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MUNKÁSPÁRTI HETILAP

Budapest legyen 
valamennyiünké!
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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

Budapest legyen valamennyiünké!

Akárki is lesz Akárki is lesz 
a főpolgár-a főpolgár-
mester, eztmester, ezt  
a rendszert a rendszert nem fogja nem fogja 
megvál-megvál-
toztatni.toztatni.

Megdöbbentő, hogy hányan akarnak Budapest főpolgármestere 
lenni. Megdöbbentő, mert ugye, Budapest nem egy kis kft, interne-
tes blog vagy tv-műsor, de még csak nem is egy kerület. Budapest 
a főváros.  Megkockáztatom: talán nehezebb a főpolgármesterség, 
mint a miniszterelnöki poszt, de ezt ne adják tovább!

De akárhogyan is legyen, ilyenkor nem árt a klasszikusokat meg-
kérdezni. Mondjuk, Petőfi t! A multikulturalizmus és a kulturális plu-
ralizmus progresszív világába persze lehet, hogy ő már nem fér bele, 
de bocsássák meg ezt a kilengést, én még a régi iskolában nőttem fel. 

Szóval Petőfi  szerint „nagy munkát vállal az magára, ki most 
kezébe lantot vesz”.  A lantot persze most nem kell szó szerint venni, 
de Budapest irányítása vitathatatlanul nagy munka. És itt jön Petőfi  
intése: „nincs rád szüksége a világnak”, ha 
„nem tudsz mást, mint eldalolni saját fáj-
dalmad s örömed”.

A jelölt urak és most hölgyek is, ennek 
ellenére kezükbe veszik a lantot, és éneklik 
saját fájdalmukat. A kivétel természetesen a 
főváros jelenlegi főpolgármestere. Neki egy 
szót sem kell szólni, a város fejlődése min-
dent elmond. A jót is, a rosszat is.

Nem így az ellenzéki jelöltek. Egyesek 
szerint „megkezdődik Budapest felszabadí-
tása.”  Mások szerint a cél „visszahódítani 
Budapestet a Fidesz-maffi  ától”. Ja és persze 
az egyetlen női jelölt, aki támogatói szerint 
„bebizonyította: megalkuvások nélkül, 
kőkeményen küzd Orbán rendszerével és 
Tarlós Istvánnal szemben.” Nem semmi!

Rendben van, háborúzzanak a hölgyek 
és urak, de mi van Budapesttel? Mi van a budapestiekkel? Mi van 
velünk, itt élőkkel?

Megmondom őszintén: ha én jelölt lennék, én nem akarnám Bu-
dapestet „felszabadítani”.  Elfoglalni sem akarnám. Én mást akarnék: 
Budapest legyen valamennyiünké! 

Budapest akkor lesz az enyém, ha az életemet el tudom a város-
ban rendezni. Jó, munkahelyek már vannak, de lakás, megfi zethető 
lakás? A kormány ad mindenfajta kedvezményt, de ezek hitelek, 
amelyek a piaci lakások árából valamit levesznek. Olcsó bérlakások 
kellenek! Nem a piachoz kellene igazodni, hanem az emberek lét-
szükségletét kielégíteni.

Nem igaz, hogy ez 
a város nem élhető. 
Élhető! De túl sok az 
autó! A parkolási rend nem az embereknek jó, hanem az üzemeltető 
cégeknek. Korlátozni kell az autós közlekedést! Ezt sokan ígérték, de 
még senki sem merte megtenni! Hát, gyerünk!

Az egységes elektromos jegyrendszert sem ígérgetni kell, 
hanem megcsinálni. Tavaly elszégyelltem magam Phenjanban, 
nem Hongkongban vagy Londonban, hanem Észak-Korea fő-
városában, amikor a metró igazgatója megkérdezte: Önöknél is 
ilyen elektromos jegyrendszer van, mint nálunk? Nem, nálunk 
semmilyen sincs!

De mondok egy prózai dolgot. Nem 
tudom magaménak érezni a várost, 
amikor sürgős dolgom lenne, de 
nincs hol elvégezni.  Mindenfélét 
érzek, de speciel azt nem, hogy a 
város értem van. Mert, ugye hol van 
ma Budapesten nyilvános WC? Nem 
tudom, jártak-e már Pekingben. Ott 
megvitatják a lakosokkal, hogy hol, 
milyen távolságokra célszerű nyilvá-
nos illemhelyeket telepíteni. És oda 
is telepítik őket! Na, de hol van Kína 
hozzánk képest?

Persze, ne legyenek illúzióink! 
Magyarországon kapitalizmus van. 
Oda építenek házakat, ahol a tőkének 
profi tot hoznak. Épülnek ugyan uszo-
dák, stadionok, de a befektetett tőke 

profi tra számít. A mi mosolyunk és elégedettségünk másodla-
gos, vagy tizedleges, sőt századlagos.

Akárki is lesz a főpolgármester, ezt a rendszert nem fogja megvál-
toztatni. Ha a kormánypártok győznek, továbbra is arra a vállalkozói 
körre számítanak, akikkel eddig együttműködtek. Ha az ellenzékiek 
kerülnének hatalomra, nem a rendszert változtatnák meg, hanem 
hoznák a saját vállalkozói köreiket. Mert ugye, a Micimackóból tud-
juk, hogy Nyuszinak vannak barátai, rokonai és üzletfelei. És ez nem 
függ a nyuszik színétől.

