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„Kedvesem, jöjj velem, 
Ez a harc lesz a végső”
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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

„Kedvesem, jöjj velem, Ez a harc lesz a végső”
volt a mi szavunkra, politikai családja biztatására. 
Nem mondtunk nagy szavakat. Értettük egymást, 
becsültük egymást. Talán éppen ez a barátság.

Hitt bennünk. Kértem, írjon nekünk egy indulót! 
Egy dalt, vagy legalább egy sort! Még nem jött el 
az ideje, mondta, ez még nem a ti időtök. Nem fe-
lejtem el szavait: a Marseillaise-t nem a forradalom 
előtt írták, hanem amikor már javában folyt a forra-
dalom, amikor szükség volt rá. De eljön a ti időtök 
is, holnap, holnapután, de eljön.

A Szovjetunióról gyakran beszélt. Ott nőtt fel, 
tisztelte, becsülte az országot.  Béke volt, évtize-
deken át senki sem mert kezet emelni ránk, és ezt 
nekik köszönhetjük, mondta gyakran.  

Kárpátalján testvérként élt egymás mellett az uk-
rán, az orosz, a magyar. Akkor sem volt minden 
fenékig tejföl, de rendesen éltünk.

A nyugat felelőssége, hogy szétverték a Szovjet-
uniót. De hát ez a nyugat, mondta. De az, amit a mi-
eink, a mi politikusaink műveltek, az bűn, az becs-
telenség. A nép bízott bennük, és elárulták a népet. 

Ma már tudjuk, milyen a Szovjetunió nélküli vi-
lág. Tudjuk, a saját bőrünkön érezzük, hogy milyen 
az, ha Amerika egyedül akar dirigálni. Tudjuk, 
hogy hova vezet az, ha nincs, aki ellensúlyozza a 
háborús héjákat. Tudjuk, hogy mi lett a sorsuk a 
kárpátaljai magyaroknak, akik közül Cipő is elin-
dult. Tudjuk, sajnos, tudjuk.

Tíz éve nincs közöttünk Cipő. De mi lenne, ha itt 
lenne? El tudná viselni, hogy Kijevből eltakarítják 
Nyikolaj Vatutyin szobrát, sőt sírját is?  A szov-
jet tábornokét, aki a fasiszták alól felszabadította 
Kijevet? Tűrné szó nélkül, hogy Ukrajnában üldö-
zik a kommunistákat? Elviselné beteg szíve, hogy 
Ukrajnában lábbal tiporják a magyarokat? Nem 
robbanna fel a dühtől, hogy Magyarországon nincs 
békemozgalom és milliók bújnak a napi gondok 
mögé, hogy ne kelljen szembesülni a világháború 
fenyegető realitásával?

Arany évekig fájlalta Petőfi  halálát, visszavágyta 
a költőt. De megértette, hogy a szabadságharc leve-
rése utáni világban Petőfi  nem találná helyét. „De 
jól van így. Ő nem közénk való – S ez, ami fáj, ez a 
vigasztaló” – írta. 

Cipő tíz év múltán is itt van közöttünk. Dalaival, 
verssorok közé bujtatott politikai üzeneteivel, em-
berségével, kedves mosolyával biztat bennünket.  
És hiszünk neki: „Kedvesem, jöjj velem, Ez a harc 
lesz a végső”2

Ugye milyen furcsa? Egy sor a 16 tonna fekete 
szénből, Cipő dalából.  Egy kedves megszólítás, és 
egy félmondat az Internacionáléból.  Szerelem és 
politika. Jelen és múlt. Szeretet és küzdelem. Ilyen 
volt Cipő. Sokszínű, ellentmondásos, megnyugtató 
és lángoló. Ő volt Bódi László a költő, a zeneszerző, 
a politizáló ember.

Tíz éve hagyott itt bennünket.  Kiszámíthatóan, 
de mégis váratlanul, szinte hihetetlenül.  Megsirat-
tuk, de ő még életében vigasztalt bennünket: „elbú-
csúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.”

