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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

Őszinte beszédet akarunk!
kel, vagy, ha vele kínos, akkor a kínai elnökkel.  A világnak az 
a része a nyugati nyomás miatt egyre keményebben összezár, 
és ha lenne is ösvény a magyar gazdaság túléléséhez, elzárhat-
ják előlünk. Ha másért nem, hát azért, mert a magyar vezetés 
egyre ellenségesebb velük szembe, és egyre látványosabban 
támogatja a NATO és az USA háborús politikáját. 

Igaza van a miniszterelnöknek: a háborús infl ációnak 
csak a békével lehet véget vetni. Igaz! De mit tett Magyar-
ország vezetése a békéért? Szavakkal nem lehet az infl ációt 
megállítani. Tettek kellenek!

A háború ügyében a legdurvább manipuláció folyik. Áp-
rilis 3-a előtt a kormány azt ígérte, hogy kimaradunk a hábo-
rúból. Miután győztek, gyorsan engedélyezték a NATO-csa-
patok telepítését Magyarországra, megszavazták az ukránok 
EU-tagjelöltségét. Egyik se olyan, ami távolítana a háború-
tól. Szinte mind olyan, ami közelebb visz.

Folyik a süketelés a migránsok ügyében. A rendőrség napon-
ta ezrével fogja el a migránsokat, de most fi gyelj, magyar terü-
leten! Vagyis valahogyan átjöttek a határon, pedig ezrével állo-
másoznak ott katonák és rendőrök. Azt kellene mondani, hogy 
a határ fegyveres őrzése egy szakma. Azt gondolták az okosok, 
hogy az EU-ban a határon csak pecsételgetni kell. Nem jött be! 
A migráns, a terrorista, a hibridhadviselés más alanyai pedig 
bejöttek. Akkor viszont erre speciális szervezet kell, nem sebté-
ben toborzott határvadászok, akik ráadásul a rendőrség részei.

A magyar társadalmat arcul csapták azzal, hogy a Honvédség 
parancsnoka elment Ukrajnába, ráadásul titokban, a kertek alatt. A 
kormányzat ennyire bizalmatlan az emberekkel szemben? Egye-
sek már úgy érzik, hogy bármit megengedhetnek maguknak? 

Őszinte beszéd kellene az EU ügyében is. Az EU vezetői 
közölték, hogy nem kapjuk meg a nekünk járó pénzt, mert a 
magyar kormány sérti a jogállamiság EU-s kritériumait. Az 
Orbán-kormány eddig kitartott, mondván, hogy mi független 
ország vagyunk, és nem EU-gyarmat. A magyar kormány most 
azt mondja, mi teljesítettük az EU minden követelését, jöhet a 
pénz. Akkor most mi van a függetlenséggel? A magyarok több-
sége nem a szuverenitás megvédésére szavazott áprilisban?

Őszinte beszédre van szükség. Tisztességes tájékoztatás-
ra, az emberek meghallgatására. Különösen most, hogy há-
borúban, válságban vagyunk. 

Ha korrekt a tájékoztatás, az emberek jobban megértik a való-
ságos helyzetet. Ha értik a nehézségeket, ha tudják, hogy a válság 
terheiből mindenki kiveszi a részét, könnyebben viselik el a lemon-
dást, az áldozatokat. A hamis szavakat, a hazugságot könnyen ész-
reveszik az emberek, és akkor vége a bizalomnak. Ilyenkor már nem 
számít, mi volt április 3-án, csak egy dolog számít: mi történik ma.2

Elég a süketelésből, a handabandázásból! Elég az elhallga-
tásból, az agyonmagyarázásból! Elég a féligazságokból, de 
elég a teljes hazugságokból is! 

Őszinte beszédet akarunk! Az igazságot akarjuk tudni! Jó-
zsef Attila szavaival élve, az igazat, ne csak a valódit! „A fényt, 
amelytől világlik agyunk”  – írta a költő Thomas Mann-nak.

Hát igen, bárcsak világlana az agyunk ma is! Sok minden 
történik vele, mondjuk, leginkább felforr, és nem a kánikulá-
tól. De szinte bizonyos, hogy nem világlik.

Ehhez, mondjuk, az kellene, hogy a politika, a hatalom, a 
média fényt, szellemi világosságot, tudást árasszon.  De ehe-
lyett kapod a központosított média rád szabott dózisait, mint a 
diliházban a betegek. Naponta megtudod, hogy a baloldalnak 
elkeresztelt magyar liberális ellenzék és külföldi cinkosaik 
milyen galád módon akarják megakadályozni, hogy a magyar 
ápolónő és tanárnő többet keressen. Ehhez jön a pozitív bizta-
tás, mondván, hogy a kormány a helyén van, s nyugi! 

