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THÜRMERT
FŐPOLGÁRMESTERNEK!
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON ISMÉT AZ EMBEREK
ÉRDEKÉBEN KELL SZAVAZNUNK. HA ELEGÜNK VAN A
KISKIRÁLYOKBÓL,
K
A BALOLDALINAK ÁLCÁZOTT LÓZUNGOKBÓL,
A MINDENT ÁTJÁRÓ KORRUPCIÓBÓL, EGYET TEHETÜNK:
SZAVAZZUNK A MUNKÁSPÁRTRA!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
GONDOLKODNI PEDIG KELL!
Szép eredményeket mutattak fel a
szocliberális pártok a hétvégén a „Ki
tud jobban anyázni?” versenyben. Mi
más lehetett a téma, mint Orbán Viktor
tusnádfürdői beszéde. Jó, jó, lett volna más
téma is bőven, de azok olyan uncsik. Mit
mondhatna például egy szocliberál arról,
hogy az izraeli miniszterelnök rommá
löveti a palesztin menekült táborokat, s
miközben több mint ezeregyszáz arab
halt meg, egy szem izraeli katona eltűnése
sokkolja Izraelt? A francot érdekli az ilyen!
Vagy miért nem jutnak a szocliberáloknak
eszükbe a mások anyukájával kapcsolatos
változatos magyar kifejezések akkor,
amikor a NATO tábornokai egymásnak
adják a kilincset Budapesten, és arra
biztatják a magyar vezetést, hogy
támogassák már az oroszok elleni katonai
fellépést? Vajon ez miért nem ihleti
anyázásra a derék demokratákat?
Nálam a pálmát az Együtt-PM
Szövetség két vezére, Karácsony
Gergely és Szigetvári Viktor vitte el,
akik mindjárt az Európai Bizottságnál
jelentik fel Orbánt “Magyarország
putyinizálódása miatt”. Ez már valami!
Ezért már érdemes volt megszületniük.
Niedermüller Péter, a DK alelnöke
nem is tudott egy olyan egészségeset
anyázni, annyira kiborították Orbán
szavai arról, hogy a nyugati liberális
receptek már semmit sem érnek. Pedig
tényleg nem érnek semmit.
Hozta a szokásos formáját Schiffer
András is, aki Szél Bernadettel
társbérletben
vezeti
az
LMP-t.
Legalábbis egyelőre. Az Orbán-beszéd
egyes tételeinek elemzését inkább
lélekbúvárnak szánná, jelentette ki, és

MUNKÁSPÁRT

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,
AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK
A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN
ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT
POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
nem egy politikai elemzőnek. Magyarán,
lehülyézte Orbánt, de nem parasztosan,
hanem ügyvédiesen. Ég és föld!
Na, de aztán jött az MSZP fenegyereke,
Szanyi EP-képviselő úr. Bizony kérem, aki
európai képviselő, az már nem anyázhat
az angyalföldi kocsmák szintjén. Ott
már cizellálni kell. Szanyi úr cizellált és
kijelentette: a miniszterelnök keleti nyitás
politikája, szövetsége Oroszországgal
szembemegy Magyarország szomszédságpolitikai érdekeivel. Ja, és hozzátette,
hogy el kell kergetni a diktátort. Mármint
Orbánt, de ha lehet, Putyint is. Bár ebben
Szanyi úr aligha illetékes.
Szóval, kedves olvasóim, a szocliberál
urak mindent elmondtak, mindent
megcsináltak, amit lehet. Egy dolgot
kivéve: nem gondolkodtak! Hát, ugye
ez nehéz dolog. Nem csak azért, mert
dög meleg van. Azért is, mert nálunk
sajátos politikai stílus van. Ha Orbán
mond valamit, a szocliberálok rögtön
diktátort, fasisztát, keletet kiáltanak.
Persze, a Fidesz is megéri a pénzét.
Ők „lekommunistáznak”, le „bukott
baloldaliznak” mindent, ami a másik
oldalról jön.
Szóval, én azt mondom, nem ártott
volna gondolkodni. A helyzet ugyanis
komoly. A miniszterelnöknek igaza
van akkor, amikor azt mondja: a jóléti
társadalom ideje lejárt. A jóléti társadalom
nem más, mint a tőkés társadalom egy
változata. A szupergazdagok egy kis
köre nagyon jól él, a középosztály széles
rétege viszonylag jól él, és a dolgozók
egy jelentős része is elfogadhatóan él.
Ki termeli meg az ilyen társadalmakban
a pénzt a jóléthez? Nos, a társadalom
alsóbb rétegei, a török vendégmunkás,
a szerb szobalány, a vietnami cseléd, és

az Ázsiába telepített gyárak fillérekért
lejsztoló modernkori rabszolgái.
Az elmúlt 25 év azonban megváltoztatta
a körülményeket. A szocialista országok
szétverése után már nincs olyan külső erő,
amelyarrakényszerítenéaszupergazdagokat,
a nagybankok, a multinacionális vállalatok
tulajdonosait, hogy a profitjukból adjanak
a szegényebbeknek is. A 2008-as válság,
az állami juttatások leépítése megrázta
a középosztályt is, és nehéz helyzetbe
hozta a dolgozó tömegeket. Az európai
tőkés
rendszer
gondolkodásmódja,
amely fontosabbnak tartja az egyént,
mint a közösséget, pedig akadályozza a
kibontakozást.
Orbán Viktor jól látja: új utakra
van szükség, például munka alapú
társadalomra. A liberálisok szerint
ez maga a diktatúra, szerintem egy
kísérlet a kapitalizmus megmentésére.
Orbán szerint az új utak megtalálhatóak
a tőkés társadalmon belül. Szerintem
új
közösségi
társadalomra,
új
szocializmusra van szükség. Csak ez az
új társadalom számolhatja fel az erőinket
bénító individualizmust, és teremthet
új értékrendet, ahol a tudás és a munka
fontosabb lesz, mint a pénz.
Tusnádfürdőn Orbán Viktor arról is
szólt: önriogatás volna azt mondani, hogy
„besodródunk az orosz medve ölébe”.
A miniszterelnök pontosan látja, hogy
Oroszországot nem lehet és nem szabad
kizárni Európából. Pontosan látja a magyar
külpolitika szűk mozgásterét is. A keleti
nyitás, az új piacok felkutatása helyes.
A baj ott van, hogy a magyar kormány
egyszerre próbálja a nemzeti önállóságot
kiharcolni és az EU-ban is részt venni.
Ideje belátni: nem megy! Vagy EU, vagy
nemzeti függetlenség! Válasszuk inkább a
nemzeti függetlenséget!
Nem tisztem a miniszterelnök beszédét
védeni, nem is teszem. De vallom, hogy
a világ és benne Magyarország sokkal
nehezebb annál, hogy a gondolkodást „Ki
tud jobban anyázni?” versennyel váltsuk fel.
Navigare necesse est! – mondták a latinok.
Hajózni pedig kell! Gondolkodni is.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A Facebook-oldalán jelentette be Zuschlag János, egykori szocialista
politikus, hogy felvették a szegedi jogi karra. A korrupciós
bűncselekmények miatt hatéves börtönbüntetésre ítélt politikus
tavaly szabadult, majd leleplezőnek szánt könyvet írt az MSZP-ről,
most pedig saját meghatározása szerint új életet kezd. Ha minden
Zuschlag tervei szerint alakul, 2026-tól már praktizálhat ügyvédként.
Munkáspárt: Lassan már erkölcstelenségi bizonyítvány kell ahhoz,
hogy valaki politikus legyen. Mert hogy erkölcsi nem szükséges,
azt az elmúlt pár hét „hírecskéi” is bizonyították. Lopás, csalás,
„hivatali visszaélés” (szerintünk szinonimák), mind felsorakoztak
jobb- és álbaloldalon. A kibukott egyéb köztörvényes ügyeket
nem is számítva. Zuschlag „csak” ügyvéd szeretne lenni, addig is
„tanácsadóként” tevékenykedik. Érdekes lenne tudni, ki bízik meg
benne ennyire…
2. Vissza nem térítendő uniós támogatás javította fel Seszták Miklós
kisvárdai autószalonjának bevételeit. Három kis kft. kifejezetten
azzal a céllal pályázott és nyert fejenként 10-10 millió forintot,
hogy a miniszterhez tartozó ingatlanban, annak ügyvédi irodája és
Opel-kereskedése mellett vásároljon magának helyiséget. A cégek
annyira „barátiak” voltak, hogy az egyik alapítását maga Seszták
Miklós intézte.
Munkáspárt: Ki ne szeretné, ha a nappalijáért hirtelen tízmilliós
nagyságrendben pályáznának jelentkezők? Persze aggódnánk, ha a
saját dokumentumunkat magunk hitelesítenénk, mivel az árnyalatnyit
illegális, de felmerül Önökben, hogy Seszták urat erről megkérdezi
bárki? Dehogy. A milliók átutalásra kerültek, az üzlet virul, mi meg
örüljünk, ha nem kell a híd alá menni…
3. A kormány családpolitikai szellemisége összhangban van a
Népesedési Kerekasztal által kidolgozott, új nyugdíjszámítási
javaslattal, ezért akár már szeptemberben támogatást nyerhet a
tervezet – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Harrach Péter, a KDNP
frakcióvezetője. A lap azt írta: a felnevelt gyermekek számát és azok
iskolázottságát is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítási javaslat
egyes elemeit a család- és ifjúságügyért felelős államtitkárság is
megfontolandónak tartja.
Munkáspárt: Igen, megfontolta ezt a náci Németország is. Nincs
abortusz, szülj akkor is, ha megerőszakoltak! Kell az ágyútöltelék! De
a tervezett Magyarországon nem kell az, aki idős korában szembesül
azzal, hogy minimálbérre – vagy munkanélküli segélyre – nem mert
gyermeket vállalni, betegsége miatt nem tehette meg, avagy nem
iskoláztathatta betegen született gyermekét. Sietősen javasoljuk a
Népesedési Kerekasztalnak és a KDNP-nek: gyorsan keressék meg a
gyógyszerüket. Mielőtt túl messzire gurul…
4. Közel húszmilliárd forint plusz pénzt ad a kormány a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (Klik) idei működésére, további
félmilliárdot pedig a bevett egyházakat megillető, a hit- és
erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó támogatások finanszírozására biztosít.

