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THÜRMER GYULA

A BÉKE TŐLED IS FÜGG!
Lehet magasabb a minimálbér, emelkedhetnek a nyugdíjak,
adhatnak gyermekvállalási támogatást, csokot, gyedet és még
ki tudja mit, de mit sem ér az egész, ha jön a háború. A gyereket nem csak megszülni kell tudni, de felnevelni is. Békében,
biztonságban.
A háborúkat sohasem mi, egyszerű emberek robbantjuk ki.
Mi eszközök és áldozatok vagyunk azok kezében, akik hatalmuk megőrzésére és gyarapítására egy adott pillanatban nem
látnak más eszközt, mint a háborút.
A háborútól minden ember tart,
legalábbis a normálisok. Azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy hetven éve
nem volt háború Európában, miért
pont most lenne. Hajlamosak vagyunk
becsukni a szemünket, és nem látni,
hogy 1999-ben Jugoszlávia ellen a
NATO valóságos háborút folytatott.
Hidakat, gyárakat romboltak, embereket öltek. De nem akartuk észrevenni,
pedig a bombák Palicsra is hullottak,
alig három kilométerre Magyarországtól.
Most sincs még háború, de már
szinte minden adott a háborúhoz. A
nagyhatalmak egymásnak feszültek.
Egyre több fegyvert állítanak egymással szembe, egyre nő a szembenállás
szintje.
Az USA térdre akarja kényszeríteni Oroszországot. Orosz
gáz és atomerőmű helyett amerikait vegyetek! Amerikai beruházásokat az oroszok pénze helyett! Amerikai fegyvereket venni, rakétákat telepíteni az oroszok ellen! Nagyjából ezt akarja
ma az USA Európától, így tőlünk is.
Az EU-országoknak a nagyhatalmi ambíciókat tápláló lengyeleket és az orosz fóbiában élő balti államokat leszámítva,
nincs kedvük háborúzni. De a Balkán kellene nekik, Ukrajna
is, Belarusz is, hiszen új piacok nélkül bajos lesz az EU válságát leküzdeni.

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
De útjukban áll az
orosz tőke. Magához elmondjuk, miként is látjuk az
éppen esedékes eseményeket a saját
tért a kilencvenes
politikai értékítéletünk alapján,
évek pofonjaiból.
balszemmel.
Putyin nem táncol
úgy, ahogyan Amerika fütyül. Visszavette a Krímet, ott van Szerbiában, rakétára
rakétával válaszol. Európa nagy részének gázellátása ma
tőle függ.
Az EU-t mély repedések választják szét. A közép-európai
tőke megerősödött. A visegrádiaknak már nem elég, hogy a
nyugat érdekszférájában élnek. Beleszólást akarnak Európa sorsába.
A német és a francia tőke nem akar
osztozni, és mindent bevet a nemzeti
önállóskodás leverésére, a migránsok
beengedésétől kezdve a belügyekbe
való beavatkozásig.
Az EU a tőkésállamok szövetsége.
Kezelnie kellene a konﬂiktusaikat,
de nem tudja. Egy háború összezárná
a sorokat, elnyomná az elégedetlenkedők hangját. Megfojtaná a dolgozó
tömegek szociális harcát, amelyek
egyre kevésbé akarják a milliárdosok
túlélését ﬁzetni. A fegyverkezés, a
háborús konjunktúra jóllakatná a
középosztályokat, amelyek ma jobban
veszélyeztetve érzik magukat, mint
bármikor korábban. Igen, egy háború ma jól jönne a milliárdosoknak.
És nekünk? Nekünk mit hozna az európai háború? A NATO
és az EU háborúja Oroszország ellen nem a távoli Afganisztánban, sőt még csak nem is Szíriában zajlana, hanem itt.
Ha háború lenne, az amerikai tankok és katonák a mi útjainkat használnák. Pillanatok alatt felvonulási színtérré válnánk.
Ha háború lenne, az orosz rakéták Pápára hullanának, ahonnan a NATO hadászati szállításait végzik. Székesfehérvárt
lőnék, ahol NATO parancsnokságok vannak. Győr és Debrecen
is hadicélpont lenne, ahol katonai jelentőségű üzemek vannak.
Ha háború lenne, már nem kellene ostrom alá venni a budai várat. A precíziós szárnyas rakéták enélkül is eltalálnák a
Sándor palotát is, meg a Karmelita kolostort is. Nem túl sok
maradna a magyar államiságból.
Ha háború lenne, a katonáskodás nem szerény kockázattal
járó jól ﬁzető állás lenne, mint manapság, hanem szinte biztos
út a halálba.
Május 26-án új Európai Parlamentet választunk. A milliárdosok uralmát nem dönthetjük meg. De erős ﬁgyelmeztetést
küldhetünk. Ne merészeljétek háborúba sodorni Európa népeit! Elég az Oroszország elleni szankciókból! Elég a fegyverkezésből! Békét és megegyezést akarunk Oroszországgal.
A Munkáspárt az egyetlen párt, mely ezzel a programmal
indul. Támogasd a Munkáspártot! A béke tőled is függ!