A liberális médiában ugyanez van, csak fordítva. Ott azt 
bizonygatják, hogy a szemét kormány aláássa Európa, sőt a 
világ egységét, az oroszokkal paktál, és jön a liberális messi-
ás, a megszabadító. Igaz, előtte le kéne győzni az oroszokat.

Tudjuk, a tudás, az információ hatalom, s egyetlen ha-
talom sem osztja meg teljesen tudását az emberekkel. De a 
hatalom nem számíthat az emberek támogatására, ha tudás 
nélkül hagyja őket. A vak engedelmességet mindenki utálja, 
és egyetlen hatalomnak sem bocsájtja meg.

Az idősebbek emlékezhetnek arra, hogy a szocializmus éve-
iben nem verték nagy dobra, ha felemelték a hús árát. De egy 
nappal az áremelés előtt közölték az akkori kormánypárt több-
százezer tagjával, hogy elvtársak, felemeljük a hús árát. Estére 
mindenki tudta a városban. Senki sem örült neki, de valahogy 
úgy érezték: emberszámba vettek bennünket, beavattak. 

Most más van. A jó fi úk, a kormány ársapkát vezet be az 
üzemanyagra, sőt biztosítják a népet, hogy megvédik tűzön-
vízen át. A rossz fi ú, adott esetben a MOL vezére bedobja, 
hogy a MOL-nak és személy szerint neki se tetszik az árstop.  
Magyar testvérek, örüljetek, ha csak nyolcszáz lesz litere és 
nem háromezer!

A jó miniszterelnök megnyugtatja szeretett magyarjait, 
hogy „a bonyolult környezetben” is találnak „egy olyan ös-
vényt, amelyen haladva kimaradhatunk a gazdasági válság-
ból.” A rossz miniszter, adott esetben Nagy Márton közli: 
„öveket becsatolni, jön a válság.”

Mi az igazi és mi a valódi?  Mégis miféle ösvé-
nyekre lehet rátalálni? Nem tudunk arról, hogy mi-
niszterelnök úr beszélt-e telefonon az orosz elnök-
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Öngyilkos németek
Hozzájárult múlt pénteken a német törvényhozás mindkét 
kamarája (Bundestag, Bundesrat) Finnország és Svédország 
NATO-csatlakozásához, ezzel Németország az első tagállam, 
amely jogilag is elfogadta a katonai szövetség bővítését. No, 
bravó! A németek még az ukrán zászlót is kitűzték a saját par-
lamentjükre, ami önmagában is hülyeség. Bővíteni a NATO-t, 
Oroszországot provokálni pedig öngyilkosság. 

(Fotó: https://www.bundestag.de)

Azonos neműek 
házassága: 
a szlovénok 
megadják 
magukat

Nem egyeztethető össze az alkotmánnyal az 
azonos neműek házasságának és a gyermek 
örökbefogadásának tilalma a szlovén alkot-
mánybíróság szerint – jelentette a szlovén 
közszolgálati televízió (RTV). A testület hat 
hónapot adott a parlamentnek, hogy módo-
sítsa a diszkriminatív jogszabályt. 

(Fotó: AlexLMX via Bigstock)

Johnsont 
elnyelték 
a hullámok

Kuba megvédi függetlenségét, 
megvédi a szocializmust!

Belaruszt akarják az amerikaiak 
„felszabadítani”

Boris Johnson, a fura kinézetű brit minisz-
terelnök az első nyugati vezető, aki lemon-
dásra kényszerül az Oroszország ellen in-
dított nyugati háború kezdete óta. A China 
Daily találóan jegyezte meg, hogy Johnsont 
elnyelték a háború hullámai. A kérdés: ki 
lesz a következő? Scholz?

A világsajtóban folynak a spekulációk, hogy Kubában megismétlődnek-e a ta-
valyi szocializmus ellenes tüntetések. Kuba megvédi függetlenségét, megvédi a 
szocializmust!  – jelentették ki a kubai vezetők.

Úgy tűnik, Szvetlana Tyihanovszkaja, a „belarusz ellenzék vezetője” újra 
szerepet kap a nagyhatalmaktól. Varsóban Mark Brzezinski, az USA varsói 
nagykövete fogadta. 2020-ban a nyugatnak nem sikerült megbuktatni Alek-
szandr Lukasenko belarusz elnököt. Most az ukrajnai háborút 
akarják összekötni „Belarusz felszabadításával” 

(Fotó: twitter/ USAmbPoland)
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A nemzeti érdekek elárulása

Háborúra készül 
a magyar kormány?

Hiába nyaljuk az amerikaiak 
fenekét, a pofonok csattannak

Sztrájkjog: papír 
tologatás helyett 
harcolni!

Váltsák le Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagyot!

