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AdjanakAdjanak
esélyt a esélyt a 
Munkáspártnak!Munkáspártnak!

8.

Ne ingadozzanak, ne kutassanak tovább egy baloldali, nemzeti, ellenzéki párt után! 
Itt van, ez a Munkáspárt! Adjanak esélyt a Munkáspártnak! Higgyék el, Önök járnak jól!
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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

Az MSZP-re nincs szüksége a társadalomnak!

A Munkáspárt 
a nemzetek, 
a magyar 
nemzet 
mellett van. 

Nyugodjanak meg, kedves olvasóim, május 26-án nem lesz hur-
rikán, amely elsodorná az európai ház falait. Nem mondom, erős 
szelek fújnak manapság, keletről, nyugatról egyaránt. Lesz egy 
kis ajtócsapkodás, betörik néhány ablak, de az Európai Unió, az 
európai pénzvilágnak ez a nagymúltú építménye megmarad.

Nem kell elköltözni sem az európai házból, bár úgy tűnik, 
hogy a britek tényleg nem akarnak egy fedél alatt lakni a töb-
biekkel. De végül is a britek mindig is különcök voltak.  De 
néhányan meg vágynak az unióba. Bár sokévszázados törté-
nelmük alapján a balkániak tudhatnák, hogy a függetlenség a 
legjobb út. Ahhoz meg nem kéne lefeküdni se a császárnak, se 
a szultánnak, ahogyan régen mondták.

A visegrádi négyek kormányai panaszkodnak, hogy bizony 
már szűkösek azok a szobák, amelyeket 
a nyugati házmesterek pár éve kiutaltak 
nekik. Elmenni ők sem akarnak, inkább 
kelletik magukat, mert jól tudják, hogy 
nyugat nem szeretne családi bonyodal-
makat errefelé sem. Képzeljék csak el! 
Mi lenne a stabilitással, ha a visegrádi 
országok elégedetlen lakosai végre fel-
ébrednének és kimennének az utcára?

Vagy mondjuk, ki akarná, hogy a 
szomszédok beleszóljanak a ház ügye-
ibe? Mondjuk, elzárják a gázvezeték 
főcsapját, isten őrizz!

A szomszédok pedig itt vannak, a kö-
zeli oroszok is, de bizony a távoli kínaiak 
is. A környéken már vettek maguknak egy csomó telket. Sőt már 
a mi házunkban is fölvállaltak egy pár munkát. Mondjuk, építe-
nek végre egy normális vasutat Belgrád és Budapest között, sőt 
talán megvalósulhat ezeréves álmunk, s gyorsvasút kötheti össze 
Pest belvárosát a Liszt Ferenc repülőtérrel. A kínaiakra hasonlí-
tunk abban, hogy mindketten álmodunk. A picinyke különbség 
az, hogy ők felébrednek és megvalósítják az álmot.

Szóval, május 26-án nem változik meg a világ. De tudják 
mit, egy picit mégis változtathatunk rajta. Milyen jó lenne 
például, ha az Európai Unió, mondjuk, azzal foglalkozna, ami 
nekünk, embereknek fontos. Milyen jó lett volna, ha az unió 
vezetői nem engedik, hogy a nyugati bankok a devizahitelekkel 
átverjék a magyar emberek százezreit. De engedték, enged-
hették, mert senki sem szólt ellene. Ha a Munkáspárt ott lett 

volna, biztosan nem 
hagytuk volna any-
nyiban. 

Vagy itt van például a következő időszak költségvetése. 
Mire adjon az EU pénzt? A migrációt ösztönző civilszerveze-
tek támogatására, vagy mondjuk kórházak, iskolák építésére? 
Melyikre van szükségünk, nekünk, embereknek? Ha mi ott 
leszünk az EP-ben, tudni fogjuk a jó választ.

Május 26-án szólhatunk az ellen, hogy a bankok uralják el az 
egész életünket. A bankoknak kell az egységes európai állam, 
ahol semmi sem akadályozza az uralmukat. Nekünk meg sza-
badság kell, fi zikai és szellemi levegő, és ebből egyelőre több 
van a nemzetállamokban. Úgyhogy a Munkáspárt a nemzetek, a 

magyar nemzet mellett van. Ha nem 
megyünk el szavazni, akarva-akarat-
lanul a bankok uralmát segítjük. 