A GYEREKET

NEM CSAK
MEGSZÜLNI

KELL TUDNI, DE

FELNEVELNI IS.

BÉKÉBEN,
BIZTONSÁGBAN.

VENEZUELA
NÉPE A FÜGGETLENSÉG,
A BOLIVÁRI
FORRADALOM
MELLETT VAN

Venezuela népe a függetlenség, a
bolivári forradalom mellett van
Az államcsínykísérlet harminc
nap alatt összeomlott – jelentette
ki Nicolás Maduro, Venezuela
elnöke. (http://www.avn.info.ve/
contenido/presidente-maduro-30días-después-golpe-estado-hafracasado)
Az eseményeket az indította el,
hogy Juan Guaidó, a venezuelai parlament elnöke ideiglenes
köztársasági elnöknek kiáltotta
ki magát, és ezt az USA azonnal
elismerte. Mi is történt eddig? Az
USA minden kísérlete ellenére a
venezuelai hadsereg nem állt át az
ellenzék oldalára, hanem Maduro
elnök mellett van. Az USA minden törekvése ellenére az ellenzék
nem tudott olyan összeütközést
provokálni, mely nyílt utcai harcokhoz vezetett volna. Az USA,
az EU ugyan az ellenzék oldalára
állt, de kitart a hivatalos kormány
mellett Oroszország, Kína, Kuba,
Törökország és több más állam is.
A legfontosabb: Venezuela népe a
függetlenség, a bolivári forradalom mellett van.
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A FŐPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT
A Török Kommunista Párt harcba száll a legnagyobb török
város, Isztambul főpolgármesteri székéért – jelentették be a
párt választási gyűlésén. (http://news.sol.org.tr)
Március 31-én önkormányzati választásokat tartanak Törökországban. A 15 millió lakosú Isztambulban is megválasztják a város főpolgármesterét. A kormánypárt (AKP)
jelöltje a korábbi miniszterelnök, a 63 éves Binali Yıldırım.
A parlamenti ellenzék (CHP) jelöltje a 49 éves Ekrem
İmamoğlu. Mindketten hivatásos politikusok. A Török KP
színeiben a 45 éves munkásasszony, szakszervezeti vezető
Zehra Güner Karaoğlu indul. A Török KP tisztában van
vele, hogy nem nyerhetnek, de a választási kampányban
megmutatják, hogy a tőkés pártokon kívül van más választási lehetőség is, sőt a dolgozók számára az egyetlen jó
megoldás a Török KP.

ORBÁN NEM AKAR SEMLEGES MAGYARORSZÁGOT,
A MUNKÁSPÁRT VISZONT IGEN
A Rzeczpospolita című lap megkérdezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert: a Wall Street Journal szerint Orbán
Viktor amerikai diplomatákkal beszélgetve kijelentette, hogy Magyarország is semleges akar lenni, mint Ausztria. Válasz: Orbán
nem mondott ilyet. (https://www.rp.pl)
Magyarország tőkés ország. A magyar uralkodó osztály azért lépett be a NATO-ba, mert az EU mellett a NATO jelenti a magyar
kapitalizmus legfontosabb külső garanciáját. Magyarán: eddig
egyetlen NATO-országban sem váltották le a kapitalizmust, a
pénz és a tőke uralmát. Az Orbán-kormány sem akar kilépni. A
NATO-tagság jó lehet a tőkéseknek, de nem jó a népnek. Milliárdokat költünk fegyverkezésre, katonákat tartunk idegen érdekekért külföldön, háborúba sodródhatunk Oroszországgal.
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TÜNTETNEK A POSTÁSOK

Március 9-én lesz a postás szakszervezetek demonstrációja. A postások a Magyar Tudományos Akadémia előtt gyülekeznek majd, átmennek a Lánchídon
és végül Bártfai-Mager Andrea nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter irodája elé vonulnak, ahol egy
petíciót szeretnének átadni. Fel akarják
hívni az állami vállalatok működéséért
felelős vezető ﬁgyelmét arra, hogy a
30, sőt egyes területeken 40 százalékos
elvándorlás miatt a stabil dolgozók helyzete tarthatatlan, van olyan postahivatal,
ahol 30 kézbesítő 50 körzetet lát el, de
nagy a létszámhiány a logisztikai területen és a hivatali felvételi ablakoknál is. (https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/buszokkal_hozzak_a_postasokat_a_marciusi_tuntetesre.679243.html)
Az elégedetlenségi hullám egyre több szakmát ér el. Az emberek kezdenek rájönni, hogy a kormány az egyik kezével ad valamit,
de a másikkal meg elvesz, s láthatóan egyre többet. Az élet nehezebbé vált az elmúlt időszakban. A dolgozók és a szakszervezetek
pedig felismerték, hogy komoly erőt jelentenek, és ez az erő képes a harcra. Sok sikert, postások, harcra fel!