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: „évszázadok óta most vagyunk először 
abban a helyzetben, hogy szuverén, nemzeti és erős politikát tudunk folytatni, 
és ennek az egyik tartópillére immár kimondottan és egyértelműen a haderő 
kell, hogy legyen. Ez egy elképesztő történelmi adomány”. Nem tudni, hogy mi 
ez az elképesztő adomány, és azt sem, hogy mitől folytatnánk szuverén, nem-
zeti és erős politikát. Beengedni az amerikai csapatokat, támogatni a NATO 
oroszellenes háborúját, kiállni a fasiszta ukrán vezetés mellett, ez minden csak 
nem tisztességes nemzeti politika. Ez a nemzeti érdekek elárulása.

„Szeptembertől a Magyar Honvédség ismét vár 
minden 18 és 65 év közötti magyar állampolgárt, 
aki érdeklődik az Önkéntes Katonai Szolgálat 
iránt. A fő cél, hogy a jelentkezők megismerked-
jenek a katonai élet mindennapjaival. Amellett, 
hogy a szolgálattal többletpontokat lehet szerez-
ni a felsőoktatási felvételihez – a maximális hat 
hónap alatt akár hatvannégyet – a jelentkezők az 
első két hónap után négy hónapig tartalékos ka-
tonaként is kipróbálhatják magukat” – ezt közöl-
te a Honvédelmi Minisztérium. Most akkor mi 
van? Háborúra készül a magyar kormány?

A pedagógusok sztrájkjogának ellehetetlenítését 
tartalmazó szabályozás megsemmisítését kérve az 
Alkotmánybírósághoz fordultak ellenzéki ország-
gyűlési képviselők - közölte a beadványt kezde-
ményező MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes. A 
sztrájkjogot szinte valamennyi munkavállalónál 
korlátozzák. Az Orbán-kormány éppen azzal lop-
ta be magát a multik szívébe, hogy nálunk majd-
nem tilos a sztrájk, de még tüntetések sincsenek. 
Az Alkotmánybíróság is a tőkés rend őre, nem fog 
a kormány ellen fellépni. Miért nem fog össze az 

összes szakszervezet? Miért nem in-
dítanak együtt támadást? Mire vár-
nak? (Fotó: Facebook/MSZP)

Az Egyesült Államok felmondta a Magyarországgal 43 éve megkötött, a ket-
tős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást - tudatta a külgazdasági és 
külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter szerint az ok egyértel-
mű: Magyarország ellenáll a globális minimumadó bevezetésének, s az azzal 
járó adóemelésnek. A magyar kormány arra játszott, hogy mindent megad az 
amerikaiaknak katonai téren, ideengedi az amerikai tőkét, és akkor az USA 
minden más ügyet elnéz. Nem jön be! Megnőtt az amerikai nyomás Magyar-
országra, aminek nem lesz jó vége. (Fotó: Facebook/Szijjarto Peter)

A honvédelmi miniszter, a belügyminiszter és a Magyar Honvédség pa-
rancsnokának parlamenti meghallgatását kezdeményezte a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság két ellenzéki alelnöke, Harangozó Tamás (MSZP) és 
Lukács László György (Jobbik). Rosszul ülnek a lóra! Ruszin-Szendi Ro-
mulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka úgy ment el Ukraj-
nába és találkozott az ukrán hadsereg főparancsnokával, hogy erről a ma-
gyar népet nem tájékoztatták. Nem csak elment, hanem barátjának nevezte 
az ukránokat, akik elnyomják a magyar kisebbséget, fasiszta rohamcsapa-
tokat szerveznek, betiltanak minden ellenzéki erőt. Ez a látogatás a háborút 
szolgálja, nem a békét! (Fotó: https://www.zsu.gov.ua/)



55

Csodák nincsenek, a munka hozhat eredményt
Újabb három választáson vettünk részt

Az elmúlt vasárnap is több településen került sor időközi ön-
kormányzati választásokra. Mint olvasóink tudják, a Munkás-
pártban olyan döntés született, hogy a nagyobb városokban és 
Budapesten vegyünk részt a választásokon. A cél nem a beju-
tás, ennek gyakorlatilag nincs esélye. A cél, hogy megmutassuk 
a Munkáspártot, illetve a Munkáspárt és az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom összefogását. Az elmúlt hetekben 
a két párt közös jelöltekkel indult.

Fontos szempont az is, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk 
az emberekkel, érezzük, hogy mit akarnak, mit várnak tőlünk. 
Az ajánlások gyűjtése, a kitelepülések, a kampány ehhez fontos 
segítséget ad.

Szép siker Kecskeméten

A Munkáspárt-ISZOMM közös jelöltje, Balanyi István, a Mun-
káspárt Központi Bizottságának tagja szép sikert ért el Kecske-
méten.  A szavazatok 1,64 százalékát. 15 szavazatot kapott. De 
talán még ennél is fontosabb az, hogy két jelöltet is lehagyott, a 
Polgári Válasz és a MEMO embereit.  A Fidesz-KDNP itt vitte 
a pálmát, de arra számítani lehetett.