Szerintem a főpolgármester dolga nem az, hogy kapitalizmus 
helyett valamit mást csináljon. Ha akarná is, akkor se tudná. De igen-
is dolga, hogy a városban élők érdekeit érvényesítse a tőke érdekeivel 
szemben.  

Kórház ott épüljön, ahol az emberek igénylik! Ingyenes kultúr-
ház, ingyenes sportlétesítmény legyen ott is, ahol a tőkének nem éri 
meg! Fákra, virágokra, jó levegőre nekünk van szükségünk, nem a 
tőkének!

Ja, és Budapesten nem lehetnek titkok! A titkokat mindig azért 
csinálják, hogy elfedjék a panamákat, a törvényesített lopást, a kor-
rupciót! Tudnunk kell, hogy mire megy a pénz!  Budapest népének 
joga van tudni mindenről! 

Akkor talán elmondhatjuk, hogy a főpolgármester értünk van. 
Budapest valamennyiünké!
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áldozata nélkül 
Európa ma német 
gyarmat lenne
„A történelem ajándéka, hogy én, mint német kancellár ma itt lehetek, és mi együtt küzdhetünk a békéért és a szabadságért” – 
jelentette ki Merkel német kancellár azon az ünnepségen, amelyet az 1944-es normandiai partraszállás évfordulóján rendeztek a 
nyugati állam-és kormányfők részvételével. (https://www.bundesregierung.de)
A tőkés nyugat iparszerűen hamisítja a történelmet. Megszoktuk, de mégis vannak dolgok, amiktől felfordul az ember gyomra. 
1939-1945 között folyt a második világháború. A háború fő bűnöse Németország, a német kancellár ennek ellenére az ünneplők kö-

zött volt. A háború fő terheit vitathatatlanul a Szovjetunió viselte, de az orosz elnököt meg sem hívták. Ha a Szovjetunió 
nem harcol a németek ellen négy kemény éven át, ha nem hal meg 27 millió szovjet ember, akkor ma 

Anglia és Franciaország német gyarmat lenne.  Az USA, Nagy-Britannia, Fran-
ciaország ma nem „békéért és a szabadságért” működik együtt, 

hanem Oroszországot akarja leigázni.

Zelenszkij a NATO 
szolgálatában

Ukrajna tovább kíván haladni az euroatlanti integráció útján, az ország 
fontos célja a jövőbeli csatlakozás a NATO-hoz és az Európai Unióhoz 
- jelentette ki Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök kedden Brüsszelben. 
(www.mti.hu)
Lassanként kiderül, hogy Zelenszkij ugyanazt akarja, mint elődje, 
Porosenko. És mindketten ugyanazt akarják, ami az USA és az EU 
vezető tőkés köreinek jó. Zelenszkij dolga, hogy lenyelesse az ukrá-
nokkal azt, amit Porosenko nem tudott. Ukrajna akkor járna jól, ha 
semleges maradna.

Zjuganov: Zjuganov: 
Putyin ismerje el a Donyecki és Putyin ismerje el a Donyecki és 
a Luhanszki Népköztársaságot!a Luhanszki Népköztársaságot!
Gennagyij Zjuganov, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának 
(KPRF) elnöke a Rosszija-24 televíziós műsorban elmondta: a Zsukov-szo-
bor ledöntése Ukrajnában arculcsapást jelent minden orosz ember számára. A 
KPRF követeli, hogy az orosz kormány ismerje el a Donyecki Népköztársasá-
got és a Luhanszki Népköztársaságot, Ukrajnában pedig támogassa az egészsé-
ges erőket. (https://kprf.ru)
A KPRF az orosz parlament második legnagyobb pártja. Befolyása van a po-
litikai életben. A KPRF az orosz nemzeti érdekek következetes képviseletére 
biztatja az orosz vezetést. Az ukrán helyzet az EU-NATO-Oroszország közötti 
eddigi megállapodások alapján nem rendezhető. A két népköztársaság 
már nem akar visszatérni Ukrajnába. Visszatéríteni csak há-
ború árán lehetne. Ukrajna belső válsága nem oldható 
meg az ukrán nacionalizmus alapján. Új megol-
dásokra van szükség.
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Kálmán Olga televíziós újságíró a Demokratikus Koalíció támogatásával, de független jelöltként elindul a budapesti főpol-
gármester-választáson. Az ellenzéki előválasztáson megméretteti magát. A hírt az érintett és Dobrev Klára megválasztott EP-
képviselő jelentette be csütörtökön, budapesti sajtótájékoztatón. A politikus azt mondta, hogy döntésükről már értesítették az 
MSZP-Párbeszédet, amelynek főpolgármester-jelöltjét, Karácsony Gergelyt korábban támogatták. (www.mti.hu)
Budapestnek van főpolgármestere, Tarlós István személyében. Lehet nem szeretni a Fideszt, de Tarlós vitathatatlanul jó szak-
ember, a város fejlődik. A parlamenti ellenzéki pártok szeretnék megszerezni a főpolgármesteri széket, de a lényeg részükről 
nem ez. A lényeg az, hogy melyik párt osztozik az MSZP örökségén, melyik politikai erő képes és erős a többit legyőzni, 
egyeduralomra szert tenni az ellenzéki oldalon. A Munkáspárt szerint nem hatalmi marakodás kell, hanem jó elképzelések, 
amelyekkel a budapestiek életét szebbé és könnyebbé lehetne tenni.