Május 26-án óhatatlanul véleményt 
mondunk a migrációról is. Nem azért, 
mert mi akarjuk, az európai politikai 
kényszerítette ránk. Beszéljünk vilá-
gosan! A migráns is utazik, a mene-
kült is, de mégsem egyformák. Akit 
üldöznek a hazájában, az menekült. 
Segítsünk rajtuk! Aki át akar települ-
ni egy másik országba, mert ott jobb 
az élet, több a fi zetés, az migráns. 
Őket sem kell elzavarni, de törvénye-
sen és értelmesen szabályozni kell a 

mozgásukat. Itt nem lehetnek általánosan kötelező szabályok. A 
mi szobáink erre, kelet felé kisebbek, mint a nyugatiak. Amit ők 
meg tudnak tenni, azt nem biztos, hogy mi is meg tudnánk ten-
ni. Ne erőltessük! A Munkáspárt ezért ellenzi az EU migrációs 
politikáját. Szeretnénk ellene szavazni, de ehhez is az kell, hogy 
előbb Önök, kedves olvasók, ránk szavazzanak és bejuttassanak 
az Európai Parlamentbe.

Nem értem az EU vezetőit. Napóleon nem tudta meghódítani 
Oroszországot, Hitler sem. Miért pont nekik sikerülne? Nyilván 
tudják, hogy ez nem fog menni, mégis két kézzel szavazzák meg 
a szankciókat Oroszország ellen. Belemennek abba is, hogy az 
amerikai hadsereg kényére-kedvére utazhasson le és föl Európá-
ban. Ezt hívják az európai zsargonban katonai Schengennek.

Kellene egy párt az Európai Parlamentben, amely felemelné a 
kezét: álljon meg a menet, uraim! Ne akarjuk bekebelezni Ukrajnát, 
Belaruszt, Moldáviát! Mi békét és együttműködést akarunk Oroszor-
szággal! Az emberek, a népek békében akarnak élni, nem háborúzni. 
Ha ránk szavaznak május 26-án, lesz ilyen párt, a Munkáspárt!

Szóval, ráfér egy kis tatarozás az európai házra. Ettől még 
nem lesz olyan, mint amilyet mi szeretnénk, de egy kicsit kom-
fortosabbá, békésebbé tehetjük. De ehhez kell a Munkáspárt is! 

Ne ingadozzanak, ne kutassanak tovább egy baloldali, nem-
zeti, ellenzéki párt után! Itt van, ez a Munkáspárt! Adjanak 
esélyt a Munkáspártnak! Higgyék el, Önök járnak jól!
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Befejeződött az orosz és a kínai haditengerészeti fl otta közös hadgyakorlata. 
Két tengeralattjáró, 13 hadihajó és számos repülőgép és helikopter vett részt. 
(http://english.chinamil.com.cn)
A NATO és az USA katonai lépései arra késztetik Oroszországot és Kínát, hogy demonstrálják katonai erőiket, illetve az 
orosz-kínai együttműködés jelentőségét. Nő a konfrontáció szintje, egyre nagyobb erők állnak egymással szemben.

Egy erősebb és egységesebb Európai Unió megte-
remtéséről fogadtak el a jövő nemzedékeknek szóló 
tízpontos kötelezettségvállalást múlt csütörtöki 
nagyszebeni találkozójukon az Egyesült Királyság 
kilépése (Brexit) után az EU-ban maradó 27 tagál-
lam vezetői. (www.mti.hu)
Az EU vezetői megint félrevezetik az embereket. 
Jól hangzó ígéretek, fogadalmak, a valóság azonban 
más. Az európai tőkés körök könyörtelen harcot 
folytatnak egymás ellen a piacokért, az állampolgá-
roktól beszedett pénzek újraelosztásáért, az európai 
népek feletti vezető szerepért. Új Európára, a népek 
demokratikus együttműködésére van szükség.

EU-csúcs: könyörtelen harc 
a piacokért, a pénzért

Venezuela: az USA Venezuela: az USA 
nem akarja elismerni nem akarja elismerni 
nyilvánvaló kudarcátnyilvánvaló kudarcát

Az USA folytatja ellenséges akcióit a Venezuelai Bolivári Köztársaság ellen, de 
nem képes megtörni a társadalom és a hadsereg egységét és destabilizálni a vene-
zuelai társadalmat. (http://www.granma.cu/)
Az USA beavatkozása a venezuelai rendszer gyors megdöntésére nyilvánvalóan 
kudarcot vallott. A terv az volt, hogy találnak egy fi gurát, aki képes összefogni a 
venezuelai ellenzéki erőket, és az USA segítségével megdönteni Maduro elnököt 
és ezzel együtt véget vetni a bolivári forradalomnak. Az USA pénzzel és fenyege-
téssel igyekezett a maga oldalára állítani a venezuelai hadsereget, de nem tudta. A hadsereg nem állt át az ellenzék oldalára.

Az USA igyekezett árulásra bírni az államapparátus dolgozóit, de ezt sem tudta elérni. A gazdasági szankciókkal igyekeztek elzárni 
Venezuelát a világtól, és kiéheztetni Venezuelát. Nem sikerült!

Az USA megkísérelte a tömegeket kivinni az utcára, káoszt teremteni, vérengzést kiprovokálni, és ürügyet találni a katonai beavat-
kozásra, de ez is kudarcot vallott.