DRÁGA GYÓGYSZEREK: MI FIZETJÜK MEG
A TŐKÉS GYÁRAK PROFITJÁT

A magyarok csaknem 60 százalékának jelent anyagi megterhelést a
gyógyszerek megvásárlása – derült ki az Eurostat adataiból. Kiderült,
hogy itthon az emberek 17,1 százalékának nagyon súlyos kiadás a felírt
gyógyszerek megvásárlása, míg 41,1 százaléknyian ugyan nem rokkannak bele a gyógyszervásárlásba, de azért nekik is elég komoly teher
megvenni mindent. (https://www.penzcentrum.hu)
A kapitalizmusban a gyógyszer elsősorban üzlet. A gyógyszer a fegyver
és a kábítószer mellett a legjövedelmezőbb üzletág. A jelenlegi egészségbiztosítási rendszer csak részben tudja ellensúlyozni a gyógyszerek árának
emelését. Az állami egészségügyi kiadások részesedése a GDP-ben nem
nő. Így a tőkés Magyarországon velünk ﬁzettetik meg az egészségünket.

KORDÁS -SZÉKELY: KÉPESEK-E A DOLGOZÓKÉRT
KÜZDENI A TŐKÉVEL SZEMBEN?
Kordás Lászlót választotta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökének a szervezet tisztújító kongresszusa csütörtökön. A szövetséget egyébként 2015 óta Kordás vezette, tehát most másodjára kapott bizalmat. Az alelnöki poszton sem történt
változás: Székely Tamás, a vegyipari szakszervezeti szövetség elnöke ugyancsak második ciklusát kezdheti meg ezen a poszton.
(www.szakszervezet.hu)
A túlóra új szabályozásával a kormány kihívta maga ellen a sorsot, és eleinte úgy tűnt, hogy a szakszervezetek ki tudják használni ezt a helyzetet. De nem tudták. Sejtették, hogy a törvény megváltoztatását egyedül aligha tudják kikényszeríteni, ezért elfogadták a liberális pártok támogatását. Ettől a pillanattól kezdve a szakszervezetek ügye, a dolgozók
ügye háttérbe szorult.
December óta sokan lépnek be a szakszervezetekbe. Sokan örülnek annak, hogy végre hallatják
hangjukat a szervezett dolgozók. Az Audisok sikere
harcra ösztönöz másokat, még akkor is, ha tudjuk,
hogy másutt mások a feltételek. De a java most jön.
Sikerül-e felszámolni a szakszervezetek elaprózottságát? Képesek-e elválasztani a dolgozók érdekvédelmi harcát a politikai pártok hatalmi csatáitól?
Képesek-e osztályuk, a munkások, a dolgozók érdekeiért küzdeni a tőke érdekeivel szemben?
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A zuglói önkormányzat Civil
Munkáért Díjjal ismerte el a
Studium Generale Zuglói Egyesület munkáját. Az egyesület a
Munkáspárt tagjainak áldozatos
munkája mellett ﬁatalok korrepetálásában, vizsgára való felkészítésében ad segítséget.

BUDAPEST: TELJES GŐZZEL AZ EP-VÁLASZTÁSOK FELÉ
A fővárosi párttagság képviselői is megtartották vezetőségválasztó gyűlésüket.
A tagértekezlet részvevői hangsúlyozták,
hogy most nincs fontosabb feladat, mint
a 27. kongresszus programjának végrehajtása. Erős Munkáspártot kell teremteni Budapesten is. Megválasztották a
budapesti szervezet vezetését. A budapesti elnök ismét Kajli Béla, az országos
Elnökség tagja lett.

MISKOLC: ÚJ ELNÖK A
BORSODI SZERVEZET ÉLÉN

A borsodi párttagság értekezlete Fülöp József Istvánnét, a Központi
Bizottság tagját választotta meg a megyei szervezet elnökévé. Thürmer
Gyula, a párt elnöke köszönetet mondott Budai Ferencnek, a szervezet
eddigi elnökének azért, hogy a legnehezebb időkben vállalta a párt
irányítását a megyében és sokat tett a Munkáspárt megerősödéséért,
tekintélyének és befolyásának erősítéséért.