Balanyi István személyesen is sokat tett azért, hogy ez a siker 
megszülessen. A választások előtti napokban végigjárta azokat, 
akik ajánlását megkapta. Szavazzanak is rám! Jöjjenek el! A 
taktika bevált. 

Gratulálunk a Bács-Kiskun megyei szervezetünknek, és külön 
is jelöltünknek. A mi dolgunk, szervezeteink dolga, hogy ele-
mezzük és átvegyük azokat a módszereket, amelyek másutt be-
váltak. Csoda sehol sincs, de sok munkával, tudatos munkával 
tudunk eredményeket elérni.

Budapest XVI kerület

Alacsony részvétel mellett (25,4%) zajlott a választás. A Fi-
desz-KDNP jelöltje 68,16 százalékkal biztosan nyert. A DK 
színeiben, illetve függetlenként indulók sem tudták felvenni 
a versenyt.

A Munkáspárt-ISZOMM közös jelöltje, Horváth Márk Zsolt 7 
szavazatot kapott, a szavazatok 0,51 százalékát. 

Serényfalva

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Serényfalva településen dön-
tően azért indultunk, hogy minden lehetőséget kihasználjunk a 
Munkáspárt megismertetésére. Ráadásul itt polgármestert vá-
lasztottak, és ebbe szinte lehetetlen beleszólni külső jelölttel. A 
Munkáspárt szervezete dolgozott, és köszönet jelöltünknek is, 
Kóródi Péternek a munkáért. 

Nem volt várható, hogy az emberek rá szavazzanak. Így is tör-
tént! De fontos, hogy sok ember hajlandó volt támogatni aján-
lásával a Munkáspártot. Többségük most először találkozott a 
Munkáspárttal.

Július 17-én fi gyeljünk Salgótarjánra!

Négy jelölt indul Salgótarján 7. egyéni választókerületében. 
Csatába száll a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk jelöltje, egy függet-
len és Nagy Attila, a Munkáspárt-ISZOMM közös jelöltje.

Nagy Attila, a Munkáspárt Elnökségének tagja, maga is sal-
gótarjáni. A Munkáspártnak nagy tapasztalatai vannak a helyi 
választások terén. A jelöltállításhoz a város ezen kerületében 
minimum 25 ajánlás volt szükséges.  A Munkáspárt ezt a fel-
adatot teljesítette. A cél az, hogy minél több választót nyerjünk 
meg, minél több emberrel beszéljünk.

A sorsolás szeszélye folytán Nagy Attila a szavazólapon az első 
helyen áll. Maradjon az első a választások után is! Sok sikert!
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Mi mindig a dolgozó emberek, 
a nép igazságát mondtuk
Munkáspárti megemlékezés Kádár János elhunytának évfordulóján

A Munkáspárt július 9-én a Fiumei Nemzeti Sírkertben emlékezett Kádár Jánosra. Jelen 
voltak a Munkáspárt országos és megyei vezetői, a párt számos aktivistája és barátja.

A rendezvényen rész vett Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom 
elnöke és Székely Sándor, az elnökség tagja.

Az alábbiakban közöljük Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszédét.

Újra itt vagyunk, hogy tisztelegjünk Kádár János emléke előtt.  
Köszöntöm a Munkáspárt tagjait, bátor harcosainkat. Köszö-
nöm lelkesedéseteket, kitartásotokat, köszönöm munkátokat. 

Örülünk, hogy ma itt köszönhetjük az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom elnökét és más vezetőit. Az áp-
rilisi választásokon együtt ostromoltuk a polgári demokrácia 
fellegvárát. 

Az összes tőkés párttal szemben mi voltunk az egyetlen bal-
oldali erő. Nem hitehagyottak társasága, nem a liberális tőke 
szolgálatába szegődők elvtelen gyülekezete, hanem politikai 
erő, amely az emberek valóságos problémáit akarja megoldani, 
valóságos kiutat mutatnia a mai tőkés válságából.

Barátaim!

Mi, a Munkáspárt tagjai három évtizede vállaltuk, hogy vé-
deni fogjuk Kádár János életművét, védeni fogjuk a magyar 
szocializmust.  

Mi vállaltuk, nem más.

Tettük ezt akkor, amikor ehhez senkinek sem volt bátorsága.

Amikor a tőkés hatalom bűnösnek nyilvánította a szocializmus 
évtizedeit.  

Amikor sokan elfordultak Kádártól is, a szocializmustól is.   

Mi sohasem hazudtunk Kádárról és a szocializmusról. Mi min-
dig a dolgozó emberek, a nép igazságát mondtuk.

