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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

Baloldali, nemzeti, ellenzéki

„kiállunk a 
nemzeti érté-

kek és érdekek 
mellett és egy 
centivel sem 

távolodtunk el 
a három évti-

zede választott 
utunktól.”

Elhárult az utolsó akadály is az elől, hogy a Munkáspártra is le-
hessen szavazni május 26-án. Kilenc párt indulhat, köztük mi is.

Mi megtettük azt, ami tőlünk függött: összegyűjtöttünk 
több mint 26 ezer ajánlást! Kemény munkával, lemondással, 
amiért köszönet jár mindenkinek. Hibákkal, ellentmondások-
kal, amiket viszont meg kell szüntetnünk, új módszereket kell 
bevezetnünk, ha legközelebb is labdába akarunk rúgni a nagy-
politika pályáján.

A Nemzeti Választási Bizottság is rendben találta a mun-
kánkat. S bár voltak kötekedők, és nem kevesen olyanok, 
akiket nagyon zavar a Munkáspárt megjelenése az EP-válasz-
tásokon, senki sem fordult a Kúriához, nem 
vállaltak be jogi csatákat.

A Munkáspárt új színfolt az EP-csatá-
ban, és erre sokan felfi gyeltek. 2014-ben 
nem indultunk, a tíz évvel ezelőtti válasz-
tásra pedig már nem érdemes emlékezni, 
mert minden megváltozott. A pártok is, az 
Európai Unió is. Ja, és mi is!

Miért indulunk? Nincsenek illúzióink. 
Sokan támogattak bennünket, mert ér-
tékelik, hogy kiállunk a nemzeti értékek 
és érdekek mellett és egy centivel sem 
távolodtunk el a három évtizede választott 
utunktól. Ez ma érték, és ezért becsülnek 
bennünket. Csak reménykedni tudunk, 
hogy ez a megbecsülés sokakat indít arra, 
hogy ránk is szavazzanak. De ez már nem 
tőlünk függ.

Miért indulunk mégis? Azért, mert 
látjuk, hogy Európában baj van, és úgy 
gondoljuk, hogy a kormánypártok válaszai 
nem elegendők a problémák kezelésére, a parlamenti ellenzék 
válaszai pedig egész egyszerűen rosszak és károsak. 

Miben más a mi alternatívánk? Mindenek előtt abban, hogy 
egyszerre baloldali és nemzeti. Baloldaliak vagyunk, mert az 
embereknek, a dolgozóknak, a népnek akarunk jobb életet te-
remteni. Nemzetiek vagyunk, mert azt akarjuk, hogy a magyar 
nemzet ne híguljon fel, ne olvadjon szét, hanem élő és fejlődő 
része legyen a jövő Európájának. A két szót együtt használjuk. 

Aki a dolgozókért, 
a népért tesz, az 
a nemzet ügyét is 
szolgálja. 

A kormánypártok nemzetiek, de nem baloldaliak. Nem ta-
gadjuk, hogy sokat tesznek az emberekért, de a fi gyelmük kö-
zéppontjában a gazdagok, a középosztály érdekei állnak.

A parlamenti ellenzék se nem nemzeti, se nem baloldali. 
Az MSZP hirtelen felfedezte a nemzeti zászlót, de nem meri 
leírni azt a szót, hogy hazaszeretet. A plakátjukon így szerepel: 
„haza, szeretet, Európa”. A DK pedig eleve bele akarja lökni az 

országot és vele együtt a magyar népet, a 
magyar dolgozókat az „európai egyesült 
államok” olvasztótégelyébe.

A háború vagy béke kérdéséről min-
denki hallgat ezen a választáson, csak a 
Munkáspárt beszél róla. Mire fel a nagy 
hallgatás? Ki merne szót emelni a NATO 
és az EU politikája ellen? Ki merné ki-
mondani, hogy rohanunk a háborúba és ha 
folytatódik az Oroszország elleni gazdasá-
gi hadakozás, ha egyre több csapatot hoz-
nak az orosz határhoz, akkor el is jutunk a 
háborúhoz?

De ne legyünk igazságtalanok! A ma-
gyar miniszterelnök minap Pekingben a 
világ vezetőinek szemébe mondta, hogy 
„Közép-Európa pedig akkor szabad és vi-
rágzó, ha Kelet és Nyugat együttműködik 
egymással.” És sok mindent tesznek a ma-
gyar-orosz viszonyban is. A kérdés csak az, 
hogy eleget-e ahhoz, hogy ellensúlyozza a 

magyar-amerikai védelmi megállapodást, az amerikai nyomásra 
tett lépéseket. Talán igen, talán nem.