BARANYA: MEGERŐSÍTETTÉK A SZERVEZET
EDDIGI ELNÖKÉT
Baranyában ismét Kós Zoltán lett a megyei szervezet
elnöke, akit a párt 27. kongresszusán a Központi
Bizottság tagjává is választottak. A feladat, ami a
megye előtt áll nem kicsi, de megoldható. Lelkesedés,
elkötelezettség és fegyelmezett munka kell hozzá.
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A párt 27. kongresszusán elhatároztuk,
hogy elindulunk az európai parlamenti
választásokon. Nem azért, mert szeretnénk az Európai Uniót vagy az Európai
Parlamentet. Egyiket sem szeretjük.
Másról van szó.
A választás ma az egyetlen alkalom
arra, hogy mindenféle hivatalos engedély
nélkül kimehessünk az utcára, megmutathassuk a Munkáspártot, agitálhassunk
a párt politikája mellett. Nem kell engedély
sem a rendőrségtől, sem az önkormányzattól, se senkitől. Ez nagy könnyebbség.
Az európai parlamenti választás az
egyetlen olyan választás, ahol nem kell helyi jelölteket keresgélnünk, győzködnünk,
mert egy országos listára szavazunk. Ez is
nagy könnyebbség.
Az európai parlamenti választáson nem
kell nézni, hogy abban a városban, abban
a választókerületben lakik-e az illető, vagy
sem, mert az egész ország egy választókerület. Bárki bárhol adhatja ajánlását, függetlenül attól, hogy hol lakik. Ez is nagyon
nagy könnyebbség.
Mit érhetünk el az európai parlamenti
választáson? Elérhetjük, hogy jobban ismerjék a pártot. Több médiát kaphatunk,
amiből az elmúlt időkben szinte semmi
sem jutott. Ez pedig azt eredményezi, hogy
megkopott az ismertségünk. Ez nem jó, és
ezen valamit tudunk javítani a választási
kampányban.
Új embereket találhatunk. A pártban
most fő feladat, életfontosságú feladat,
hogy új tagokat vegyünk fel. De új emberekkel csak konkrét helyzetekben, az utcán,
a piacon, az ajánlásgyűjtéskor találkozhatunk.
Erősíthetjük a szervezeteinket. 20
ezer ajánlást csak szervezetten lehet öszszegyűjteni. Ehhez az kell, hogy minden
megyei elnökség kollektív vezetőszervként
gondolkodjon és dolgozzon. A megyei
elnökségeknek érteniük kell a választás
fontosságát, és tudniuk kell megszervezni
az ajánlásgyűjtést.
És a legfontosabb: megmutathatjuk a

H ÚS Z E Z E R

, AVAGY MIT
NYERHETÜNK ÉS MIT VESZÍTHETÜNK

társadalomnak, hogy vagyunk, hogy a
Munkáspárt országos erő, amellyel számolni kell. A Munkáspárt – akár indul a választáson, akár nem – természetesen minden körülmények között a szocializmus,
a marxizmus, a forradalom eszméjének
hordozója marad. De a polgári demokrácia
viszonyai között azt is meg kell tudnunk
mutatni, hogy e szabályok között is helyt
tudunk állni. Ehhez most 20 ezer érvényes
ajánlás kell.
Kinek kell gyűjteni? Minden párttagunknak. Aki beteg, aki mozgásképtelen,
attól legalább az ő támogatását be kell
gyűjteni, és ha lehet, a családtagokét is.
Aki idős, de nagyobb munkára már nem
vállalkozik, gyűjtse össze a környezetében,
a családtól, a szomszédoktól, az ismerősöktől.
Aki ﬁatalabb vagy ügyesebb, tapasztaltabb, ők alkotják a fő erőt. Nekik kell az
ajánlások zömét begyűjteni.
Hol kell gyűjteni? Ott, ahol a legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ajánlást
lehet összegyűjteni. A megyei kvótákat
ezért nem lehet, nem szabad mechanikusan
elosztani. Tudni kell, hogy ki mire képes
és azt is, hogy hol vannak a legjobb
területek.
Mi kell a gyűjtéshez?
Fegyelmezett, szervezett munka. 20
ezer érvényes
ajánlást
kell

leadnunk, De ehhez 25-29 ezer ajánlást kell
összegyűjteni, mert sajnos sok a hibalehetőség.
Hogyan csökkentsük a „selejtet?” Az
állampolgártól minden esetben el kell kérni
a lakcímkártyát. Ne fogadjunk el adatokat
bemondásra! Mindent csak dokumentumok
alapján!
Olvashatóan és ﬁgyelmesen töltsük ki az
ajánlóívet! Ne felejtsük el beírni az irányítószámot is, az emeletet és lakást, mindent
úgy, ahogyan a lakcímkártyán van.
Jól jegyezzük meg valamit! Ha öszszegyűjtjük a 20 ezer érvényes ajánlást,
indulni tudunk. Bizonyítani tudjuk, hogy
itt vagyunk és valóságos választási lehetőséget kínálunk.
Ha nem tudnánk összegyűjteni, akkor
önmagunkról állítanánk ki rossz bizonyítványt. Az ajánlások összegyűjtése csak
tőlünk függ.
Még van egy kis idő április elejéig, amikor az ajánlásgyűjtés várhatóan elkezdődik.
SZERVEZZÜK MEG MAGUNKAT!
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HONNAN JÖTTÜNK?

