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Gyerekkoromban a Baross utcán katonazenekar vonult végig 
május elsején, hogy zenés ébresztővel tegye szebbé az ünnepet. 
Ne tessék fi ntorogni, nem a szocializmus találta ki! Így volt már 
Ferenc József idején is, és nagy kár, hogy máig sem állították 
vissza. Lehet persze, hogy nincs elég katonazenekar. Vagy csak 
nem akarják felébreszteni a magyar népet?

Szeretett népünk ugyanis alszik. Aki nem hiszi, álljon ki 
a Nyugati aluljáróba vagy a Blahára, ahogyan én is tettem az 
elmúlt két hétben, és rögtön elhiszi, amit mondok. Húsz ezer 
ajánlást kellett összegyűjteni az EP-választásokon való indulás-
hoz. Megcsináltuk, túl vagyunk rajta, de azért hadd mondjam 
meg, hogy az egész folyamatnak semmi 
köze a demokráciához. A nagyok percek 
alatt összeszedik. Néha még egyes kiseb-
beknek is sikerül, ami önmagában is kérdé-
seket ébreszt.

Szóval, jó száz órát álltam az aluljárók-
ban és fi gyeltem, ahogyan szeretett népünk 
alszik. Nem politizálok! Nem érdekel a 
politika! Talán ezt mondták a legtöbben, 
akik ugyanolyan alvajárók, mint azok, akik 
szó nélkül elmennek mellettünk. Alvajárók, 
hiszen akár érdekel a politika, akár nem, az 
életünk sok kérdése ott dől el. Ne támogass 
senkit, ne szavazz senkire, de ettől még nem 
teremtettél független világot! Lehet utálni a 
világot, de a megoldás nem az alvajárás.

Vedd le azt a rohadt fülhallgatót, és fi gyelj ide! Akartam mon-
dani sok fi atalnak, de középkorúnak is, akik fülhallgatókkal a 
fejükön teremtenek maguknak egy virtuális világot. Az a világ 
nem létezik, az a világ nem ad neked munkát, megélhetést, csa-
ládot, békét. Ott nincs semmi! De nem mondtam, részben, mert 
rohantak, részben meg úgy sem hallották volna.

Támogasson egy aláírással! Milliószor elmondtam a magyar 
munkásosztály alvó tagjainak is. Honnan tudom, hogy munkás? 
Munkaruhában járnak-kelnek, valamelyik multi jól látható fel-
iratával. A multis magyar munkás oda sem nézett a Munkáspárt 
standjára, elsuhant mellette. Végül is érthető. Az, amiért mi 
harcolunk, nem érdekli. Van munkája, a bére is jobb az átlagnál, 
a multik nem kicsinyeskednek vele. Sok dolog nekik sem tetszik, 

de jobb erről hall-
gatni. Minek 
keresni a bajt?

Sok építőipari munkással ismerkedtem össze az elmúlt két 
hétben. Mindegyik vidéki, de Pesten dolgoznak, mert otthon, 
vidéken nem pörög a gazdaság, csak itt. Napi 15-20 ezer forint 
tisztán! Napi 12-15 órát dolgoznak, de jól keresnek. Este felé a 
feszültséget és az egyedüllétet enyhítik pár üveg sörrel, beszéde-
sebbek. Egyikük-másikuk még alá is írta a papírunkat. Persze, 
tudják, vagy legalábbis érzik, hogy az építőipari boom nem tart 
az idők végezetéig. És azután mi lesz?

A Nyugatiban, a Blahán mindennél 
jobban látszik, hogy a magyar társadalom 
szétszakadt. Jól öltözött embert ritkán látni. 
Legfeljebb este, amikor hazafelé mennek az 
állami intézmények és nagy cégek elegáns 
alkalmazottjai, s odaköszönnek a nagy 
pártok ismerős gyűjtőinek. Vagy nem kö-
szönnek senkinek, ami még gyakoribb. 

De a többség? A többség egynyári ruhá-
ban, egynyári cipőben jár. Tudod, ez olyan, 
ami elegánsnak tűnik, de egy nyárnál nem 
bír ki többet. Elégedettek, talán szeretnének 
többet, de az is lehet, hogy ez is elég nekik. 
Nem kell felébredni, mert akkor látnák, hogy 
ez egy zsákutca, amibe a tőkés világ bele-
kényszerítette őket. Dolgozz és fogyassz!