Ellenzéki főpolgármester-jelölés: 
csata az MSZP örökségéért

Ami biztos: minden drágább lesz!2019. májusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9%-
kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. 
Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohány-
áruk és az élelmiszerek ára emelkedett 
jelentős mértékben. (http://www.
ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/
far1905.html)
A kormány bármit is mond 
a stabil életkörülményekről, 
az átlagember élete nehe-
zebbé válik. Nőnek a bérek, 
de nem eléggé, hiszen az 
áremelkedés elviszi a pénzt. 
Az élelmiszerek ára 5,6%-kal 
nőtt, ezen belül az idényáras 
élelmiszereké (burgonya, friss 
zöldség, gyümölcs) 15,2, a liszté 9,8, 
a péksüteményeké 9,2, a sertéshúsé 8,8, a kenyéré 
7,1%-kal magasabb, a tojás és a tej ára 6,0, a kávé ára 
3,0%-kal alacsonyabb lett. A szolgáltatásokért 3,0, ezen 
belül az üdülési szolgáltatásokért 6,9%-kal kellett többet 
fi zetni. A járműüzemanyagok 5,8%-kal drágultak.

Nem akarunk amerikai katonákat Magyarországon!
Várpalota közelében megkezdődött a Breakthrough 
2019 („Áttörés”) nevű amerikai-magyar, éleslövé-
szettel egybekötött tűztámogatási és célkezelési 
gyakorlat. (www.honvedelem.hu)
Az utóbbi időben még szorosabbá válik a magyar-
amerikai katonai együttműködés. Az amerikai had-
sereg már kiismeri magát Magyarországon, ismeri 
a magyar utakat, lőtereket. Begyakorolják a magyar 
és amerikai katonák együttműködését. Együtt ké-
szülünk a háborúra. Mi nem akarunk háborút, nem 
akarunk amerikai katonákat Magyarországon!
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TúrkevénTúrkevén

A huszonötödik alkalommal került sor Túrkevén a Munkás 
Kupa Országos Kispályás Labdarúgó Tornára. A tornát Csaj-
bók Ferenc főrendező nyitotta meg. 

A rendezvényen megjelent és köszöntőt mondott Vida Ta-
más, Túrkeve város polgármestere. A Munkáspárt Elnöksé-
gének szinte valamennyi tagja és a párt számos aktivistája is 
ellátogatott a jubileumra. 

A SPORT IGAZI ÜNNEPE

A Munkáspárt nevében Karacs Lajosné, a párt alelnöke szólt a 
jelenlévőkhöz. Ma a sport igazi ünnepe van – emelte ki.

A rendszerváltás után a gyereket a sportban is kiöntötték a 
fürdővízzel. A szocializmusban volt tornaóra, voltak egyesü-
letek, ahova ingyen mehetett az ember gyereke focizni, úszni, 
atletizálni. A tornatanárok sok iskolában vállalták az iskolai 
sportklub vezetését. Volt kispályás iskolai foci, atlétika. Tették 
ezt önzetlenül. Tették azért, mert szerették a gyerekeket. De 
sajnos, a fürdővízzel együtt repült a gyerek is, azaz az ingye-
nes tömegsport, a társadalmi munkában vállalt iskolai test-
edzés, meg sok minden más.

Csajbók Ferenc tanár úr ezt akarta megállítani – hangsú-
lyozta a párt alelnöke. Csajbók tanár úr vállalta azt, amit akko-
riban már idejétmúltnak, de legalábbis különcködésnek tartot-
tak. 1994-ben megszervezte az első kispályás tornát. 

Nem volt egyedül. Kedves felesége a mai napig nagy lelkese-
déssel segíti őt. Akkor még közöttünk volt Szurcsik István, az 
egykori Dózsa Mgtsz elnöke, a város tekintélyes polgára, aki-
nek szavára az új hatalom is odafi gyelt. 

Sipos Sándor a közművelődés elismert személyisége is segí-
tette és segíti ma is tekintélyével, meggyőző szavaival.

A Munkás Kupa ötletét az első perctől kezdve támogatta a 
Munkáspárt. Sportoljon a fi atal! Lehetőséget a falusi fi atalok-
nak is! Közösségeket teremteni! Mindez szóról szóra szerepelt 
a Munkáspárt programjában is. 

Bencsik Mihály, a Munkáspárt alelnöke, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei elnökünk sokat tett a Munkás Kupáért. Úgy is 
mint közéleti személyiség, úgy is, mint lelkes focista.

A párt alelnöke elmondta: Mutassuk fel a jó példákat! Mu-
tassuk meg, hogy a pénz világában sem lehet minden a pénz! 
Bátorítsuk azokat, akik mernek az árral szemben úszni! 

Kérjük a város polgármesterét, kérjük a térség országgyű-
lési képviselőjét: Vigyék el ennek a nagyszerű rendezvénynek 
a hírét Budapestre! Tudjanak róla a kormányban, a parlament-
ben!   Becsülje meg a magyar nemzet azokat, akik tenni akar-
nak és tenni mernek. Becsülje meg a kisvárosi tanárokat, az 
olyan nagyszerű embereket, mint Csajbók Ferenc!
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25 év nem kevés egy ember életében, hát még egy sportág 
történetében! „Ha én lennék a miniszterelnök, most állami 
kitüntetésre javasolnám Csajbók Ferencet.” Írta a kispályás 
labdarúgó torna fővédnöke, Dr. Thürmer Gyula a munkás-
párti újság legutóbbi számában. Az országos bajnokságot 
1995-ben indította el Túrkevén egy tanárember, Csajbók 
Ferenc. 2004 és 2013 között a nők részére is megszervezte 
ezt a focibajnokságot. Az első alkalommal résztvevő focis-
ták közül ma már csak Bencsik Mihállyal találkozhattunk 
– a kispadon – június 8-án. 