A Munkáspárt pedig ezzel szemben nem fél beszélni a 
háború reális fenyegetéséről, és világosan kimondja: ha nem 
akarunk háborút, megegyezésre van szükség az EU és Orosz-
ország között.

Mások vagyunk abban is, ahogyan a politikához viszonyu-
lunk. Mi senkit sem nevezünk patkánynak, mert ez a magatar-
tás nem csak a szóban forgó személyt és pártját, de az egész 
magyar közéletet taszítja olyan mocsárba, ahonnan aligha 
tudunk kimászni.

Mi nem állunk buta ötletek mögé, csak azért, hogy ellen-
zékiségünket demonstráljuk. Nem támogatjuk a diákokat a 
nyelvvizsga eltörlésében, mert ezzel önmagukat csapják be, és 
a nemtudás a nemzetet rövidíti meg egy olyan világverseny-
ben, amelyben az nyer, aki többet teljesít. 

Aki a Munkáspártra szavaz majd május 26-án, egy más 
alternatívára szavaz. Segít abban, hogy minél többen felismer-
jék, függetlenségre és nyitottságra, új megoldásokra van szük-
ség, ha élni akarunk. Mi pedig élni akarunk.
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Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim 
Dzsongun, a Koreai NDK legfelső vezetője 
első alkalommal találkoztak Vlagyivosztok-
ban. (www.rodong.rep.kp)
A találkozó hozzájárulhat a Koreai-félsziget 
atomfegyver-mentesítéséhez és békéjének 
megteremtéséhez. Egyúttal erősítheti a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 
biztonságát.

Putyin-
Kim Dzsongun 
találkozó
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Hszi Csin-ping kínai államfő is 
fogadta Orbán Viktort Peking-
ben. Magyarország készen áll 
arra, hogy a Kína, valamint a 
közép- és kelet-európai országok 
közötti együttműködésen keresz-
tül előmozdítsa az európai-kínai 
kapcsolatok egészének fejlődését 
– mondta Orbán Viktor minisz-
terelnök Pekingben, a Hszi Csin-
ping kínai elnökkel folytatott 
csütörtöki találkozóján. 
(www.kormany.hu)
A magyar-kínai csúcstalálkozó 
fontos esemény. Erősíti Magyar-
ország politikai és gazdasági 
mozgásterét, elősegíti a magyar 
gazdaság fejlődését. A Mun-
káspárt mindig is síkraszállt a 
magyar-kínai kapcsolatok fej-
lesztéséért, és ma is támogatja 
az elmúlt évtizedben elért ered-
mények megőrzését, a kölcsönös 
bizalom további erősítését.

Magyar-kínai csúcstalálkozó

A NATO cselekedete 
megbocsájthatatlan

Húsz évvel ezelőtt, a NATO-bombázások során az RTS (Szerbiai Rádió és Televí-
zió) belgrádi központi épületében 16 alkalmazott vesztette életét. Erre a tragédiára 
emlékeztek ma Belgrádban az épület előtt, amely a mai napig hordozza a borzalmak 
nyomait, és aminek kapcsán az elhunytak családjai, barátai és kollégái továbbra is 
ugyanazt a kérdést teszik fel: Miért? A kérdésről elnevezett emlékműnél az RTS kép-
viselői, az újságíró-egyesületek, kollégák és az elhunytak családtagjai helyezték el a 
kegyelet virágait. (https://www.magyarszo.rs)
1999-ben a NATO megtámadta Jugoszláviát. Hiába próbálta megtörni a függetlensé-
gét és szabadságát védő országot embargóval, szankciókkal, fenyegetésekkel, a szerb 
ellenzék pénzelésével, nem sikerült. Maradt a háború! A NATO cselekedete megbo-
csájthatatlan. Szerbia mai vezetői mégis mosolyognak a NATO-ra.
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a béka feneke alá!
A magyar társadalom mintegy harmada 125 ezer forintnál kevesebb ösz-
szegből gazdálkodik havonta, ők képviselik a legalsó társadalmi réteget. 
(www.mfor.hu)
A statisztikákon lehet vitatkozni, de tény, hogy a társadalom nem kis 
része kilátástalan, nyomorúságos helyzetben él. A kormányzati intéz-
kedések legjobb esetben is csak legfeljebb átmeneti enyhítést adnak, de 
legtöbbször azt sem. Olyan politikára van szükség, amely nem engedi, 
hogy emberek a béka feneke alá süllyedjenek, és segít azoknak, akik 
már ott vannak.