Vannak, akik az aluljáróban élnek. Megbuherálják a 
jegyautomatákat, hogy ne adjanak vissza aprót a vásárlóknak, 
majd, amikor a vásárló elment, lenyúlják a pénzt. Mások kére-
getnek. Vannak, akik délutánra már nem tudnak magukról, mel-
lettük az üveg bor, arra még tudnak vigyázni, hogy hasonsző-
rűek ne lopják el. Vannak, akik aláírnak a pártoknak, mindegy, 
hogy kinek, csak kapjanak valamit. Talán egyszer felébrednek, 
és talán ráébrednek arra, hogy van más út. Van, de ahhoz nagyon 
sok mindent meg kell változtatni.

Én nem támogatok senkit, engem ki támogat? Jaj, de sokszor 
hallottam ezt a buta érvet az elmúlt napokban! Ezt még azzal 
tetézik sokan, hogy megkérdezik: hol voltatok eddig? Miért nem 
szerepeltek a televízióban? Ilyenkor nincs idő elmagyarázni a 
tőkés médiapolitika trükkjeit, amelyekkel de facto kizárnak 
bennünket a médiából. 

Én inkább őszintén a szemükbe mondom: ha nem aludnál 
harminc éve, ha végre felébrednél, akkor látnád, hogy itt vol-
tunk és itt vagyunk melletted! Nekem és nekünk semmilyen 
előnyünk nem származik abból, hogy az aluljáróban udvarolunk 
neked egy aláírásért, ami neked semmibe se kerül. 

Neked viszont jobb lehet attól, ha a Munkáspárt nem csak az 
utcán és az interneten küzd azért, hogy a te életed jobbra fordul-
jon, hanem a parlamentben is. Sőt, hidd el, csak ettől lehet jobb!

Szóval, barátaim, polgártársaim, dolgozótársaim, magyarok: 
ébresztő!

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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

Ébresztő!

Talán egy-Talán egy-
szer feléb-szer feléb-
rednek, és rednek, és 
talán rá-talán rá-
ébrednek ébrednek 
arra, hogy arra, hogy 

van más út. van más út. 
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A Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság közelmúltban megválasztott parla-
mentjének első ülésén Kim Dzsongun, 
a Koreai Munkapárt elnöke, a KNDK 
Államtanácsának elnöke beszédet mon-
dott a KNDK helyzetéről és az ország 
előtt álló feladatokról. 
(http://www.rodong.rep.kp/en/)
„A szuverenitás köztársaságunk poli-
tikai fi lozófi ája és az államépítés azon 
felfogásának kulcseleme, amelyet Kim 
Irszen és Kim Dzsongil dolgoztak ki” – 
hangsúlyozta Kim Dzsongun. A szocia-
lista államtól azt várjuk, mondotta, hogy 
védelmezze az ország méltóságát, a nép 
életét, és a reális viszonyoknak megfele-
lően folytassa a szocializmus építését. 
Kim Dzsongun elmondta, hogy a KNDK 
stratégiai helyzete és befolyásolási ké-
pessége erősödik. Ez annak is következ-
ménye, hogy a KNDK az elmúlt években 
sikeresen ellent tudott állni a tőkés or-
szágok nyomásának és biztosítani tudta 
az ország védelmét és fejlődését. 

A KNDK vezetője kitért arra, hogy a szocializmus építése nagyon nehéz körülmé-
nyek között folyik. A KNDK-t nagyhatalmak veszik körbe, a koreai nemzet továbbra 
is megosztott. A helyzetet bonyolítja, hogy a nagyhatalmak között világméretekben 
folyik a küzdelem a világ feletti hegemóniáért
A KNDK szilárd meggyőződése, emelte ki, hogy két feladatra kell koncentrálni, a 
szuverenitás megőrzésére és a szocializmus építésére az ország saját erejére támasz-
kodva. „Akár keleti szelek fújjanak, akár nyugatiak, akármilyen nehézségekbe ütköz-
zünk, a KNDK a nép rovására soha semmilyen engedményt sem fog tenni” – mondta 
Kim Dzsongun.