A rendezvény 48 szponzor jóvoltából valósult meg. A juniá-
lisnak a Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnázium és Szak-
középiskola adott otthont. A neves sporteseményen a helyi 
önkormányzat több tagja is részt vett: Vida Tamás polgár-
mester, Magos Vilmos alpolgármester, Szabó Attila képvise-
lő és ez alkalommal mezt öltve magára, focistaként Szemes 
Attila képviselő. Az ünnepélyes megnyitón a polgármester úr 
köszöntötte a résztvevőket. A rendezvény illusztris vendégei 
voltak a Munkáspárt elnökségének tagjai, akik nevében – Dr. 
Thürmer Gyula távollétében – Karacs Lajosné alelnökasz-
szony méltatta az ifjúság nevelése érdekében szervezett 
nagyszerű kezdeményezést. Köszönetet mondott a helyi ren-
dezőknek és biztatást adott e nemes versengés résztvevőinek.

Tizenöt csapat nevezett be. A megjelent 13 együttes ver-
sengett a vándorkupáért és a jubileumi díjakért. A mezőny 
nagyon erős volt, mivel a versenyzők közt egy-két magyar 
bajnok is akadt. Ha rutinban nem is, de fizikai erőnlétben 
kiegyenlített volt verseny. Így vesztes együttes nem is 
lehetett. Megérdemelten kapott minden csapat szuvenírt. 
A döntőbe 3 csapat jutott, akik 25 perces körmérkőzést 
játszottak. A továbbjutás két alkalommal is csak hetesek 
rúgásával dőlt el. Így némi szerencsével a tavalyi két rivá-

lis jutott a mindent eldöntő csúcsra. Tegyük hozzá, hogy 
a szerencse is leginkább oda pártol, ahol a tudás van. A 
bajnokságot és ezzel együtt a vándorkupát oklevél és arany-
érem kíséretében a túrkevei Horváth Viktor vezette Viktor 
Security együttes nyerte el. Második lett a túrkevei Buga 
Team Bordács Lajos vezetésével, míg a mezőtúri és kisúj-
szállási focistákból Kontér Béla csapatkapitány által „ösz-
szerakott” TÚR – SZOL együttesnek nem kis malőrrel meg 
kellett elégednie a harmadik hellyel. Apropó: a „szerencse”! 
Sorsolással is lehetett serleget nyerni. A szerencsés csapat 
a Lipcsei László vezette kisújszállási Lipcsei és Barátai 
együttes lett. Gólkirály címet kapott a Viktor színeit képvi-
selő Berki István. A versenybírói döntés alapján a legjobb 
mezőnyjátékos a Buga Team csapatából került ki Bogáti 
Péter személyében, míg a legjobb kapusnak ugyancsak 
ebből a csapatból Tajti Bence minősült. Kitartásukért és 
szimpatikus, sportszerű játékukért  a további résztvevők is 
említésre méltóak: Törökszentmiklós -  Bíró László vezeté-
sével, Mezőtúrról a „Verd el szépen”  névre hallgató csapat 
Lázár Máté vezetésével, ugyancsak Mezőtúrról a CSEHO 
SPORT PUB Mikola Kristóf vezetésével, Szolnokról a „Fi-
zikai munka hibát szül” névre hallgató együttes Darabont 
Márton vezetésével, valamint Túrkevéről a Lisznyai Sándor 
vezette GALAKTIKUSOK, a Szemes Imre vezette BOCA’ 
Juniors, a Busa és Barátai Vajda István vezetésével, a Kiss 
Alex vezette Fiatalok és a Nagy Tamás vezette Feltörekvők.

Köszönet valamennyi közreműködőnek, akik hozzájárultak 
a jubileumi sportrendezvény sikerességéhez! A körülmé-
nyek kedvező összejátszása folytán egy jó hangulatú, emelt 
színvonalú sportélménnyel lettünk gazdagabbak, mely to-
vább erősíti a Munkás Kupa imázsát.

S  S       
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világtalálkozójavilágtalálkozója

Június 8-án fontos tanácskozásra került sor a törökországi Izmir 
városában. Ülésezett a Kommunista és Munkáspártok 21. Nem-
zetközi Tanácskozásának előkészítéséért felelős Munkabizottság. 
A tanácskozást Kemal Okuyan, a Török KP főtitkára nyitotta 
meg. A Magyar Munkáspártot Thürmer Gyula elnök képviselte.

2019. OKTÓBER: IZMIR

A kommunista és munkáspártok évenkénti nemzetközi tanács-
kozása ma a világ kommunista mozgalmának legszélesebb 
együttműködési fóruma. A tavalyi athéni 20. találkozón 90 
párt vett részt, beleértve a hatalmon lévő kommunista pártokat 
is. Mint ismeretes, ma kommunista pártok vannak hatalmon 
Kínában, Vietnamban, Laoszban, a Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaságban, Kubában és Nepálban is. A kommunista 
pártok jelentős erőt képeznek több ország nemzeti parlament-
jében. Így Oroszországban a kommunista párt a második leg-
nagyobb párt. De jelen vannak a kommunista pártok a görög, a 
cseh, a portugál, a belga, a francia, a ciprusi parlamentben is.

