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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. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Baloldali Szövetség
embernek. Aki Márki-Zayról elhiszi, hogy a kisemberek szó-
szólója, az isten bizony megérdemli a sorsát. Magára vessen, ha 
valami csoda folytán ez az ámokfutó hatalomra kerülne!

A Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom ezt a helyzetet ismerte fel. Van igény baloldali 
politikára? Igen, van! Van igény arra, hogy minden ember, és 
ne csak a kiváltságosok, jobban éljenek? Igen, van! Vannak 
emberek, akik nem fordulnak el a szocializmus szó hallatán, 
hanem örülnek neki? Igen, vannak!

Képesek vagyunk külön-külön bejutni a parlamentbe? 
Nem, nem vagyunk képesek! Nem azért, mert rosszabbak len-
nénk, mint a parlamenti pártok. Azért nem vagyunk képesek, 
mert a kormánypártok és az ellenzék közös akarattal úgy írták 
át a választási szabályokat, hogy mi külön-külön véletlenül se 
juthassunk be a parlamentbe. Akkor pedig cselekedni kell!

Ketten többre megyünk. Pártszövetséget hoztunk létre, 
egyesítettük erőinket. Mindkét párt a legjobb embereit küldi 
csatába, és ők mindannyian a Baloldali Szövetség közös je-
löltjei, a baloldali eszme zászlóvivői.

Szándékaink világosak és tiszták. Azért fogunk össze, 
hogy legyen országos listánk, és a baloldali emberek szavaz-
hassanak egy valóban baloldali erőre, és ne kelljen megal-
kudniuk, tudva, hogy sem a kormánypártok, sem a liberális 
ellenzék nem az ő pártjuk.

A parlamentbe akarunk jutni, hogy jobbá tegyük az emberek 
életét. Ezért dolgoztunk eddig is. A Munkáspárt harminc éve 
küzd azért, hogy több legyen a fi zetés, ne adják el a kórházakat, 
és adóztassák meg a gazdagokat. Az ISZOMM nem régen szü-
letett, de hitvallása az első perctől kezdve világos: igen, szocia-
lizmus! Tavaly már mindketten egy időben mentünk az utcára 
és követeltük a 250 ezer forintos adómentes minimálbért.

A Baloldali Szövetség üzenet a baloldali választóknak. Meg-
csináltuk azt, amit régóta vártok. Összefogtunk, szövetséget al-
kotunk, hogy valóra váltsuk a ti álmaitokat. A sor rajtatok van! 
Ha mellénk álltok, ha aláírásotokkal támogatjátok a jelöltjeinket, 
ha április 3-án ránk szavaztok, elindulhatunk egy jobb világ felé.

A Baloldali Szövetség üzenet nekünk, a Munkáspárt tag-
jainak és barátainak is. Egyedül indulva, lista nélkül nem 
volt igazi tétje a választási részvételünknek. Eggyel keve-
sebb jelölt, vagy eggyel több, nem számított! 

De, most számít! Nagyon is számít! A Baloldali Szövetség 
akkor tölti be küldetését, ha megállít 71 jelöltet 14 megyében 
és Budapesten. A mi jelöltjeinknek nekünk kell az ajánláso-
kat gyűjteni. Nem hibázhatunk, nem mulaszthatunk, mert 
a mi dolgunkat senki sem végzi el helyettünk. Nehéz lesz! 
De könnyebbséget jelent annak tudata, hogy erőfeszítéseink, 
áldozatunk reális sikert ígérnek. Előre hát!2

Ki gondolta volna, hogy harminc év után is lehet újat adni a 
magyar politikában? A Munkáspárt és az ISZOMM válasz-
tási összefogása, a Baloldali Szövetség nagyon sok ember 
régi igényét, sőt elvárását váltja valóra, de ezzel együtt új 
szereplőt hoz a politikai életbe. Ilyen még nem volt!

Baloldalra, baloldali összefogásra természetesen mindig 
volt igény a magyar társadalomban. Ne tessék azt gondolni, 
hogy kis hazánkban mindenki konzervatív vagy liberális! 
Bármennyire is szeretnék a konzervatív és liberális pártok, 
ez nem így van. Mindig is voltak, vannak és lesznek is bal-
oldali emberek.

Másról van szó. Az MSZP hosszú éveken át bitorolta a 
baloldali eszmét. A maga javára használta a tényleges tár-
sadalmi igényt. Igazi bűvésztrükk volt! Egy párt, amelynek 
vezetői aktív részesei voltak a hatalom átadásának, a tőkés 
rendszerváltásnak, képes volt elhitetni az emberekkel, hogy 
ő a kisemberek baloldali pártja. Az MSZP szociális jelszavai, 
a múlt áthallásai elvakították az embereket. Ők pedig a sza-
vazatukkal háromszor hatalomra segítették az MSZP-t és azt 
hitték, hogy az ő világuk jött el.

De nem jött el! Jöttek viszont a baloldalinak egyáltalán 
nem nevezhető cselekedetek, a bankok és az energiaszolgál-
tatás eladása, a kórházi vizitdíj, a töménytelen nyugati köl-
csön felvétele, az ország elsikkasztása. Ne tessék azt gon-
dolni, hogy ezt csak a Fidesz-propaganda találta ki. Nem, 
mindez nagyon is megtörtént.

Sok ember annyira félt a Fidesztől, hogy minden disznó-
ságot megbocsájtottak Gyurcsánynak és utódainak is. Nem 
volt bátorságuk kimondani, hogy meztelen a király. Sőt, 
sokan még azt is elhitték, hogy az MSZP baloldalivá képes 
változtatni minden pártot, akivel szóba áll. Baloldali a Pár-
beszéd? Az, ha az MSZP összeáll velük. Baloldali a DK? Az, 
ha az MSZP koalícióra lép velük.