KNDK: szuverenitás, önállóság, szocializmus, 
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1946-ig Szíria francia fennhatóság alatt volt.  1946. 
április 17-én az utolsó francia katona is elhagyta Szí-
ria földjét. Ez a nap a franciák kivonulásának, azaz 
Szíria függetlenségének napja. Budapesten a Ma-
gyarországon élő szírek közössége és Szíria magyar 
barátai ünnepi ülésen emlékeztek az eseményre. A 
Munkáspárt képviseletében Benyovszky Gábor, a KB 
tagja volt jelen.

Szíria függetlenségi 
napja

Összesen 37 kormány-, illetve államfő, valamint egyéb ve-
zető jelezte részvételét az április 25. és 27. között Peking-
ben tartandó második Egy övezet, egy út fórumra - jelen-
tette be Vang Ji kínai külügyminiszter. Magyarország mel-
lett több európai állam, így például Ausztria, Csehország, 
Szerbia, Görögország, Olaszország, Portugália és Svájc 
vezetői is részt vesznek majd az április 27-én, a fórum 
alkalmával zajló csúcstalálkozón, amelyen ott lesznek az 
Új Selyemút-tervként is ismert kezdeményezés más érde-
keltjei, a többi között Oroszország, Mongólia, Pakisztán, 
Vietnam, Thaiföld, Szingapúr, a Fülöp-szigetek, Chile és 
Egyiptom vezetői is. Hozzájuk csatlakozik majd António 
Guterres ENSZ főtitkár, valamint Christine Lagarde, a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója - hangzott el 
a sajtótájékoztatón. (www.mti.hu)
Az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés a legnagyobb 
együttműködési projekt, ami az elmúlt évtizedekben meg-
jelent. Jelentőségét aláhúzza nem csak a részvevők nagy 
száma, hanem az a tény is, hogy a projekt minden eddigi-

nél átfogóbb. Az együttműködés a gazdaság mellett kiterjed a köz-
lekedésre, a pénzügyi szférára, sőt a kulturális együttműködésre, 
az emberek közötti kapcsolatok bővítésére.

Pekingre fi gyel a világ
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Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülé-
sén jóváhagyta az online piacterek átláthatóságát 
javító, valamint a termékek kettős minőségével 
szembeni hatékonyabb fellépést lehetővé tevő 
előírásokról szóló, uniós fogyasztóvédelmi sza-
bályokat megerősítő megállapodást - közölte az 
uniós parlament szerdán. (www.mti.hu)
Enyhén szólva kételkedünk abban, hogy ebből 
valaha is lesz valami. Nem hisszük, hogy az EP 
képes szembe menni a monopóliumok érdekeivel. 
A monopóliumok érdeke az extraprofi t. Ezt pedig 
úgy érik el, hogy átvernek bennünket.

Az extraprofi tért 
mindenre képesek

Magyar buszokat!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-kubai üzleti fórumot szervez 2019. május 14-én, kedden, 10.00 órától Budapesten, a 
Kubai Kereskedelmi Kamara üzleti delegációjának magyarországi látogatása alkalmából. Az esemény keretében tartjuk meg a Ma-
gyar-Kubai Üzleti Tanács VI. együttes ülését is. A rendezvényen tájékoztatást adunk a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról, a keres-
kedelmi és befektetési lehetőségekről Kubában, valamint az üzleti tanács munkájáról. (https://mkik.hu/hirek/)
Hírt adunk erről az eseményről, mert fontos. Kuba Latin-Amerika kapuja. Ezt nem árt tudni, még akkor is, ha egyeseket politikai és 
ideológiai előítéletek vezetnek. Magyarország harminc éve kivonult a kubai piacról. Helyünket, például a városi közlekedés buszok-
kal való ellátásában mások foglalták el. Például a németek, például a spanyolok, például a kínaiak. Mikor tanulunk végre a múltból?

Kereskedjünk Kubával!