Munkáspárt: A költségvetés csaknem 500 milliárd forintot biztosított
2014-re a Kliknek. Még úgy is, hogy a vezetés és a működtetés
igen súlyos problémáit tárták fel már a tavalyi évben is. 2015-től
elkerülnek szakiskolák és szakközépiskolák is az intézménytől. Hogy
be kellene zárni az egészet, s tisztességesen üzemeltetni? Igen! S ha
lehet, hit és erkölcs helyett mondjuk etikettet és protokollt tanítsanak,
akkor talán a gyerek tudni fogja, mi az a „helyet átadni a buszon”,
vagy „köszönni”.
5. Nem indulhat meg a hármas metró rekonstrukciója, mivel a kiírt
pályázat vesztesének adóigazolására várnak. Minőségellenőrzési
szempontok szerint ugyanis hiába nyert a Főmterv, s a francia
Systra-MHV-Cosinus drágább ajánlatával alulmaradt, ahhoz, hogy a
projekt elindulhasson, jogszabályok szerint bizonyítani kell az uniós
források felhasználásánál, hogy a versenytárs is nullás adóigazolással
rendelkezik.
Munkáspárt: Ismét egy kiváló, EU-támogatott fejlesztés. Ja, hogy amíg
a bürokráciának nem felelünk meg, addig emberek halhatnak meg?
Nos, ez EU-kompatibilis. Úgy mégis csak demokratikusabb a föld
alatt pusztulni.
6. A parlamenti pártok közül a Jobbik jelöltjei hibáztak a legtöbbet
az állami kampánytámogatás felhasználásával összefüggésben, 22
jelöltjük esetében talált gondokat a Magyar Államkincstár.
Munkáspárt: A Jobbik szereti úgy feltüntetni magát, mint egy tiszta,
velejéig becsületes szervezetet. Persze nem állítjuk, hogy mind a
22 jobbikos csalt volna, vagy a párt biztatta volna őket erre. Lehet,
hogy csak ügyetlenek voltak hozzá, elfelejtették elolvasni a választási
szabályokat. Ez persze a Jobbik sokat hangoztatott szakmaiságáról
és szakértőségéről állít ki bizonyítványt. Egyébként a Munkáspárt
egyetlen jelöltjével sem volt gond, igaz, ők nem is vettek fel egy fillért
sem az állami egyéni támogatásokból.
7. Siófok arra törekszik, hogy meghatározó tulajdont szerezzen a
Balatoni Hajózási Zrt.-ben, és a város vezetése döntött arról is, hogy
megakadályoz minden, a kikötők eladására irányuló szándékot.
Munkáspárt: Jó ideje megy a balatoni kikötők, partszakaszok
tulajdonlásának vitája. A partszakaszok jó részét már „eltulajdonolták”
a tóparti telektulajdonosok. Az önkormányzatok alig, vagy semmit
nem tesznek a Balatonról szóló törvény érvényesüléséért. Most
az egyre szaporodó vitorlás-tulajdonosok vették célpontjukba a
kikötőket. A közösségi tulajdont akarják magánosítani. A Munkáspárt
elvárja a kormánytól, hogy lévén a Balaton a magyar népé, annak
mindenfajta privatizációját törvényileg tiltsa meg. Szerezzen érvényt
a korábbi jogszabálynak, melyben a part 50 méteres sávban közterület,
azt mindenki szabadon használhassa. A dolgozónak a Balatonban
való fürdés ne kerüljön pénzébe. A homokpartok a tényleges pihenést
szolgálják, és ne valakik meggazdagodását!
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THÜRMERT
FŐPOLGÁRMESTERNEK!
indulását. Fel kell készülnünk az ajánlásgyűjtésre, amely
augusztus 25-én veszi kezdetét.
KONGRESSZUS JÖVŐ MÁRCIUSBAN
A Központi Bizottság 2015. márciusára összehívta a Munkáspárt
soron következő, 26. kongresszusát. Az idei esztendő választási
év volt. Decemberben megünnepeljük a párt 25. születésnapját, és
jövő márciusban az előttünk álló négy évre, a párt megerősítésére
tudunk koncentrálni – mondta bevezetőjében a párt elnöke. A
Központi Bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
PÉNZ NÉLKÜL NEM MEGY!
Thürmer Gyula lesz a Munkáspárt főpolgármester-jelöltje az
őszi önkormányzati választásokon – döntött múlt szombaton a
Munkáspárt Központi Bizottsága.
A Munkáspárt vezető testületének szombati döntése
értelmében a Munkáspárt minden lehetséges helyen önálló
jelöltet indít. A Munkáspárt önálló polgármester-jelöltet
indít Miskolcon, Salgótarjánban, Szolnokon és több más
városban. Munkáspárti polgármester-jelölt indul Kőbányán
és Zuglóban is.
A szocialistáknak, a liberálisoknak halvány fogalmuk sincs
arról, hogy mi fáj az embereknek, ezért a Munkáspárt nem
támogatja jelöltjeiket – jelentette ki Thürmer Gyula pártelnök.
Önkormányzatokat velünk, önkormányzatokat értünk! – adta ki
a jelszót a Munkáspárt.
A választásokra erőnkhöz mérten felkészültünk – jelentette
a testületnek a párt elnöke. A következő napokban mindenütt
le kell zárni a nyitott kérdéseket. Be kell jelentenünk a párt

A párt vezető testülete meghallgatta Karacs Lajosné alelnök
tájékoztatóját a párt központi gazdálkodásáról. A Munkáspárt
kevés pénzből jelentős feladatokat old meg - hangsúlyozta.
A Munkáspárt az egyetlen olyan országos párt, amely csak a
tagságának és szimpatizánsainak támogatásából él, és nem
kap állami támogatást. A párt gazdálkodása rendben folyik –
erősítette meg hozzászólásában Kajli Béla, a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke is.
Ha mindazokat a feladatokat el akarjuk végezni, amelyeket ma
végzünk, mondta a párt alelnöke, növelnünk kell a bevételeinket.
Fegyelmezetten kell fizetni a tagdíjat mindenütt. Több előfizetőt
kell toborozni a Szabadságnak. Meg kell keresni ismerőseinket,
és tőlük kell kérni, hogy segítsék a pártot. A tagság lehetőségei
korlátozottak. Ezért kell bátran gyűjteni, támogatást kérni
másoktól. Ne legyen olyan rendezvény, ahol nincs adománygyűjtés! Pénz nélkül nem megy. A KB egyhangúlag elfogadta a
pénzügyi előterjesztést.