Az igazság pedig az, hogy Kádár idején a dolgozó embernek 
igenis jobb élete volt, mint ma. 

De igazság az is, hogy az akkori magyar társadalom biztonságo-
sabb, nyugodtabb és tisztességesebb volt, mint a mai.

A tőkés hatalom még ma is a szocializ-
mus maradványaira támaszkodik. Ma-
gyarország az életben sem győzte volna 
le a covidot, ha az egészségügyi rend-
szerünk nem a szocializmusban alakult 
volna ki. 

Ha az egészségügyi dolgozóinkban nem 
élne az akkor megtanult meggyőződés, 
hogy az embereket szolgálni mindennél 
szebb feladat.

A magyar szocializmus önálló volt, a 
szocialista Magyarország független or-
szág.  A törvényeinket mi alkottuk, senki 
sem írta elő, hogy mit szeressünk, ho-
gyan éljünk, hogyan gondolkodjunk. Azt 
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termeltük, azt gyártottuk, amire nekünk szükségünk volt, és 
nem azt, ami másoknak hoz pénzt.

Magyarország ma rabságban van. Az ország ipara nem magyar, 
hanem német, amerikai. Nem azt termeljük, amire a magyar 
embereknek szükségük lenne, hanem azt, amit a külföldi tőke 
profi térdeke megkíván. 

Az ország vezetői csak beszélnek a mezőgazdaságról, az önellá-
tásról. Visszasírják a háztáji gazdaságokat, még a szövetkezete-
ket is. Jó lenne! Csak arról hallgatnak az urak, hogy börtönben 
vagyunk, rabnemzet vagyunk s a raboknak senki sem engedi 
meg az önállóságot, az önellátást, a függetlenséget. 

A magyar kormánynak volt bátorsága visszaszólni a EU-nak. 
Talán még küzdöttek az Európai Unió uraival szemben. De vi-
lágos volt, hogy hiába keresnek kompromisszumokat, kölcsönö-
sen előnyös megoldásokat, az EU-ban ilyenek nincsenek. 

A magyar kormány üzengetett az EU vezetőinek, de soha 
nem tette meg az egyetlen helyes lépést, nem szabadult meg 
a rabságból, nem lépett ki az EU-ból. Ez az út a pusztulás 
útja, és mi nem akarunk ezen az úton menni. Ki az EU-ból, 
keressünk új helyet a világban!

Barátaim!

Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy olyan 
táblákat, olyan jelszavakat hoztunk, ame-
lyeket máskor nem tettünk volna.  Nem 
temetőkbe valók.

De ma más időket élünk.  Háború fe-
nyeget bennünket. Nem tehetünk úgy, 
mintha itt a béke szigetén lennénk. Nem 
hallgathatunk!  

Amerika hadat üzent Oroszországnak.  
Térdre akarja kényszeríteni Oroszor-
szágot, hogy utána legyűrje a Kínai Nép-
köztársaságot és ő legyen a világ ura. 

Minden más magyarázat hazugság, mé-
diaháború. Ha pedig mi elhisszük a ha-
zugságokat, önmagunkat csapjuk be.

Nem az amerikaiak harcolnak. Nem 
amerikai katonákat küldenek a ha-
lálba. Pusztuljon most az ukrán, az 
orosz. De, barátaim, senkinek se le-
gyen kétsége, ha elfogy az ukrán, 
majd jövünk mi, magyarok és más 
keletiek.

Az Európai Unió nem véd meg ben-
nünket. Az EU megadta magát Ameri-
kának.  Az emberek, a népek megkérde-
zése nélkül öngyilkos háborúba taszítja 
Európa népeit.  

Magyarország kormánya megad-
ta magát az Egyesült Államoknak, 
a NATO-nak.  Idegen katonák fogják 
ellepni az országot. Idegen érdekekért 

mozgósítják a magyar katonákat. 

Az ország vezetői félrevezetnek és becsapnak bennünket. 
Januárban még azzal etettek bennünket, hogy ide amerikai 
katona be nem teszi a lábát. A kormány majd megvédi a ma-
gyar népet.

Persze, a választások előtt voltunk.  Nyerni akartak. Tudták, 
hogy az agyonemlegetett rezsicsökkentés, a szociális juttatások, 
magasabb minimálbér csak ideig-óráig elég ahhoz, hogy az em-
berek száját befogják.

Nagyobbat kellett ígérni. Mi nem vagyunk senkivel, csak a ma-
gyar néppel. Ez nem a mi háborúnk. Szavazattok ránk, és mi 
kimaradunk a háborúból. Mást se hallottunk.

A magyar parlamenti ellenzék pedig volt annyira buta és öntelt, 
hogy épp az ellenkezőjét mondták: gyerünk a háborúba! Har-
coljunk Ukrajnáért! Le az oroszokkal!