A buszstratégia részeként a 
következő években 3000 darab 
elektromos busz beszerzésére 
kerül sor a tömegközlekedésben. 
Gulyás Gergely, a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
elmondta, hogy a magyar piac 
képes teljesíteni ezt a megrende-
lést, hozzátéve, hogy ezen a téren 
fejlesztésekre lesz szükség. Mint 
fogalmazott: ma még drágák 
ezek a buszok, de a jelentős igény 
hatására csökkenhetnek az árak. 
A miniszter szavaiból kiderült 
továbbá, hogy három év múlva 
már csak ilyen buszok állhatnak 
forgalomba. 
(www.mfor.hu)
A liberális körök bírálják a kor-
mány buszprogramját. De lássuk 
be, a világon minden kormány 
igyekszik állami megrendelé-
sekkel segíteni a nemzeti ipar 
fejlesztését. Nem az a baj, hogy a 
kormány most magyar buszokat 
rendel, hanem az, hogy harminc 
évvel ezelőtt az akkori kormá-
nyok engedték a magyar buszipar 
szétverését. Ha nem tették volna, 
ma egészen máshol tartanánk.
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A Munkáspárt szervezetei 
óriási munkát végeztek az 
elmúlt két hétben. 20 ezer 
érvényes ajánlást kellett ösz-
szegyűjteni ahhoz, hogy a 
Munkáspárt indulhasson. 
Ez nem kevés. 

De tudtuk, hogy meg lehet oldani a feladatot, ha erőinket megszervezzük, 
ha pontosan végrehajtjuk döntéseinket. Szervezeteink és tagjaink mindenütt 
mentek az utcákra, a terekre, járták a házakat. 
Örömmel mondhatjuk, hogy jóval több, mint 20 ezer aláírás gyűlt össze. 
Ezeket a párt április 23-án, kedden átadta a Nemzeti Választási Irodának. A 
törvény szerint ott folyik az ajánlások hitelességének ellenőrzése.
Lapzártakor még nem tudjuk, hogy mi a végeredmény, de nagyon izgulunk 
és bizakodunk. A jövő héten már mindenről részletesen beszámolhatunk. 
Addig izguljunk együtt!

Gyűjtöttünk, dolgoztunk, 
várjuk az ellenőrzés eredményét
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1886. MÁJUS

1886. május 1-jén a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a nyolcórás munkaidő 
bevezetéséért. Az esemény negyedik napján a Haymarket Square-re tiltakozó nagygyűlést hívtak 

össze, ekkor azonban a tüntető munkások közé vegyült anarchisták egy bombát dobtak a kivezényelt 
rendőrök közé, akik viszonzásul azonnal tüzet nyitottak. A történelemben haymarketi zavargás 

néven bevonult esemény során összesen 11 
ember vesztette életét. 1889. július 14-én Pá-
rizsban megalakult II. Internacionálé úgy 
határozott, hogy 1890. május 1-jén a szak-
szervezetek és egyéb munkásszerveződé-

sek együtt vonuljanak fel országszerte a 
nyolcórás munkaidő bevezetéséért, ahol 

az még nem történt meg, illetve a nemzet-
közi szolidaritás kifejezéséért.

1919. MÁJUS

A Tanácsköztársaság idején a magyar 
munkásság először ünnepelhette sza-
badon a munka ünnepét. A Tanács-
köztársaság leverése után betiltották, a 
Horthy-időszakban (1920-1945) tilos volt 
ünnepelni május elsejét.

1945. MÁJUS

A második világháború még nem is 
ért véget hivatalosan, de Magyar-
ország már felszabadult a német 
fasiszta megszállás alól. Negyed-
század elteltével a magyar dolgozók 
ismét örülhettek május elsejének.

1957. MÁJUS

Az 1956-os események után fontos 
volt tudni, hogy az emberek támogat-
ják-e a szocializmus ügyét. A Kádár 
János vezette MSZMP hívására mint-
egy félmillió ember vett részt a Hősök 
terén rendezett nagygyűlésen. Az em-
berek a szocializmus mellé álltak.
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1980. MÁJUS

A szocializmus évtizedeiben május elseje gondta-
lan ünneppé vált. Nem kellett harcolni a munka-
helyért, hiszen mindenki dolgozhatott. Az oktatás, 
az egészségügy ingyenes volt. Az emberek biz-
tonságban éltek. Május elsején nem volt kötelező 
felvonulni, de az emberek szívesen mentek. Volt 
virsli is, sör is…

2016. MÁJUS

A rendszerváltás után egy ideig a szakszervezetek, sőt 
az MSZP is szervezett felvonulást. 2016-ra azonban 
Budapesten elmaradtak az MSZP és a szakszervezetek 
hagyományos felvonulásai. Az Andrássy úton a ha-
gyományt őrizve egyedül a Munkáspárt vonult fel.

