben, majd a vármegye főjegyzője következett; 
közigazgatási, igazságszolgáltatási, valamint 
kormányzási teendőket láttak el egyszerre a ma-
guk különböző szintjén. A főispánt a király nevezte 

ki, az alispánt és a főjegyzőt a várme-
gye nemessége választotta meg. A várme-
gye különböző járásokra volt felosztva, ezeket 
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Nógrádi, az igazságmondó
Nógrádi György nap mint nap szerepel a médiában. Mondhatni, 
a magyar közélet sajátos és megismételhetetlen személyisége. 

Az emberek szívesen hallgatják, mert „jókat mond”, színesen, 
élvezhetően. Azt az érzést kelti, hogy most beszélt éppen a né-
met kancellárral, vagy akár az orosz elnökkel. Nem hisszük, de 
szívesen hallgatjuk.

A média is kedveli, hívják is jobbról is, meg nem jobbról is. A 
„balról” szó talán túlzás lenne a mai liberális média jellemzésé-
re. A kormányzat sem emel ellene kifogást. Lehet, hogy ő mond 
ki olyan dolgokat, amelyeket a kormány nem mer kimondani?

Nézzük csak, mint mond nekünk Nógrádi György!

„Jelenleg hidegháború van, ami nem tudni meddig fog tartani” 
– mondta a TV2-ben. Hát nincs igaza?

„Jelenleg a szankciók sokkal jobban megviselik Európát, mint 
Oroszországot. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy Európa 
nem hajlandó orosz gázt venni, mert ettől kezdve beszerezhet-
jük a sokkal drágább amerikai palagázt. Ennek következtében 

felmennek az árak, Európa versenyképessége pedig még inkább 
csökkenni fog. Ma bármi megtörténhet, de az biztos, hogy en-
nek a háborúnak a vesztese Európa lesz” – nyilatkozta minap a 
vasarnap.hu portálnak.

„Egyre több ország sorakozik fel Oroszország mögé, miközben az 
Egyesült Államok igyekszik megtartani hegemón szerepét a világ-
ban” – mondta a Hír Tv Háború Ukrajnában című műsorában.

„Már a Fehér Ház sem hisz abban, hogy Ukrajna képes lesz 
visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket az orosz haderő 
az elmúlt négy hónap alatt elfoglalt”  – jelentette ki ugyancsak 
a Hír Tv-ben.

Örülünk annak, amit és ahogyan Nógrádi György mond. Nem 
akarjuk őt kompromittálni, így nem tesszük hozzá, hogy mi is 
ezt gondoljuk.

Az lenne jó, ha a kormány mondana igazat. A miniszterelnök, 
a külügyminiszter, a honvédelmi miniszter mondja ki az igaz-
ságot. Vagy talán már nem csak a kezük, de a nyelvük is meg 
van kötve?

N  G   IV. O  K  V  K  
(F : S  K /V . )
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Huszonnyolc éve, 1994. július 8-án hunyt el Kim Ir Szen, a ko-
reai történelem legendás személyisége, a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaság akkori vezetője. Kim Ir Szen részt vett a ja-
pánok elleni háborúban is, de tevékenysége igazán a szocialista 
KNDK megteremtéséhez kötődik. 

Korea 1945-ben felszabadult a sokévtizedes japán gyarmatosítás 
alól. A japánok letarolták Koreát, mély szegénységbe taszították.

A Koreai Munkapárt az ország függetlenségének és társadalmi 
haladásának biztosítékát abban látta, ha az ország a szocializ-
mus útján indul el. Ez a döntés találkozott a térség két meghatá-
rozó hatalma, a Szovjetunió és Kína egyetértésével.

A tőkés világ vezető hatalmai, élükön az Egyesült Államokkal 
azonban arra törekedtek, hogy a második világháború eredmé-
nyeit felülírják, s visszaszorítsák a szocializmus erőit. Ezért rob-
bantják ki a koreai háborút, amelynek célja, hogy az ország északi 
részén megdöntsék az éppen létrejött új rendszert. A koreai nép 
Kim Ir Szen vezetésével, a szocialista országok, köztük Magyar-
ország aktív támogatása mellett, megvédte függetlenségét.

A Koreai Munkapárt felismerte, hogy az új társadalom építésében 
elsősorban saját anyagi és szellemi forrásaira kell támaszkodnia, 
és a koreai nemzeti sajátosságoknak megfelelően kell építenie a 
szocializmust. Ez volt a Juche, az önerőre való támaszkodás elve, 
amely végigkísérte a következő évtizedeket. A KNDK újjáépítet-
te a japánok, majd az amerikaiak által lerombolt országot, munkát 
és kenyeret adott lakosainak. A folyamatos amerikai agresszív lé-
pések elleni védekezés érdekében magas színvonalra emelték az 
ország honvédelmét, megteremtették a rakétaipart. 

Kim Ir Szen halála 1994-ben súlyos veszteség volt a koreai nép-
nek. A nyugat abban bizakodott, hogy távozása zavart idéz elő 
a koreai belpolitikában. A Koreai Munkapárt a Néphadsereg, az 
állami apparátus egyetértésével azonban képes volt stabilizálni 
helyzetet. Az ország új vezetője Kim Dzsongil lett. 