Tavaly decem
decemberben a Munkáspárt 27. kongresszusa új Központi
B
izottságot választott.
válasz
Bizottságot
Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Ismerjük meg
közelebbről azokat,
azok akikre a párttagság a Munkáspárt jövőjét bízta!

nyomdokaim lépni. Ez nekem óriási öröm, hiszen így azt látom,
nyomdokaimba
hogy jó péld
példával járok előtte, és szeretné azt tenni, amit én.

VASUTAS ÉS SZAKSZERVEZETI AKTIVISTA
Névjegy
Fehérvári Zsolt István
49 éves
MÁV-HÉV szerelő, vonatvezető
Budapesten él feleségével és ﬁával
A budapesti elnökség tagja
MEGTISZTELTETÉS ÉS FELADAT
Decemberben a második alkalommal választottak meg a KB tagjának. Sosem felejtem el, mikor a párt 26. Kongresszusán beválasztottak, óriási büszkeség fogott el. Tudtam azt, hogy a KB tagjának
lenni nem kis megtiszteltetés, de ugyanakkor nem is kis feladat.
Rögtön a „mély víz” jött, mivel a KB-nak állást kellett foglalni az üzletek vasárnapi nyitvatartása ügyében. Emlékszem,
hangoztak el vélemények pro- és kontra. A KB döntése megszületett, és én büszke voltam rá, hogy a párt országos vezetése
döntésének magam is részese voltam.
A CSALÁDBAN A PÁRT MINDENNAPOS TÉMA
Jómagam somogyi gyökerű vagyok, a rokonságom Dunántúlon
él. Feleségem tősgyökeres soroksári, így neki szinte minden
rokona itt él környezetünkben.
Egyazon napon lettünk párttagok, majd ő a későbbiekben egy
ideig a párt apparátusában is dolgozott, nagyon sokszor kikérte
személyes véleményemet. Édesanyám, aki munkásságom révén lett
tagja szervezetünknek, nagyon büszke rám. Somogyban kora ellenére nagyon aktív. Felhív, ha történik valami, és precízen beszámol
róla. Egyszer viccesen meg is jegyeztem neki, hogy „Édesanyám,
egyszer majd igazán felhívhatnál úgy is, mint gyermekedet!”.
Gyermekeim is ide születtek. Nagylányom már külön családként él, családanyai feladatokat lát el éppen.
Fiam még velünk él, Ő most bontogatja a szárnyait. Komoly
barátnője van, éppen HÉV- vezető tanfolyamon ül. Szeretne a

MINDEN FONTOS, NINCSENEK NEM FONTOS
FELADATOK
FELADAT
Mi a fontos a pártmunkában? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és
ezért talán csak
cs egy szóval lehetne rá jól felelni: MINDEN!
Mindent, ami a pártot, még ha csak kicsit is előrébb viheti.
Fontos, hogy
hog minél több emberhez jusson el pártunk politikája,
hiszen ez egy
eg jó politikai irány! Meg kell velük értetni, hogy a
politikai pártok közül egyetlen párt van, akinek fontos a
jelen politik
boldogulásuk, ez a Munkáspárt. Ezért a lehető legszélesebb fóboldogulásu
rumokon ke
kell eljutni hozzájuk. Legyen az az utca, az internet,
amit addig kell
k kihasználnunk, amíg a rendszer ezt megengedi,
vagy a sajtó,
sajtó ahova sajnos nem sűrűn hívnak bennünket.
Nagyon sokan
so
abban a tévhitben vannak, hogy a munkahelyeken nem lehet politizálni. Ez nem így van! Itt jusson eszünkbe a szakszervezet. Az az a szervezet, ahol, ha közvetlenül nem
is, de közvetve lehet politikai megnyilvánulásokkal élni. Mint
szakszervezeti tag és tisztségviselő, magam is azt mondom,
mindenkinek fontos a szakszervezetek erősítése. Bíztatok
mindenkit, lépjen be valamely érdekvédő szervhez, majd pedig
keressék a Munkáspárt politikáját, hiszen itt minden segítséget
megkapnak ahhoz, hogy ne zsákmányolhassa ki őket munkáltatójuk és tudjanak érvényt szerezni jogaiknak.
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SZUVERÉN MAGYARORSZÁG VAGY
MAGYAR- AMERIKAI TÁRSBÉRLET?