Az USA cselekvési lehetőségei közül maradt a nyílt katonai beavatkozás. Ez azonban háborút jelent, amit még az USA szövetségesei 
sem akarnak.

A venezuelai nép megnyerte az első csatákat. Kiállt a népi bolivári forradalom mellett, nem engedte, hogy elvegyék az ország függet-
lenségét, amerikai gyarmattá tegyék Venezuelát.
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Valami nem stimmel, nőnek az árak
3,9 százalékkal nőttek az árak az előző 
hónapban, rengeteget drágult például 
a zöldség, a liszt és a cigi egy év alatt. 
2012 decemberében mértek utoljára ek-
kora áremelkedést. (www.mfor.hu)
Bárki bármit is mondjon, az élet nagyon 
sok ember számára nehezebb lesz Ma-
gyarországon. Az emberek az árakon 
mérik le, merre megy a világ. Ha keve-
sebbet kapok a pénzemért most, mint 
tavaly, akkor valami nem stimmel.

Valami nem stimmel, 
nőnek az árak

Erős szakszer-
vezeteket, erős 
munkásságot, 
erős dolgozói 
osztályokat!
Az OECD országokban a szakszervezetbe tömö-
rülő dolgozók aránya 30 százalékról 16 százalékra 
csökkent 34 év leforgása alatt. Magyarország ebben 
a tekintetben pedig még rosszabb helyzetben van, 
olyannyira, hogy a teljes listát tekintve majdhogy-
nem sereghajtók vagyunk. Egészen pontosan csak 
három ország van mögöttünk.
(www.penzcentrum.hu)

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ha erős 
a munkásság, a dolgozói osztály, akkor erősek a 
szakszervezetek is, és erősek a dolgozókat kép-
viselő munkáspártok is. A tőke minden erővel 
igyekszik megtörni, vagy a maga oldalára állítani a 
szakszervezeteket és a pártokat, és ezáltal megtörni 
a dolgozók harcát. A tőke, a pénz uralma ellen csak 
erős munkásság, erős dolgozói osztály tud harcolni.

A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Szegedi Tö rvé nyszé k ké ré sé t, é s a bí ró sá g kezdemé nyezé se ellené re sem fü ggesztette 
fel Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalí ció  euró pai parlamenti ké pviselő jelö ltjé nek a mentelmi jogá t. (www.mti.hu)
Ceglédy Csaba ellen eljárás folyik, 6,3 milliárd forintos ÁFA-csalással gyanúsítja az ügyészség.  Az ÁFA-csalás köztörvényes ügy. 
A vizsgálat feladata, hogy feltárja a tényeket, majd a bíróság meghozza az ítéletét. Az igazságszolgáltatási szervek kérték a  Nemzeti 
Választási Bizottságot (NVB), mint a választások idején illetékes szervet, hogy függessze fel Czeglédy mentelmi jogát, engedje a 
további igazságügyi vizsgálatot. A mentelmi jog felfüggesztéséhez az 
NVB tagjai kétharmadának egyetértése szükséges. Az NVB 9 tagja, 
köztük dr. Hajdu József, a Munkáspárt képviselője, megszavazta a men-
telmi jog felfüggesztését, de ez nem volt elég a kétharmadhoz, mivel az 
ellenzéki pártok nem szavazták meg. A Gyurcsány-féle DK nem akarja 
Czeglédyt az Európai Parlamentbe küldeni. Ha ezt akarta volna, akkor 
nem a listája 39. helyére teszi, hanem az elsők közé. A DK tehát az első 
perctől kezdve politikai ügyet akart. Állítsuk be Czeglédyt, mint ár-
tatlan bárányt, az „Orbán-rendszer” áldozatát és teremtsünk ürügyet a 
parlamenti ellenzék közös fellépésére! Ne arról vitatkozzunk, hogy mit 
lehet a magyar emberekért tenni! Vitatkozzunk a Czeglédy-ügyről! 

Czeglédy-ügyCzeglédy-ügy
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Győzelem Napjára emlékeztünk
Több városból kaptunk hírt arról, hogy a Munkáspárt tagjai megemlékeztek május 9-ről. Mások is tudják, hogy mit jelentett a 
felszabadulás, de ők felejtenek. A Munkáspárt nem felejt, és megadja a hősöknek és áldozatoknak járó tiszteletet.

Budapest
Május 9-én az Oroszországi Föderáció és a Belarusz Köztársaság 
magyarországi nagykövetségei koszorúzási ünnepséget rendeztek 
a fasizmus feletti Győzelem Napján. A Munkáspárt koszorúját sok 
munkáspárti taggal együtt Karacs Lajosné, a Munkáspárt alelnö-
ke és Hajdu József, az Elnökség tagja helyezte el.
 