Barátunk és barátom volt. Eljött a Munkáspárt 
vezetésének ülésére, ő, a rendszerváltás utáni Ma-
gyarország egyik legmeghatározóbb együttesének, 
a Republicnak a sztárénekese! Ugye, mennyire hi-
hetetlennek tűnik ez ma?

Eljött, és elmondta: sok mindenkivel beszélt 
azok közül, akik baloldalinak, szocialistának, a 
dolgozói érdek képviselőjének vallják magukat. El-
ment a szocialistákhoz is, együtt virrasztott velük 
a parlament előtti sátorban. Nem tagadta, megfogta 
Gyurcsány személyisége, de nem győzte meg. A 
művész, az érzékenylelkű ember megérezte a hang-
zatos szavak hamisságát.

A Munkáspárt tagja akarok lenni, mondta. Meg-
értettük, hogy őszintén hitt a mi igazságunkban, 
bízott a tisztességünkben.

Haláláig a külvilág nem tudott arról, hogy mi 
vagyunk politikai családja. Hallgattunk róla, így 
volt jobb, védtük őt. Családjának meghagyta: ha el-
megy, Thürmer Gyula beszéljen a sírjánál! 

„Itt vagyok, mert hívtál” – mondtam a ravatalnál 
a liberális művészvilág megrökönyödésére. Nem 
tudták hova tenni. A Munkáspárt nyílt vállalása 
már nem egy különc zseni allűrje volt, hanem nyil-
vános hitvallás a szocialista eszme, a szocializmus 
mellett. Nem tudták megbocsájtani neki, az én bú-
csúztatómat pedig kiírták a visszaemlékezésekből, 
mintha nem is lett volna. Pedig nagyon is volt!

„Barátságunk oázis volt egy becstelen és ember-
telen világban” – mondtam a temetőben. Büszke 
voltam, hogy kitüntetett a barátságával. Nem volt 
könnyű a gondolatait követni. Eleinte vitatkoztam 
vele, hogy miért vesz komolyan átlátszó kijelentés-
éket, amelyekkel tele volt a magyar közélet.  Igye-
keztem óvni az előrelátható csalódásoktól. Nem 

mindig sikerült.
Hívott, amikor úgy érezte, mondanivaló-

ja van számomra. Hívott, amikor szüksége 
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Von der Leyen: Európa 
eladva!

Amerika szuronyokkal 
akar uralkodni

A háború megállítása 
élet vagy halál kérdése

Kína: fel kell készülni 
a háborús helyzetre!

Román légtérből 
fogják Oroszországot 
bombázni?

Biden USA-elnök „haverjaként” tárgyal Ursula von 
der Leyennel, akinek Európa érdekeit kellene képvi-
selnie. De nem azt teszi, hanem szívvel-lélekkel tá-
mogatja az USA-t. Ez nekünk rossz, nagyon rossz! Az 
EU liberális vezetése kiszolgáltatja Európát az USA 
kénye-kedvének.

Biden 2024-ben 835 milliárd dollárt akar fordítani 
katonai célokra. Ez kétszer több, mint Vietnam egész 
évi GDP-je és fele Dél-Korea GDP-jének – írja a kínai 
www.globaltimes.cn. Az amerikai katonai kiadások 
teszik ki a világ összes országa együttes katonai ki-
adásainak felét. Amerika szuronyokkal akar uralkod-
ni a népek felett.

Szavak helyett most már tettek kellenek! Fel 
kell ébreszteni az embereket!  Ez a Német Kom-
munista Párt véleménye. Münchenben 20 ezren 
tüntettek a háború ellen, Berlinben 50 ezren, de 
ez még nem elég. A háború megállítása élet vagy 
halál kérdése.