A MAGYAR MUNKÁSPÁRT
ÖNÁLLÓ JELÖLTET INDÍT SALGÓTARJÁNBAN
Az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt - A Korszakváltók Pártja, a Munkáspárt 2006, a Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja, valamint a Tarjáni Városlakó Egyesület közös polgármester-jelöltet indít Salgótarjánban – írta a Népszabadság.
Azzal a címmel, hogy „A Munkáspárt is támogatja a baloldal közös jelöltjét”. Ez utóbbi hazugság.
A szocialistáknak, a liberálisoknak halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi fáj az embereknek, ezért a Magyar Munkáspárt
nem támogatja jelöltjeiket – jelentette ki Thürmer Gyula pártelnök.
A szocliberális sajtó manipulálja az embereket. A Thürmer Gyula vezette Magyar Munkáspárt rövidítése „Munkáspárt”.
De a Magyar Munkáspárt semmilyen álbaloldali jelöltet nem támogat. Amiről a Népszabadság beszél, az a Vajnai Attila-féle
Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal elnevezésű párt, amelynek hivatalos rövidítése a 2014-es választásokon
„Európai Baloldal” volt.
A Munkáspárt Salgótarjánban önálló jelöltet indít, Nagy Attila személyében.
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ÖNKORMÁNYZATOKAT VELÜNK,
ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRTÜNK!
Hamarosan polgármestereket, önkormányzati képviselőket választunk. A világot ezen a választáson sem válthatjuk meg, de
egy kicsit változtathatunk rajta. Rajtunk múlik! Akarjunk változtatni és változtassunk is!
A Fidesz túl nagy hatalomra tett szert, és ez nem jó. Ha Ön is így gondolja, most szavazzon a Munkáspártra!
A szocialistáknak, a liberálisoknak halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi fáj az embereknek. Ha Ön igazi baloldali
politikát akar, szavazzon a Munkáspártra!
A Jobbik csak saját hatalmával törődik, nem a dolgozó emberekkel. Ha Ön is így látja, válassza a Munkáspártot!
A korrupció mocsarában élünk, pénzért bármit és bárkit meg lehet venni. Ha Önnek is elege van ebből a világból, szavazzon
a Munkáspártra!
Mi azért akarunk az önkormányzatokba jutni, hogy az emberek életét, az Önök életét könnyebbé tegyük. Az önkormányzat
ne a pártoké legyen, hanem az embereké!

MIT KELL TENNÜNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN?




















Teremtsünk munkahelyeket!
Támogassuk a helyi vállalkozásokat, kiskereskedőket, kistermelőket!
A helyi adók legyenek a lehető legalacsonyabbak, ne vezessenek be újakat!
Építsünk szociális bérlakásokat! Gyorsítsuk fel a panelfelújitási programot! Legyen teljes átláthatóság a lakások
elosztásában!
Állítsuk meg a pazarlást, a presztízs-építkezéseket, a pénzszórást!
Kérjük ki minden kérdésben az emberek véleményét! Minden lényeges kérdésben a nép döntsön!
Népi-társadalmi ellenőrzés felügyelje a közpénzek elosztását, a támogatások odaítélését, a beruházások eldöntését!
Győzzük le a magyar közélet rákbetegségét! Folytassunk könyörtelen harcot a korrupció, a hatalmi összefonódás minden
megnyilvánulása ellen!
Ingyenes Internetet minden településen!
Kiegyensúlyozott, pártatlan tájékoztatást, egyenlő médiaesélyeket a helyi médiában!
A városháza, a községháza ne hivatal legyen, hanem a város háza és a község háza!
Hozzunk létre „válságkezelő központot” minden önkormányzatban, ahova az állampolgár segítségért fordulhat, ha nincs
villany, ha elromlik a csap, vagy ha bármi más akadályozza normális életét!
Budapesten és a nagyvárosokban állítsuk vissza a házmesteri rendszert! Szorgalmazzuk új társasházi törvény elfogadását!
Teremtsünk nyugalmat és biztonságot, közrendet minden településen! A rendőr segítse, és ne zavarja az emberek életét!
Legyen több önkormányzati óvoda, bölcsőde, a jelenleginél teljesebb legyen az idősek felügyelete és segítése!
Legyen ingyenes sportolási lehetőség minden településen! Építsünk uszodákat, helyi strandokat, városi, községi
sportpályákat! Támogassuk a helyi sportmozgalmakat!
Zöld városokat, tiszta településeket akarunk! Virágot, fákat mindenhova! Tegyük általánossá a szelektív hulladékgyűjtést!
Megfizethető helyi és helyközi közlekedést akarunk!
Támogassuk a helyi kultúrát, ápoljuk a hagyományokat!

***
Mi mindig Önökért dolgoztunk. Önök nélkül nem szólhatunk bele a városok, a
falvak jövőjébe, nem szólhatunk bele a mi jövőnkbe!
Támogassák a Munkáspártot!
Szavazzanak a Munkáspárt jelöltjeire és listáira!
Magyar Munkáspárt
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NE LEGYEN ÚJRA HÁBORÚ!
VAGY EU, VAGY NEMZETI FÜGGETLENSÉG!
MI A NEMZETI FÜGGETLENSÉGRE SZAVAZUNK!

Száz esztendeje tört ki az emberiség első világméretű háborúja.
Azért jöttünk ma ide, hogy fejet hajtsunk a háború hősei és
áldozatai előtt – mondotta Kajli Béla, a Munkáspárt Pénzügyi
Ellenőrző Bizottságának elnöke a Munkáspárt első világháborús
ünnepségén.
A Munkáspárt székháza a Harminckettesek terétől nem messze,
a Baross utcában van. Nap mint nap elhaladunk a téren lévő
emlékmű előtt, anélkül, hogy tudnánk, kik is voltak a 32-es
Mária Terézia Budapesti Háziezred katonái. Az ő emléküket
idézte fel Fehérvári Zsolt beszédében. Megyes Zoltán a 32-es
munkásezredről szólt, amely bátran kivette részét Magyarország
védelmében az Antant-csapatok támadása idején.
MEGKÖVETJÜK A SZERB ÉS AZ OROSZ NÉPET
Az ünnepség szónoka Thürmer Gyula volt. A háborúért nem
az egyenruhába öltöztetett magyar paraszt és munkás a felelős.
Az első világháborúért Európa tőkés körei a felelősek. A
háború nem a haza védelméért folyt, hanem idegen területek
megszerzéséért, más népek leigázásáért. Az Osztrák-Magyar
Monarchia Németországgal együtt agresszor volt ebben a
háborúban – emelte ki a szónok.
Az osztrák-magyar hadsereg katonái Szerbiában és másutt
könyörtelenül bántak el a helyi lakossággal. Magyarként és
emberként megkövetjük ma Szerbia, Oroszország népeit dédapáink
tetteiért. Kívánjuk, hogy az emlékezés erősítse a népek viszonyát, és
ne új ékeket verjen közéjük! – hangsúlyozta a Munkáspárt elnöke.