De egyszer minden varázslat lelepleződik. Normális em-
ber már nem hihette el, hogy az egykor nyílt cigányellenessé-
gével és leplezett zsidóellenességével kitűnt Jobbik hirtelen 
olyan kedves baloldali párttá vált, amellyel az MSZP össze-
kötheti a jövőjét. A Momentum is mindenben ellentéte volt 
annak, amit baloldalinak gondolunk. És jött a keserű felis-
merés. Az MSZP nem Kádár János pártja, de még csak nem 
is Horn Gyula pártja, hanem egy elvtelen, széteső romhal-
maz, amelynek vezetői bárkivel készek összeszűrni a levet 
néhány parlamenti helyért.

Dobrev Klára tavaly még sokakkal, de már nem mindenki-
vel, el tudta hitetni, hogy ő a baloldali ember utolsó 
reménysége. Márki-Zay megválasztása azonban kí-
méletlen, de kijózanító pofon volt a legtöbb baloldali 
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Ausztria: kötelező 
oltás, rendőrállam, 
ausztrofasizmus

Én mondom meg, 
ki a magyar!

Nyugi, gyerekek, lesz, mivel 
lőnötök az oroszokra!

Ki ad parancsot az 
atomrakétáknak? Németek! Nem ti nyertétek meg 

a második világháborút!

Az osztrák parlament alsóháza, a Nemzeti Tanács elfogadta a 
18 éven felüliek kötelező oltásáról szóló törvényt, a konzervatív-
zöld koalíciós kormány által benyújtott javaslathoz megvolt az 
egyszerű többség. 137 képviselő szavazott igennel, 33 nemmel. 
A kötelező oltás betartását nem lehet másként ellenőrizni csak 
rendőri és titkosszolgálati eszközökkel. Az osztrák kormány e 
törvénnyel példátlan ellenőrzés alá vonja polgárait.

Az Egyesült Államok hatóságainak a dön-
tése nyomán nem mentesülnek már a ví-
zumkötelezettség alól azok a magyar ál-
lampolgárok, akik Magyarország jelenlegi 
határain kívül születtek – közölte a Krónika 
című erdélyi magyar napilap. Az USA meg-
kérdőjelezi a magyar állampolgárság intéz-
ményét, ő akarja eldönteni, hogy ki magyar 
és ki nem az. A magyar kormánynak most 
nem kellene meghunyászkodnia, és bele-
nyugodni a durva amerikai beavatkozásba.

Biden a múlt heti sajtótájékoztatóján szó 
szerint elfelejtette, hogy hol van. Ha egy 
idős ember nehezen beszél, elfelejt alapve-
tő dolgokat, sajnáljuk. De, ha az Egyesült 
Államok elnöke nehezen beszél, és elfelejt 
alapvető dolgokat, már aggódunk, sőt fé-
lünk. Biden az Egyesült Államok elnöke, a 
világ legnagyobb hadseregének főparancs-
noka. Döntései világháborúba taszíthatnak 
bennünket. De ha Biden csak báb, akkor ki 
ad parancsot az atomrakétáknak?

A Kijevbe látogató amerikai szenátorok megnyugtatták Zelenszkijt és csapa-
tát. Nyugi, gyerekek, a németektől ugyan nem kaptok fegyvert, az USA is csak 
keveset ad, de megengedtük az észteknek, letteknek és litvánoknak, hogy ők 
adjanak nektek amerikai fegyvereket. Nyugi, lesz, mivel lőnötök az oroszokra!

Zavar van a német politika háza táján. Akarnak is harcolni Oroszország ellen, meg 
nem is. Akarnak is fegyvert szállítani Ukrajnának, meg nem is. A hatalomra jutott 
szociáldemokraták egyelőre nagytakarítást végeznek. Christine Lambrecht hadügy-
miniszter elfogadta Kay-Achim Schönbach altengernagy, a német haditengerészet 
parancsnokának „önkéntes” lemondását, aki azt merészelte mondani, hogy a Krím 
már sohasem lesz Ukrajna része, Németországnak szüksége van Oroszor-
szágra és Putyin egy tiszteletre méltó politikus. Ideje lenne a németeknek 
felébredni, ugyanis nem ők nyerték meg a második világháborút.
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Felháborító, ízléstelen, 
pofátlan!

Karácsony rajtunk röhög!Bukhara története – 
honnan jöttünk mi, 
magyarok?

Magyar Zene Háza – 
így élhetjük túl Európa 
válságát

Népbutító népszavazás

Milyen munkáért jár 5,2 millió havi fi zetés? A 24. hu 
híre szerint márciustól Domokos László, az Állami 
Számvevőszék (ÁSZ) elnöke lesz a legjobban kereső 
állami tisztségviselő. Fizetése potom havi 5,2 millió. 
2010-ben az Orbán-kormány bruttó kétmillió forintos 
bérplafont vezetett be az állami szférában és az álla-
mi cégeknél. Aztán szépen kezdtek a főnökök pénzei 
emelkedni. Felháborító, ízléstelen, pofátlan!

Az ellenzéki pártok bejelentették, hogy 470 ezer aláírást adtak le 
népszavazási kezdeményezésükhöz.  Két kérdést tesznek fel: „Egyet-
ért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosz-
szabb időtartama 270 nap legyen?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy az 
Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért 
Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?” Lás-
suk be, totál hülyének nézik az embereket. Az európai hanyatlás, a 
gazdasági válság és a véget nem érő covid idején ezek lényegtelen 
kérdések. A népszavazás a nép fegyvere, és nem lehet az ellenzéki 
pártok játékszere.

Megnyitották a Magyar Zene Házát. A választások előtt 
nem sokkal adták át, de ez nem választási projekt. Az 
épület a magyar kultúrát szolgálja és azt a meggyőződést 

tükrözi, hogy Magyarország Európa válsá-
gos időszakát csak kultúrájának, nemzeti 
identitásának erősítésével élheti túl.  