Április 3-án meglett a kétharmad. Rögtön bevezették a rendkí-
vüli állapotot. Rögtön hozzájárultak a NATO-csapatok magyar-
országi telepítéséhez.
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Arcátlanul becsapnak bennünket. Minap a Facebookról véletle-
nül tudtuk meg, hogy a Magyar Honvédség parancsnoka Ukraj-
nában van. Barátjának nevezi azokat, akik elnyomják a magyar 
kisebbséget, betiltják a politikai pártokat, fasiszta rohamoszta-
gokkal nyomják el saját népüket.

A magyar nép nem arra adott felhatalmazást Orbán Viktor-
nak, hogy háborúba vigyen bennünket. A magyar nép azt 
várja a miniszterelnöktől, hogy a békét biztosítsa. 

A békét ma nem Brüsszelben, Madridban vagy Washington-
ban kell keresni.  Békét ma Moszkvában kell keresnie.   Azon-
nali tárgyalást követelünk Oroszországgal.  Megegyezést az 
oroszokkal!

De Orbán nem mer nemet mondani a NATO-nak. Nem meri 
kivinni az országot a rossz szövetségből, mert tudja: a NATO 
maga a kapitalizmus. Azért van NATO, mert kapitalizmus van.  
Azért van háború, mert kapitalizmus van. 

Elvtársak! Barátaim!

Kádár János temetésén százezrek voltak.  Százezrek éreztek 
úgy, hogy tartoznak neki, tartoznak a szocializmusnak. 

Eltűntek a százezrek.  Sokan megijedtek, új istenekre esküdtek 
fel, vagy csak egyszerűen egyéni túlélésre rendezkedtek be. 

De a szocializmus nem múlt el. Ma nincsenek százezrek, de biz-
tosan tudjuk, hogy a szocializmus, a közösségi társadalom ma 
is sok emberben él.

Magyarország rohan a drasztikus, soha nem látott vál-
ság felé. Egy ponton túl senki sem fogja tudni megállítani az 
infl ációt. Már ma sok mindenről le kell mondanunk, de még 
valahogyan elviseljük. Ha 800 forint lesz a fehérkenyér, ha 
2000 a csirkehús, ha megfi zethetetlen lesz az üzemanyag, mit 
fogunk tenni?

Hamarosan rádöbbenünk, hogy nincs egyéni menekülés. A vilá-
got kell megváltoztatni, ha élni akarunk. 

Egy új világ van születőben. De mi nem olyan új világot aka-
runk, ahol tőkés monopóliumok újra felosztják a világot, de a 
pénz uralma marad. NEM! Mi a dolgozó emberek, a népek új 
világát akarjuk. Nem áldozatai akarunk lenni a tőkések háború-
inak, hanem nyertesei a népek küzdelmének. 

Európa népei ébredeznek. A héten elmentem Belaruszba, hogy 
megbeszélést folytassak az orosz, az ukrán, a belarusz kommu-
nista pártok vezetőivel. Fogjunk össze! Sokan gondoljuk így, 
egyre többen.

Emlékezzünk ma Kádár Jánosra! Emlékezzünk a szocializmus-
ra! Emlékezzük arra, hogy ez az ország valaha a miénk, a népé 
volt. Ahol a nép nem csak a forrása volt a hatalomnak, mint ma, 
hanem a népé volt a hatalom, az ország.

Elvették tőlünk! Szerezzük vissza!

Éljen a jövő új közösségi társadalma!

Éljen Magyarország! Éljen a magyar nép!
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Fogunk mi még munkásokat ültetni 
a parlamentbe!

A munkáspárti rendezvényen beszédet mondott Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom elnöke is. Ebből közlünk részleteket.

Kedves egybegyűltek, tisztelt elvtársak! – kezdte beszédét.  
Azoknak, akikkel még nem találkoztam volna, röviden bemutat-
koznék. Huszti Andrea vagyok, a Munkáspárttal pártszövetségre 
lépett Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke.  

A politikai munkát 20 év ápolói hivatás után, 2011-ben kezd-
tem, amikor is több kollégámmal együtt egy egészségügyi szak-
szervezetet alapítottunk. Innen egyenes út vezetett a szintén ab-
ban az évben alakuló Magyar Szolidaritás Mozgalomhoz, amely 
pártunk egyik elődszervezete. És nem utolsó sorban büszke 
édesanyja vagyok egy felnőtt lánynak, akinek, azt hiszem, si-
került átadnom a baloldali értékek fontosságát – mutatkozott be 
Huszti Andrea a jelenlevőknek.