Az EU urai félnek Oroszországtól, félnek Kínától. Félnek az
USA-tól. De legfőképpen saját népeiktől félnek. A válság, a
megszorítások megingatták az európai jólétet. Elszegényedik a
középosztály. Lázadni kezd a munkás és az alkalmazott. Rettegnek
a kelet-európai új tőkés országok, Lengyelországtól a Baltikumon
át Magyarországig. A mi népeink kezdik érteni, mit is veszítettek a
kapitalizmussal. A mi népeink még emlékeznek a szocializmusra.
A mi népeink egyre inkább szabadulni akarnak a kapitalizmusból.
Nagy tapsot váltottak ki Thürmer Gyula szavai, amikor
kijelentette: a magyar kormány egyszerre próbálja a nemzeti
önállóságot kiharcolni, és az EU-ban is részt venni. Ideje belátni:
nem megy! Vagy EU, vagy nemzeti függetlenség! Mi a nemzeti
függetlenségre szavazunk!
AZ USA ÉS AZ EU HÁBORÚRA KÉSZÜL UKRAJNÁBAN
Az USA óriási nyomást gyakorol az EU-országokra, hogy
keményítsenek be, hirdessenek gazdasági háborút Oroszország
ellen, és a NATO szeptemberi ülésén támogassák katonai
lépések megtételét – emelte ki a pártelnök.
Az Oroszország elleni újabb és újabb szankciók egy új
hidegháborúhoz vezetnek. Semmilyen garancia sincs arra, hogy
a tőkés világ megáll ezen a ponton, és a hidegháború nem megy
át forró háborúba. Az EU most engedett az USA-nak. Ha nem
áll meg ezen az úton, ha nem mer nemet mondani az USA-nak,
tovább csúszunk a háború felé.
A magyar kormánynak eddig volt annyi esze, hogy legalább
kiegyensúlyozott maradjon az ukrán-orosz konfliktusban.
A magyar kormány most kezdi álláspontját változtatni. Ne
tovább! Ne támogassuk a lengyelek agresszív politikáját, ne
támogassuk az USA háborús terveit!

ÚJ HÁBORÚ FENYEGET BENNÜNKET
Thürmer Gyula párhuzamot vont a 100 évvel ezelőtti események
és napjaink között. Európát ma újra a háború veszélye fenyegeti –
mondta. Miért? Azért, mert a tőkés országok ellentétei a végletekig
kiéleződtek. Azért, mert az USA, az EU a fegyverkezés, a háborúk
útján akarja levezetni gondjait. Azért, mert mi emberek nem
vagyunk elég éberek, és szinte semmit se teszünk a háború ellen.
A nemzetközi helyzetben éles fordulat következett be.
Oroszország felépült abból az állapotból, amibe a hidegháború
végén került. Az USA és az EU urai 25 éve úgy gondolták,
hogy büntetlenül lehet porig alázni országokat és népeket.
Úgy gondolták, hogy Oroszországgal is meg lehet tenni azt,
amit velünk megtettek Trianonban. Az orosz tőke azonban
mára megerősödött. Oroszország ismét a vezető hatalmak közé
emelkedett. Oroszország nélkül ma már nem lehet Európa és a
világ egyetlen nagy kérdéséről sem dönteni. Oroszország nélkül
ma nem szabad Európa és a világ egyetlen nagy kérdéséről sem
dönteni – hangsúlyozta.

DICSŐSÉG A FEHÉRVÁRI KATONÁKNAK!
A Munkáspárt Fejér megyei szervezete Székesfehérváron
emlékezett az első világháborúra. A párt tagjai szép számban
vettek részt a rendezvényen. Jelen volt Espár István, a KB tagja is.
Veres Péter megyei elnök a székesfehérvári katonai
alakulatok történetéről beszélt, külön is kiemelve a magyar
pilóták hősiességét. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke
a mai háborús veszélyről szólt. A NATO szeptemberben
csúcstalálkozót tart, mondotta. Követeljük, hogy a
magyar kormány ne a héjákat támogassa, hanem keresse a
megegyezést Oroszországgal!
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A FORRÓSÁG NEKÜNK IS FÁJ,
DE A SZERÉNY SIKERBEN FÜRÖDNI SE ROSSZ…
Korábbi szándékunk alapján júliusban is asztallal települtünk
ki Zugló egyik legfrekventáltabb körzetében. Az Örs vezér tér
zuglói oldala 2-3 órára ismét a Munkáspárt politizálásáé volt.
Érdekes tapasztalat, hogy a párt jelenléte már természetes
közeg, a járókelők már ismerőssé váltak nekünk, és ami fontos
- a párt ismerőssé vált nekik.
A kitelepülésnek konkrét apropója is volt. A Munkáspárt
új típusú, I. világháborús értékelésére lehetett mozgósítani.
Sokaknak tudtuk elmondani: „Budapesten, a 32-esek
terén emlékezik meg a Munkáspárt az I. Világháború 100.
évfordulójáról. Jöjjön velünk, legyen jelen, olvassa megemlékező
újságjainkat! A Munkáspárt békét akar!”
És láss csodát – ugyan az embereket a múlt kevésbé izgatta,
inkább a jelenre várták a választ, de felfigyeltek a párt új
hangvételére. Volt rácsodálkozás, volt „aha” élmény.

Természetesen jött is az újabb kérdés. Indul-e a Munkáspárt
az önkormányzati választáson? Jó érzés volt mondani, hogy
igen. A huncut kacsintás talán azt jelenthette, hogy majd
az adott pillanatban az ajánlóívet is aláírja. Nehéz volt
megállni, hogy ne fecsegjük ki a párt még nyilvánosságra
nem hozott álláspontját. Bizony-bizony, többen rákérdeztek:
a Munkáspárt állít-e főpolgármester jelöltet?, és amúgy, hogy
van „a Thürmer”?
Ennyi, mondaná a filmrendező. Valóban ennyi. Néhány
kommunista Zuglóban tette a dolgát. Szerényen és ügyesen.
Ismét megerősödtek abban az álláspontban, hogy „ha melózunk,
még eredmény is lehet”. Mi meg Pest legszebb kerületében úgy
vágyunk már egy kis sikerre. Dolgozunk is érte.
BARÁTH ÉVA

HIROSIMÁRA EMLÉKEZÜNK
SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!
LE AZ AMERIKAI GYILKOSOKKAL!
A Munkáspárt
a hirosimai és nagaszaki atomtámadásra emlékezik
2014. augusztus 8-án, pénteken 10 órakor
BUDAPESTEN, A SZABADSÁG TÉREN,
A REAGAN EMLÉKMŰNÉL.
Ha elítéled az amerikaiak emberiség elleni gaztettét, itt a helyed!
Ha békét akarsz háború helyett, itt a helyed!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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ELŐRE AZ INTERNACIONALIZMUSÉRT
ÉS A BÉKÉÉRT!
A MAGYAR MUNKÁSPÁRT ÉS AZ OSZTRÁK
MUNKAPÁRT KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN

1.

Száz évvel ezelőtt, ezen a napon, 1914. július 28-án kezdődött
az első világháború az Osztrák-Magyar Monarchia
Szerbia elleni hadüzenetével. Az osztrák-magyar hadsereg
Németország és Törökország támogatásával imperialista,
agresszor háborúba kezdett, hogy megőrizze hatalmát és
kiterjessze a területét. Az Osztrák-Magyar Monarchiának
az is célja volt, hogy meggyengítse Oroszországot, NagyBritanniát, Franciaországot és Olaszországot – azaz a
központi hatalmak legfőbb imperialista ellenfeleit.

2.

3.