Budapest főpolgármestere jókat nevetgél a vizsgáló bizottság előtt, 
de rajtunk röhög. Tudja: ebben a rendszerben aligha fogják lecsukni. 
Ami most van, az minden, csak nem harc a korrupció ellen. Szigo-
rúbb büntetések és nyilvánosság kell! Ellenőrizhetőség és visszahív-
hatóság kell!  A mindenkori hatalomtól független ellenőrző szervek 
kellenek!  De az igazi megoldás, az új közösségi társadalom. A Bukhara története című mű Sárközy László fordítá-

sában most jelent meg. Ez a 6-11. századi Közép-Ázsia 
történetének legfontosabb írott forrása, és a magyar ős-
történet szempontjából kiemelkedő fontosságú, történeti 
kútfő. A magyar őstörténet legfontosabb korszakát vilá-
gítja meg, a korai magyarság dél-uráli szállásterületeivel 
intenzív gazdasági, kulturális kapcsolatokat ápoló régiót 
ír le olykor meglehetősen informatívan, máshonnan nem 
ismert információkat is megőrizve.
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Fontos döntések születtek

Köszönet a 
Munkáspárttól

Pusztaföldvár: 
a Munkáspárt 
a jövőben is 
mindenben 
segíti az itt élők 
életét

Fontos döntéseket hozott a Munkáspárt Központi Bizottsága 
január 22-i ülésén. A párt vezető testülete módosítva korábbi 
döntését, egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a Magyar 
Munkáspárt a 2022. évi parlamenti választásokon választási 
pártszövetségben indul az Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom párttal. Az ezzel kapcsolatos döntés hátteréről és je-
lentőségéről lapunk más írásaiban is olvashatnak.

A Központi Bizottság április 23-án szombatra összehívta 
a Munkáspárt 28. kongresszusát. A testület jóváhagyta a párt 
módosított szervezeti szabályzatának tervezetét is, amelyet a 
kongresszus elé terjeszt.

A Központi Bizottság megvitatta a választási munka idősze-
rű kérdéseit is.

Az ülés kezdete előtt a párt elnöke a „Hűség a dolgozó néphez, 
hűség a párthoz” oklevelet nyújtott át több olyan elvtársunknak, 
akik több évtizede csatlakoztak a kommunista mozgalomhoz 
és ma is kitartóan dolgoznak a Munkáspártban. A Munkáspárt 
nagyra becsüli azokat a tagjait, akik több évtizede léptek be a 

mozgalomba, részt vettek a magyar szocializmus építésében, és 
a rendszerváltás után is vállalták a harcot a tőke uralma ellen. 
Köszönettel tartozunk azoknak is, akik 1990 után, a kapitalista 
viszonyok között választották a Munkáspártot politikai család-
juknak – hangsúlyozta Thürmer Gyula köszöntőjében.

Az elmúlt hetekben sok helyi szervezetben átadták „Hűség a 
dolgozó néphez, hűség a párthoz” okleveleket. Budapesten a ki-
tüntettek között van Kozári Józsefné elvtársnő, aki mind a mai 
napig lelkesen támogatja a Munkáspártot. A Munkáspárt köszö-
netét Kerezsi László budapesti alelnök tolmácsolta.

Pusztaföldváron tett látogatást Thürmer 
Gyula, a Munkáspárt elnöke. A 2019. évi 
választásokon Pusztaföldváron a Mun-
káspárt Békés megyei elnöke, Gál Ferenc 
is bejutott az önkormányzatba. Sonko-
lyos Szabolcs polgármester tájékoztatta a 
település életéről. Kiemelte, hogy az ön-
kormányzat munkáspárti tagjával kiváló 
együttműködés valósul meg a település 
fejlődése, az emberek problémáinak 
megoldása érdekében. Különösen nagy 
feladatokat kell megoldani a koronavírus-járvány kitörése óta. 
Egyszerre kell biztosítani az itt élők egészségének védelmét és a 
település gazdasági fejlődését. A Munkáspárt elnöke megerősí-

tette: a Munkáspárt a jövőben is mindenben segíti az 
itt élők életét. A látogatáson részt vett Karacs Lajos-
né, a párt alelnöke és Gál Ferenc is.
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prókátoroknak igazuk lenne, az egy okkal több, hogy gyökere-
sen változtassunk a vadkapitalizmuson!

A jóllétnek azonban a jövedelmi biztonságon túl három továb-
bi garanciális eleme van. Először is a biztos fedél, amelyre évi 
50.000, szociális szempontokkal számoló állami bérlakás építé-
se a fedezet. Másodszor a mindenkire kiterjedő és magas minő-
ségű szolgáltatásokra képes egészségügyi ellátóhálózat, vagyis 
a teljes körű társadalombiztosítás. Harmadszor pedig az emelt 
szintű oktatás, éspedig teljes térítésmentességgel. 

Bármilyen szeletét nézzük az életnek, a Baloldali Szövetség arra 
összpontosít, hogy a lehetséges állami, társadalmi szolgáltatá-
sok mindenki számára elérhetők legyenek. Az egyenlő hozzáfé-
rés a szocializmus alapfeltétele. 

Ha csupán a fentiekre szorítkozna a Baloldali Szövetség válasz-
tási programja, már ez önmagában többszöröse mindannak, 
amit a mai nemzeti neoliberális kormány és globalista neolibe-
rális ellenzéke akár együttesen kínál. 

Hitelességünket azzal is erősíteni kívánjuk, hogy jelöltjeink 
azok, akiket képviselünk: becsületes dolgozó emberek, valamint 
nyugdíjasok és diákok is. 

Az ellenpropaganda, a megfélemlítés, a nyomor és a covid 
együttesen egyelőre kérdésessé teszi, vajon képesek leszünk-e 
mind a 106 egyéni választókerületben jelölteket hivatalosan be-
jegyeztetni. Bízunk azonban abban, hogy a törvényi minimum 
szerint szükséges 71 helyen össze tudjuk gyűjteni a jelöltenkén-
ti, legalább 500 érvényes ajánlást, s ha igen, akkor szövetségünk 
az ország minden szavazókörében ott lesz a szavazólapokon. 