A kínai parlament idei tavaszi ülésszakán a kínai fegy-
veres erőkben szolgáló parlamenti képviselők javasol-
ták, hogy Kína törvényben rögzítse azokat a feladatokat, 
amelyeket háborús helyzetben el kell végezni. A jelenlegi 
feszült nemzetközi helyzet indokolja ezt. (Fotó: AP)

Románia légterében gyakorlatozott az ame-
rikai légierő B-52-es bombázója a román 
vadászgépek védelmében. A B-52 hadásza-
ti bombázó, amely nagy távolságra képes 
repülni és atomfegyvert is szál-
lít. Közvetlen fenyegetést jelent 
Oroszország számára.



Gulyás Gergely, a 
Miniszterelnöksé-
get vezető minisz-
ter az orosz TASS 
hírügynökségnek 
kijelentette: az uk-
rán nyelvtörvény 
„ellentétes az Euró-
pai Unió elveivel”, 
és ezáltal önmagában is akadályát jelenti a magyar 
miniszterelnök kijevi látogatásának. Hozzáfűzte: a 
miniszterelnök kijevi látogatásának csak akkor van 
értelme, ha ez segít abban, hogy javuljanak a ma-
gyar–ukrán kapcsolatok, és „kézzelfogható eredmé-

nyeket” is produkál. (В Венгрии заявили, 
что визиту Орбана в Киев мешает 
украинский закон о языке (tass.ru)4

USA-zsarolás: 
tartson ki, 
Miniszterelnök Úr!

Meddig lehet 
kizsigerelni az 
embereket?

A magyar miniszterelnök 
ne menjen Ukrajnába!

Elég az EU játszadozásából! 
Hagyjuk őket ott!

„Magyarország fontos pillanathoz 
érkezett a jövőjét illetően. Miközben 
Oroszország indokolatlan háborúja 
dúl a szomszédban, eljött az ideje an-
nak, hogy Magyarország és transzat-
lanti szövetségesei és partnerei között 
szorosabb kapcsolat alakuljon ki” 
– közölte Pressman amerikai nagy-
követ, miután visszatért az USA-ból. 
Az USA egyre durvább nyomást 
gyakorol a magyar kormányra. Ha 
sikerül megdönteniük az Orbán-kor-
mányt, Magyarországot óhatatlanul 
belesodorják a háborúba! Tartson ki, 
Miniszterelnök Úr!

Most már rohadtul boldogok le-
hetünk! 2023. februárjában a fo-
gyasztói árak „csak” 25,4%-kal 
haladták meg az egy évvel koráb-
bit. Az élelmiszerek ára 43,3%-kal 
emelkedett, ezen belül leginkább 
a tojás (79,2%), a tejtermékek 
(76,2%), a vaj és vajkrém (75,1%), 
a sajt (72,1%), a kenyér (71,1%), 
az édesipari lisztesáru (68,6%), a 
száraztészta (57,3%), a tej (53,7%) 
és a péksütemények (51,9%) drá-
gultak. Meddig lehet ezt folytatni, 
kizsigerelni az embereket? 

„Az igazságügyi refor-
mok vállalásával Ma-
gyarország hatalmas lé-
pést tett abba az irányba, 
hogy a kohéziós források 
nagy részéhez minél 
előbb hozzájussanak a 
magyar emberek” – je-
lentette ki Varga Judit 
igazságügyi miniszter 
Brüsszelben. Magyarul 
ez azt jelenti, hogy a ma-
gyar kormány meghajol az EU követelése előtt és az 
ő szájuk íze szerint átalakítja a magyar igazságügyet. 
Félő, hogy a nekünk járó pénz így se fog jönni. Ideje 
belátni, hogy az EU játszadozik velünk, diktálni akar 
mindenben. Ideje abbahagyni és otthagyni őket!
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Nőnapi pillanatok
Az elmúlt hét a Nőnap jegyében telt el. A Munkácsy utcai székházban Thürmer Gyula elnök üdvözölte a párt-
vezetés két női tagját, Karacs Lajosné alelnököt és Frankfurter Zsuzsannát, az OE tagját, valamint Pilajeva 
Marinát, a Munkáspárt külügyi felelősét és Kovács Istvánnét, az apparátus munkatársát.