Az izmiri tanácskozást a Görög KP és a Török KP együt-
tesen szervezte. E két párt vállalta, hogy megszervezi az idei 
nemzetközi találkozót. A Szíriai Egyesült Kommunista Párt is 
vállalta, hogy készek Damaszkuszban megszervezni a találko-
zót. Az izmiri tanácskozáson a Munkacsoport szolidaritásáról 
biztosította a szíriai népet, de úgy ítélte meg, hogy a kommu-
nista világtalálkozó biztonságosab-
ban szervezhető meg Törökország-
ban. Így döntés született arról, hogy 
a 21. Világtalálkozó 2019 októberé-
ben Izmirben lesz a Görög KP és a 
Török KP közös szervezésében.

MAGYAR-TÖRÖK CSÚCS

A találkozó idején Thürmer Gyula és 
Kemal Okuyan négyszemközti meg-
beszélést folytattak. Egyetértettek 
abban, hogy szükség van a kommu-
nista pártok nemzetközi együttmű-
ködésének erősítésére. 

Beszéltek arról is, hogy keresni 
kell a pártmunka új módszereit. A 
mai világban új módszerekre van 
szükség a pártépítési munkában, a 

pártszervezetek felépítésében és műkö-
désében. Megállapodtak, hogy kicserélik 
pártjaik ilyen irányú tapasztalatait.

Kemal Okuyan méltatta a Magyar 
Munkáspárt helytállását az európai 
parlamenti választásokon. A mai világ-
ban nincs mód gyors előrelépésre, de a 
kitartó munka meghozza a gyümölcsét, 
mondotta. Nagyon fontos, hogy a Mun-
káspárt továbbra is aktívan jelen van a 

m a - gyar politikai életben.
Thürmer Gyula köszönetet mondott azért, 

hogy a Török KP a Görög KP-val együtt vállalta az 
idei világtalálkozó megszervezését, és az ezzel járó anyagi 

terheket.

KÍNÁBAN FIGYELNEK A MUNKÁSPÁRTRA

Izmirben Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és Luan 
Jianzhang, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága 
Külügyi Igazgatósága Politikai Kutatási Hivatalának főigazga-
tója, a kínai küldöttség vezetője megbeszélést folytattak.

A kínai küldöttség vezetője elmondta, hogy Kínában fi gye-
lemmel kísérik a Magyar Munkáspárt tevékenységét. Értékelik 
a Munkáspárt küzdelmét a munkásmozgalom erősítéséért, 
kiállását a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztése mellett.

Thürmer Gyula elmondta, hogy a Munkáspárt elítéli 
az Egyesült Államok támadását Kína ellen. A Trump-
adminisztrációt meglepte, hogy Kína olyan területeken ért el 
óriási fejlődést, ahol senki sem várta. Ilyen a korszerű távköz-
lés, az 5G területe. Az USA-t idegesíti az is, hogy a kínai sajá-
tosságú szocializmus példája egyre több embert gondolkoztat 
el a világban.

A Munkáspárt támogatja Kína harcát az amerikai gazdasági 
háborúval szemben. Fontos és előremutató programnak tekinti 
az „Egy övezet egy út” programot. Támogatja Magyarország 
részvételét Kína és a 16 kelet-közép-európai ország együttmű-
ködésében.

Thürmer Gyula elmondta, hogy a Munkáspárt ez év őszén 
megemlékezik a kínai forradalom győzelme és a Kínai Nép-
köztársaság születése 70. évfordulójáról. A kínai forradalom 
győzelme fordulatot hozott a világtörténelemben.
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A portugál kommunisták az európai parlamenti választások után

Az EP-választások minden párt, és az európai munkásmozga-
lom szempontjából is fontos tanulságokkal szolgálnak. E tanul-
ságokból és tapasztalatokból idehaza nekünk is meríteni kell 
és lehet is. A Munkáspárt további erősítésének fontos eszköze 
a saját tapasztalatok elemzése mellett a külföldi pártok folya-
matainak tanulmányozása és a tapasztalataik hasznosítása. A 
Szabadság több számában fog foglalkozni az EP-választás kül-
földi tapasztalataival. Ezzel is segíteni kívánjuk a Munkáspárt 
Központi Bizottságának június végi ülését és általában is párt-
aktivistáink gondolkodását.

NEM SIRÁNKOZNI KELL, 
HANEM DOLGOZNI!

A Portugál Kommunista Párt az idei EP-választásokon a szava-
zatok 6,9 százalékát kapta, s ezzel 2 mandátumot szerzett. Ez 
igen komoly siker, még akkor is, ha öt éve a párt 12,7 százalék-
kal 3 képviselői helyet tudott megszerezni.

A Portugál KP eredményeinek értékelésekor fi gyelembe kell 
venni, hogy 2014 óta a portugál tőke erőteljes antikommunis-
ta kampányt folytat. A tőke megértette, hogy a tőkés válság 
viszonyai között a Portugál KP reális alternatívát kínál az 
embereknek. Más szavakkal: a Portugál KP úszik a tőkés árral 
szemben, de most ez az ár még erősebb lett.

A Portugál KP úgy döntött, hogy nem siránkozni kell az egy 
elvesztett mandátum miatt, hanem össze kell szedni a párt erőit 

és készülni az október 6-i parlamenti választásokra. A feladat 
az, hogy a Portugál KP erős, a tömegek számára választható 
alternatívát kínáljon.