Kérünk tehát minden baloldali értékrendű szavazópolgárt, 
hogy támogassa a Munkáspárt-ISZOMM Baloldali Szövetség 
helyi jelöltjét! Ehhez annyi szükséges, hogy üzenjen nekünk a 
szervezet@igenszolidaritás.hu e-mail címen, s minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy aláírása eljusson hozzánk. 

A műveletünk neve: jövőt építünk. Ön is, te is legyél a siker részese!

Számíthat, illetve számíthatsz ránk, s mi is számítunk Önre, illetve rád.

Veled vagyunk. Megoldjuk.
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Jólléti szocializmust!
A Magyar Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom által létrehozott Baloldali Szövetség egy kis lépés a 
magyar baloldalnak, de nagy lépés lehet Magyarországnak.

1989 óta ez az első alkalom, amikor két baloldali erő összefog az 
országgyűlési választásokra. A közvélemény egy része sajnos 
ezt másként vélheti, hiszen megannyi példát látott arra, amikor 
magukat valamelyest baloldalinak tettető pártok bonyolult és 
elvtelen együttműködésekbe fogtak, amint ezt teszik ma is az 
Egységben Magyarországért fedőnéven futó liberális-centrista-
zöld-náci összekapaszkodással, s amit mindkét neoliberális 
tömb lakájmédiája hazug módon “baloldalnak” nevez.

Márpedig a baloldal mi mást, mint szocializmust akarhat. Min-
denkire kiterjedő jóllétet és biztonságot. Számos politikai cso-
portosulás gondolkodik hasonlóképpen, azonban jelenleg csak 
kettő vállalkozott elégséges számú jelölt állítására. A Munkás-
párt és az ISZOMM elkötelezett abban, hogy a most tető alá 
hozott Baloldali Szövetség ajtaja nyitva álljon minden valós po-
litikai teljesítményre képes szerveződés előtt.

A kis lépésünk tehát a Baloldali Szövetségről szól, a nagy lépés 
viszont azt jelenti, hogy újra lehet magyar baloldali képviselet 
az Országgyűlésben. 

Az elmúlt 33 év idehaza egy tartós lejtmenet volt a szocializmus 
hívei számára, hiszen bárki volt kormányon, csak jobbra, sőt 
a szélsőjobbra nyitott, balra viszont zárt. Tették ezt úgy, hogy 
ezenközben a szocializmus gondolatának támogatói legalább 
egyharmados súlyt képviselnek a magyar társadalomban. 

A Baloldali Szövetség politikái azonban az egész magyar nép 
számára kínálnak szerethető alternatívát. Terveinkben egész 
2050-ig tekintünk előre, hiszen ez az a bűvös dátum, amit egyre 
többen fogalmaznak meg úgy, hogy ha nem változtatunk a világ 
működésén, akkor onnantól fogva már nincs visszatérés a nor-
malitásba sem. 

Mi Magyarországon akarunk változtatni. Elejét venni a féke-
vesztett kizsákmányolásnak, amelytől ember és természet egy-
aránt és egyre inkább szenved. 

Ehhez a feladathoz az egység bár fontos, de kevés. Ide igazi, vérbeli 
és határozott elképzelések kellenek. Mindenekelőtt jövedelmi in-
tézkedésekre van szükség, amelyek nyomán a dolgozók legkisebb 
jövedelme a létminimum kétszerese lesz. Ezt szolgálja a havi nettó 
250.000 forintos minimálbérről szóló követelésünk, amely mögé a 
Munkáspárt és az ISZOMM aktivistái, politikusai több százezer 
aláírást gyűjtöttek az elmúlt nyáron. Idetartozik az is, hogy Ma-
gyarországon minden egyes nyugdíjas honfi társunk érezhetően a 
létminimum fölé helyezhesse életvitelét, ami a 150.000 forintos 
legkisebb nyugdíjban ölt testet. A gyermekek biztonságát szolgálja 
a fejenkénti és havi 50.000 forintos családi pótlék, aminek az az 
egyszerű magyarázata, hogy ennyi az európai átlag. 

A Baloldali Szövetség eleve elutasít minden olyan érvelést, ami 
azt bizonygatja, hogy a magyar teljesítmény nem 
képes biztosítani az itt élők létminimumát, avagy 
a gyermekeink átlagos európai jóllétét. Ám ha ezen 
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A harmadik út: 
a jólléti szocializmus
A Munkáspárt-ISZOMM választási pártszövetség választási programja

Magyarország társadalmi élete jóval összetettebb, mint csupán 
két neoliberális csoport hatalmi küzdelme.

A valódi szakadékok a vagyonosok és a szegények, a nagyvá-
rosok és a kisebb települések, a képzettek és az alulképzettek, 
az idősebbek és fi atalok, a korruptak és a becsületesek, de akár 
az ország nyugati és keleti fele között húzódnak. A legfontosabb 
társadalmi szolgáltatások sorvadásnak indultak, s az új generá-
ciók egyre nehezebben férnek hozzá a méltó lakhatási, az egész-
ségügyi és az oktatási lehetőségekhez.

Míg a kormányoldal baloldali hangzású népámítással, addig hi-
vatásos ellenzéke látszólagos baloldali tettetéssel hajszolja a ka-
pitalizmusnak azt a sajátos formáját, amely a tisztességes mun-
kával való boldogulásnak alig ad teret, és hagyta eluralkodni a 
lopást, a szegénységet, vagy a menekülést.

Értelmes perspektívát csak a jólléti fordulat adhat. Érdemi vál-
tozásról akkor beszélhetünk, ha a megtermelt jövedelmeinkből 
mindenki részesedhet, és senki nem marad az út szélén, tehát 
rendes étel, emberhez méltó lakás, magas minőségű oktatás, il-
letve garantált egészségügyi szolgáltatások nélkül.