Békés
A Munkáspárt Békés megyei szervezete megemlékezést tartott 
az orosházi Alvégi temető sírkertjében. Fülöp Péter emlékezte-
tett arra, hogy hogy a hitleri hordák 1941-ben hitszegő módon 
megtámadták a Szovjetuniót. A 2193 napig tartó ádáz küzde-
lem után 1945. május 9-én hajnalban Zsukov marsall a szövet-
ségesek jelenlétében és Keitel vezértábornagy aláírta a feltétel 
nélküli kapitulációt. 60 millió ember, ebből 27 millió szovjet, 
900 ezer magyar életébe került a háború.

Fejér
Néma koszorúzásokkal emlékeztek meg Székesfehérváron a II. világhá-
ború európai befejezéséről. Az emlékezés virágait a Munkáspárt megyei 
szervezete nevében Veres Péter megyei elnök és Espár István, a PEB tagja 
helyezte el.
 

Hajdú-Bihar
A Munkáspárt megyei szervezete nevében Dobány László és Varga Imre 
alelnökök koszorúztak.

 

Bács-Kiskun
Az orosz nagykövetség által rendezett ünnepségen részt vett a Munkáspárt 
delegációja is Kalapos Mária megyei elnök vezetésével.
 

Tolna
A paksi szervezetünk, Szarka 
Istvánné és Szarka Sándor veze-
tésével az idén is koszorúzott a 
szovjet hősi emlékműnél. 
 

Szabocs-Szatmár-Bereg
Szabó Zoltán megyei alelnök vezetésével a 
Munkáspárt több tagja is megemlékezett az 
ünnepről.
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Az országjáró körút megkezdése előtt 
egy perccel „csíptük el” a Munkáspárt 
elnökét. A választásokról kérdeztük, 
arról, hogy mit üzen a Munkáspárt, mit 
várunk május 26-tól.

Most jött vissza Luxembourgból a Mun-
káspárt küldöttsége. Mit hoztak haza?

Mindenekelőtt biztatást. A Luxemburgi 
Kommunista Pártban ismerik, értékelik 
és becsülik a munkánkat. Ezt kell folytatni, mondták.

De hoztunk friss tapasztalatokat is. A nemzedékváltás, a veze-
tői utánpótlás náluk is gond, de minden szinten tudatosan igye-
keznek megtalálni és felkészíteni azokat, akik a mai vezetők 
segítői lehetnek, majd pedig esetleg utódaik.

Szóba jött az európai parlamenti választás is?

Természetesen, barátaink is indulnak és mi is. Luxemburgban 
az indulás könnyebb. Vagy kétszáz állampolgár ajánlása kell, 
vagy egy parlamenti képviselő ajánlása. Az LKP-t egy parla-
menti képviselő ajánlotta, aki Rumelange város polgármestere. 
Az egyik alpolgármestere az LKP tagja.

És a kritikus kérdések, mint például a migráció?

A Luxemburgi KP és a Munkáspárt álláspontja lényegében 
azonos. A közös nyilatkozatba bele is írtuk: Mindkét párt fel-
lép az Európai Unió migrációs politikája ellen, amely objektíve 
erősíti azokat az okokat, amelyek előidézik a tömeges elvándor-
lást Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országaiból.

Luxemburg sajátossága, hogy nagyon sok portugál él az or-
szágban. Külön világuk van, szó sincs multietnikai társada-
lomról, de nincsenek gondok sem. Az iszlám vallású migráció 
egyelőre elkerülte az országot. Az EU migrációs politikáját, 
még egyszer mondom, ők is, mi is elutasítjuk.

Hogy vélekednek a háború lehetőségéről Luxemburgban?

A Luxemburgi KP álláspontja ugyanaz, mint a miénk. Békében 
kell élnünk Oroszországgal! Nem szabad engedni, hogy az EU 
fegyverkezzen! A háborús politika a tőkés pártok politikája, 
ők gerjesztik, az ő érdekeiket szolgálja. Ez ellen nekünk kell 
fellépni. Mi képviseljük a dolgozó emberek érdekeit. A dolgozó 
embereknek, a népeknek pedig nem kell a háború.

Ön hogy látja a hazai pártok választási üzeneteit és módszereit?

A Fidesz üzenete egyszerű: meg kell akadályozni a migrációt, 
és akkor marad az, amit az emberek jónak tartanak, sőt fejlő-

dés is lesz. Az illegális migrációt meg kell akadályozni! Ezt a 
Munkáspárt is így gondolja. De szerintem ez kevés. Van más 
probléma is.

Európa ma nem a dolgozóké, nem a népeké! Nem ők döntenek, 
sőt beleszólásuk sincs. Mondok egy példát. Annak idején a 
bankok átverték a devizahitellel az embereket. Ezt tudták a ma-
gyar kormányok, és semmit sem tettek. De tudták az Európai 
Parlamentben is, mégsem emelte fel senki se a szavát. Piszli-
csáré ügyekben kötekednek Magyarországgal, de a dolgozókat 
érintő valóságos ügyekről mindenki hallgat. Európa legyen a 
miénk! Dönthessünk mi a sorsunkról! Ez a mi üzenetünk és 
csak is a mi üzenetünk! Ez csak a Munkáspárt üzenete!