Komikus, hogy ebben az országban mindenki kommunista, csak 
az nem, aki valóban egy szocialista gazdasági rendszerért küzd, aki 
valóban Kádár eszmeiségét őrzi, egyszóval csak azok nem kommu-
nisták, akik itt megemlékeznek, vagy – és ez a jövő szele – kiknek 
itt foglaljuk mellettünk a helyet – hangsúlyozta a szónok. 

Következményeiben tragikus viszont az a tehetségtelen go-
noszság, melyből az említett megtévesztés szándékoltan és 
untalanul árad. Egy pillanatra se kételkedjünk abban, hogy a 
fi atal és érdeklődő munkástömegek megtévesztésére játszanak. 
Mondjuk marxszúl? Az osztálytudatra ébredéstől tartanak!

Nekünk kötelességünk ezen mesterkélt illúziókat félrehesse-
getni; meg kell értetnünk a magyar dolgozókkal, hogy az ural-
kodó osztályok ideológiai intrikái miképpen nyomják le őket a 
megosztottság mocsarába; és tudatnunk kell velük, hogy a ká-
dári múlt fenyegetően kísérti kizsákmányolóinkat, míg nekünk 
buzgó vágyaink és alapvető igényeink szimbóluma.

S nem csak szimbólum. Kádárban egy ízig-vérig magyar 
sorsot ismerünk meg, amely míg kapitalizmus lesz hazánkban, 
testet fog ölteni fi atal munkások életében

Amikor a magyar képviselőház proletárokkal és parasztokkal 
volt feltöltve, a jövedelmi különbségek nagyjából 1:10 arányá-
ban oszlottak meg, és akkor még a legjobban fi zetettek kutatók, 
képzett munkások, mérnökök voltak. A ti rendszeretekben pe-
dig? A jövedelmi különbségek felső határa a csillagos ég!

A Kádár nevével fémjelzett szocialista időszakban lénye-
gében ismeretlen volt az éhezés és alultápláltság. Egy ilyen 
rendszert hoztak létre azok a „büdös prolik és parasztok,” par-
lamentbe kerülvén, kik maguk is személyesen tapasztalták az 
éhezést, a kilakoltatást, a kizsákmányolást, a bizonytalanságot, 
a munkanélküliséget.

És ti, kedves arisztokraták, kedves rendszerváltók, ti milyen 
rendszert hoztatok létre? Ti kiépítettétek a kapitalizmusotokat, 
és 300000 honfi társunkat alultápláltságra ítéltétek. 1989 és 2012 
között éves átlagban 251-en haltak fagyhalált a ti rendszeretek-
nek köszönhetően.

Folytathatnám? Igen, folytathatnám.

Beszélhetnék pedagógusi, orvosi, nővéri, sorsokról. Összeha-
sonlíthatnám az ezer főre jutó erőszakos bűncselekmények szá-
mát a proletár és burzsoá rendszerben. Beszélhetnék bővebben 
a közoktatás állapotáról, vagy arról, hogy mennyi is volt a szo-
cializmusban az átlagos kivizsgálási idő az egészségügyi inté-
zetekben, és mennyi az ma.

De, fogunk mi még munkásokat ültetni a parlamentbe. Fog 
még ülni a képviselőház soraiban, ki forgatott már kapát kezé-
ben. Mikor újra átveszi a hatalmat a magyar dolgozó nép, csak 
egyet ígérhetünk: úgy fogunk a ti tőkés és tulajdonosi osztályai-
tokkal bánni, ahogy ti bántatok 33 éven át a dolgozó magyarral!

Ezen küldetésünkre jöttünk emlékeztetni magunkat. Ká-
dár sírját nem tudjuk nehéz szívvel elhagyni, mert a küzdelem 
gyümölcsének hantja ez. Rügyezzék bennünk is ez 
a küzdelem! – fejezte be nagy tetszéssel fogadott be-
szédét az ISZOMM elnöke. 
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Fel kell ébreszteni Európa lakosait!
Thürmer Gyula Belaruszban tárgyalt
A Munkáspárt hagyományosan fejleszti kapcsolatait Belarusz 
politikai, tudományos, és társadalmi szervezeteivel. A múlt hé-
ten Thürmer Gyula elnök Minszkben és Gomelben járt. Őt kér-
deztük hazatérése után.

A nyugat úgy állítja be, hogy Belarusz részese az uk-
rajnai háborúnak és szankciókat vezetett be ellene. 
Ön hogyan látja?

A Belarusz Köztársaság ma nem hadvi-
selő állam, de érintett az ukrajnai hábo-
rúban. Először is, éppen Belarusz volt 
az az ország, ahol a nyugat megkísérelte 
megdönteni Alekszandr Lukasenko elnö-
köt, leválasztani Belaruszt Oroszország 
oldaláról és átvinni a nyugati táborba.  
Nem sikerült, de a nyugat továbbra is 
próbálkozik.