Semmi keresnivalónk 
Koszovóban!
A magyar katonákból álló KFOR Harcászati Tartalék Zász-
lóalj (KTRBN) a járőrözési és készenléti feladatok folya-
matos ellátása mellett többnemzeti gyakorlatot szervezett 
az elmúlt időszakban. A századszintű közös felkészítést 
megtekintette Reinhard Ruckenstuhl dandártábornok, 
a KFOR-erők parancsnokhelyettese és Bernd Thran, az 
EULEX-erők vezetőjének helyettese is. 
(https://honvedelem.hu/cikk/115701_koszovoi_feladatok)
Koszovó a nyugat által mesterségesen létrehozott állam. 
Kiszakították Szerbiából, és nem is kívánják visszaadni. A 
Magyar Honvédség megszálló erő Koszovóban, a NATO 
és az USA hatalmát érvényesíti az ott élőkkel szemben. 
Semmilyen nemzeti érdek nem köt bennünket oda. Semmi 
keresnivalónk Koszovóban!

Mint arról beszámoltunk: Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP 
parlamenti képviselője azt mondta az ATV Start című műso-
rában elhangzott kérdésre, hogy a Fidesz támogatottsága azért 
növekszik, mert sok a patkány Magyarországon. (www.atv.hu)
Bangónénak először is nincs igaza. A Fidesz támogatottsága 
azért nő, mert a kormány ad az embereknek. Senkinek sem 
annyit, amennyit szeretnének, és nem annyit, amennyit mi 
adnánk. De adott, és ez a társadalom jelentős részének ma még 
elfogadható. Ennél többet a liberális ellenzék nem tud kínálni.
Másodszor, Bangóné durva, primitív szavaival nagyon sok 
embert megsért. Ha túllépünk Bangóné nyilatkozatán, ha nem 
törődünk vele, akkor óhatatlanul is elfogadjuk azt az erkölcsi 
mocsarat, ahova a képviselő rántja a magyar társadalmat. Az 
MSZP halálán van. Abban látják a megoldást, hogy „radikali-
zálódnak”, ami náluk nagyjából azt jelenti, hogy mindent be-
vállalnak, csak botrány legyen belőle. De ez a szenny fertőzést 
terjeszt. Ne engedjük, hogy a szenny megfertőzzön bennünket!

Ne engedjük, hogy a szenny megfertőz-
zön bennünket!
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Az NVB április 25-i ülésén nyilvántartásba vette a Magyar Munkáspárt listáját, mert „a bejelentés megfelelt a törvényben tá-
masztott követelményeknek.” Már korábban nyilvántartásba vette az NVB a Jobbik, a Fidesz-KDNP, a Momentum Mozgalom, a 
Mi Hazánk Mozgalom, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK listáját, így összesen kilenc lista szerepel majd a szavazólapon.  A 
Munkáspárt listáján öt jelölt van, a listát Thürmer Gyula vezeti. 

Pest megye: 
Kemény 
csata volt!
Vidéki szervezeteinktől fo-
lyamatosan érkeznek beszá-
molók a választási csatáról.  
A Pest megyeiek erőik egy 
részét  - nagyon helyesen – 
Budapesten vetették be.

Nógrád: sokat dolgoztak, 
és nem hiába!
Szervezeteink, köztük a Nógrád megyei csapat, Nagy 
Attila és Frankfurter Zsuzsanna vezetésévél még az utol-
só pillanatban is gyűjtötték az aláírásokat. Budapesten, a 
Nyugati pályaudvar előtt is szerveztek kitelepülést.

Ózd: a Munkáspárt is 
beszáll a csatába
Ózdon új piaccsarnokot adták át a múlt 
héten. Az esemény a várost irányító 
Jobbik „házibulija" volt, az önkormány-
zati választásra kihegyezve a műszaki 
átadást. A Munkáspárt helyi vezetői, 
Kónya Béla, Török Sándor elmentek 
a rendezvényre, hangsúlyozva, hogy 
egyetlen városi esemény sem lehet egy 
párt magánrendezvénye, és mi is indul-
ni szándékozunk az őszi önkormányza-
ti választáson.
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Május 9-én délelőtt 10 órakor az Orosz Föderáció és a Belarusz Köztársaság nagykövetsége koszorúzási ünnepséget szer-
vez a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékműnél. 
A Munkáspárt tagjai az idén is részt vesznek a megemlékezésen.  Várunk mindenkit, akinek drága a szabadság, a felsza-
badulás, a fasizmus feletti győzelem emléke. Mindenkit, aki ma is fellép a háború, a fasizmus, az önkényuralom ellen, a 
népek békéjéért. Menjünk el valamennyien!