2018. MÁJUS

A kormány döntése alapján megkezdődött a Városliget 
átépítése. A liget kulturális-pihenő centrum lesz, mú-
zeumokkal, kiállításokkal. Az építések miatt már 2018 
májusában beszűkült az a terület, ahol a szakszervezetek 
és pártok majálisokat szervezhettek. A Munkáspárt meg-
rendezte majálisát és az egyetlen szervezet volt, amely 
felvonulást is szervezett.

2019. MÁJUS

Az elmúlt hónapokban a szakszervezetek sikeres mun-
kabeszüntetési akciókat hajtottak végre többek között az 
Audiban és a Hankookban. A szakszervezetek megérez-
ték erejüket, és május elsejére felvonulást is hirdettek. 
A Munkáspárt továbbra is megszervezi a hagyományos 
felvonulását és lesz majális is a ligetben.

2020. MÁJUS

A konzervatív erők ki akarják szorítani a munkásmozgal-
mi hagyományokat a Városligetből. Lehet, hogy 2020-ban 
már sem felvonulást, sem majálist nem engednek a liget-
ben. Nem jó, de nem keseredünk el. Megszervezzük má-
sutt! A munkásmozgalom hagyományait nem hagyjuk!
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a pöttyös kabát már kevés
Európában is megtörténhetett az, ami Amerikában már volt: 
egy színész lett egy hatalmas ország első embere. Volodimir 
Zelenszkij megnyerte az ukrajnai elnökválasztást, legyőzte az 
eddigi elnököt, Petro Porosenkót.

Ha most azt gondoljuk, hogy Ukrajna demokratikus ország, 
ahol a nép akarata győzedelmeskedett, súlyosan tévedünk. 
Az ukrán elnökválasztásnak semmi köze a demokráciához, a 
népakarathoz pedig pláne nincs.

Kezdjük azzal, hogy az ukrajnai választásokból egész 
egyszerűen kitiltották a kommunistákat. Pjort Szimonyenkót, 
az Ukrán KP elnökét nem jegyezték be, mondván, hogy a párt 
ellen eljárás van folyamatban, és az igazságügyi miniszter 
megítélése szerint ilyen párt nem indulhat. Tehát nem is 
törvények érvényesítéséről van szó, hanem egy miniszter, és a 
mögötte lévő tőkésállam döntéséről. A demokráciára annyira 
érzékeny EU ezt sem tette szóvá. Miért is tenné? 

Az Ukrán KP kizárásával a tőke elérte azt, hogy a 
legfontosabb kérdés, az emberek millióinak nyomorúságos 
élete nem szerepelt a választásokon. Persze, minden jelölt 
beszélt róla, mindent meg is ígértek, de jól ismerjük a polgári 
pártok ilyen ígéreteit. Az Ukrán KP az ukrán társadalom 
alapjait kívánja megváltoztatni. A tőke uralma ellen akar 
fellépni, ami Európa legszegényebb országává tette Ukrajnát. 
Ezt azonban nem engedi az ukrán tőke, és az európai sem.

A választásokról kizártak még egy kérdést. Merre menjen 
Ukrajna? Az EU és a NATO felé? Vagy Oroszország felé, 
választva azt az utat, amelyet mondjuk, Belarusz választott. 
A belarusz modell ezerszer jobb, mint az ukrán. Belaruszban 
nem éheznek az emberek, s bár az átlagbér csak most érte el a 
havi ötszáz eurós szintet, a belaruszok elégedettek az életükkel. 
Belarusz ráadásul megtalálni látszik helyét a világban, a 
nyugat és Oroszország között.