Az MSZP szociális Európát hirdet. Ilyen nincs! Az Európai 
Unió nem azért van, hogy a szegényeknek segítsen, az eleset-
teket felemelje. Az EU azért van, hogy a bankoknak, a nagy-
vállalatoknak, a milliárdosoknak több jusson. A tőke nem fog 
olyan EU-t csinálni, ahol a tömegeknek jó, mert ezt csak a pro-
fi tjából tehetné, azt meg magának akarja.

Mit szól hozzá, hogy az „európai egyesült államok” jelszava 
választási programmá lett?

Ebben is látszik, hogy a DK-t nem érdekli a nép, az emberek. 
Ez a jelszó tipikusan liberális, értelmiségi ötlet. A DK nem az 
emberekhez szól, hanem saját táborát akarja erősíteni.

A DK ötlete az európai egyesült államokról abszolúte rossz, 
káros a nemzeteknek és káros a dolgozó tömegeknek. Az euró-
pai egyesült államok a bankok, a nagyvállalatok abszolút ural-
mát jelentené a dolgozók felett, és néhány nagy ország uralmát 
a kisebbek felett. 

Nem kérünk belőle! A nemzetek Európáját, a dolgozók, a né-
pek demokratikus együttműködését akarjuk.

Az MSZP-Párbeszéd egységes európai minimálbér bevezetését 
javasolta minap. Lehetséges ez?

Mondani mindent lehet, de megcsinálni nem! Mi a kapitaliz-
mus lényege? A profi t! Minden tőkés nagyobb profi tot akar. A 

Szavazzunk a Munkáspártra!
Mit tanácsol 
Thürmer Gyula?
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külföldi tőkés azért jön hozzánk, mert kisebb bért kell fi zetnie, 
vagyis nagyobb a profi t. Azért viszi ki a mi dolgozóinkat, mert 
így is olcsóbb, mint a helyi foglalkoztatása. Ha mindenütt azo-
nos bérek lennének, mitől lenne extraprofi tja a tőkéseknek?

Azonos munkáért lehet azonos bért fi zetni. Lehet! De ehhez 
kell valami. Le kell váltani a kapitalizmust, és szocializmust 
kell teremteni. De az MSZP és barátai ettől rettegnek, mint 
ördög a tömjénfüsttől.

Az LMP „küldetésének tartja az Európai Unió kiszabadítását 
azoknak a nagyvállalatoknak a rabságából, amelyek rabul 
ejtették a közösség fő döntéshozó szerveit”. Komolyan gondol-
hatja ezt bárki is?

Nem! Az LMP pontosan tudja, hogy az EU a nagytőke szer-
vezete. Az LMP tőkés párt, ezért nem is akar ezen változtatni. 
Az embereket akarja jól hangzó szövegekkel félrevezetni. Ne 
üljünk fel nekik!

Mi a véleménye a módszerekről, például az MSZP patkányo-
zásáról vagy arról, hogy a Gyurcsány vezette DK Czeglédy 
Csaba ügyvédet indítja?

Az MSZP a tehetetlenségét, a jó mondanivaló hiányát álradi-
kalizmussal próbálja helyettesíteni. Ez sehova se vezet! Bele 
fognak bukni, de ez a kisebb gond. A nagyobb gond az, hogy 
ez a magatartás szennyezi az egyébként is szennyes magyar 
közéletet.

Ugyanez a véleményem Czeglédy indításáról. Most jöttem 
Luxemburgból. Ott eszébe se jutna senkinek választáson in-
dítani valakit, aki ellen bírósági eljárás folyik. Az ártatlanság 
vélelme ott is megvan, de mégsem indítanak olyanokat, akiket 
megvádoltak. 

A DK indította Czeglédyt. Pontosan ugyanazt játszotta el, mint 
a tavalyi választásokon. Ez a magatartás is szennyezi a közé-
letet, és árt mindannyiunknak. Nem csak arról van szó, hogy 
a DK provokálja a kormányt. Ez az ő dolguk. A DK a fennálló 
intézményi rendszert, a bírósági rendszert igyekszik hiteltelen-
né tenni.

A Nemzeti Választási Bizottság mégsem vonta meg tőle a men-
telmi jogot, ami, mint képviselőjelöltnek jár. Mi a véleménye?

Az NVB-ben ilyen kérdés eldöntéséhez kétharmados többség 
kell. Az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a 
Jobbik, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom 
arra szavazott, hogy Czeglédy mentelmi joga maradjon. Így 
nem volt meg a kétharmad.