Számos városban és budapesti kerületben került sor kitelepülésekre, ahol tagjaink egy munkáspárti képes-
lappal kívántak boldog nőnapot az arra járó lányoknak és asszonyoknak. A Munkáspárt 1990-ben küzdött 
azért, hogy március 8-a Nőnap maradjon, és ezt hagyományt folytatjuk ma is.

B  –  -
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S :      
  

P :    
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Békét akarunk és nem háborút! 
Élni akarunk és nem meghalni!
Béketüntetéssel emlékezett március 15-ére a Munkáspárt

Az idén szokatlan helyen emlékezett az 1848/49-
es Forradalom és Szabadságharc évfordulójára a 
Munkáspárt. Éveken át Kispesten, Kossuth Lajos 
szobránál tartottunk rendezvényt. 

Az idei év nem szokványos, háború van körülöt-
tünk. Ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. 
Egyszerre kell emlékeznünk a múltra és tiltakoz-
ni a mai háború ellen – vetette fel Kovács István, 
a rendezvény felelőse. Tartsuk a megemlékezést a 
Nyugati téren, eddigi sikeres békerendezvényeink 
színhelyén! – javasolta. Az Országos Elnökség tá-
mogatta és így került az idén a Nyugati térre és egy 
ünnep előtti munkanapra, amikor több ember hall-
hatja a Munkáspárt szavát, mint máskor.

Ezen napon üléseztek a párt megyei és budapesti 
elnökei is, akik csatlakoztak a béketüntetéshez. Új 

jelmondattal indult a rendezvény: Függet-
lenség és béke! Több új tabló is készült 
erre a napra. Az idén nemcsak a forra-

dalomra emlékezünk, de ünnepeljük Petőfi  Sándor 
születésének 200. évfordulóját is.

Bencsik Mihály megnyitója után Thürmer Gyula 
mondta el beszédét, amely az idén is egyszerre volt 
emlékező és előremutató.

„Budapestiek! Honfi társaink!

Március 15-ére, a forradalom és szabadságharc 
ünnepére emlékezünk ma.  Kokárdát tűzünk a ru-
hánkra. Büszkék vagyunk a nemzeti lobogóra.

Meghajlunk Petőfi  és a márciusi ifjak forradalmi 
lelkülete előtt. Tisztelgünk a szabadságharc lánglel-
kű szervezőjének, Kossuthnak.  Felidézzük a mártír 
Batthyány és a tizenhárom kivégzett magyar tábor-
nok nevét.

Ünneplünk, megállunk egy pillanatra, és megyünk 
tovább. Tudjuk, hogy jön a jó idő, jön a tavasz. Hátra-
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hagyjuk a bajainkat, gondjainkat, bízunk abban, hogy 
a tavaszi nappal együtt egy új korszak köszönt ránk.

Igen, így volt ez mindig, így volt még a covid idején 
is. De ma nincs így! Ma nem lehet így! 

Túl sok minden hullott a nyakunkba: gazdasági 
válság, a drága kenyér, a drága benzin, a drága 
minden, és persze a háború.

Ha nem ébredünk fel, ha nem cselekszünk, holnap 
még rosszabb lesz, ha egyáltalán lesz holnap!
1848-ról beszélünk, de minden gondolatunk a má-
ról szól. 1848/49 történéseit nem lehet átírni!  A tör-
ténelmet nem lehet megváltoztatni, de tanulni lehet 
belőle. És kell is tanulni belőle! Nem tudjuk, hogy 
mi lesz holnap, de tudjuk mi történt akkor. 

1848 márciusában Petőfi nek volt bátorsága feltenni 
a kérdést: „Rabok legyünk vagy szabadok?” A ma-
gyar nép vele együtt adta meg a választ is: „Eskü-
szünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”

Barátaim!

Ma mindennél nagyobb szükségünk van Petőfi  bá-
torságára, Kossuth államférfi úi talentumára.  És 
szükség van a mi józan eszünkre, a mi bátorsá-
gunkra, a mi cselekvésünkre.

Mondjuk ki világosan!