A most választási szövetségre lépett két baloldali párt szerint az 
össztársadalmi jóllét felé vezető út első lépése a dolgozói politi-
kai érdekképviselet megjelenítése a Magyar Országgyűlésben. 
Szavazóink biztosak lehetnek abban, hogy elkötelezetten küz-
dünk az ország valós képességeihez méltó jövedelmekért és jó-
léti intézkedésekért, széleskörű társadalmi párbeszéd közepette.

A mai lehetőségeinken belül

• a havi nettó 250.000 forintos minimálbér;
• a havi 150.000 forintos legkisebb öregségi nyugdíj;
• a gyermekenkénti és havi 50.000 forintos családi pótlék, 

valamint

• a legalacsonyabb jövedelmek szintén havi 100.000 forintra 
való kiegészítésének, elérésére összpontosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett 
garantálni kívánjuk

• a mindenkire kiterjedő és teljeskörű társadalombiztosítást;
• a 18 éves korig tartó tankötelezettségen túl az érettségi szint 

felett megszerezhető első szakképesítés/diploma megszer-
zéséig a színvonalas és ingyenes állami oktatást;

• szociális igényeket is fi gyelembe vevő rendszerben évente 
legalább 50.000 állami bérlakás építését;

• átlagos felhasználói léptékben az internet ingyenességét;
• minden korcsoport számára a folyamatosan korszerűsödő 

digitális tudás ingyenes megszerzését;
• méltányos szintekig az energia ingyenességét.

Programunk a mai adómértékek környezetében is kivitelezhető, jól-
lehet az egyes társadalmi csoportok között teherkiegyenlítések szük-
ségesek, különösen a munka- és a tőkejövedelmek viszonylatában.

A növekvő életszínvonalba hangsúlyosan beleértjük a természe-
ti környezetünk állapotának javítását is. 

A társadalmi jóllét tehát új egyensúlyokat kíván. Az általános 
fogyasztóvédelmet – a lehető legtágabban értelmezve – az egyik 
legfontosabb állami feladatnak tekintjük. 

A fejlődés zálogát a modern kor technikai és társadalmi vív-
mányainak minél hatékonyabb használatában látjuk, így törni 
kívánjuk az utat az ún. „okosvárosokra” és „okosfalvakra” szóló 
koncepciók térnyerése, továbbá az állami és önkormányzati vi-
lág teljes egészének digitális átállítása előtt.

Kulturált, szuverén és szolidáris magyar nemzetet akarunk, bé-
kében és együttműködésben a világgal!
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Mire képes a Baloldali 
A 2022. évi országgyűlési választások forgatókönyve világos, 
meglepetés nem várható. Így vélekedtek a legtöbb politikai erő 
központjában. A választási demokráciát a parlamenti pártok 
még jóval a választások előtt megerőszakolták. Szinte lehetetlen 
feltételeket szabtak az országos lista állításához. 71 egyéni jelölt 
14 megyében és Budapesten, nos, ez valóban kevés párt számára 
teljesíthető feladat.

Ennek alapján mindenki biztosra vette, hogy a Fidesz-KDNP 
és az ellenzéki koalíció nyilvánvalóan tud listát állítani. A Mi 
Hazánk párt is valószínűleg képes lesz listát állítani. A Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt esélyeiről már megoszlottak a vélemények. 
Az elmúlt napokban több mint 20 párt jelentette be indulását. 
De vajon ki képes közülük országos listát állítani? Sokan persze 
nem is akarnak listát, csak elindulni akarnak, hogy legalább a 
párt látszata megmaradjon.

Lehetséges-e valamilyen baloldali 
összefogás? 

Létre jöhet-e olyan politikai erő, amely a kormánypártokkal és 
az ellenzéki koalícióval szemben harmadik erőként léphet fel? 
Ez a kérdés sokakban felmerült, de egyetlen közvélemény-ku-
tató sem adott rá választ. Mifelénk ugyanis a közvélemény-
kutatók is vagy a kormánypártokhoz húznak, vagy a liberális 
ellenzékhez. A feladatuk nem is annyira a valóságos közhan-
gulat felmérése, hanem a közhangulat befolyásolása megbízóik 
érdekei alapján. 

A közvélemény-kutatókat, de talán sok politikust is gondolko-
dásra késztetett a liberális ellenzéki koalíció rohamos pozíció-
vesztése és az ellenzéki miniszterelnök-jelölt eszeveszett kam-
pánya. Az ellenzéki koalíció az elmúlt években sok választót 
állított maga mellé. Jórészt egy nagyon primitív trükkel. Nem 
kell bennünket szeretni, elég, ha gyűlölitek Orbánt! Gyűlöljétek 
tovább, és szavazzatok ránk!

Sok ember érezte úgy, hogy az ellenzék igaz problémákat fesze-
get. A társadalomban tényleg vannak gondok, a kormány tény-
leg nem csinál mindent úgy, ahogy kellene. Szavazzunk akkor 
az ellenzéki koalícióra! Bennük sem tetszik sok minden, de ki 
másra szavazhatnánk. Ha lenne más, egy igazi baloldali erő, ak-
kor talán rájuk szavaznánk.

Baloldali szövetséget létrehozni nagyon nehéz feladat. Harminc 
éve folyik eszmei és politikai háború minden ellen, amit a balol-
dal jelent. Harminc éve rombolják a szocializmus emlékét. Har-
minc éve becsmérlik a szocializmus értékeit, a valóságos esély-
egyenlőséget, az ingyenes oktatást és egészségügyet, az állami 
bérlakás-építkezést. Harminc éve bizonygatják, hogy mindez a 
múlt, zsákutca, sőt ellentétes az emberi természettel.