Pompeo amerikai külügyminiszter budapesti tárgyalásai felhívták a közvélemény ﬁgyelmét is a magyar-amerikai védelmi
egyezményre és szélesebb értelmében az amerikai hadsereg
jelenlétére Európában. A kormány titkolódzása és furcsa utólagos magyarázkodásai még inkább gyanússá tették a kérdést.
Miért is vannak Európában amerikai csapatok?
A HIDEGHÁBORÚ VÉGET ÉRT, DE AZ AMERIKAIAK MARADTAK
A nyilvános adatok szerint mintegy 64 ezer amerikai katona
állomásozik Európában. Az USA csapatai 1944-45-ben érkeztek Európába, azzal a céllal, hogy segítsék Európa felszabadítását a fasizmus alól. Igaz, nem siették el a dolgot, mert 1944
júniusában a normandiai amerikai-brit partraszállás időpontjában a szovjet Vörös Hadsereg már Lengyelország, Románia,
Bulgária határán állt, és őszre eljutott Magyarországra is.
A második világháború után az amerikai csapatok maradtak.
Erre viszonylag könnyű volt magyarázatot találni, mondván,
hogy Kelet-Európa több országában viszont szovjet csapatok
állomásoztak. Ez volt a hidegháború időszaka, a tőkés nyugat
és a szocialista kelet párharca.
Az 1990-es évek elején a nyugatnak sikerült megdönteni a szocialista rendszereket Kelet-Európa országaiban. Ez azzal is járt,

hogy 1990-91 óta már nincsenek szovjet katonák a térségben.
Az amerikai haderő azonban maradt, sőt újak jönnek hozzájuk.
SAKKBAN TARTANI EURÓPÁT
Az amerikai csapatok fő bázisa Németország. Itt állomásozik
mintegy 35 ezer katona. Innen folyik a csapatok irányítása.
Innen szervezik a külföldön lévő csapatok hadtápellátását. Ide
hozzák háború esetén a sebesültjeiket. Viszonylag jelentős erők
vannak Nagy-Britanniában, Olaszországban és Görögországban is.
Ezek állandó erők, állandó támaszpontokkal. Az amerikai csapatok diszlokációja lehetővé teszi, hogy ellenőrzés alatt tartsák
a nyugat-európai katonai mozgásokat, lényegében sakkban
tartsák Nyugat-Európát.
A hivatalos magyarázat szerint az Európában állomásozó
amerikai hadsereg jelképezi az USA elkötelezettségét a térségben lévő szövetségesei iránt. Katonai szempontból hadászati
hozzáférést biztosít az európai hadszíntérhez, sőt azon túl lévő
területekhez is. Az amerikai csapatok részt vesznek NATOszövetségeseik harckészültségének erősítésében, a szövetséges
csapatok közötti együttműködés fejlesztésében. Magyarán:
gondoskodnak arról, hogy a német, francia, belga, olasz, görög
és más katonák mindegyike értse az angol nyelvű parancsot és
ugyanolyan szabványok szerint cselekedjenek, mint az amerikaiak.
HÁBORÚRA KÉSZÜLJ!
2014-ben Oroszország elfogadta a Krím
félsziget lakosságának népszavazáson
kifejezett kérését, és a Krím csatlakozhatott az Oroszország Föderációhoz. A
nyugat katonai szempontból ekkor szembesült azzal a ténnyel, hogy az orosz
tőke megerősödött, magára talált az
elmúlt években, és az orosz tőke érdekeit
kifejező orosz állam már elég erőt érez
ahhoz, hogy az 1990-es években elveszített pozícióit visszaszerezze.
Nyugaton nagy lett a riadalom. Az USA-t
aggasztotta, hogy Oroszország ismét
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A helyzet azonban változik. Ukrajna
egyben tartása, vagy ahogyan hivatalosan mondják, integritásának megőrzése egyre nehezebb. A donyecki
és a luhanszki térség már de facto
kivált, a Krímről nem is beszélve.
Ukrajna nyomorog, tombol a nacionalizmus. A háború lehetősége adott.