Olyan időszakban vette át a vezetést, amikor összeomlott a 
Szovjetunió, Kelet-Európában megdöntötték a szocializmust, 
Kína pedig elindult a kínai sajátosságú szocializmus útján. Az 
amerikai vezetés ebben az időszakban hirdetett nyílt háborút 
számos ország, Irak, Irán, a KNDK ellen. Az országot ráadásul 
nem egyszer sújtották természeti csapások is. A Koreai Munka-
párt Kim Dzsongil vezetésével kitartott a szocializmus eszméje 
mellett. Nem tértek át a tőkés útra, nem kezdtek kockázatos kí-
sérletekbe a piacgazdaság átvételére. Kim Dzsongil a hadsereget 
tekintette a legszervezettebb erőnek, mely a KNDK-ban nem el-
különült erő, hanem nagysága és személyi állományának össze-
tétele folytán valójában a nép hadserege. A „hadsereg-központú 
szocializmus”, a Songun lehetővé tette az ország erőforrásainak 
maximális koncentrálását. A KNDK jó és erős viszonyt alakí-
tott ki Kínával és Oroszországgal. Sor került az első észak-déli 
csúcstalálkozókra. A KNDK óriási nehézségek árán, de túlélte a 
világpolitika változásait, rakétahatalommá vált, milliók számá-
ra tette jobbá és szebbé az életet.

Kim Dzsongil távozásához az USA és a tőkés erők nagy remé-
nyeket fűztek. Úgy vélték, hogy a KNDK-ban tömeges elége-
detlenség lesz, és megdöntik a rendszert. Az ország új vezetője, 
Kim Dzsongun a párt és a hadsereg támogatása mellett a szocia-
lizmus folytatása mellett foglalt állást. A KNDK népe elfogadta 
e döntést. Jelentős lépések történtek az ország korszerűsítésére. 
A különleges gazdasági körzetekben megindult a külföldi ter-
melő tőke hasznosítása. Emelték az emberek életszínvonalát, 
bevezették a 12 évfolyamos kötelező oktatást, bővítették a la-
kásépítkezési programokat.

Alanyi jogon jár minden egyes állampolgárnak az ingyenes 
egészségügyi ellátás és oktatás is. Az embereknek nem kell adót 
fi zetniük, mivel az állam mindenkié. Az állampolgárok az álla-
mért dolgoznak, az állam pedig értük. A koreai nép fi zetése egy 
részét pénzben, másik részét pedig élelmiszerben kapja. Ezzel 
nincs is gond, mert a fi zetés nagyobb részét egyébként is arra 
költi az ember, a közhiedelemmel ellentétben pedig a pénzben 

kapott részből lehet a piacon még bevá-
sárolni, ha nem elég. Tehát a készpénz 
tulajdonképpen szórakozásra és megta-
karításokra van. 

Sok minden változik a Koreai Népi De-
mokratikus Köztársaságban, de a szocializ-
mus marad. Ezt a gondolat fejeződik ki az 
ország jelenlegi vezetője, Kim Dzsongun 
megnyilatkozásaiban. Világossá tette, hogy 
a KNDK nem vesz át semmilyen külföldi 
modellt, a konkrét koreai helyzetnek meg-
felelően építi tovább a szocializmust. 

A koronavírus nagy kihívás elé állította 
a KNDK-t is. Sokáig sikerült a betegség 
terjedését a határok lezárásával megaka-
dályozni. A covid azonban megjelent a 

K  
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KNDK-ban is. Az ország vezetése mozgósította a KNDK polgári, 
katonai erőforrásait és sikeresen küzd a járvány megfékezéséért.

Az USA jelentős politikai és katonai nyomást gyakorol a 
KNDK-ra. Nem adták fel szándékukat, hogy megdöntsék a szo-
cializmust a KNDK-ban. A KNDK vezetése fegyveres erőinek 
és nukleáris kapacitásának erősítésével válaszolt. 

A világ kommunista és munkáspártjai szolidaritásuk kifeje-
zéseként 2020. évi világtalálkozójukat Phenjanban akarták 

megtartani. A covid miatt halasztani kellett. De ami késik, 
nem múlik.

***

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke levélben köszöntötte 
Kim Dzsongunt, a Koreai Munkapárt és a KNDK vezetőjét. A 
Munkáspárt elnöke pártunk szolidaritásáról biztosította a ko-
reai népet, a koreai kommunistákat az amerikai imperializmus 
elleni harcukban.

K  D ,  KNDK  

K  I ,  KNDK 
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Az elmúlt napokban a nyugati média megpróbálta a világgal elhitetni, hogy Belarusz már belépett a háború-
ba, az emberek rettegnek, a boltok üresek. A valóság az, hogy Belarusz nem lépett be az ukrajnai háborúba, 
és nem is szándékozik. Az emberek nyugodtak, nyár van, a szabadságok ideje. Az üzletekben pedig minden 
van. Az igaz, hogy a benzin itt is drágul, de még mindig 400 forint alatt van.
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