A Fidesz 2010 után ennél sokkal ravaszabb módszert vetett be. 
A Fidesz által létrehozott intézetek, médiumok tüzet okádnak a 

szocializmus negyven évére, aztán a kormány egy 
sor dolgot megcsinál abból, amit egykor a szocializ-
mus megtett. 

Jó volt a családtámogatás a szocializmusban? Jó volt! Akkor csi-
náljunk valami hasonlót! Jó volt a falusi kultúrházak rendszere 
a szocializmusban? Jó volt, nos, akkor állítsuk helyre a falusi 
kultúrházat valamilyen hangzatos nemzeti program részeként. 
Hosszan folytathatnánk a sort, hogy a Fidesz hogyan rabolja 
el a klasszikus baloldali törekvéseket és hogyan állítja őket a 
kapitalizmus stabilizálásának szolgálatába. Ugyanis, ne legyen 
kétségünk! A Fidesz a tőke, a pénz uralmát akarja megmenteni a 
mai válságos időkben. Olvasták Petőfi t, és tudják, hogy a népnek 
addig kell adni, amíg csak kér a nép, és nem „vesz, ragad”.

A liberális ellenzék is részt vett az elmúlt harminc év szocia-
lizmusellenes hadjáratában, de ők mással is kárt okoztak a bal-
oldali embereknek. Nevezetesen azzal, hogy magukat nevezték 
ki baloldalnak. Elhitették az emberekkel, hogy a liberális milli-
árdos különb, mint a konzervatív, sőt, nem csak különb, hanem 
emberbarát, szegénybarát, egyszóval baloldali.

Nehéz baloldali szövetséget létrehozni azért is, mert egy ilyen 
erő zavarja a nagy tőkés pártok érdekeit. A Munkáspárt még az 
1990-es évek elején a Kapolyi László vezette MSZDP-vel igye-
kezett választási szövetséget létrehozni. A Munkáspártnak volt 
ereje, az MSZDP-t befogadta a polgári társadalom, Kapolyinak 
pénze is volt, úgyhogy egy ilyen szövetség komoly konkurenciát 
jelentett volna Horn Gyula Magyar Szocialista Pártjának. 

A szövetségből nem lett semmi. Meggyőzték Kapolyit, hogy 
jobban jár, ha nem köt szövetséget a kommunistákkal. Jobban 
is járt. Vállalkozásait nem bántották az állami szervek, őt pedig 
listán bejuttatták a magyar parlamentbe.

A Munkáspárt az elmúlt harminc évben sok lehetséges partner-
rel próbált együttműködni. A kilencvenes években az akkori 
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) 
vezetésében még működtek politikai platformok. Ez érthető is 
volt, hiszen a munkavállalók politikailag, világnézetileg kü-
lönbözőek. Vannak konzervatívok, szocialisták, sőt olyanok is, 
akik a Munkáspárttal rokonszenveztek. A Munkáspárt eleinte 
ennek a munkásplatformnak a jelöltjeit indította a listáján. 

A szakszervezeti mozgalom azonban rossz irányba ment el. A 
látszólagos függetlenség mögött megjelent a nagy pártcsopor-
tokhoz való kötödés. Az MSZOSZ így felszámolta a platformo-
kat, a munkáspártiakat kiszorította a szakszervezetből és átállt a 
liberális oldalra. Mint tudjuk, utódaik ma is ott vannak.

Munkáspárt-ISZOMM: ígéretes szövetség

Most azonban változhat a helyzet. A politikai palettán megjelenik 
a Munkáspárt és az ISZOMM Baloldali Szövetsége. Olyan poli-
tikai tömörülés jött létre, amely harmadik erőként jelenhet meg. 

Miben van a Baloldali Szövetség ereje? Két olyan párt lép fel 
együtt a választásokon, amelyek baloldaliságát nem lehet meg-
kérdőjelezni. Az embereknek akarnak jobb életet, több fi zetést, 
több nyugdíjat. Büszkék a magyar szocializmus negyven évére 
és a jövőt is a szocializmusban látják.
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Szövetség?
Közszereplőik nem járatták le a baloldali eszméket. Nincsenek 
ügyeik. Ahogy a munkáspártiak mondják, nem loptunk, nem 
csaltunk, nem korrumpálódtunk. Ez ma nagyon nagy érték.

Két különböző párt rakja egymás melle erőit. A Munkáspárt 
régi párt. Erőssége a hagyományok őrzése, a szervezettség, a 
határozott irányítás, a megbízhatóság. Az ISZOMM új párt, a 
közelmúltban jött létre. Innovatívak, progresszívek, kiismerik 
magukat a polgári pártok, köztük a parlamenti pártok világá-
ban. Értik a mai média elvárásait és nyelvét. A kettő együtt új 
minőséget eredményezhet.

A két párt hasonló elképzeléseket vall a világról. Így könnyű 
megtalálni az azonos vagy közös pontokat. A Munkáspárt és az 
ISZOMM között ma nincsenek olyan áthidalhatatlan ellentétek, 
mint a liberális koalíció pártjai között. 

Mindkét párt megőrizte egyéniségét, saját arculatát, nem 
mondtak le saját értékeikről. Ez is kell a sikeres választási 
szerepléshez.

A két párt érdekelt az együttműködésben. A jelenlegi választási 
törvény miatt külön-külön nem tudnak listát állítani, de együtt 
reális lehetőséget kapnak az országos lista megállítására. A kö-

zös érdekeltség feltétele a fegyelmezett munkának, ami nélkül 
nincs siker. 

A Munkáspárt-ISZOMM együttműködése üzenet a magyar tár-
sadalomnak. Most már nem kell számonkérni a baloldali össze-
fogást. Létrejött, itt van! Biztatjuk az embereket, hogy bátran 
szavazzanak a pártszövetségre.