Erre annál is inkább szükség van, mert Európában szinte min-
denütt kudarcot vallottak a hagyományos tőkés pártok, a szoci-
áldemokraták és a konzervatívok is. A Portugál KP értékelése 
szerint veszélyes tendencia kezd kibontakozni: a hagyományos 
pártok helyébe a legkülönbözőbb erők nyomulnak be, beleért-
ve a szélsőjobboldalit is. A tőke így próbálja megakadályozni, 
hogy az emberek tömegével a kommunista pártokat válasszák.

JOBBÁ TENNI AZ EMBEREK ÉLETÉT!

A Portugál KP határozott szociális követelésekkel készül a 
választásokra. A minimálbér legyen 850 euró! Jelenleg ez 700 
euró. Követelik a munka törvénykönyvének módosítását, a 
dolgozói érdekek érvényesítését. 

A programban szerepel a közszolgáltatások árának csökkenté-
se. Portugáliában például igen sokba kerül az áram. Ugyancsak 
követelik az egész országra érvényes kedvezményes utazási 
bérletek bevezetését az idősebbek részére.

A Portugál KP növelné az egészségügyi és oktatási kiadásokat, 
bevezetné az ingyenes tankönyveket és jelentős gyermek- és 
családtámogatási lépéseket tenne.
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ÖTEZER TALÁLKOZÓ MUNKÁSOKKAL!

A párt tagjain és vezetőin múlik az előrelépés. Ez a gondolat 
tér újra és újra vissza a párt dokumentumaiban. A párt vezetői 
minden szinten személyükben felelnek a határozatok végrehaj-
tásáért. 

A párt vezetője a 72 éves, egykori acélipari munkás, Jerónimo 
de Sousa, aki életkorát meghazudtoló energiával vesz rész a 
kampányokban. 2004 óta áll a párt élén. A párt 8,3 százalékot 
ért el a legutóbbi parlamenti választásokon, s 17 képviselője 
van a 230 fős portugál parlamentben. 
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A pártnak a legutóbbi kongresszusi dokumentumok szerint 54 
ezer tagja van. A tagság 69 százaléka fi atalabb 50 évnél. Fon-
tos eleme a tagfelvételi munka. Évente mintegy 1300-1500 új 
tagot vesznek fel a pártba.

A Portugál KP-ban most folyik a tagkönyvcsere. Az új tag-
könyvek átadását ünnepnek tekintik, olyan fontos eseménynek, 
amely erősítheti a párt és a párttagok közötti kapcsolatot.

És a legfontosabb: erősíteni kell a kapcsolatot, a párbeszédet az embe-
rekkel, a dolgozókkal. „Ötezer találkozót munkásokkal!” – hangzik a 
párt kampányának elnevezése. Igazuk van! Így kell és csak így lehet!

Egy perces őrületek
Kós Zoltán „Egy perces őrületek” című írásainak újabb gyöngyszemét adjuk 

közre. Rámutat a pár hete átélt választások őrületére és ellentmondásaira.

DONKI ZOLTE
2019. MÁJUS 25., SZOMBAT

Ismét betoppant váratlanul régi barátom, Második, 
avagy “Nagyon” Felség, Zemululu királya. Szokás 
szerint csak átutazóban van, szinte kutyafuttában 
találkozhattunk, de ezek a lopott percek is aranyat érnek manapság.
Ülünk a diófásban. A lugas még túl huzatos, nem elég sűrű. A diók 
egybefüggő koronái alatt, mintha valami katedrálisban lennénk. A 
természet építette kultikus helyen, ahol magától értetődő a szeretet, 
a bizalom, az őszinteség. Itt mindig misztikus hangulat uralkodik. Jó 
gondolatai támadnak annak, aki leül tíz percre élvezni a zöldeket, a 
neszeket és az illatokat. Mi is csak kopott katonaköpenyünkön ülünk, 
heverünk, ahogy tesszük évtizedek óta. Így szoktuk meg, másképp 
már nem is esik jól.
- Szóval holnap választotok. - mondja vendégem.
- Szóval... Meg X-szel is, mert nálunk már nem hivatalos a közfelkiál-
tás. Azt inkább meghagytuk a konklávénak.
- És?