Ukrajnában azonban ezen a választáson csak egy alternatíva 
szerepelhetett: előre az EU-ba és a NATO-ba! A választásokon 
nem szavazhatott több millió olyan ukrán állampolgár sem, akik az 
üldöztetés, a nacionalista kampányok, vagy egyszerűen a nyomor 
elől átköltöztek Oroszországba. Mi lett volna, ha ők is szavaznak?

Zelenszkij megválasztása meglepte a nyugatot is. Merkel 
Porosenkóra tett, őt fogadta a választások előtt. Macron fogadta 
Zelenszkijt is és Porosenkót is. A mostani elnök megfelelt a 
nyugatnak, kivéve azt, hogy elvesztette kezdeti népszerűségét. 
A nyugat most az új elnök mögé áll, és vele igyekszik 
végrehajtani azt, amit Porosenkóval nem tudott.

Zelenszkij helyzete nem egyszerű. A választást a színészi 
képességeivel nyerte meg, és azzal, hogy mindent egy lapra tett 

fel: Porosenko bírálatára. Bejött, tetszett az embereknek. Az 
új elnöknek azonban cselekednie kell. Harc a korrupció ellen? 
Rendben, de hogyan? Másrészt, hol a garancia arra, hogy az új 
elnök környezetében nincsenek korrupt személyek?

A Donyeck-Luganszk probléma megoldása? Rendben, de 
hogyan? Fegyverrel? A nép pontosan azért szavazott rá, mert 
elege van a polgárháborúból. Hagyni, hogy Donyeck-Luganszk 
előbb-utóbb Oroszországhoz kerüljön, netán kiegyezni Putyinnal? 
A mai helyzetben ez alighanem politikai öngyilkosság lenne.

Megváltoztatni a nyelvtörvényt? Engedni az oroszoknak, 
hogy oroszul tanuljanak, a magyaroknak meg, hogy magyarul? 
Nyugat-Ukrajna, ahol Porosenko a legtöbb szavazatot kapta, 
és ahol a legféktelenebb az ukrán nacionalizmus, ezt óriási 
pofonként értékelné.

Zelenszkij elnök lett, de még nem ő vezeti az országot. Az 
ukrán parlament többsége egyelőre Porosenko híve. Vagyis 
le kell cserélni a parlamentet, de hogyan? Az államapparátus, 
a rendőrség, a titkosszolgálatok vezetőit Porosenko ültette 
oda. Bár ők is, mint sok mindenki más az ukrán államban, 
valójában a nyugattól, az USA-tól, Németországtól függenek.

Zelenszkijnek nem szabad hibáznia. Az ellenzék azon 
nyomban lecsapna rá. Csakhogy hogyan lehet nem hibázni, 
amikor valaki szinte véletlenül lesz egy hatalmas ország elnöke.

Trump, az USA elnöke azonnal gratulált Zelenszkijnek. 
Putyin orosz elnök azonban nem. Porosenko bejelentette, 
hogy megkezdi a felkészülést a következő elnökválasztásra, 
és visszajön. Szóval, Zelenszkijnek segíthetett nyerni a 
pöttyös kabát. Az olyan cuki, ahogyan manapság mondják. De 
kormányzáshoz azonban már kevés a pöttyös kabát.
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Anyákról
Z. T  P  

Z. Tábori Piroska (1892-1947) méltatlanul elfelejtett magyar költő. Dolgozott ifjúsági íróként, műfordítóként, könyvtárosként, 
lapszerkesztőként. Az ő szavaival köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat Anyák Napja alkalmából.
Anyák Napja alkalmából a Munkáspárt nevében minden Édesanyának sok örömet, boldogságot kivánunk.

Akinek van: boruljon le elébe,
És napsugárból, tiszta színjóságból 
Fonjon, fonjon glóriát fejére.

Akinek van: jaj, soha meg ne bántsa, 
Mert később úgy égeti majd az önvád, 
Mintha mezítláb járna tűzparázsba!

Akinek van, rejtse az üvegvárba, 
Ahol az élet ezer baja, gondja 
És a halál talán meg nem találja!

Akinek van, jaj, úgy örüljön néki, 
Hogy az öröm szent imádsággá váljék, 
Mely Istentől a boldogságot kéri!