 

A Munkáspárt megemlékezik az ünnepről. Vidéki szervezeteink szerte az országban ugyancsak megemlékeznek a Győzelem 
Napjáról. Pártszervezeteink sok település temetőiben elhelyezik az emlékezés és a tisztelet virágait a szovjet hősi emlékmű-
veknél és síroknál.

Meggyőződésünk szerint május 9-e a Győzelem Napja. 1945 tavaszán, ezen a napon nem csupán a szovjet hadsereg győzedel-
meskedett a fasiszta német hadsereg felett. Ezen a napon az emberiség aratott győzelmet a fasizmus felett. A fasizmust győzte le, 
amely el akart törölni mindent, ami emberi, ami jó. A fasizmust, amely törvényessé tette a kommunisták, a szocialisták üldözését 
és fi zikai megsemmisítését. A fasizmust, amely zsidók és cigányok millióit irtotta ki. A fasizmust, amely elindította az emberiség 
eddigi legnagyobb és legpusztítóbb háborúját, a második világháborút.

Mi ragaszkodunk a történelmi tényekhez. A német fasizmus legyőzésében a legnagyobb terhet a Szovjetunió vállalta. Senki és 
semmi sem feledtetheti a sok millió szovjet hőst, akik életüket adták a háborúban. A szovjet hadsereg nem állt meg országa hatá-
rainál, tovább ment, hogy felszabadítsa a fasizmus alól Európa más népeit is.
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Most már tudod!

2193 napig tartott a háború

Tudtad, hogy melyik volt az emberiség történetének ed-
digi legnagyobb háborúja?
A második világháború! 1939. szeptember 1-től 1945. 
szeptember 2-ig tartott 61 ország részvételével. A had-
műveletek 40 ország területét érintették.

27 millió szovjet ember életébe került 
a háború

Mai kutatások szerint Németország 13,5 millió embert 
veszített a második világháborúban, Lengyelország 6 
milliót, Kína 5 milliót. Franciaország vesztesége 600 
ezer fő volt, az USA-e 300 ezer. A Szovjetunió 27 millió 
embert veszített el.

 

A breszti erőd

Tudtad, hogy a breszti erőd 
háromezerötszáz szovjet katonája 
1941 júniusában egy teljes héten 
keresztül védelmezte a Szovjetunió 
legnyugatibb erődítményét a német 
csapatokkal, szemben? Lekötötték 
a 45. gyalogos hadosztály 15 ezer 
katonáját, az oda rendelt tüzérségi 
és repülőerőket. A katonák többsége 
hősi halált halt. Pavel Gavrilov őrnagy 
vezetésével egy maréknyi csapat egé-
szen júliusig védte az erődöt.

 

A Győzelem Napja

Tudtad, hogy miért ünnepeljük május 9-én a 
Győzelem Napját? 1945. május 2-án a szovjet 
csapatok elfoglalták Berlint. A német csa-
patok ellenállása azonban folyatódott. 1945. 
május 9-én került sor a német csapatok fel-
tétel nélküli megadásáról szóló egyezmény 
aláírására. A szovjetparancsnokság május 
8-án este 23 órára hívta össze az aláíró fele-
ket. A német csapatok teljes és feltétel nél-
küli kapitulációjáról szóló okmányt szovjet 
részről Georgij Zsukov marsall írta alá, és a 
szövetséges országok képviselői is ellátták 
aláírásukkal. Német részről Wilhelm Keitel 
vezértábornagy volt az aláíró. Az okmány 
május 9-én lépett életbe.
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Május 26-án az Európai Unió minden országának polgárjai meg-
választják képviselőiket az Európai Parlamentbe. A választás az 
európai kommunista és munkáspártok számára is fontos esemény. 
Az egyes pártok eltérően ítélik meg az Európai Parlamentet, sőt 
magát az Európai Uniót is, de maga a választás jó lehetőség a 
kommunista és munkáspártok programjának megismertetésére, a 
pártok szervezeti erősítésére, új aktivisták és támogatók megtalá-
lására.  Vessünk egy pillantást néhány európai párt tapasztalatai-
ra! Hogy állnak most, hogy készülnek és mire készülnek?