Győzni akarunk, 
és nem megadni magunkat Világosnál!

Függetlenséget akarunk és nem beolvadást vala-
melyik nagyhatalomba! 

Békét akarunk és nem háborút!

Élni akarunk és nem meghalni!

1848-ban rendkívüli idők voltak, de rendkívüli idő-
ket élünk ma is.   Mi vitt bennünket, magyarokat az 
utcára 1848-ban? A nyomor, a szegénység, a féle-
lem, a bizonytalanság! 

Elegünk lett a gazdasági válságból, az árak emelke-
déséből. Nem tudtuk, nem akartuk elviselni, hogy 
az áremelkedést mindig a szegényekkel, a néppel 
fi zettessék meg. 

Elegünk lett a rabságból. Elegünk lett abból, hogy 
osztrákok parancsoltak mindenütt, ők mondták 
meg, hogy mit szabad és mit nem, mi a jó és mi a 
rossz, ők szabták meg az életünket.

1848/49-ben a magyar nép függetlenséget és békét 
akart. Mi függetlenséget és békét akartunk. Azt 
mondom, mi, nem tévedés! 

Ha akkor élünk, mi is azt tettük volna, amit elő-
deink. Mentünk volna a Nemzeti Múzeumhoz. Ki-

szabadítottuk volna Táncsicsot. Lelkesen álltunk 
volna a honvédzászlók alá, amikor Kossuth azt 
üzente, hogy elfogyott a regimentje.

Ma veszélyben van Magyarország függetlensé-
ge. Az Európai Unió nap mint nap beavatkozik a 
mi ügyeinkbe. Ők akarják eldönteni, hogy mire és 
hogyan neveljük a gyerekeinket. Ők akarják meg-
szabni, hogy kivel barátkozzunk a világban és kit 
tekintsük ellenségnek. 

Szuverén nemzetek közössége helyett koncent-
rációs tábort akarnak. Nem leszünk többé ma-
gyarok, csak „európaiak”. Nem leszünk férfi  és nő, 
nem leszünk apa és anya, csak semleges humán lé-
nyek. Nem lesz nevünk, csak számunk. 

A tét már nem csak Magyarország szuverenitása, 
függetlensége. A tét a magyarság léte, a mi túlélé-
sünk, a mi jövőnk.

Amerika már ezzel sem elégszik meg. Az ameri-
kaiak nem bíznak Európa népeiben.  Náluk soha-
sem volt forradalom, Európa minden évszázadban 
megéli forradalmait. Amerikában sohasem volt 
szocializmus, mi megcsináltuk a szocializmust és 
emlékszünk is rá.

Amerika történelem nélküli ország. Irigylik a mi tör-
ténelmi gyökereinket, és félnek tőlünk. Tudják, hogy 
amíg van mibe kapaszkodnunk, amíg vannak lelki 
gyökereink, addig nem vehetik el a függetlenségünket. 

Nem vehetik el tőlünk a Nemzeti dalt, a kétszázéves 
Petőfi t és az ugyancsak kétszáz éve született And-
rássyt.  De miénk Liszt, Kodály és Bartók is, nem 
is beszélve Lehár Ferencről és Kálmán Imréről.

Amerika a földbe akar tiporni bennünket. Ezért 
küldenek hozzánk homoszexuális nagykövetet. 
Ezért öntik ránk a gender ideológiát. Ezért nyomják 
gőzerővel a woke kultúrát. 

Ezért nem törődnek azzal, hogy ma-
gyarok esnek el az ukrán fronton. Nem 
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tisztelik a kárpátaljai magyarokat vagy az erdélyi 
székelyeket, de megkövetelik a hajlongást a min-
denféle létező és nem létező kisebbség előtt.

Ezért taszít bennünket Amerika háborúba. Az 
ukrajnai háború nem az ukránok függetlenségéről 
és területi integritásáról szól. Ez hazugság, a leg-
ocsmányabb hazugság! 