A politikai érdekeken kívül gazdasági szempontok is
vezérelték a bécsi, a budapesti, a berlini és az isztambuli
kormányt a háborúra. A kapitalizmus világrenddé fejlődött,
így a nagyhatalmak versengtek a nyersanyagokhoz,
piacokhoz, befektetési lehetőségekhez és az olcsó
munkaerőhöz való hozzáférésért.
Mindezek fényében bizton állíthatjuk, hogy egyik
imperialista nagyhatalom sem vívott „igazságos háborút”.
A háború mindannyiuk számára csak a befolyás, a hatalom,

MUNKÁSPÁRT

a gyarmatok, a katonai és gazdasági központok, erőforrások
és anyagi javak megszerzéséről szólt. Figyelmünk
középpontjában most az Osztrák–Magyar Monarchia
szerepvállalása, valamint érdekei és céljai állnak.
4. Az 1867-es kiegyezés kivételes helyzetbe hozta a két
alapító hatalmat a birodalmon belül. A többiek – köztük
csehek, szlovákok, románok, lengyelek, ukránok,
olaszok, szlovének, horvátok, bosnyákok és szerbek –
elnyomott nemzetek, nemzetiségek vagy etnikumok
voltak, akiktől megtagadták az önrendelkezés jogát.
Különösen a szláv népek szálltak szembe az osztrák és a
magyar felsőbbrendűséggel.
5. A Habsburg-ház (Ausztria császárai és Magyarország
királyai) uralma alatt nem tettek érdemi előrelépéseket a
demokrácia irányába. Ausztriában az általános választójogot
csak 1906-07-ben kapták meg a férfiak, miközben
Magyarország fenntartotta a korlátozásokat, megőrizve
ezzel a nemesség, a nagybirtokosok és a nagytőkések
kiváltságos helyzetét. A Monarchia munkásmozgalma nem
csak a demokráciáért, hanem a szocializmusért is harcolt.
6. Az Osztrák-Magyar Monarchia belső konfliktusai szintén
szerepet játszottak az első világháborúban, amely alatt
még inkább elnyomták a demokratikus és nemzeti
mozgalmakat. A háború indirekt célja volt az is, hogy
konszolidálják az osztrák és a magyar felsőbbrendűséget,
csakúgy, mint a kapitalizmust és a nagybirtokokat.
7. A háborúban nyolc millió osztrák-magyar katonát állítottak
fegyverbe, másfél millióan estek el a harcmezőkön,
kétmillióan sebesültek meg, és 1,7 millióan kerültek
hadifogságba. A Monarchia könyörtelen háborút vívott.
A hadsereg számos háborús bűnt követett el az ellenséges
katonák és civilek ellen is, különösen Szerbiában és a
Balkán többi részén, de az osztrák-olasz fronton is, például
mérgesgázzal.
8. Az osztrák-magyar imperializmus és szövetségesei
számára vereséggel végződött a háború, annak céljait
nem érték el. A vezető imperialista hatalmak – NagyBritannia, Franciaország és az Egyesült Államok –
erősebbnek bizonyultak. A háborús veszteségeknek súlyos
következményei voltak az osztrák-magyar területeken.
9. A Habsburgok soknemzetiségű állama darabjaira hullott.
A korábban elnyomott nemzetek és nemzetiségek saját
nemzetállamokat alapítottak, vagy önrendelkezési
jogukkal élve más államokhoz csatlakoztak. A Habsburgház Ausztriában és Magyarországon is lemondott a
kormányzásban való minden további részvételről. Ausztria
számára a saint germaini, Magyarország számára pedig
a trianoni békeszerződés olyan határozatokat – sőt olyan
területi döntéseket – tartalmazott, amelyek a XX. századot,
és részben napjainkat is érintő konfliktusok alapját
teremtették meg.
10. A háború utóhatásai és a nem szűnő társadalmi
igazságtalanságok Magyarországon és Ausztriában
1918-ban és 1919-ben a munkásosztály forradalmi
törekvéseihez vezettek. Miközben a Szociáldemokrata Párt
hamis ígéretekkel félrevezette és megfojtotta az osztrák
forradalmi mozgalmat, Magyarországon létrehozták
a Tanácsköztársaságot. A Tanácsköztársaság Vörös
Hadseregét – melynek osztrák önkéntesei is voltak –
legyőzte az ellenforradalmi Nemzeti Hadsereg és külföldi

11.

12.

13.

14.
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csoportok. A forradalmat eltiporták, a forradalmi erőket
pedig a fehérterror során vadászták le.
Az osztrák és a magyar politika is egyre inkább a
tekintélyelvűség felé mozdult el. Mindkét országban
fasiszta diktatúrákat hoztak létre (Ausztriában csak a
fegyveres ellenállás 1934-es leverése után). Magyarország
már a második világháború előtt a német fasizmus
szövetségese lett, Ausztriát pedig 1938-ban bekebelezte
a náci Németország. Az osztrák és a magyar katonák
együtt harcoltak a német Wehrmachttal abban a népirtó
háborúban, amelyet Hitler rezsimje vezetett.
Két világháború emlékével a hátunk mögött kijelenthetjük,
hogy az imperializmus, mint rendszer, képtelen a békére.
Az imperialista hatalmak folyamatosan vívnak “kis
háborúkat”, és időről-időre nagyobbakat indítanak. Ennek
oka az imperialista versengés. A háborús fenyegetettségért
elsősorban az imperialista nagyhatalmak, mint Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, valamint
szövetségeik, mint a NATO és az Európai Unió a
felelősek. Németország újra visszaszerzi erejét, és európai
dominanciáját használja arra, hogy újra világhatalommá
váljon. Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az
imperializmus világrendjét le kell győzni, hogy lehetetlenné
tegyük a jövő imperialista háborúit. Elutasítjuk az
imperializmus olyan eszközeit, mint a NATO, az Európai
Unió, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank.
Kiállunk az antiimperializmus és az antimilitarizmus
mellett.
Az imperializmus nem csak katonai nagyhatalmi politika
eszköze, hanem a kapitalizmus legfelsőbb foka is. A bankok,
a nagyvállalatok és a hadsereg irányítják az imperialista
kapitalizmust. Eszközeik a tőkeexport, a beavatkozások, az
érdekszférák megszállása, egész népek kizsákmányolása,
mind egy célért: a maximális profitért. A kapitalizmus
legyőzése és az osztály nélküli társadalom megteremtése
olyan világot hoz el, ahol nem csak a háború, hanem a
kizsákmányolás, az elnyomás, a munkanélküliség és a
nyomor is ismeretlen lesz. Tisztában vagyunk vele, hogy
a szocialista társadalom megteremtése Magyarországon
több okból is kudarcot vallott 1989-ben. Őszintén levonjuk
a tanulságot ebből a tapasztalatból, hogy a jövőben ne
kövessük el ugyanazokat a hibákat. A rendszerváltozás
utáni fejlemények megmutatták, hogy a kapitalizmus és
az imperializmus nem tud mást adni az emberiségnek,
mint szisztematikus leépítést a foglalkoztatás, a szociális
védőháló, az oktatás, az egészségügy és a lakhatás területén.
Ma – száz évvel az első világháború kezdete után – azt
látjuk, hogy a kapitalizmus, az imperializmus és a fasizmus
újabb globális háborúba ránthatják bele a világot. Kiállunk
az antikapitalizmus és az antifasizmus mellett.
A Magyar Munkáspárt és az Osztrák Munkapárt ezennel
kijelenti, hogy erőit a demokratikus társadalmi fejlődésért,
a munkásosztály és az elnyomottak jogaiért, az igazságos
társadalomért és a békéért folytatott harcra összpontosítja.
Ennek érdekében támaszkodik az internacionalizmusra és
az együttműködésre, népeink forradalmi hagyományára és
újjászülető erejére, az osztrák és magyar munkásság és az
elnyomott rétegek szabadságvágyára.
Budapest-Bécs, 2014. július 28.
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A HARMINCKETTESEK