VÁLTOZÓ HELYZET – VÁLTOZÓ ESÉLYEK

A Görög KP Demetris Koutsoubas, a Görög KP főtitkárának 
vezetése alatt ma Európa egyik legerősebb kommunista pártja, 
a mozgalom egyik meghatározó tényezője. A legutóbbi EP-
választásokon 6,11 százalékot szerzett és 2 képviselőt tudott 
az EP-be juttatni. A Görög KP az EP-tagságból adódó lehető-

ségeivel jelentős mértékben segítette és segíti az európai mun-
kásmozgalmat. Több alkalommal szerveztek tanácskozásokat 
Brüsszelben, támogatták az európai pártok Kommunista Kez-
deményezés elnevezésű együttműködési fórumának létrejöttét 
és működését.

Görögországban a bejutási küszöb 3 százalék. A közvéle-
mény-kutatások szerint a Görög KP megőrzi a két mandátu-
mát, sőt akár növelheti is, tekintettel a változó görögországi 
helyzetre. A görög emberek egyre inkább rádöbbennek, hogy a 
Sziriza párt átverte őket. Baloldali fordulatot ígértek és jobbol-
dali politikát folytatnak. A Görög KP célja, hogy önálló alter-
natívát, a szocializmust mutassa fel a választóknak,

Az Európai Parlamentnek eddig is tagja volt Európa másik 
legerősebb munkáspártja, a Portugál KP. A párt a 2015-ös 
választások után úgy döntött, hogy kívülről támogatja António 
Costa szocialista politikus kormányát arra hivatkozva, hogy 

A N  KP 

Munkáspárto
Parlame

így elkerülhető egy jobboldalibb koalíció hatalomra jutása. Új 
parlamenti választások az idén októberben lesznek, úgyhogy az 
EP-választás bizonyos jelzéseket adhat.

A párt hagyományosan a CDU (Egységes Demokrata Koa-
líció) keretében vesz részt a választáson. A CDU fő ereje maga 
a Portugál KP, de benne van a Zöldek Ökológiai Párt és az ID 
(Demokratikus Beavatkozás) párt is. 
Öt éve a Portugál KP 12,7 százalékot kapott és 3 mandátumhoz 
jutott. A mostani előrejelzések szerint 12-13 százalék között 
várható az eredményük, ami 2 mandátumot eredményezhet.  

A párt üzenetének lényege: Védjük a népet és az országot 
(Defender o povo e o País).

Az Európai Parlamentben egy olyan kommunista párt van, 
amely egy volt szocialista országban működik, ez pedig Cseh- 
és Morvaország Kommunista Pártja (KSČM). A legutóbbi 
EP-választásokon 11 százalékkal 3 helyet tudtak megszerezni.

A 2017-es cseh parlamenti választásokon a KSČM 18 helyet 
elvesztett, ami komoly belső vitákat eredményezett a pártban. 
A KSČM vezetése Vojtěch Filip elnök vezetésével helyén ma-
radt, és a párt elfogadta azt az álláspontot, hogy a KSČM a kor-
mányon kívülről támogatja Andrej Babiš polgári kormányát. 

Az EP-választáson a párt a „KSČM – Česká levice 
společně!” (KSČM - Együtt a cseh baloldal!) választási blokk 
keretében indul.  A kommunista párt mellett tagja a Demok-
ratikus Szocializmus Pártja, Csehszlovákia Kommunista 
Pártja és a SPaS (Munka és Szolidaritás Egyesülés). Közös 
jelszó: Ne hagyjuk a dolgokat annyiban! (Nenecheme to tak!) 
A listát Kateřina Konečná vezeti, aki eddig is EP-képviselő 
volt. A küzdelem a 3 mandátum, de legalább 2 hely megtartá-
sáért folyik.

 AN  KP   
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Németországban a Német KP helyzete eddig viszonylag köny-
nyű volt, mivel a nagy országban viszonylag kevés, összesen 4 
ezer ajánlást kellett összegyűjtenie. A párt listáját Olaf Harms, 
a párt elnökségének tagja, a hamburgi szervezet elnöke vezeti. 
A második helyen Lena Kreyman áll, aki az ifjúsági szervezet 
igen aktív vezetője. A harmadik helyen van Patrick Köbele, a 
német párt elnöke.

Olaszországban 17 pártot vettek fel az indulók listájára. 
Közöttük van a Marco Rizzo vezette Partito Comunista 
(Kommunista Párt). Ez a párt az olasz kommunista mozgalom 
többszörös szakadásai során 2009-ben jött létre. Olaszországban 
az induláshoz a nem parlamenti pártoknak 140 ezer ajánlást kell 
összegyűjteni, de arányosan kell szerepelnie minden olasz tarto-
mánynak. Az ellenőrzés költségeit is a pártoknak kell viselni. 