Felháborító és elfogadhatatlan, amit ezek a pártok művelnek. 
Az önkormányzati választásokra hajtanak, közös nevezőket 
próbálnak keresni, együttes fellépést akarnak, bármi is annak 
az ára. Mi ezt nem támogatjuk, sőt elítéljük.

Hajdu József, a Munkáspárt képviselője az NVB-ben a Fidesz-
KDNP álláspontját támogatta, nem?
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Nézzük a tényeket! Ma Portugáliának és Csehországnak nem 
lenne működőképes kormánya, ha a portugál, illetve a cseh 
kommunista párt kívülről nem támogatná őket. Tehát a kom-
munisták már a mai EU-ban is lényeges szerepet játszanak. 
Nekünk ezekkel a pártokkal jó viszonyunk van.

Jó együttműködésünk van a Görög KP-val is, amely a nemzeti 
parlamentben is és az EP-ben is jelen van. Önálló politikai vonalat 
visz. Velük együttműködnénk, mint ahogyan eddig is ezt tettük.

A világot nem lehet az EP-ben megváltoztatni, de erős jelzést 
tudunk küldeni azoknak, akik meg akarják és meg is tudják 
változtatni, azaz a dolgozóknak, a népeknek.

Mit tanácsol Ön május 26-ra?

Mindenki menjen el szavazni! Ha mi, dolgozók nem megyünk 
el, majd szavaznak helyettünk a szupergazdagok, a milliárdosok.

Ne higgyük el, hogy nincs értelme a szavazásnak! Akár be-
jutunk, akár nem, ha több embert tudunk meggyőzni, ha több 
ember érti meg, hogy újra, másra, változásra van szükségünk, 
már nyertünk! 

A világ megindult a változások útján, s a folyamat, ha ellent-
mondásokkal is, de gyorsul. A legkisebb lépés is előre visz 
bennünket a közös utunkon.

Tehát menjünk, és szavazzunk a Munkáspártra! Az egyetlen 
baloldali, nemzeti, ellenzéki pártra!

Nem, határozottan nem! Hajdu elvtárs a Munkáspárt politikáját 
képviseli, és a Munkáspárt vezetésének álláspontját adta elő. 
A politikai mocskot, az erkölcstelenséget, a választások mani-
pulálását nem támogatjuk. Ez a dolog politikai oldala. A dolog 
jogi része is tiszta. A bíróság világosan megindokolta, miért 
kéri a mentelmi jog megvonását. 

Hogy mi volt a Fidesz-KDNP indítéka, csak sejteni tudjuk, de 
nem is érdekes. A Munkáspárt a saját politikáját képviselte, és 
képviseli a jövőben is.

Vannak, akik azt mondják: értelmetlen a Munkáspártra szavaz-
ni, mert úgysem jut be. Mit válaszol az ilyen véleményekre?

Minden választás más. 2014-ben nem indultunk, mert tartot-
tunk attól, hogy nem tudjuk összegyűjteni az ajánlásokat. És 
jogosan gondoltuk, mivel akkor az EU gondjai még nem érződ-
tek ennyire, mindenki elégedett volt.

De ma? Az angolok kilépnek, a kelet-európaiak elégedetlenek, 
mert nem jött be, amire számítottak, a migránsokat nem képe-
sek és nem is akarják megállítani. Folytassam? A mai Európa 
más, és az emberek közük sokan megértik, hogy új megoldá-
sokra, új utakra van szükség. A Munkáspárt pont ezt az újat 
ajánlja: baloldali, nemzeti, ellenzéki utat.

Összegyűjtöttünk 26 ezer aláírást. Láttuk, hogy az emberek 
kezdenek másként gondolkodni. Bízunk benne, hogy sokan 
fognak támogatni, és mindenképpen jelezhetjük a világnak, 
hogy mi egy új, egy más alternatívát kínálunk.

Igen, ez érthető. De mások meg azzal érvelnek, hogy a Mun-
káspárt, ha be is jutna, egyedül lenne az EP-ben, és így nem 
érne el semmit. Ön, hogy látja?
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A Magyar Munkáspárt és a Luxemburgi Kommunista Párt 

közös nyilatkozata

A Magyar Munkáspárt küldöttsége a Luxemburgi Kommunista Párt meghívására 

2019. május 8–9. között látogatást tett Luxemburgban. A kétoldalú megbeszéléseken 

Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke és Ali Ruckert, a Luxemburgi 

Kommunista Párt elnöke kifejezték pártjaik eltökéltségét, hogy tovább fejlesztik 

kapcsolataikat a marxizmus-leninizmus és a proletárinternacionalizmus alapján, a 

kommunista és munkáspártok nemzetközi együttműködésének keretében.