MÁRIA TERÉZIA BUDAPESTI HÁZIEZRED, 1906

Az első világháborúért Európa tőkés körei a felelősek. A magyar katonák hősiesen küzdöttek a háborúban. Elhitték, hogy
királyuk és parancsnokaik nemes célokért áldozzák fel őket. A magyar uralkodó osztály azonban nem a hazát védte, hanem
új területeket akart megszerezni. Nem a békét védelmezte, hanem a háborút használta saját céljainak elérésére. A katonák
hősként haltak meg, rossz célokért. Sorozatunkban a háború igazi okait tárjuk fel, a hősökre és áldozatokra emlékezünk, a
mai háborúk ellen emeljük fel szavunk.
AKIK NEVET ADTAK AZ ŐSZIRÓZSÁS
FORRADALOMNAK
A Harminckettesek a magyar hadtörténelem legrégibb ezredei
közé tartoznak. Katonáik számos csatatéren harcoltak hősiesen.
A 32. gyalogezred megalakítása Mária Terézia nevéhez
fűződik. Mária Terézia apjának nem volt fiú örököse. A
Habsburgok női ágának uralkodását nem minden ország
volt hajlandó elismerni. 1740-ben Poroszország hadat üzent
Ausztriának. Mária Terézia trónját a magyar nemesség védte
meg. 1741-ben, Pozsonyban, az országgyűlésen a magyar
nemesség 21 600 katonát ajánlott fel. Ez tette lehetővé hat új
magyar gyalogezred felállítását, köztük a harmincketteseket is.
A 32-esek első parancsnoka Ghymesi Forgách Ignác gróf volt.
Az ezred sokáig az ő nevét viselte. A Forgách-ezred magyar
ezred volt. Ez azt jelentette, hogy magyar területről sorozták
katonáit, magyaros volt a ruházata, magyar nadrággal, magyar
zsinórozással.
A 32-es hadrendi számot 1769-ben kapta meg. Mária Terézia
halálát követően az ezred toborzási székhelyét Pestre helyezték
át. Ekkortól lett az ezred Pest „házi ezrede”. Ferenc József

császár 1890-ben rendelte el, hogy a 32. Gyalogezred örökre
Mária Terézia nevét viselje. Így lett az alakulat neve 32-es Mária
Terézia Budapesti Háziezred. Az ezred a 19. század közepétől az
Üllői úton, a Mária Terézia laktanyában állomásozott. Mi ezt a
laktanyát csak Kilián-laktanyaként ismerjük.
Az ezred 1742 októberében esett át a tűzkeresztségen. A
Baross utcai székház mellett lévő emlékmű hátsó oldalán
láthatjuk azokat az ütközeteket, amelyekben az ezred részt vett.
A XIX. század végéig 14 háborúban, 135 ütközetben vett részt.
Az I. Világháború kezdetén, 1914-ben az ezredet a szerb
fronton vetették be. Később átvezényelték az orosz hadszíntérre.
A háborút az olasz hadszíntéren fejezte be. A Piave folyónál
1918-ban vívta meg utolsó nagy csatáját, mely során a katonák
zöme odaveszett. Az első világháborút nagy áldozatokkal zárták
a 32-esek. A tisztek közül elesett, vagy sebesülése következtében
meghalt 75 fő, eltűnt 7 fő, hadifogságba esett 115, betegségben
meghalt 2. A legénységből elesett 1419 fő, eltűnt 5878, sebesülés
következtében meghalt 1197, összesen 8494 katona. A legénység
5811 arany, ezüst és bronz vitézségi érmet, koronás ezüst és
vaskeresztet kapott.
Az ezred beírta nevét az 1918. októberi polgári-demokratikus

TÖRTÉNELEM

forradalom történetébe is, sőt ők adtak nevet a forradalomnak.
A 32. Gyalogezred katonái az elsők között csatlakoztak a
forradalomhoz. A sapkájukon lévő Habsburg címer helyére
őszirózsát tűztek.
Az őszirózsás forradalomban megalakult köztársaság
kormánya megszüntette az alakulatot, mint császári és királyi
ezredet, de a 32-es hadrendi számát meghagyta, és karhatalmi
feladatokkal bízta meg. Az 1920-as évektől Mária Terézia nevét
a budapesti 1. Honvédgyalogezred viselte. Székhelye szintén az
Üllői úti Mária Terézia laktanya volt.
Az ezred hagyományai tovább élnek. A rendszerváltást követő
haderő-átalakítás során az ezred nevében újra visszakapta a 32es számot, és hadrendi megnevezése MH 32. Budapest Őr-, és
Díszezredre változott. 2007. január elsejétől az ezred megszűnt.
Létrejött az MH Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalja,
amely vállalta, hogy továbbviszi a 32. Gyalogezred emlékét
nevében és hagyományaiban egyaránt.
A 32-ES VÖRÖS MUNKÁSEZRED EMLÉKE
1919. március 21-én megalakult a magyar munkásság első
állama, a Tanácsköztársaság. Magyarország ellenséges államok
gyűrűjében volt. Délen a francia hadsereg, keleten a román
hadsereg, északon a csehszlovákok nyomultak Magyarország
felé.
A tanácskormány március 24-én elrendelte a Vörös
Hadsereg felállítását. Ezzel párhuzamosan a budapesti gyárak
munkásaiból megkezdték munkászászlóaljak szervezését.
Április 23-ra a budapesti munkásezredek összlétszáma már 13
ezer fő volt. Nyárig 18 munkásezredet állítottak fel, mintegy 40
ezer katonával.
1919 májusában a Vörös Hadsereg kötelékében megalakult
a 32-es budapesti ezred. Nem nevezték munkásezrednek, de a
gyalogezred új katonái a budapesti munkásságból kerültek ki,
főleg vasmunkásokból. Május elején az ezredlétszám 1443 fő
volt.
A 32-es ezredet a Vörös Hadsereg I. hadosztályába sorolták
be. A hadosztály parancsnoka az akkor 38 éves Kerekes
József alezredes volt. A Horthy-korszak idején a rangját
elvesztette, 1945 igazságot szolgáltatott neki is: nyugállományú
vezérezredessé nevezték ki.
1919. május 15-én az I. hadosztály parancsot kapott Miskolc
visszafoglalására. Az első világháború lezárulta óta ez volt
a legerőteljesebb saját kezdeményezésű magyar támadó
hadművelet. A vörös katonák visszafoglalták Miskolcot, majd
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Salgótarjánt. A hadműveletekben kimagasló szerepet játszottak
a 32-es ezred katonái.
A Vörös Hadsereg május 30-án általános támadást
indított a cseh fronton. Az északi hadjárat vezetője Stromfeld
Aurél, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke volt. A katonák
lelkesedésének, Stromfeld tehetségének, valamint a sok
hivatásos tiszt szakképzettségének köszönhetően, az északi
hadjárat meglepő sikereket ért el.
A magyar csapatok az Ipolyon, a Dunán és a Sajón átkelve
már az első napon elfoglalták Ipolyságot, Losoncot, Párkányt,
Szikszót és Putnokot. Május 31-én heves harcok árán foglalták
vissza Rimaszombatot és Edelényt.
Június 1-jén a magyar csapatok átkeltek a Hernádon, északi
irányban pedig megállás nélkül nyomultak előre Kassa felé.
Június 6-án kemény harcok árán elfoglalták Kassát. Június 9-én
vonultak be Eperjesre. Június 10-én a Vörös Hadsereg elérte a
történelmi országhatárt.
A 32-es vörös ezred fontos szerepet kapott a
Tanácsköztársaság belső védelmében is. 1919. június 24-én
délután 4 órakor a Róbert Károly körúti Engels (volt Vilmos)
laktanya udvarán 20 ágyúlövés dördült el. A volt Ludovika
Akadémia parkjában felállított üteg 10 lövéssel továbbította a
jelt. Erre az óbudai hajógyár térségében a dunai flottilla három
hajója: a „Csuka” őrnaszád, a „Maros” monitor és a „Pozsony”
őrnaszád legénysége, tisztjeinek ösztönzésére, árbocra húzta
a magyar királyság lobogóját, és megindult dél felé. Kezdetét
vette a budapesti ellenforradalmi puccs.
A 24 éves Lőwy Béla hadnagy, a ludovikások új politikai
megbízottja, a KMP egyik alapító tagja a 32. gyalogezred
30 újoncával behatolt a Ludovika Akadémia épületébe, és
megkísérelte visszafoglalni az épületet. Tűzharcba keveredtek
a ludovikásokkal. A harminckettesek közül 17-en estek el
a proletárhatalom védelmében, köztük Lőwy is. Este a 32esek újabb erőkkel bevették a Ludovikát, és a Józsefvárosi
telefonközpont épületét is.
***
A szocialista korszakban a mellettünk lévő szobor emlékeztetett
az egykori 32-es Mária Terézia ezredre. Vele szemben egy
emléktábla a 32-es vörös ezred emlékét őrizte. A szocialista
kor mindkettő emlékét védte. A mai tőkéskor feledtetni akarja
a Tanácsköztársaságot. A mi dolgunk, hogy megőrizzük
a 32-es vörös ezred emlékét, és továbbadjuk a felnövekvő
nemzedékeknek.