MÁJUS 26-ÁN MEGLÁTJUK!

Amint a fenti rövid ismertetőből láttuk, a pártok lehetőségei 
eltérőek, és az indulási feltételek is különböznek az egyes or-
szágokban, így a pártok többféle módon használják ki a válasz-
tás lehetőségét. 

Az utcai és médiapropaganda, a választókkal való találkozás szin-
te minden párt programjában szerepel. Több lehetőséggel rendel-
keznek azok a pártok, amelyek eddig is küldhettek képviselőket 
az EP-be, s esetleg a nemzeti parlamentekben is jelen vannak. 
A pártok többségének lehetőségei nagyjából olyanok, mint a mi 
Munkáspártunk lehetőségei, legfeljebb eltérő módon élnek velük. 
Vannak, sajnos, olyan pártok is, amelyek a törvényi szabályozás 
nehézségei vagy a pártok anyagi és emberi erőforrásainak korlá-
tolt volta miatt nem tudnak indulni az EP-választásokon.

A pártok eltérő módon keresik a lehetséges szövetségeseket. 
Jó helyzetben vannak a görög, portugál és más pártok, amelyek 
erős szakszervezeti vagy civilszervezeti háttérrel rendelkeznek. 

Más a helyzet a pártokkal. A kommunista pártoktól balra 
ugyan lehet találni más pártokat és szervezeteket is, de ezek 
ritkán jelentenek számottevő választási erőt. A közös jelölt in-
dításának azonban van üzenetértéke. A kommunista pártoktól 
jobbra szintén lehet keresni szövetségeseket, polgári egyesülete-
ket, szervezeteket, de ez az út még nehezebb és veszélyekkel teli.

Sok sikert az ismertetett pártoknak és minden más bará-
tunknak is! És sok sikert önmaguknak, a Munkáspártnak!

ok az Európai 
ent előtt

A Francia Kommunista Párt 2 EP-képviselővel rendelkezik, 
és baloldali választási blokk keretében jutott be az EP-be azon 
a választáson, ahol Marine Le Pen pártja 3-ról 24-re tudta nö-
velni a képviselői számát. 

 A Francia KP listavezetője a 39 éves hivatásos politikus Ian 
Brossat, aki Párizs szocialista polgármestere mellett az alpol-
gármesteri teendőket látja el. Vezető gondolatuk: „A népek 
Európájáért, a pénz Európája ellen!”  (Pour une Europe des 
gens, contre l’Europe de l’argent). Franciaországban a bejutási 

küszöb 5 százalék. A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint 
veszélybe kerülhet a Francia KP bejutása az EP-be.

Az EP-ben 2 mandátummal rendelkezik a ciprusi AKEL 
párt, mely részt vesz a kommunista és munkáspártok nemzet-
közi együttműködésében is.  Az AKEL 2011-ben elvesztette 
kormányzati pozícióját, de így is a ciprusi parlament legna-
gyobb ellenzéki pártja.

MEGERŐSÖDNI, ELŐBBRE JUTNI, BEKERÜLNI!

Számos európai párt igyekszik bejutni az EP-be, de tisztában 
vannak a nehézségekkel. A pártok többsége arra használja az 
EP-választásokat, hogy megerősödjön, előbbre jusson, és eset-
leg bekerüljön az EP-be.

Az EP-választások jelentős változások kezdetét jelenthetik 
– fogalmazta meg a Szlovák Kommunista Párt célkitűzését 
Jozef Hrdlička pártelnök, aki egyben az EP-lista vezetője is. 
Közös pártlistát indítottak a Vzdor – strana práce elnevezésű 
szervezettel (Ellenállás – a munka pártja). A Szlovák KP jelen-
leg nincs bent sem a nemzeti parlamentben, sem az EP-ben. A 
helyzetet nehezíti, hogy 31 pártot jegyeztek be a választásra. 

 A F  KP 

A S  KP 
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Észrevették már a kínai éttermekben, üzletekben, hogy az itt élő és 
dolgozó kínaiak jól beszélnek magyarul? Lehet, hogy mindenkit te-
geznek, mert nehéz nekik a magázó formát megszokni, de beszélnek, 
és jól beszélnek. Pedig nem kaptak hozzá állami segítséget, különórát, 
pénzt. Ennyit mottóul.

Az ellenzéki politika ismét talált egy területet, amelyen teljesen ér-
telmetlenül lázíthatja az embereket. A Parlament előtt tüntettek diákok 
a 2020-as felvételi feltételek visszavonásáért. Szerintük az „átgondo-
latlan nyelvvizsga-törvény több tízezer diáktól veszi el a továbbtanulás 
lehetőségét”.