Másodszor, Belarusz Oroszország po-
litikai és katonai szövetségese. Már ma 
is jelentős katonai együttműködés való-
sul meg közöttük. Rendkívül szorosak 
a gazdasági kapcsolatok. A nyugat a 
Belaruszra gyakorolt nyomással igyek-
szik az orosz erők egy részét is lekötni.

Harmadszor, nem kizárt, hogy a NATO 
ki akarja terjeszteni a háborút Belaruszra 
is. Jelentős lengyel és más NATO-erők 
állomásoznak a lengyel-belarusz hatá-
ron. A NATO nukleáris fegyverrel el-
látott repülői rendszeresen járőröznek a 
térségben.

Milyen a hangulat Minszkben? 

Belaruszban béke és nyugalom van. Ezt láttam és tapasz-
taltam én is, és ezt mondta el Igor Karpenko, a Belarusz 

Köztársaság Központi Választási Bizottságának elnöke. Az új alkot-
mányt a nép elfogadta. Ennek szellemében folyik a politikai élet átala-
kítása. Belarusz békét akar, megőrizni függetlenségét és szabadságát. 

Milyennek látta Gomelt?

Nem tapasztalni bármiféle pánikhangulatot Gomelben sem, 
ami pedig 257 kilométerre fekszik Kijevtől.  Furcsa, de igaz: 
Minszkből több mint 300 kilométert kellett autóznunk.

Gomel 503 ezer lakosával az ország második legnagyobb vá-
rosa. Kedves város. Nagyon szépen megőrizték a különböző ko-
rok építészetét. És rengeteg virág van mindenütt. A sokemeletes 

házak elé a lakosok virágot ültetnek.

Milyen együttműködés van 
a Munkáspárt és a Belarusz 
Kommunista Párt között?

Hagyományosan jó. Ugyanazokat az 
elveket valljuk, egyetértünk a háború 
megítélésében, a véleményünk ugyan-
az a kínai sajátosságú szocializmusról. 
Természetesen mi, magyarok ugyanúgy 
támogatjuk Belarusz harcát a független-
ségért, mint minszki barátaink. 

Kiemeltem, hogy Kelet-Európa kommu-
nista és munkáspártjainak össze kell fogni-
uk a béke érdekében.  Alekszej Szokol, a 
Belarusz Kommunista Párt vezetője egyet-
értett velem. Háború van, ennek következ-
ményei az egyes országokban is érződnek. 

A kommunista és munkáspártok havannai világtalálkozója előtt 
össze kell hangolni a kelet- és közép-európai pártok álláspontját.

I  K   T  G  M

G  
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A képeken láttuk, hogy sor került váratlan találko-
zókra is. Valóban?

Ebben az időben járt Minszkben a Svájci Kommunista Párt de-
legációja is. Jöttek tájékozódni Kelet-Európa hangulatáról. A 
nyugat azt várja, hogy a kelet összeomlik a szankciók és a hábo-
rú hatása alatt, de nem így néz ki a helyzet. A nyugatnak jobban 
kell félnie az összeomlástól – hangzott el a beszélgetésen.

Úgy tudjuk, hogy telefonon beszélt 
Genagyij Zjuganovval?

Valóban, telefonon megbeszélést folytattam Gennagyij 
Zjuganovval, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjá-
nak elnökével. Elmondtam, hogy a Munkáspárt elítéli a NATO 
háborús döntéseit.  Egyetértettünk abban, hogy fel kell ébresz-
teni Európa lakosait és szembefordítani őket a háborúval.

Ez a háború az orosz nép ellen is folyik – mondta Zjuganov. 
Nem csak két tőkés hatalom küzdelme ez. Az amerikaiak, a 
NATO az orosz népet is ki akarja írni a történelemformáló 
népek sorából. 

Gennagyij Zjuganov elmondta, hogy az idén decemberben 
pártjuk nemzetközi találkozót rendez Moszkvában. Most lesz 
ugyanis a Szovjetunió megalakulásának 100. évfordulója. Most 
érezzük csak igazán, hogy milyen tragédia volt a Szovjetunió 
szétverése egész Európa számára.

T  G   A  S  M

T  G   G  Z



Mivel tölti a gyermek a nyarat 
a Kínai Népköztársaságban?

Mi legyen a gyerekkel nyáron? A probléma szinte minden országban azonos, de a megoldások nagyon is különböznek.  
A Xinhua kínai hírügynökség képei azt mutatják, hogy a Kínai Népköztársaságban mivel tölti a gyermek a nyarat. 
A pénz Kínában is pénz, de a gyermekek nyári foglalkoztatása társadalmi ügy. Az állam áldoz rá. 
Kínában így értik a szocializmust.

Z  T    
 

H  T     
 

S  T  
 

H  T  
  