MUNKÁS
UNKÁ ZÁS
SZLÓ
L ALJ

12

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 31. SZÁM
2014. AUGUSZTUS 2.

KÜLFÖLD

ÁGYÚTÖLTELÉKNEK VISZIK A MAGYAROKAT

ÚTLEZÁRÁSOKKAL TILTAKOZNAK
A MOZGÓSÍTÁS ELLEN KÁRPÁTALJÁN
Az ukrán hadseregben elrendelt részleges mozgósítás ellen
kezdődött több száz fős tüntetés kedden Munkácson, miközben
a közeli Beregrákoson (Rakosino) második napja tartják
lezárva a Csap-Kijev főútvonalat a tüntetők; a Huszti és a
Beregszászi járás több településén is volt útlezárásos tiltakozás.
A munkácsi hadkiegészítő parancsnokság épülete előtti tüntetésen
a hadseregbe behívott tartalékosok női hozzátartozói azt követelték
a katonai hatóságtól, hogy férjeiket, fiaikat és fivéreiket ne
vigyék a kelet-ukrajnai háborús övezetbe. A tiltakozók szerint a
terrorellenes műveletben csak megfelelően kiképzett katonáknak
lenne szabad részt venniük. (Az ukrán parlament ráadásul
törvénymódosítást fogadott el, amelyben felemelte a tartalékos
tisztek hadkötelezettségségének maximális életkorát az eddigi 50
évről az altiszteknél 60, a főtiszteknél 65 évre.)
A „Kárpátalja, ne háborúzz!” jelszót skandáló nők a
katonai parancsnokságtól a város egyik legforgalmasabb
útkereszteződéséhez vonultak, és lezárták a forgalom elől.
A tüntetők azt követelték, hogy Lengyel Zoltán polgármester
tárgyaljon velük, ellenkező esetben lezárják a városon áthaladó
nemzetközi vasútvonalat is. A tiltakozás azután is folytatódott,
hogy Munkács első embere találkozott a tüntetőkkel és a
„kényszermozgósítás” leállítását követelő közös beadványt
fogalmazott meg velük együtt az ukrán elnöknek.
A város melletti Beregrákoson és három szomszédos
községben hétfőn délután mintegy harminc nő és gyerek
lezárta a településen áthaladó nemzetközi főútvonalat,
aminek következtében hatalmas forgalmi dugó alakult ki

LÁBBAL TIPORJÁK A DEMOKRÁCIÁT
A Munkáspárt a demokrácia meggyalázásának, a fasiszta
diktatúra újabb megnyilvánulásának tartja az ukrán
parlament döntését az Ukrán Kommunista Párt parlamenti
frakciójának feloszlatásáról.
Az ukrán hatalom Kelet-Ukrajnában terroristaként
bánik saját állampolgáraival, válogatás nélkül lövi a polgári
lakónegyedeket, félresöpri a választók akaratát, üldözi a
kommunistákat, és mindenki mást, aki másként képzeli el
Ukrajna jövőjét.
Teheti mindezt azért, mert maga mögött tudja az Egyesült
Államok és az Európai Unió politikai, pénzügyi és katonai
támogatását.
A Munkáspárt felszólítja a magyar kormányt: hagyjon fel
a polgári demokratikus értékeket lábbal tipró ukrán fasiszta
diktatúra támogatásával! Ha a magyar kormány demokratának
vallja magát, ítélje el a demokrácia lábbal tiprását Ukrajnában!
Mondjon nemet az EU újabb oroszellenes szankcióira! Ne
engedje, hogy Európa tovább rohanjon a háborúba!
Munkáspárt Elnöksége

mindkét irányban. Munkács felől Ungvár és az ukrán-szlovák
határátkelőhely csak több tíz kilométeres kerülővel érhető el.
Az ukrán és magyar lakosságú faluban a tiltakozást az a hír
váltotta ki, hogy 300 helyi férfit fognak a hadseregbe behívni,
és a kelet-ukrajnai terrorellenes műveleti övezetbe vinni. A
tiltakozók kedden sem voltak hajlandók feloldani az útblokádot,
jóllehet reggel beleegyeztek, hogy beadványban fordulnak
az ukrán állam vezetőihez, amelyben azt követelik, hogy ne a
civileket, hanem a rendvédelmi szervek munkatársait hívják be
katonai szolgálatra.
Hétfő délután a Huszti járás négy településén tartottak főként
nők útlezárásos tiltakozást, de estére mindenütt feloldották
a blokádot. A tüntetők azonban kilátásba helyezték, hogy
amennyiben a hatóságok nem szüntetik be a mozgósítást,
folytatják a tiltakozást.
Ugyancsak útlezárással tiltakoztak hétfő délután a nők a
Beregszászi járás több magyarlakta településén. Forgalmas
közlekedési útvonalakat vettek blokád alá Nagyberegen,
Kígyóson, Beregújfaluban és egy nappal korábban Gáton.
Ilosván (Irsava) hétfőn helyi és környékbeli hadköteles férfiak
tüntettek a járási állami közigazgatási hivatal épületénél a részleges
mozgósítás ellen. A tiltakozók bejelentették, hogy a behívások
folytatódása esetén lezárják a fő közlekedési útvonalakat.
A tiltakozó megmozdulásokat nagyrészt olyan hírek
váltották ki, hogy hatósági emberek mikrobuszokkal járják
a településeket, és erőszakkal fogdossák össze és viszik el a
hadköteles férfiakat. Ivan Vaszilcjun ezredes, a Kárpátalja
megyei hadkiegészítő parancsnokság parancsnoka hétfői
sajtótájékoztatóján hadititokra hivatkozva nem volt hajlandó
elárulni, hogy hány tartalékost fognak behívni a hadsereg
soraiba a részleges mozgósítás 45 napja során. A kárpátaljai
ukrán nyelvű médiában ugyanakkor olyan hírek jelentek meg,
hogy a megyéből a mostani részleges mozgósítás során hatezer
tartalékost hívnak be katonai szolgálatra. Kárpátaljáról eddig
kilenc katona vesztette életét a kelet-ukrajnai harcokban.
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KIJEVI TERRORHÁBORÚ A LAKOSSÁG ELLEN
A MALAJZIAI GÉP LELÖVÉSE CSAK AMERIKÁNAK
ÉS AZ UKRÁN REZSIMNEK ÁLLT ÉRDEKÉBEN