A Munkáspártra lehet számítani

A Munkáspárt Központi Bizottsága egyetértett a válasz-
tási pártszövetség létrehozásával. A párt országos és he-
lyi vezetői megértették, hogy a siker a kompromisszumok 
megtalálásától függ. Sikerült megegyezni, hogy melyik 
párt melyik választókerületben állítja a közös jelöltet. Nem 
hónapokat töltöttünk egyezkedéssel, mint az ellenzéki ko-
alíció, hanem néhány őszinte tárgyaláson sikerült megálla-
podni. Ez is jó jel!

A Munkáspárt mindent megtesz azért, hogy megállítsa jelöltjeit 
minden olyan választókerületben, ahol a Munkáspárt-ISZOMM 
színeiben munkáspárti ember indul. Kemény munka vár ránk. 
Nehéz lesz összegyűjteni az ajánlásokat, de minden erőnket be-
vetjük. A Munkáspártra lehet számítani!
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Merjünk nagyot csalni?
Teljesen hülyének néznek egyes politikusok, sőt egész pártok 
bennünket, az utca emberét. Azt hiszik, hogy mi a plázák el-
butított népe vagyunk, akik bármilyen hülyeséget, bármekkora 
hazugságot bevesznek. 

Szeretnénk ezúton is megüzenni, hogy tévednek. Értelmes, 
felnőtt emberek vagyunk, akik a politikusok televíziós szerep-
lései, parlamenti performanszai vagy akár csak az öltözetük 
alapján meg tudjuk állapítani, hogy az illető hány osztályt vég-
zett, volt-e gyerekszobája. Bármennyire is torzít a média, azért 
a politikusok szóhasználata alapján nagy biztonsággal meg le-
het mondani, hogy az illetőnek főiskolai diplomája van-e, vagy 
beérte egy érettségivel. A nyelvtant és a helyesírást már nem is 
említjük, mert ezen a téren szembetűnő gyengeségekkel talál-
kozni szinte nap, mint nap.

Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s politikusról kiderült, hogy 
nem végzett főiskolát. Az Országgyűlés honlapján elérhető önélet-
rajzában valamilyen oknál fogva kedvezőbb képet akart magáról 
kiállítani és azt állította, hogy 2013-ban közgazdászként végzett a 
Budapesti Gazdasági Főiskolán. Most ez a turpisság derült ki.

Egyébként lehet az is, hogy nem derült volna ki, ha nincs 
választás, vagy ha nem ilyen kemény háborús választás része-
sei vagyunk, mint most. Az idei választáson a konzervatív és 
a liberális oldal élet-halál harcot folytat. Az egyik bármi áron 
meg akarja tartani a hatalmat, a másik bármi áron meg akarja 
szerezni. A kormánypártok győzelmét jósolják a közvélemény-
kutatók, de sose lehet tudni. Úgyhogy mindkét oldalon minden 
eszköz megengedett.

Bangóné Borbély Ildikó „levadászása” ezért törvényszerű 
volt. Adódott abból, hogy ilyen a magyar közélet és adódott a 
mostani választás sajátosságából. Lehetett rá számítani. Nincs 
min csodálkozni.

Bangóné Borbély Ildikó tettét lehet szubjektíve megítélni. 
Mondhatnánk, nem szép dolog csalni. Nem szép dolog azt állí-
tani, hogy főiskolát végeztem, amikor nem végeztem. Főleg nem 
szép dolog ez egy olyan személy részéről, aki a parlamentben 
magasztos elvek mellett kardoskodik.

Nyilván magyarázattal tartozik első sorban a családjának. 
Persze, nem tudni, hogy férje és három gyermeke olvasta-e a 
parlamenti életrajzot. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy igen, és az 
egészet a magyar politikában megengedhető füllentésnek fogták 
fel. Lehet! Nem tudjuk! De a közvélemény, azaz az emberek szá-
mára nem is ez az érdekes.

Azt persze szigorúan privátilag megkér-
deznénk: képviselő asszony 2013 óta miért 
nem végezte el az említett főiskolát vagy 
bármi mást, amivel diploma járt volna?

Bangóné Borbély Ildikó azokat az 
embereket csapta be, akik rá szavaztak, 
akik bíztak benne, akik az ország jövőjét 
rá bízták. Mondhatni persze, hogy nem 
nagy ügy. Nem lett belőle kára senkinek. 
A világ nem omlott össze, a választók 
nem lettek szegényebbek. Illetve, de-
hogyisnem. Szegényebbek lettek egy 
illúzióval. Egy MSZP-s képviselő fedd-
hetetlenségének, makulátlanságának mí-

tosza oszlott szét. Füllentés 
vagy csalás, kicsi vagy nagy, 
mindegy, a mítosznak vége.

Megdöbbentő volt az MSZP vezetésének reagálása. A képviselő 
asszonyt azon nyomban, rendkívüli ülést összehívva, kizárták 
mindenhonnan. Világos! Ha süllyed a hajó, és az MSZP hajó-
ja bizony süllyed, akkor minden felesleges terhet ki kell dobni. 
Bangóné Borbély Ildikó súlyos ballaszt lett, ki kell dobni.

Csakhogy felmerül egy kérdés. Az MSZP vezetésében nem 
tudtak arról, hogy Bangóné Borbély Ildikónak nincs diplomá-
ja? Évekig együtt dolgoznak, együtt élnek, és egy ilyen fontos 
dolgot nem tudnak egymásról? Ugye, egyetértenek, hogy nem 
nagyon valószínű?

Ha pedig tudtak róla, akkor miért hallgattak? Miért nem biz-
tatták, hogy pótolja a mulasztást? Miért indították képviselője-
löltként? Miért bíztak rá közszerepléseket?

Bangóné Borbély Ildikó kiállította magáról a szegénységi bi-
zonyítványt. De ez az ő dolga! Rendezze el, ahogyan tudja!