A háború arról szól, hogy milyen lesz Európa a há-
ború után. Független nemzetek demokratikus közös-
sége leszünk vagy az „Európai Egyesült Államok”? 

A háború arról szól, hogy lesz-e erős és büszke Ma-
gyarország vagy rabok leszünk, mint egykor?

Amerika háborúba kényszeríti Európa népeit, 
hogy kizsigerelje őket, felszámolja anyagi erő-
forrásaikat, megfossza őket partnereiktől.  A 
háborúban megtépázott Európa könnyedén vá-
lik Amerika gyarmatává.

Amerika túl soknak tart 746 millió európait, meg 
akarja ritkítani Európa lakosságát. Hulljanak az uk-
ránok, az oroszok, pusztuljanak a magyarok! Aki 
megmarad, azokat meg modernkori „janicsárokká” 
nevelik, kik készek élni és meghalni az amerikai 
birodalomért.

Minap Pressman amerikai nagykövet kijelentet-
te: „Magyarország fontos pillanathoz érkezett a 
jövőjét illetően. Miközben Oroszország indoko-
latlan háborúja dúl a szomszédban, eljött az ideje 
annak, hogy Magyarország és transzatlanti szö-
vetségesei és partnerei között szorosabb kapcso-
lat alakuljon ki.” 

Ez nyílt fenyegetés a magyar kormánynak, a 
magyar miniszterelnöknek. Felháborító, dühítő, 
elfogadhatatlan!

Mi, ellenzéki párt vagyunk, baloldali, ellenzéki, 
nemzeti párt. Sok mindenben nem ér-
tünk egyet a kormánnyal. De most azt 
üzenjük: Tartson ki, Miniszterelnök Úr!

Ne álljanak szóba az amerikai nagykövettel! Ne be-
széljenek olyannal, aki nem barátként, hanem ellen-
ségként van itt.

Amerika nem akar békét. Egyre több fegyvert ad 
Ukrajnának, egyre több országot von be a háborújá-
ba. Nem hajlandók fi gyelembe venni és tiszteletben 
tartani Oroszország biztonsági érdekeit és a jelenle-
gi területi realitásokat.

A háború folytatása oda vezet, hogy egy ponton 
túl senki sem lesz képes a világháborút megaka-
dályozni. Egyetértünk Orbán Viktorral és minden-
kinek ajánljuk, hogy vegyük komolyan a szavait: 
„Soha ilyen közel nem volt még a világ ahhoz, hogy 
egy lokális háborúból világháború legyen.” Ennek 
fele sem tréfa!

Nekünk nem érdekünk Amerika győzelme. Ha 
Biden és európai csatlósai nyerik meg az ukrajnai 
háborút, nemzetek Európája helyett jön az Európai 
Egyesült Államok. Szörnyű elképzelni és iszonyú 
kimondani, de ki kell mondani.

Mi békét akarunk. Realista, a mai valóságot elis-
merő, az egyes államok érdekeit fi gyelembe vevő 
béke mellett kell kiállnunk. Enélkül függetlensé-
günk is szertefoszlik.

Támogatjuk a Kínai Népköztársaság javaslatát 
a háború leállítására, a konfl iktus tárgyalásos 
rendezésére.

Egyértelmű magyar külpolitikát akarunk. Elég 
az „ide is - oda is” politikából. 

A kormány jelentse ki: semmilyen formában 
nem veszünk részt az Oroszország elleni hábo-
rús előkészületekben. 

Magyarország lépjen ki a NATO háborús előké-
születeiből! Egy fi llért se adjunk ukrán katonák 
képzésére, még egészségügyi katonák képzésére 
sem, mert azok is katonák!

Ne engedje a kormány idegen csapatok állomá-
soztatását Magyarországon! Ne engedje, hogy a 
NATO oroszellenes célokra igénybe vegye a ma-
gyar kórházakat!

A magyar katonai vezetők ne vegyenek részt az 
ukrajnai háborút menedzselő tanácskozásokon, 
sem Ramsteinben, sem másutt.

A magyar parlament ne támogassa Svédország 
és Finnország NATO-tagságát!