- Nincs és. Ez is egy voksolás. Elmegyünk, behúzzuk, bedobjuk. Nem 
tudjuk, hogy amikor megmondják az eredményt, akkor ki, mennyit 
pofozott rajta, mint a régi viccben, amikor mindenki igazít valamit 
azon, hogy a paraszt disznaja hányat fog fi alni.
- Igen, erre emlékszem, - kacag fel barátom - ezt mesélted még Kelet-
Berlinben. 
- Régen volt, - sóhajtom.
- Régen bizony. - nevet még jobban - Már Kelet-Berlin is régen volt, 
nem az, amikor mi ott kerültük az iskolát. Tudod, nem értem az em-
bereket. Miért hiszik el a mesét a jóságos kapitalizmusukról, holott 
szenvednek, mint a disznók a jégen és miért nem hisznek a közös-
ségi társadalomban, amikor ott, mint az én országomban például, 
sokkal boldogabb az élet?
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- Szívem szerint azt mondanám, hogy nem tudom, Barátom, de azért 
nem teljesen így van. 
- Merthogy?
- Mert komoly pénzforrásokat fektetnek be, akiknek van pénzük, hogy 
félrevezessék azokat, akiknek nincs, abból a célból, hogy ne is akarja-
nak mást ahelyett, ami most éppen van.
- Mármint?
- Ne kötözködj, Felség! Mármint, hogy akiknek van komoly pénze, 
azoknak ezután is legyen, akiknek nincs, azoknak meg ezután se 
legyen. Hogy a lapok eleve egyenlőtlenül, cinkelve legyenek leosztva 
mindig.
- Persze-persze, ez érthető és köztudott, de hogy lehetne ezen változtatni?
- Ahogy Te tetted az országodban. Olyan hatalmat kell építeni, ahol 
az embereket nem egymás megalázására és kihasználására tanítják a 
családban, iskolában, hittanban, hanem épp a szolidaritásra, a közösség 
erejének megbecsülésére.
- Én forradalmat csináltam, Barátom, - sóhajtja a király- ami nem jó, 
mert sok áldozatot követel. A szabadságunk fáját mind zsarnokok, 
mind forradalmárok vére is alaposan öntözte. És bármilyen magasztos 
is a cél, ez akkor is szörnyű dolog. Kell a népnek találni olyan utat, 
amelyik békével vezet ugyanoda, ahol most az én népem tart.
- Van az a történet, legalább tíz éve kering, hogy egy “ami” tanár 
megbuktatta az egész osztályt, példázandó, hogy a szocialista 
szabályok mennyivel rosszabbak, mint a versenyre kényszerítő 
kapitalisták. Kihirdette, hogy mindenkinek az átlag jegyet fogja 
adni, így a lusták nem tanultak, mert az átlag jobb volt a korábbi 
bukásnál, de lassan a jók meg elvesztették a kedvüket, mert min-
dig kevesebbet kaptak, mint amit kiérdemeltek. Tanmese.
- Igen, ismerem. Egy ostoba kitaláció. Remélem, hogy csak ostoba 
kitaláció. Ennyire buta tanárok még Amerikában sem lehetnek.
- Magam is így látom. Ha igaz a sztori, akkor inkább a tanárt kellett 
volna megbuktatni.
- Mondd, Donki, te el tudsz képzelni ilyen helyzetet, mint a példában 
szereplő?
- Persze. Ha a tanár célja eleve nem az, hogy a jóra tanítsa a gyereke-
ket, hanem az, hogy önzésre, kishitűségre, csalásra.
- És mi lehetne az ellenkező tanmese? - kérdi cinkosan villogtatva 
nagy fehér szemeit a fekete képében.
- Hogy mi-e?! - nevetek most fel. - Hát például a miénk! Vagy bárme-
lyik igaz emberé, aki szívesen viszi a bőrét a vásárra a közösségéért, a 
népéért, a hazájáért.

- Na, csak folytasd, Félix Edmundovics! - biztat vigyorogva barátom, 
utalva a diákévek alatt kapott gúnynevemre.
- A szóban forgó tanár nem ismeri az ember igazi lényegét. Arra ala-
poz, hogy mindenki olyan, mint ő maga, s azt tanítja a gyerekeknek, 
hogy ne is akarjanak mások, jobbak lenni nála.
- Miért vajon?
-Mert ha túlnőnek rajta, akkor neki befellegzett. Akkor egy nálánál 
jobb áll a katedrára, s ő mehet szemetet seperni az alkoholisták és 
kábítószeresek közé. Mert maga sem tudja, hogy az ember, ha valóban 
a magasságos képére teremtetett, akkor nem szolgának és úrnak, nem 
önző dögnek és kizsákmányoltnak születik, hanem teljes, szabad és 
boldog lénynek.
- És hogyan érthetik ezt meg a tömegek, mondjuk a mi példánkon?
- Úgy, hogy az embereket nem arra kell tanítani, hogy a többiek vérét 
szívva, vagy enyhébb esetben sodorvizén akarjanak boldogulni, ha-
nem mindenki hozza ki magából a legtöbbet a közös cél érdekében!
Ha például egy tűzoltócsapatban nem minden tag arra törekszik, hogy 
a lehető legjobb formáját hozza, az mindőjük életébe kerülhet. Ezzel 
tisztában vannak és fel sem merül egyikben sem, hogy majd a többi-
ekkel úgyis egyforma jegyet kapok, hát kihúzom magamat a dologból. 
Nehéz is ezt mondani, egy lángoló ház belsejében, ott aki nem olt, 
annak rövid imára jut csak ideje.
Vagy, ha egy tengerészgyalogos a 4 fős csapatból szintén nem a maxi-
mumot akarja hozni, akkor megint csak az van, hogy mindőjük élete 
odalehet. Tehát nem igaz, hogy a herék a nagy túlélők, sokkal inkább a 
jól működő közösségek.
- És mit gondolsz, mi a különbség a két példa, az USA tanár diákjai és 
a te szereplőid között?- bólogat elégedett professzort mímelve tréfacsi-
náló vendégem.
- Az, hogy mire tanították őket. Hogy azt sulykolták-e a fejükbe, hogy 
elég mindig a nagyok asztaláról a morzsákat eszegetni, vagy azt, hogy-
ha a saját sorsodat irányítod, akkor bármire képes vagy. Hogy nem 
kihasználni kell a társaidat, hanem támogatni. Hogy a másik ember 
gazdagodása az egész közösség gazdagodása, tehát, összefogva erő-
sebb a közösség, mint sunyi módon trükkösködve.
- És akkor Sto gyéláty, mi a teendő, kedves barátom? - várja az összeg-
zést, sebhelyekkel körülvett szemeivel hunyorítva.
- ??? - bámulok, hisz azt hiszem, mindent elmondtam már.
- Hát az, hogy írd meg ezt az egészet, Te elpuhult, falusi nyugdíjassá 
avanzsált vénember! - Kacag olyan hangosan, hogy a környező cse-
resznyefákról mind elrebbennek a seregélyek.