Az MSZP is kiállította magáról a szegénységi bizonyítványt. 
Az emberek évtizedeken át bedőltek annak a mesének, hogy az 
MSZP egy rendes, baloldali párt, amely él-hal a dolgozó embe-
rekért. Most már tudjuk, hogy az MSZP nem baloldali párt, nem 
a dolgozó embereket védi, hanem parlamenti helyeket próbál 
szerezni egy szűk vezetői csoportnak, és ezért hajlandó bárkivel 
összeállni.

Nem ismerjük az MSZP vezetők belső világát. De nem sok 
jót lehet elmondani egy olyan közösségről, amely megtűri a csa-
lást, a félrevezetést. Egy politikus ugyanis nem magánember, 
hanem egy párt, egy politika képviselője.

A szemünk láttára leszerepel nem csak Bangóné Borbély Il-
dikó, hanem az egész MSZP is. A sorsuk el fog dőlni hamarosan.

Nem lenne helyes, ha az MSZP elleni bírálattal túllépnénk az 
ügyön. Az ilyen és hasonló esetek ugyanis nem egyediek. Má-
sok is füllentenek, sőt csalnak. Merjünk nagyot csalni! – vélik 
sokan. Minél nagyobbat csalsz, annál kevésbé derülhet ki, és 
annál inkább fogják politikai fogásnak minősíteni.

Nyilvánosságra van szükség! Akarunk mindenről tudni, és 
jogunk van mindenről tudni! A politikusok ellenőrzésére van 
szükség! Tudnunk, látnunk kell, hogy mit csinálnak. Ha csal-
nak, ha lopnak, legyen jogunk visszahívni őket! 

A csalást, a politikai csalást, az emberek becsapását, a hata-
lommal való visszaélést csak így lehet megakadályozni. 

Bangóné Borbély Ildikó személyes disznósága nem érdemel-
né még ezt a néhány sort sem. De a tanulságokat le kell vonni. 
Az országról, rólunk, a mi életünkről is szó van!
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Párizs – a „második Trianon” 
Ha beletekintünk a Jogtárba, a hatályos magyar törvények gyűjteményébe azt látjuk, 
hogy ma is hatályos az 1947. évi XVIII. törvény. Ez iktatta be Magyarországon a pá-
rizsi békeszerződést.

75 éve annak, 1947. február 10-én a párizsi békeszerződések kényszerű aláírásával 
lezárult a második világháború Magyarország, Finnország, Bulgária, Olaszország és 
Románia számára.

Miért volt szükség békeszerződésre?

Azért, mert Magyarország belépett a II. világháborúba Németország oldalán. Hadat 
üzent a Szovjetuniónak, az Egyesült Államoknak és egy sor más államnak. Horthy 
Miklós Adolf Hitler szövetségese volt.

Mely országokkal kötöttük meg a békeszerződést?

A Szovjetunióval, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, a 
Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársasággal, Kanadával, Csehszlovákiával, Indiával, Új-Zélanddal, az Ukrán Szocialista Szovjet 
Köztársasággal, a Dél-afrikai Unióval és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársasággal.

Hogyan változott meg Magyarország határa?

Magyarország határai Ausztriával, Jugoszláviával, Csehszlovákiával és a Szovjetunióval ugyanazok maradtak, mint amelyek 1938. 
évi január hó 1-jén voltak. Vagyis, a párizsi béke megsemmisítette a Hitler nyomására létrejött bécsi megállapodásokat, és Ma-
gyarország visszaállt az 1920-as trianoni határokra. Jelenleg is ott van.

Milyen anyagi következmények voltak?

Magyarország átadott Jugoszláviának és Csehszlovákiának minden 
olyan értéktárgyat. „amelyek ezekről a területekről származtak s e te-
rületek felett 1919 előtt Magyarország által gyakorolt uralom következ-
tében kerültek 1848 után a Magyar Állam vagy magyar közintézmé-
nyek birtokába.”

Mekkora hadserege lehetett Magyarországnak?

65 ezer fő.

Maradtak-e idegen csapatok?

Igen. A szerződés kimondta: „minden Szövetséges fegyveres erőt 90 napon belül Magyarországból vissza kell vonni, mindazonáltal 
a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erők tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a szovjet 
hadseregnek az ausztriai szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa.”

Fizettünk-e kártérítést?

Igen. A szerződés szerint „a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 
veszteségekért járó kártérítést Magyarország nem a maga egészében, hanem csu-
pán részben teljesíti, nevezetesen 300 millió egyesült államokbeli dollár összeg-
ben, amely 1945. évi január 20-tól számítandó 8 év alatt fi zetendő árucikkekben 
(gépi felszerelés, folyami járművek, gabonaneműek és más áruk); a Szovjetunió-
nak fi zetendő összeg 200 millió egyesült államokbeli dollár, a Csehszlovákiának 
és Jugoszláviának fi zetendő összeg 100 millió egyesült államokbeli dollár”.

Ki írta alá magyar részről?

Gyöngyösi János külügyminiszter



A pekingi olimpia legyen a béke, 
a humanizmus ünnepe!

Néhány nap múlva, február 4-én Peking-
ben megkezdődnek a XXIV. Téli Olim-
piai Játékok. A Magyar Munkáspárt 
meggyőződése, hogy a pekingi olimpia 
a legmagasabb szinten megrendezett 
sportviadal és egyben az olimpiai esz-
mék, a humanizmus és a béke nagyszerű 
ünnepe is lesz – nyilatkozta Thürmer 
Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke.

Peking: 
az óriáspanda is várja a sportolókat

A koronavírust legyőzték Kínában. 
Biztosítják a sportolók biztonságát is. 
A pekingi olimpia szervezői lenyűgöző 

technikai újításokkal és kiváló szervezés-
sel biztosítják, hogy ez az olimpia a 

környezetet védő, igazi „zöld” 
olimpia legyen.

Nemzeti Sícsarnok Pekingben

A pekingi olimpia három helyszínen zaj-
lik. Az összeköttetést óránként 350 kilo-
méteres sebességgel közlekedő automata-
vonatok biztosítják. 