A magyar miniszterelnök ne utazzon Kijevbe! 
Amíg az ukránok nem állítják vissza a nemze-
ti kisebbségek jogait, beleértve a magyarokat is, 
nincs miről beszélni!

Barátaim!
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Ne higgyenek azoknak, akik az orosz medvével 
ijesztgetik a gyerekeket és szegény népeinket!

Oroszország nincs abban a helyzetben, hogy Euró-
pát meghódítsa, és nem is dédelget ilyen terveket. 

Oroszország nem akarja megtámadni Magyar-
országot. Oroszország nem akarja megdönteni a 
magyar kormányt. Oroszország nem akar pra-
voszlávokat faragni a magyar katolikusokból. 
Oroszország tisztességes, pragmatikus együtt-
működést akar.

Március 8-án volt 200 éve annak, hogy megszü-
letett Andrássy Gyula, a kiegyezés utáni magyar 
miniszterelnök, majd a Monarchia külügyminisz-
tere. Nem szerette az oroszokat. De tudta: csak 
Oroszország képes ellensúlyt jelenteni a nyugat 
határtalan terjeszkedésével szemben. Nem a mi 
kedvünkért, a saját biztonsága érdekében, de ez 
jól jönne nekünk is.

Tisztelegjünk egy nagyszerű államférfi  emléke 
előtt, és fogadjuk meg tanácsát! Tárgyalni kell 
Oroszországgal! Békét kell kötni Oroszországgal!

Barátaim!

A háború ellen mindenkinek össze kell fogni. 
Ne azt nézzük, hogy kinek milyen a vallása, vi-
lágnézete! Ne azt nézzük, hogy mit gondol más 
kérdésekről! 

Sok fontos kérdés van, de ma nincs fontosabb 
kérdés, mint a háború megállítása, a világháború 
elkerülése.

Menczer Tamás államtitkár úr kijelentette: „Aki 
nem akar azonnali tűzszünetet, az valójában hábo-
rúpárti, és háborút akar. Ilyen a teljes baloldal.”

Én mást mondok:  Aki háborút akar, az nem bal-
oldali!  Aki a NATO-t támogatja, az nem bal-
oldali!  Aki az EU katonai beavatkozásától vár 
békét, az nem baloldali. 

Az ilyen nem más, mint Amerika kiszolgálója, a 
nép és a nemzet érdekeinek elárulója! Az ilyene-
ket elítéljük és mélységesen megvetjük!

Mi mindenkit szívesen látunk, aki a békéért ten-
ni akar! Mi mindenhova elmegyünk, 
ahol a békért akarnak küzdeni.

Cselekedjünk, menjünk az utcára! 
Tüntessünk Biden ellen, az amerikai-
ak ellen, akik a mi vérünkön akarnak 
még gazdagabbak lenni!

Tüntessünk Zelenszkij ellen, aki 
vágóhídra küldi a kárpátaljai ma-
gyarokat, de pusztulásra ítéli saját 
népét is!

Ne engedjük, hogy bárki számítás-
ból vagy butaságból háborúba vigyen 
bennünket!

Éljen a függetlenség, éljen a béke!  
Éljen Magyarország! 
Éljen a magyar nép!
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Sok sikert a Kínai Népköztársaságnak!

A Kínai Népköztársaság parlamenti ülése megválasz-
totta az ország új köztársasági elnökét és döntött más 
vezető tisztségek betöltéséről. A Kínai Kommunista 
Párt 20. kongresszusa tavaly októberében megválasz-
totta a párt vezetését. Most vált teljessé az a csapat, 
amely Kínát a következő években vezeti.

A Kínai Népköztársaság elnöke ismét Hszi Csin-ping, a 
párt első számú vezetője lett. Egyben ő a Központi Ka-
tonai Bizottság elnöke is. Hszi az idén júniusban lesz 70 
éves, ez a harmadik ciklusa az ország élén. A nevéhez 
fűződik a kínai sajátosságú szocializmus elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztése, a kínai szocialista mo-
dernizáció elindítása, a globális együttélés nemzetközi 
programja és sok minden más. Vezetése alatt Kína befe-
jezte a tömeges szegénység felszámolását és eredménye-
sen oldotta meg a covid leküzdését. Hszi Csin-ping isme-
ri Magyarországot, találkozott a magyar kormányfővel.