… Akinek nincs, az mérhetetlen árva. 
S nem kárpótolja egy anyai csókért 
A világ minden hetvenhét csodája!
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A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.

TUDTA ÖN, 
hogy a Munkáspárt 30 éve létezik? 
Túlélte az MDF-et, az SZDSZ-t, a Kisgazdapártot, az Agrárszövetséget, a Köztársaság Pártot és egy sor más pártot.

TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt az egyetlen nemzeti és baloldali párt? 
Az egyetlen párt, amely egyszerre küzd a dolgozó emberekért és a magyar nemzet közös érdekeiért.

TUDTA ÖN,TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt az elsők között emelte fel szavát a menekültek betelepítése ellen? A problémát ott kell megoldani, ahonnan 
jönnek a menekültek. Abba kell hagyni a háborút Szíriában és segíteni kell nekik.

TUDTA ÖN,TUDTA ÖN,
hogy A Szabadság az egyetlen baloldali hetilap, amely három évtizede folyamatosan megjelenik?

TUDTA ÖN,TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt 2004-ben népszavazást kezdeményezett arról, hogy „az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak 
maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?” Közel 2 
millió ember mondott igent, és ezzel egy időre sikerült megállítani az egészségügy privatizálását.

TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amely a GDP 10-10 százalékát akarja az oktatásra és az egészségügyre költeni?

TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amely a milliárdosokra és szupergazdagokra azonnal egyszeri 40 százalékos vagyonadót 
vetne ki? A többiek csak mondják, hogy fi zessenek a gazdagok, de semmit sem tesznek érte.

TUDTA ÖN, 
hogy a Munkáspárt 200 ezer forintos minimálbért és 100 ezer forintos minimálnyugdíjat követel?

TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amely ellenzi Magyarország NATO-tagságát és semleges Magyarországot akar?

TUDTA ÖN,
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amelynek vezetésében aktív munkások, mezőgazdasági dolgozók is vannak?

TUDTA ÖN,
hogy a magyarországi pártelnökök közül Thürmer Gyula tölti be legrégebben és folyamatosan ezt a tisztséget?

TUDTA ÖN, 
hogy a magyar politikusok közül elsőként Thürmer Gyula járt Kínában, még 1990-ben? 
A Munkáspárt ma is részese a magyar–kínai kapcsolatok alakításának.

TUDTA ÖN,
hogy a pártelnökök közül Thürmer Gyula beszél a legtöbb idegen nyelven? 
Köztük oroszul, németül, angolul, spanyolul, szerbül, kínaiul?

TUDTA ÖN,
hogy a világban mintegy 100 kommunista és munkáspárt működik? 

TUDTA ÖN,
hogy a kommunista párt Görögországban, Portugáliában, Csehországban, Oroszországban, Indiában, Dél-Afrikában, 
Venezuelában, Brazíliában és másutt a legerősebb parlamenti pártok közé tartoznak?

TUDTA ÖN,
hogy a Kína, Vietnam, Kuba, Laosz, a Koreai NDK ma is szocialista ország?

Tudta Ön a Munkáspártról?
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KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történeté-
hez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megválto-
zott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan 
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk 
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

Városliget – Szakszervezeti emlékkő

A Városligetben, az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út sar-
kán található egy újkeletű emlékmű, a szakszervezeti emlékkő. 
A szakszervezetek állították 1990-ben, emlékül arra, hogy 1890 
május elsején sok ezer magyar dolgozó először tartott felvonu-
lást, és követelte a 8 órás munkaidőt, az emberhez méltó életet, 
munkájuk megbecsülését.

A rendszerváltás és az azóta eltelt időszak megosztotta a 
dolgozókat is, és megosztotta a szakszervezeti mozgalmat is. 
Nincsenek közös fellépések, még a létfontosságú kérdésekben 
is legfeljebb részleges együttműködés van. A szakszervezetek 
elhagyták a felvonulások hagyományát is, bár 2019-ben úgy 
tűnik tesznek kísérletet szakszervezeti felvonulásra.