Az ukrán kormány folytatja a polgárai elleni terrorháborút; ágyúkkal, repülőkkel, amerikai rakétákkal lövik
Donyecket és Luganszkot. Közben Washington a malajziai gép lelövésére – amely Moszkvának és a felkelőknek
biztosan nem állt érdekében – hivatkozva bele akarja sodorni Oroszországot a háborúba. Nem utolsó sorban kizárólag
az USA érdeke volt az újabb, Magyarországnak is kárt okozó uniós gazdasági szankciók elfogadása is.
A terroristák lőtték le a Malaysia Airlines Amszterdamból
Kuala Lumpurba tartó Boeing 777-es gépét, amely 10 ezer méter
magasan repült - jelentette ki Petro Porosenko ukrán elnök. Az
„ukrán nép vezetője” gátlástalanul hazudik. A népi ellenállás
egészen biztosan nem lőhette le, mert nincs ilyen rakétájuk, és
nem is lenne érdekük. Nincs semmilyen bizonyíték az orosz
részvételre, viszont tény, hogy az ukránok azonnal támadást
indítottak a katasztrófa környezetében, és nem engedték be oda
a nemzetközi megfigyelőket sem.
Kiderült az is, hogy a Kelet-Ukrajnában lezuhant maláj
utasszállító utasainak tetemei azért hevertek három napon át
szanaszét, harminc fokos melegben a katasztrófa helyszínén, mert
az EBESZ nem engedélyezte, hogy a Moszkva-barát felkelők
elhelyezzék őket. Alekszandr Borodaj, a donyecki népköztársaság
miniszterelnöke szerint a szakadárok azonnal össze akarták
gyűjteni a holttesteket, és könyörögve kérték a nemzetközi
szervezeteket, hogy mihamarabb küldjék a helyszínre szakértőiket,
biztosítva azt is, hogy szavatolni fogják biztonságukat.
„Ránk azonban rendkívüli nyomást gyakorolt az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselője,
aki azt szajkózta, hogy ő 57 országot képvisel, és semmi szín
alatt ne merjünk hozzányúlni a halottak tetemeihez, ellenkező
esetben ezt és ezt fogja tenni velünk az EBESZ mind az 57
tagországa” - mondta Borodaj, aki szerint az EBESZ-illetékes
megparancsolta, hogy ne nyúljanak a holttestekhez, és várják
meg a szakértők érkezését.
A donyecki szakadárok vezetője úgy folytatta, hogy három
napot vártak, de egyetlen szakértő sem érkezett a katasztrófa
helyszínére, mindenki Kijevben „csücsült”. „Tovább hagyni

a holttesteket a szabadban harminc fokos melegben? Ez
képtelenség, egyszerűen embertelen! Horrorfilmbe illő helyzet!”
- mondta Borodaj.
Horrorfilmbe illő az is, amit az ukrán hadsereg és az
úgynevezett „nemzeti gárda” saját polgárai ellen művel. A
„terrorista ellenes hadművelet” során a kijevi katonák csak
lapzártánk napján kiirtották egy idősek otthonának öt lakóját,
nyolc további civil pedig megsebesült Luganszkban, a Donyeck
megyei Horlivkában pedig 17 civil - köztük három gyerek - halt
meg, és 43 ember szenvedett sérüléseket.
Az Európai Unió közben újabb szankciókat vezetett be
Oroszország ellen a „demokratikus Ukrajna” megsegítésére –
miközben az unióban elképzelhetetlen módon a helyi hatalom
feloszlatta a kommunisták parlamenti frakcióját és a párt
betiltását kezdeményezte. A szankciók kizárólag az USA
érdekeit szolgálják: az uniónak nem érdeke Oroszországgal
gazdasági háborúba keveredni, miközben az amerikai tőke
betör a gyengülő Európába.
Az oroszbarátsággal vagy baloldalisággal aligha vádolható
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Parragh
László szerint súlyos következményei lehetnek az Oroszország
elleni európai uniós szankcióknak, amelyek az európai
gazdaságnak is jelentős kárt okozhatnak, és következményeik
hosszú évekig meghatározhatják Európa fejlődését. Parragh
László szerint naivság azt hinni, hogy miközben az orosz
gazdaság sérül, az európai nem, hiszen a két gazdaság egymásra
utalt. A kamara elnöke hangsúlyozta azt is: nem mindegy, hogy
ki fizeti a szankciók hatásának költségeit, kit sújtanak legjobban
a károk, és figyelmeztetett Magyarország kitettségére is.
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MEG KELL ÁLLÍTANI IZRAEL GYILKOS HÁBORÚJÁT!
Az izraeli hadsereg tovább folytatja a palesztinok gyilkolását a Gázai övezetben. Ki kivel háborúzik? A számok magukért
beszélnek: július 8-a óta legalább 1200 palesztin vesztette életét, az izraeli hadsereg 53 katonát vesztett. Ráadásul megbukott
az izraeli támadás ürügye is, kiderült, hogy a Hamásznak semmi köze nem volt a júniusban meggyilkolt három izraeli
fiatalhoz. Alább Izrael gyilkos háborújának eddigi krónikáját olvashatják.

2014. július 8.: Az izraeli légierő hadműveletet indított a Gázai
övezet ellen.
2014. július 11.: Négy nap alatt több mint száz palesztin
vesztette életét az izraeli hadműveletben.
2014. július 13.: Mahmúd Abbász palesztin elnök arra kérte
az ENSZ-t, hogy a konfliktusra való tekintettel vegye
„nemzetközi védelem alá” a palesztin területeket.
2014. július 16.: Az izraeli hadihajók lövedékei megöltek négy,
a tengerparton futballozó gyermeket Gázában. A művelet
kezdete óta meghalt palesztinok száma meghaladta a
kétszázat.
2014. július 17.: Az izraeli hadsereg szárazföldi offenzívát
indított. Nem volt példa hasonlóra a 2008-2009-es, 1440
palesztin halálát okozó „Öntött ólom” hadművelet óta.
2014. július 21.: A gázai konfliktus mielőbbi rendezése
érdekében Kairóba érkezett John Kerry amerikai
külügyminiszter és Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára. A két
politikus azonnali fegyvernyugvást sürgetett. A palesztin
halottak száma elérte az ötszázat.
2014. július 23.: Az ENSZ emberi jogi tanácsa úgy határozott,

hogy vizsgálatot indítanak az izraeli offenzíva során
esetlegesen elkövetett háborús bűnök feltárására.
2014. július 24.: Csapás ért egy palesztin óvóhelyként használt
ENSZ-iskolát a Gázai övezet északi részén, a támadásban
legalább 17-en meghaltak.
2014. július 25.: Ban Ki Mun és John Kerry hétnapos
humanitárius tűzszünetre szólította fel a Gázai övezetben
harcoló feleket. Izrael és a Hamász tizenkét órára
felfüggesztette a hadműveletet.
2014. július 27.: Folytatódtak a harcok, a palesztin áldozatok
száma meghaladta az ezret. Barack Obama amerikai elnök
„azonnali, feltétel nélküli” humanitárius tűzszünetet
sürgetett.
2014. július 28.: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nyilatkozatban
tartós fegyvernyugvásra szólított fel. Benjámin Netanjahu
izraeli kormányfő kijelentette, hogy országának „hosszú
hadműveletre” kell készülnie a Gázai övezetben.
2014. július 29.: Egy tüzérségi lövedék becsapódása miatt
leállt az övezet egyetlen erőműve, amely a terület
áramszükségletének ötödét szolgáltatja.
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Hatvan éves lenne a Comandante
Nicolás Maduro elnök vezetésével megemlékezéseket tartottak Venezuelában hétfőn a
tavaly elhunyt Hugo Chávez születésének 60.
évfordulóján, és többek közt felavatták az egykori
elnök szülőházában kialakított múzeumot.
Mielőtt Maduro ellátogatott rákban elhunyt elődje
szülőhelyére, kormányának tagjaival Caracasban
felkereste a Cuartel de la Montanát, ahol Chávez
maradványait őrzik. Nicolás Maduro kijelentette: a
venezuelai nép Chávez iránt érzett feltétlen szeretete
életben tartja Chávezt. „Mi vagyunk Chávez, ma és
mindörökké” - fogalmazott. Az ünnepség tűzijátékkal
és egy születésnapi dal eléneklésével zárult.
A dél-amerikai országban koncertekkel és a
Chávez által kedvelt llanera zenével, felolvasásokkal,
bemutatókkal és más módokon emlékeztek meg
a néhai politikusról, aki 1999 és 2013 között volt
Venezuela első számú vezetője. Az utcákat ellepték
a Chávezt ábrázoló képek, hangosbeszélőkön a
politikus beszédeit játszották le. A néhai elnök
rajongói ChávezPro néven még új betűtípust is
alkottak, amely a „Comandante” kézírását utánozza.
Chávez pártja egyébiránt a napokban tartotta első
kongresszusát az elnök halála óta. A tanácskozáson
a mozgalom örökös vezetőjévé választotta a néhai
politikust.