Egy perces őrületek,Egy perces őrületek,
második percemásodik perce
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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?

Budapest, VII. kerület, Marek József utca 16. 
Itt lakott Asztalos János

A budapesti Erzsébetvárosban a mai Marek József utca 1888-ban kap-
ta a nevét, de akkor még Elemér utcának hívták. 1958-ban kapta mai 
nevét. Marek József (1868-1952) egyébként állatorvos, egyetemi tanár, 
akadémikus, Kossuth-díjas, nemzetközileg elismert szaktekintély volt. 

Az Elemér utca 16. szám alatt egy 1910-ben épült négy eme-
letes lakóház található. Teichert József megbízásából 1910-ben 
Peskovszky Richárd építette. Díszes kapubejáró, tagolt homlok-
zat, szimmetrikusan elhelyezett erkélyek, páros oromzatos tető, 
az emeleteken átlagos eklektikus díszítmények. Ebben a házban 
lakott Asztalos János (1918-1956).

Ki volt Asztalos János? Egy ember, aki nem készült hősnek, már-
tírnak. Egy volt a 20. századi munkásmozgalom azon nemzedékéből, 
amelynek osztályrészéül a szocializmus kivívása, a szocialista építés 
elindítása jutott. Sokan voltak ilyenek, a mi apáink, nagyapáink. 
Asztalos János megélte a szocialista forradalom győzelmét, és 1956-
ban életét adta az új társadalom védelmében.

Pozsonyban született, apja cipész volt. Négy polgárit végez, majd 
1932-től aranyműves inas lesz. A munkásmozgalommal a sporton 
keresztül kerül kapcsolatba. A Vasasban versenyez, itt ismerkedik meg 
a nemesfém munkások szakszervezetével, majd az MSZDP-vel. 1940-
től már a Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja. 

1942-ben bekapcsolódott a háború ellenes függetlenségi mozga-
lomba. 1942 májusában letartóztatják és másfél év szabadságvesztésre 
ítélik, majd Nagykanizsára internálják. Itt éri a felszabadulás.

Rögtön tudja, hogy mi a dolga. 1945-ben Nagykanizsán részt 
vesz az MKP megalakításában. 1945 áprilisában már az MKP bu-
dapesti IX. kerületi bizottságán, majd a Budapesti Pártbizottságon 
dolgozik. 1946 őszén a budapesti I. kerületi pártbizottság titkára 
lesz. Hivatásává válik az új társadalom szervezése. 

1948-ban döntés születik a Magyar Néphadsereg gyorsütemű meg-
teremtéséről. 7500 tisztre van azonnal szükség, de csak mintegy 
1500 áll rendelkezésre. A kommunista párt a saját fi atal kádereit 
küldi a Néphadseregbe. Ekkor kerül Asztalos is, és a Néphadsereg 
későbbi tábornokainak jelentős része a hadseregbe. 

Asztalos századosként a Műszaki Hadosztály nevelőtisztje. 
Közben levelező úton elvégzi a tiszti akadémiát. 1948 őszén 
őrnagyként a Kossuth Akadémia Politikai Osztályára kerül. 
1948 végétől a törzs- és a főtiszti tanfolyam, 1949 júliusától a 
Térképészeti Intézet politikai tisztje, szeptembertől a Tüzértisz-
ti Iskola pártbizottságának titkára. 

1949. október 1-jével létrejönnek a fegyvernemi tisztiiskolák, így 
a Bem légvédelmi tüzér, a Dózsa gyalogos, a Kilián repülő hajózó, 
a Kossuth tüzér, a Rákóczi páncélos, a Ságvári hadtáp, a Táncsics 
műszaki, a Vasvári repülő szakkiképző, a Zalka híradótiszti iskolák. 

Asztalos János 1950 májusában Pécsre, a Dózsa gyalogos-
tiszti iskolára kerül. 1951 novemberében az 1. honvédkerület 
parancsnokának politikai helyettese lesz. 1950 augusztusától 
alezredes, 1951 májusától ezredes, a HM Hadtápszolgálat Fő-
nökség Politikai Osztályának vezetője. 

1956. október 23-tól az Magyar Dolgozók Pártja Budapesti 
Bizottsága Köztársaság téri épületében lévő katonai egység egyik 
parancsnoka, Tóth Lajos ezredes politikai helyettese lesz október 
30-án, a pártház ostromakor a védelem egyik irányítója.

Amikor a pártház védelme kilátástalanná vált, a vezető tisz-
tekkel fehér zászlóval tárgyalni indult az épületből. A felkelők a 
delegációt golyózáporral fogadták, Asztalos Jánost is agyonlőt-
ték. Holttestét a lábánál fogva felakasztották, arcát a felismer-
hetetlenségig szétverték, leköpdösték.

Halála után vezérőrnaggyá léptetik elő. 1968-ban az egykori 
Orczy park helyén létrehozzák az Asztalos János Ifjúsági Par-
kot. Ma ez a Ludovika, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem része. Budán a rendszerváltásig utca őrizte Asztalos nevét. 
Ez a mai Aladár utca. Az ifjúsági park falán volt egy emléktáb-
la, amely ma a diósdi parkban van.
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