A kormány azon döntése ellen tiltakoznak, hogy „2020-tól a felsőok-
tatásba történő felvétel alapfeltétele lesz egyrészt a legalább B2 szintű, 
általános nyelvi, komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat, 
illetve a legalább egy emelt szintű érettségi vizsga vagy felsőfokú vég-
zettséget tanúsító oklevél. Utóbbi alól kivétel a művészet képzési terület”.

Mi a tényleges helyzet? Egy, a magyarok többsége nem tud idegen 
nyelveket, és nem is akar tanulni. Kettő, a világ nem törődik azzal, 
hogy nekünk mi tetszik és mi nem. Aki érvényesülni akar a mai vi-
lágban, tudnia kell idegen nyelveket. Három, évtizedek óta folyik a 
huzavona azzal kapcsolatban, hogy a fi atal hol tanuljon meg legalább 
egy idegen nyelvet, 18 éves kora előtt az iskolában, vagy 18 éves kora 
után a felsőoktatásban. Négy, a kormány amellett van, hogy 18 éves 
kora előtt tanuljon. 

A miniszterelnök ez év februárjában bejelentette: „a kormány 
döntött, a középiskolai nyelvoktatás rendszerét korszerűsíti, és minden 
középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán két hét, összesen tehát kétszer 
két hét külföldi nyelvi tanfolyamon vehet részt, amelynek költségeit a 
magyar kormány vállalja.” A munka tehát megindult.

A diákok egy része eddig is megtanulta a szükséges idegen nyelvet. 
A mai világban, amikor van internet, milliónyi könyv, amikor utazni 
lehet, nem ördöngösség akár saját szorgalomból is megtanulni egy 
nyelvet. A diákok egy másik része kibúvót keres a munkát, szorgalmat 
és kitartást feltételező nyelvtanulás alól.

Az ellenzéki pártok pedig, ahelyett hogy munkára biztatnák a fi ata-
lokat, vagy mondjuk, a pártok és az állami pénzből dotált alapítványaik 
ingyenes nyelvoktatást szerveznének a diákoknak, lázítják a diákokat. 

Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője például kije-
lentette, hogy a „kormány úgy tervezi bevezetni a kötelező nyelvvizs-
gát az egyetemi felvételihez, hogy annak megszerzéséhez semmilyen 
feltételt nem tud biztosítani a közoktatásban.” 

De semmi baj, mondá az MSZP politikusa, „az ellenzéki pártok elkez-
dik és őszre elkészítik – a szakmai, a hallgatói és a szakszervezetek 
bevonásával – ezt a stratégiát.” Hogy mitől lenne őszre több tanár, 
az rejtély marad. Mint ahogyan az is üres szólam, hogy bevonják a 
szakszervezeteket. Mi köze ehhez a dolgozók érdekvédelmét szolgálni 
hivatott szakszervezetnek?

A tüntetésen az összegyűlt tömegben több ellenzéki párt zászlóit 
lehetett látni, valamint feltűnt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Ko-
alíció elnöke is. Mit keresett ott? De ha már ott volt, megkérdezte tőle 
valaki, hogy az MSZP összesen 12 évig volt hatalmon a rendszerváltás 
óta, miért nem tanították meg a magyarokat idegen nyelvre?

A tüntetésen tovább fokozták a butaságot. Jól hangzó, de valójá-
ban értelmetlen követelésekkel álltak elő. Az MTI tudósítása szerint 
Gyetvai Viktor szervező beszédében arra szólította fel Orbán Viktor 
miniszterelnököt, hogy szeptember elsejéig tegyen le egy középfokú 
komplex nyelvvizsgát és adja meg az időpontot és a helyet, ahol vizsgá-
zik, hogy a diákok is vele mehessenek. Hozzátette: ha ez nem történik 
meg, népszavazási kezdeményezéssel élnek két témában. 

Egyrészt azért kezdeményeznek népszavazást, ne lépjen életbe 
2020-ban, hogy csak nyelvvizsga-bizonyítvánnyal lehessen felvéte-
lizni, és addig ne várják ezt el, amíg a magyar oktatási rendszer nem 
képes a nyelvvizsgára minden diákot felkészíteni. Másrészt azért, hogy 
Magyarországon ne lehessen miniszterelnök, aki nem teljesíti az egye-
temi felvételi elvárásait – mondta. 