A 63 éves Li Csiang lett az ország új miniszterelnöke. 
2017-től a sanghaji pártszervezet vezetője volt.

A parlament elnöki tisztségét Wang Huning kap-
ta meg. 68 éves, a Magyarországon is ismert Fudan 
Egyetemet végezte el. Jelentős szerepe volt a KKP je-
lenlegi politikájának kidolgozásában.

Kína előtt jelentős feladatok állnak, 2022-ben 
a GDP 3 százalékkal nőtt. 12 millió új mun-

kahely létesült a városokban, így a munkanélküliség 
5,5 százalékra csökkent. Az infl áció 2 százalék volt. A 
költségvetés hiánya 2,8 százalék. 2023-ban a megvál-
tozott nemzetközi körülmények ellenére 5 százalékos 
GDP-növekedést terveznek és az infl áció 3 százalékon 
marad, a költségvetési hiány pedig 3 százalékon.

***

A Magyar Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula levél-
ben gratulált és sikereket kívánt Hszi Csin-pingnek, a 
Kínai Kommunista Párt főtitkárának a kínai sajátos-
ságú szocializmus építéséhez.

A     : H  C - , L  C , W  H

N      
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Háborús pszichózis Ukrajnában
Aki ma elmegy Ukrajnába, akár csak Kárpátaljára, láthatja, hogy mind a településeken, mind azokon kívül, az 
utak mentén egymást érik a háborúra és oroszellenességre biztató propaganda óriásplakátjai. Egyesek „haza-
fi as” hirdetésként emlegetik ezeket, ám nem szabad elfelejteni, hogy a háborúra való lélektani felkészítés erős 
oszlopa a hazafi asnak nevezett szólamok zsolozsmája, melyek egy idő után beépülnek a fejbe és a lélekbe akkor 
is, ha nem csőlátású embereket bombáznak ezekkel. Ne feledd, mindez hazugság!

P    , 
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D   : 
„O  ,   … !”

„M    ,  
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„H  , 
     !”

„A    ! 
Á   P ! 
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Európa lassan kezd rádöbbenni arra, hogy gyakorlatilag háború van. Kezdik megérteni, hogy a háború kiszé-
lesítése atomkatasztrófához vezethet. Emberek milliói pusztulhatnak el, ha nem lesz béke. Az elmúlt héten 
több európai városban mentek az emberek az utcára.

Prága: „Le a fasisztákkal!”

Több ezren tüntettek Prágában, 
a Vencel téren a cseh kormány 
politikája ellen. A tüntetők egy 
része a tér elején lévő Nemzeti 
Múzeumnál követelte  az ukrán 
zászló eltávolítását a múzeumról.
„Le a fasisztákkal!” A cseh nem-
zet múzeumán nincs helye ukrán 
zászlónak!

Varsó: „Ez nem a mi háborúnk!”

Ez nem a mi háborúnk! Nem 
akarunk Banderáért meghalni! 
Ezekkel a jelszavakkal vonultak fel 
több százan Varsóban, tiltakozva 
az ellen, hogy Lengyelország részt 
vesz az ukrajnai háborúban.

Bilbao: 
Egyetlen fegyvert se Ukrajnának!

A spanyolországi Bilbaoban az 
Ukrajnába irányuló spanyol fegy-
verszállítások ellen tüntettek. A 
békéhez tárgyalás kell, nem újabb 
fegyverek!

Athén: Elég a háborúból!

A Görög Kommunista Párt Athén-
ban tüntetésen tiltakozott az ellen, 
hogy Görögország fegyvereket 
szállít Ukrajnának. Követelték a 
háború befejezését!

Elég a háborúból!