A szakszervezeti emlékkő megkoszorúzása azonban olyan 
aktus, amely évről évre összehozza az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülést (ÉSZT), a Liga Szakszervezeteket (Liga), 
a Munkástanácsok Országos Szövetségét (MOSZ), a Magyar 
Szakszervezeti Szövetséget (MASZSZ) és a Szakszervezetek 
Együttműködési Fórumát (SZEF). Bár legyünk pontosak: 
2018-ban a MOSZ és a Liga már nem vett részt.

No, de térjünk vissza 1890-hez!  „A legragyogóbb tava-
szi nappal köszöntött be május elseje. A katonai zenekarok a 
szokásos riadóval ébresztették a lakosságot. A dunai hajók 
kitűzték a lobogódíszt; zöld gallyból, virágból s szalagokból 
viselt cicomát minden kocsi. Virágnak kelete s forgalma volt 
városszerte. Mulató kedvvel indult jókor reggel pár ezer ember 

a Városligetbe, cigányzene szólt mindenfelől. Csak egy gond 
felhője homályosította el ezt a szép napot: az aggodalomé, 
hogy mit hoz a délután a nagy munkás-meetinggel, melyre 
16,000 kézműves készült kivonulni s az állami hatalom nagy-
szabású preventívekről intézkedett. Örömmel jegyezhetjük föl, 
hogy ezt a felhőt magok a munkások oszlatták el. Mintaszerű 
volt a rend s fegyelem, méltó egy komoly ügyhöz s méltó egy 
osztályhoz, mely első tömeges föllépésekor tiszteletet akar és 
tud maga iránt gerjeszteni”– írta a polgári Budapesti Hírlap 
1890. május 2-án.

A lap persze nem lett volna polgári, ha mindjárt nem ad 
polgári magyarázatot is a munkások megmozdulására. „Egy 
májusi ünnep, bármi fényesen sikerüljön s bár százezrek és 
milliók vegyenek benne részt három világrészen, az emberi-
ség történeti és természetes törvényeit fel nem forgathatja s a 
közgazdasági elveket meg nem változtathatja. Ama munkások 
tehát, kik azt hiszik, hogy május elsején az általános európai 
tüntetéssel véget vetnek minden bajnak és nyomorúságnak s 
elkezdődik a paradicsomi gyöngyélet, hogy kevés lesz a munka 
és sok a pénz s a munkásoknak nem parancsol senki, hanem ők 
parancsolnak a mestereknek, gyártulajdonosoknak és igazga-
tóknak: ez nem fog bekövetkezni. Hanem május másodikán épp 
oly nap lesz, mint április harmincadikén volt s a világ folyása 
medrében halad tovább” – írta a Budapesti Hírlap.

Nos, tisztelt milliárdosok, szupergazdagok, tisztelt polgár-
ság, nyugalom! A magyar dolgozók május elsejéje nem forgatja 
meg a világot. Sajnos, ma sem! A tőke azonban mégis tart 
attól, hogy az ilyen munkástüntetések előbb-utóbb bajt okoz-
hatnak. Van megoldás! Május elseje ne a munkásszolidaritás 
ünnepe legyen, hanem mondjuk a családok felhőtlen kikap-
csolódásának napja! A Városligetből pedig tiltsuk ki az ilyen 
megmozdulásokat!

A tőkések győztek 1990-ben, megdöntötték a szocializmust. 
Munkások, dolgozók azonban ma is vannak. A tőke nélkülük 
nem lehet meg. Nem lehet mindenkit robotokkal sem helyet-
tesíteni. S amíg van munkás, van dolgozó, addig lesz harc is a 
dolgozó ember érdekeiért, egy jobb világért, ahol nem a pénz 
diktál, hanem az emberek érdekei.
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Május 1.

Meghívó
A Munkáspárt 2019. május 1-én, szerdán 08.45-18.00 óra között felvonulással egybekötött 
rendezvényt tart a Városligetben.

Csatlakozz hozzánk, vonulj fel, majálisozz velünk!

Program:
08.45-től gyülekezés, a Bp VI. ker. Kodály köröndön

09.45-től Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke 
majális köszöntő beszéde

10.15-kor Felvonulás a Városligetbe

11.30-kor Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének 
beszéde

Utána a színpadon fellép a Csepregi Trió, valamint a Sugera Bugera Band.

Sugera Bugera Band

Csepregi Trió