A tüntetésen Ercse Kriszta oktatáskutató, a Civil Közoktatási Plat-
form szóvivője azt javasolta, addig ne kössék nyelvvizsga meglétéhez a 
felsőoktatási felvételit, amíg a parlamenti képviselők 85 százaléka meg 
nem szerzi a középfokú komplex nyelvvizsgát.

A tüntetés szervezői és az őket támogató politikai pártok a világ 
ellen, és döntően a fi atalok ellen mennek. A mai világban nem keve-
sebbet, hanem többet kell tanulni, és ez nem csak az iskolán múlik. A 
kínai diák jóval több időt tölt tanulással, mint a magyar. Ennyi!

Tüntetés helyett tanulni (kellene)
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Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan középülettel, amelyek a magyar 
munkásmozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott. 
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan elmennek azok, akik még felidézhe-
tik a történelmet. Induljunk közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

Blaha Lujza tér: itt volt a Szabad Nép-Népszabadság-székház

Ma már csak az idősebbek emlékeznek arra, hogy a József körút és a Blaha Lujza tér sarkán 
állt a Népszabadság székháza. A rendszerváltás előtti nemzedékek nehezen élték meg azt, 
amikor 1990 után a Népszabadság épületét is elvette a tőkésállam. Az épület ugyanis 1949-
50-ben jelentős mértékben közadakozásból épült meg. Úgynevezett téglajegyekkel lehetett 
segíteni az építkezést. „Székházat épít a Szabad Nép, amely az új Magyarországért, a jobb, 
emberibb, igazságosabb életért, szebb jövőért, a békéért folytatja a harcot. Adakozzunk az 
építkezésre!” – volt olvasható az akkori lapokban.

A pártlap, a Szabad Nép elhelyezése sürgető kérdés volt rögtön a felszabadulás, 1945 után. 
A háború előtt a kommunista párt illegalitásban volt. A párt lapjait különböző helyeken szer-
kesztették. Az 1919-es Vörös újság szerkesztősége és nyomdája a Józsefvárosban, a Rökk 
Szilárd utcában volt. Az ugyancsak józsefvárosi Orczy út 42. sz. házban készült 1928-1929.ben 
a Kommunista. Az illegális Szabad Nép nyomda szintén ebben a kerületben, a Bezerédy utca 
4-ben volt. 

1949-ben egy új épületegyüttes létrehozásáról született döntés. 
Az épületet Major Máté (1904-1986) és Fischer József (1901-1995) szakmai koncepciója 

nyomán Lux László (1909-2002) tervezte. Milyen volt az épület? Sok évvel később Bukta Pé-
ter építész ezt írta róla:

„Nem szocreál s nem Sztálin-barokk. A félmondatokból összerakható műítészi vélemény 
értékes épületnek mondja, amely a Major Máté és Fischer József megfogalmazta szakmai kon-
cepció jegyében, Fischer és Molnár Farkas ízlésének nyomában járva ülteti át magyar és körúti 
viszonyok közé a Bauhaus és Le Corbusier stílusát. Modern-elegáns ház.” (http://epiteszforum.
hu/europaba-tart-a-szabad-nep)

Az épületet az akkori kor szellemét kifejező, de művészileg értékes dombormű díszítette. 
Alkotója Mikus Sándor (1903-1982) és Kerényi Jenő (1908-1975). Mikus alkotta meg a közis-
mert Sztálin-szobrot is és a szovjet parlamenter, Steinmetz szobrát is. Kerényi nevéhez fűző-
dik az Osztapenko-szobor.

1956 után ez lett az új pártlap, a Kádár János vezette MSZMP lapja, a Népszabadság szék-
háza is. De itt székelt a Szabad Föld, a Nők Lapja, az Esti Hírlap, a Magyar Ifjúság és a Ludas 
Matyi is.

A rendszerváltás után az új hatalom nem nagyon tudott mit kezdeni az egykori pártingatla-
nokkal. Jelentős részüket így vagy úgy privatizálták. Egy részüket elkótyavetyélték. Sok érté-
kes épületet pedig leromboltak. Erre a sorsa jutott a Blaha Lujza téri székház is.

2010-2011-re itt alakult ki az Europeum bevásárlóközpont, a megtartott homlokzat mögé a 
Marriott Courtyard szálloda létesült. 

Az egykori sajtószékház eredeti alkotás volt, ma is megállná a helyét. Büszkén mu-
tathatnánk fel a turistáknak és a ma élőknek egykori értékeinket. A helyére 

épült üzletet és szállodát a világ bármely pontján meg lehet nézni. 
Nincs benne semmi különös.
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