globális méretekben katonai riválisává válik, és regionális szinten pedig megkezdte az előre nyomulást. Az USA aggodalmát
növelte az is, hogy az EU legtöbb állama ekkorra már az orosz
földgáztól függött. A kelet-európai országok, köztük Magyarország is, pedig megkezdték a korábbi, nagyon is jövedelmező
gazdasági kapcsolataik helyreállítását Oroszországgal.
Az USA és a nyugat válasza nem maradt el. Gazdasági szankciókat hirdettek és tartanak fenn a mai napig is Oroszország
ellen.
Az USA rakétaelhárító rendszereket telepített Lengyelországba és Romániába. Az amerikai érvelés szerint ezek védelmi
rendszerek. Az orosz értékelés szerint a rendszerek bármikor
átalakíthatók támadó eszközzé, amelyek a közép hatótávolságú
rakéták új nemzedékének kilövésére alkalmasak.
Az USA ezzel még nem elégedett meg. A NATO keretében
több országban regionális parancsnokságokat állítottak fel.
Ezek mögött egyelőre nincsenek harcoló csapatok, de a parancsnoki struktúra már megvan. Csak parancs kell, és jönnek
a katonák is.
Az USA megkezdte rotációs telepítését Kelet-Európában, első
sorban Lengyelországban és a balti államokban. Ez azt jelenti,
hogy rendszeresen csapatokat szállítanak át az USA-ból Európába, azokat
mozgatják Európa keleti és nyugati része
között. Ez lehetővé teszi, hogy az amerikai csapatok kiismerjék a kelet-európai
térség útjait, vasutait, terepviszonyait.
Háború esetén ez óriási előny.
SZUVERÉN MAGYARORSZÁG
VAGY MAGYAR-AMERIKAI
TÁRSBÉRLET?
Mindezidáig Magyarországra nem telepítettek amerikai rakétákat és nincsenek
amerikai katonák sem az országban.
Ez részben magyarázható azzal, hogy
a NATO nem látta szükségesnek ezt a
lépést, másrészt tény az is, hogy a magyar uralkodó osztály mindig is tartott
az ország szuverenitásának ilyen jellegű
korlátozásától.

Senki sem tudja, hogy mi lesz a Balkánon. Szerbiában előbb-utóbb
kiderül, hogy Vucic elnök hintapolitikájával nem lehet Koszovót megtartani, és a szerb vezetés két szék
között a földre esik. Ez pedig polgárháborút, vagy akár balkáni
háborút jelent.
Egy háború Ukrajnában vagy a Balkánon szinte biztosan nem
elképzelhető Magyarország valamilyen részvétele nélkül. Az
USA-nak ezért vált sürgőssé a magyar-amerikai védelmi megállapodás frissítése. Az amerikai csapatoknak szabadon kell
tudni mozogniuk Magyarország területén is, illetve felmerülhet a csapatok folyamatos állomásoztatásának igénye.
Pápán már működik a NATO nehéz légiszállító bázisa, ahonnan folyamatosan szállítanak katonákat és fegyvereket más
országokba. Az ott lévő amerikai katonák száma még csekély,
de már ott vannak.
Arról nem is beszélve, hogy Magyarország területén hivatalosan működnek a különböző amerikai biztonsági szolgálatok,
az FBI, a CIA, az NCIS emberei. Az amerikaiak meglehetősen
otthonosan mozognak Magyarországon.
Az új magyar-amerikai védelmi egyezményről hivatalosan
még semmit sem lehet tudni. A titkolódzásból és a kényszerű
magyarázkodásból azonban már érezhető, hogy ha meg is marad Magyarország szuverén országnak, de már csak korlátozottan. Társbérletbe kerülünk az amerikaiakkal saját hazánkban.
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ELVTÁRSAK, KEZDŐDIK.
KEZDŐDIK? KEZDŐDIK!

Sokat gondolkodtam az utóbbi időben, hogy mi is történik körülöttünk. Csak kapkodom a fejemet, hogy tüntetés itt, tüntetés
ott. Tömeghisztéria az ellenzéknél, épületostrommal. Hamvaiból feltámadó, helyzetet kihasználó és helyzetbe kerülő szakszervezetek. A kérdésem még mindig az, hogy mi folyik itt?
Mint munkásember, gyári melós értetlenül állok a kialakult
helyzet előtt. Ha körbe nézek és csak ﬁgyelek, akkor a körülöttem lévő embereken is ezt veszem észre. Kérdések jönnek
mindenhonnan, mindenkitől „most, akkor sztrájkolunk? akkor
lépjek be a szakszervezetbe? az jó, ha mondom, hogy O1G?”.
Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg az emberekben.
Amit észre lehet és kell venni az az, hogy ez most HARC,
ez most a melósok HARCA! Azt is látom, hogy ez sok mindenkinek új. Igaz mesélt erről az érzésről Nagypapa, Nagymama.
Mesélték, hogy milyen érzés volt a szocializmusért kiállni és
harcolni, hogy mit érzett egy munkás! Büszke volt, hogy abban
a gyárban dolgozhatott, hogy teljesítette a tervet. Ma már ez
nincs így.
Azt látom, láttam, hogy a melós tűrt. Tűrt, félt és várt.
Eltűrte, hogy kihasználják, hogy megalázzák, hogy dróton
rángassák két forintért. Félt, hogy kirúgják, mert ugye „százan
vannak a kapu előtt a helyedre!” dumával etették, a családot
meg ugye el kell tartani. És várt. Várt a pillanatra, várt arra,
hogy valaki kiálljon már végre mellette. Várta, hogy Ő is kiengedhesse a hangját végre. Várta, hogy kezdődjön már végre el
valami! Én csak egyet sajnálok, hogy erre eddig kellett várni.
Hiszen mi mindig itt voltunk! Mi 30 éve azt mondjuk, hogy