A Magyar Munkáspárt és a Luxemburgi Kommunista Párt részt vesz az idei európai 

parlamenti választásokon. Mindkét párt megítélése szerinte az Európai Unió 

jelenlegi formájában olyan szervezetet jelent, amelyet kizárólag azért hoztak létre, és 

azért működik ma is, hogy a bankok és a nagyvállalatok a lehető legnagyobb profi tra 

tegyenek szert. 

Mindkét párt meggyőződése, hogy ez az Európai Unió nem alakítható át reformok 

útján olyan szervezetté, amely a dolgozó emberek érdekeit fejezné ki.

A Magyar Munkáspárt és a Luxemburgi Kommunista Párt küzd az Európai Unió 

militarizálása ellen. Fellép az Európai Unió migrációs politikája ellen, amely 

objektíve erősíti azokat az okokat, amelyek előidézik a tömeges elvándorlást 

Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országaiból. Mindkét párt síkra száll olyan békés 

összeurópai együttműködési rendszer kialakításáért, melyben Európa mind a 48 

állama egyenjogúan részt vesz.

A Magyar Munkáspárt és Luxemburgi Kommunista Párt fellép a NATO agresszív 

politikája ellen, határozottan tiltakoznak az ellen, hogy a NATO, az Európai Unió 

részvételével- május 9-én, a Szovjetunió népeinek a német fasizmus felett aratott 

Győzelme Napján, olyan hadgyakorlatot folytat, amely arra a feltételezésre épül, 

hogy Oroszország megtámadja a NATO egyik tagállamát, és ezért életbe lép az 

észak-atlanti szerződés védelmi cikkelye.

A Magyar Munkáspárt és a Luxemburgi Kommunista Párt síkra száll az általános és 

teljes leszerelés mellett, követeli, hogy Magyarország és Luxemburg csatlakozzon az 

atomfegyverek teljes betiltását szorgalmazó ENSZ-egyezményhez.

A két párt teljes szolidaritásáról biztosítja azokat a népeket, amelyeket fenyeget az 

Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió agresszív politikája, és külön is 

szolidaritásukról biztosítják a szocialista Kubát és Venezuela haladó erőit.

Esch-sur-Alzette, 2019. május 9.

A  LKP 
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Rövid látogatást tett a múlt héten Luxemburgban a Munkáspárt 
küldöttsége Thürmer Gyula elnök vezetésével. Megbeszélése-
ket folytattak a Luxemburgi Kommunista Párt vezetőivel. Ali 
Ruckert, az LKP elnöke és Thürmer Gyula megerősítették, 
hogy pártjaik a jövőben még szorosabban kívánnak együttmű-
ködni. A látogatásról közös közleményt is aláírtak.

Luxemburgban sem könnyű

A Luxemburgi Kommunista Párt (LKP) az európai kommunis-
ta mozgalom nagy tapasztalatokkal rendelkező pártja. 1921-ben 
alakult. A második világháború előtti években síkra szálltak 
Luxemburg függetlenségének megvédéséért, a fasizmus elleni 
széles összefogásért. Luxemburg német megszállása után az 
LKP számos tagja vett részt az antifasiszta ellenállásban.

 A párt székháza ma Esch-sur-Alzette városban van, a 
Zénon Bernard utcában. Zénon Bernard vezette a há-
ború előtti időkben a pártot, és 1934-ben ő volt a párt 
első parlamenti képviselője. A német megszállás után 
a németek elvitték és 1942-ben halt meg koncentrációs 
táborban. Mind a mai napig nagy tiszteletnek örvend az 
országban. Nevét szülővárosában utca örökíti meg.

Az LKP jelenleg nem parlamenti párt, de 1945-től 
2009-ig folyamatosan jelen voltak a luxemburgi par-
lamentben. A legutóbbi választásokon, 2018-ban 1,26 
százalékot, mintegy 44 ezer szavazatot kaptak.

Az LKP részt vesz az idei európai parlamenti válasz-
tásokon is. Egyike azon 10 pártnak, amelyre szavazhat-
nak a luxemburgiak. 2014-ben 1,49 százalékot kaptak. 

Érdekesség, hogy Luxemburgban a választás nem csak jog, 
hanem kötelesség is. Aki nem megy el szavazni, egy ezer euró-
ig terjedő bírsággal büntethető.

A párt Diff erdange és Rumelange városban van jelen az 
önkormányzatban. Az utóbbiban ők adják az egyik alpolgár-
mestert is.

Luxemburg 2516 négyzetkilométernyi területével és 600 
ezer lakosával a legkisebb, de egyben leggazdagabb országok 
közé tartozik. 2017-ben 108 ezer dollár volt az egy főre jutó 
GDP. Magyarországon akkor 15 ezer dollár jutott egy főre.

Az élet azonban itt is csak a gazdagoknak igazán jó. A fi -
zetések ugyan magasak, de az árak, a megélhetés költségei is 
magasak. Luxemburg gazdaságának zömét a bankok, a szolgál-
tatások adják. 