„elnyomnak, nem látod? kizsákmányol a kapitalista, nem látod? gyere segítek, szavazz rám! többet ér a munkád, harcolj
érte, gyere segítek!”
Talán most. Talán most ébredt fel a nép. Rájött, hogy kihasználják? Lehet. Az biztos, hogy valami elkezdődött. Talán most
jött el az időnk, most jött el a Munkáspárt ideje! Most kell ott
lennünk! Most kell segítenünk! Most kell hallatnunk a hangunk! Dominánsabbnak lennünk! Mutassuk meg, hogy mi még
mindig itt vagyunk!
Vajon most kezdődik el? Nem, már elkezdődött! Előre!
H

N
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Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?
BUDAPEST, II. KER. MARGIT KÖRÚT 85. ITT
VOLT A VÖRÖS ŐRSÉG PARANCSNOKSÁGA
A Mammut II bevásárlóközpont látogatóinak aligha jut eszébe, hogy valaha ezen a helyen katonai börtön állt.
1870-ben épült, kifejezetten fogháznak.
Akkoriban ez a főváros külső részének
számított. A budai körút kiépítésekor
1894-ben nevezték el az utat Árpád-házi
Szent Margitról Margit körútnak.
Mint az Osztrák-Magyar Monarchia sok
más katonai és rendőri intézménye, ez az
épület is szolgált minden hatalom idején.
Haltak itt meg jobboldaliak és baloldaliak,
kommunisták és fasiszták, ártatlanok és
vétkesek. 1962-ig működött börtönként.
2001-ben épült fel itt a Mamut II Fábián
László és Vámossy István tervei szerint.
A munkásmozgalom számos eseménye
kötődik ide. 1919-ben itt volt a Vörös
Őrség parancsnoksága. A Vörös Őrség a
Tanácsköztársaság egységes rendvédelmi
és karhatalmi fegyveres testülete volt.
„A Magyar Tanácsköztársaság belső
rendjének megalapozása és fenntartása
a Vörös Őrség feladata. A Vörös Őrség
egyben a Vörös Hadseregnek kiegészítő
részét képezi és tagjai bármikor hadiszolgálatra rendelhetők, illetve
a Vörös Hadseregbe áthelyezhetők. A Vörös őrség
felállításával
egyidejűleg az

összes rendőri vonatkozással bíró karhatalmi alakulatok megszűnnek.” – mondta ki a kormány március 26-i rendelete.
A Vörös Őrség volt ebben az időben az
egyedüli nyomozó testület is. A központi
nyomozó szervezetet később a Korvin
Ottó vezette Belügyi Népbiztosság politikai nyomozó osztálya váltotta fel, mely
azonos szintre került a Vörös Őrség
országos parancsnokságával.
A Vörös Őrség élén a magyar munkásmozgalom ismert személyiségei álltak.
Eleinte Vajda Zoltán ügyvéd, majd dr.
Rákos Ferenc (1893-1963), végül 1919
júliusától Rákosi Mátyás (1892-1971).
A Margit körúti fogház épülete a Tanácsköztársaság leverése után az ellenforradalmi bosszú színhelye lett. Itt
végezték ki többek között Korvin Ottót
(1894-1919), László Jenőt (1878-1919), a
Tanácsköztársaság Budapesti Forradalmi Törvényszékének elnökét.
1919 és 1944 között több mint 3 ezer embert végeztek itt ki – zömében baloldaliakat. 1944-ben, a nyilas

AM

uralom idején itt akasztották fel Kiss Jánost (1883-1944), Nagy Jenőt (1898-1944),
Tartsay Vilmost (1941-1944), a magyar
antifasiszta ellenállás katonai vezetőit.
Hosszabb-rövidebb ideig raboskodott itt
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944) és
Kádár János (1912-1989) is.
1944 novemberében itt lőtték agyon Szenes Hannát (1921-1944), az ellenállási
mozgalom mártírját, Izrael nemzeti hősét.
1945-ben ezért is nevezték el az utat
Mártírok útjának. A rendszerváltás
igyekezett eltüntetni a forradalmárok és
munkásmozgalmi mártírok emlékét, így
az utat is visszakeresztelték 1992-ben
Margit körúttá.
A történelmi hűség kedvéért nem hallgathatunk arról sem, hogy az épület a
szocializmus első éveiben is fogházként
működött. Itt végezték ki az 1950-es
évek törvénysértéseinek több áldozatát,
köztük Sólyom László altábornagyot
(1908-1950), aki 1949–50 között a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke volt.
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