Az ország sajátossága, amely befolyásolja az LKP lehetősé-
geit is, hogy a luxemburgi munkásosztálynak csak egy harma-
da luxemburgi. A többi portugál dolgozó, akik Luxemburgban 
élnek, és németek, franciák, akik naponta dolgozni járnak 
Luxemburgba.

Közösek a feladataink, hasonlóak a 
megoldásaink

A látogatás során az LKP vezetői elmondták, hogy közösek 
a feladataink és nagyon hasonlóak az útkereséseink és meg-
oldásaink is. Az LKP igen nagyra értékelte azt a tényt, hogy 
a Munkáspárt két hét alatt 26 ezer ajánlást tudott összegyűj-
teni. Értik, hogy milyen nagy fegyelem és szervező munka 
kellett ehhez.

Az LKP számára is a legnagyobb gond az, hogy nincsenek 
jelen az üzemekben. Hasonlóan a Munkáspárthoz, nekik is 
vannak olyan tagjaik, akik üzemekben dolgoznak, de a párt, 
mint szervezet nincs jelen.

Az LKP is keresi az utat a szakszervezetekhez. Minden 
aktív tagjukat arra szólítanak fel, hogy lépjenek be a szakszer-
vezetekbe. Az országos vezetőség egyik tagja az egyik tanár-
szakszervezet vezetésében is benne van.

Az LKP fő munkamódszerei is hasonlóak. A párt napilappal 
rendelkezik, amire elég sokan előfi zetnek. Sokan olvassák 
a lapot a párton kívül is, de a számuk nem nő. Komolyan 
dolgoznak az internetes munka javításán is.

Barátok és szövetségesek vagyunk
Munkáspárti látogatás Luxemburgban és Németországban
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Szovjetunió áldozatának. Ma is van Sztálingrád 
tér és még sok minden más, ami a Szovjetunióra 
emlékeztet.

Villámlátogatás Marx város-
ában

A Munkáspárt rövid látogatást tett a Luxem-
burghoz nagyon közel, de a határ német oldalán 
fekvő Trier városában. A település nem csak arról 
ismert, hogy Trier Németország legősibb városa, 
hanem arról is, sőt talán elsősorban arról, hogy itt 
született Karl Marx.

Nekünk, magyaroknak meglehetősen furcsa 
Trierben sétálni. Itt van Marx utca, nálunk nincs. 
Itt minden könyvesboltban lehet Marx műveit 

kapni, nálunk legfeljebb antikváriumokban, bár ott se biztos. 
Trierben tavaly új szobrot állítottak Marxnak, nálunk az utolsó 
régieket is elvitték. Marx Trierben turista csalogató reklám, 
nálunk az üldözendő múlt jelképe. Hát nem furcsa?

A Munkáspárt küldöttségével találkozott Wera Richter, a 
Német Kommunista Párt alelnöke. Gratulált a Munkáspárt 
ajánlásgyűjtő munkájához, amiről a német pártban is tudnak. 
Közösen megtekintették Marx szülőházát, az új Marx-szobrot. 
Áttekintették a nemzetközi munkásmozgalom több aktuális 
kérdését.

Az aktivisták rendszeresen kitelepülnek az utcákra, terekre. A 
terveik között szerepel egy agitációs és propagandacsoport felál-
lítása, amely összefogná az írott és elektromos médiamunkát.

Az LKP vezetői betűről betűre ismerték a Munkáspárt 27. 
kongresszusa határozatát és más dokumentumait. Ez jelentős 
mértékben Uli Brockmeyer érdeme, aki korábban sokáig dol-
gozott újságíróként Magyarországon. Jól tud magyarul, ismeri 
a magyar szokásokat. Jelenleg az LKP vezetőségének tagja, a 
pártlap egyik vezető újságírója.

Az. LKP vezetőit és tagjait komolyan érdekelte, hogy mi-
lyen új módszereket vezet be a Munkáspárt a pártépítésben, 
milyen tapasztalatokat szerez az ifjúsági 
munkában, mit tesz az interneten.

Közösen a nemzetközi 
mozgalomban

Az LKP és a Munkáspárt internacionalista 
párt, fontosnak tartják a kommunista és 
munkáspártok nemzetközi összefogását. A 
két delegáció mélyreható eszmecserét foly-
tatott a mozgalom időszerű problémáiról 
és megállapodtak, hogy minden erővel elő-
segítik a mozgalom erősödését. A jövőben 
gyakrabban találkoznak kétoldalú alapon is. 
A Munkáspárt küldöttsége magyarországi 
látogatásra hívta meg az LKP vezetését.

A két párt elnöke május 9-én közösen 
hajtott fejet a fasizmus feletti győzelemért 
életüket áldozó szovjet hősök emlékműve 
előtt. Luxemburgot ugyan az amerikaiak 
szabadították fel, de tisztelettel adóznak a 
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