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Mi lesz, 
ha ledobják 

az atombombát?
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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

Mi lesz, ha ledobják az atombombát?
Egyre inkább érezzük, hogy az EU-t Nyugat-Európában kelle-
ne átalakítani. Ott kellene megdönteni a szélsőségesen liberális 
kormányokat. A francia szociáldemokrata baloldal, Jean-Luc 
Mélenchon például kezdhette volna azzal, hogy Macronnal szem-
ben Marine Le Pen mellé állnak. Nem ezt tették. Hamis ideoló-
giák alapján ismét az elnöki székbe engedték a liberális Macront.

Az EU liberális vezetői látják a konfl iktushelyzetet. De úgy 
gondolják, hogy csak egy megoldás van: az EU-t teljesen aláren-
delni a liberális tőke érdekeinek, politikai értelemben mindenben 
kiegyezni az Egyesült Államokkal. Az olyan kelet-európai „láza-
dókkal”, mint a magyar miniszterelnök, pedig le kell számolni.

A leszámolás hallatán ne a legcsúnyábbra tessenek gon-
dolni, bár a mai világban semmit sem lehet kizárni. A libe-
rális EU-vezetés megpróbálta a magyar ellenzéket hatalomra 
juttatni. Nem ment! Április 3-a után rögtön megindult a tá-
madás jogi, politikai és gazdasági téren is.

Most jönne a gazdasági atombomba. Mit várnak ettől az 
EU urai? Az árak emelkedjenek meg drasztikusan, omoljanak 
össze az ellátási rendszerek, zárjanak be a gyárak.  Emberek 
milliói maradjanak élelem, egészségügyi ellátás nélkül. 

Arra számítanak, hogy ilyen helyzetet semmilyen alkotmány-
módosítással sem lehet megakadályozni és a covid idején látott 
hatalomkoncentráció se segítene. Vagyis bukjon a miniszterelnök!

Igen ám, de a mai parlamenti ellenzék nem lenne képes 
válság idején a kormányzást átvenni. Döntően azért nem, 
mert az EU és az USA kiszolgálásán kívül nincsenek ötlete-
ik. Másrészt, aligha engedné az a hárommillió ember, aki a 
mostani kormány mögé állt április 3-án.

Ilyen helyzetben felelős politizálás kell mindenki részéről. 
A gazdasági atomcsapást el kell kerülni, és ebben a kormány 
mellé kell állni. Ha mégis bekövetkezik, sok múlik a kormá-
nyon. Képes lesz-e a terheket megosztani a milliárdosok és a 
nép között, vagy mindent a népre hárít?

A háborúból ki kell maradni! A kormány legyen őszinte 
a néppel, csak akkor számíthat az emberek támogatására az 
amerikaiak követeléseivel szemben!

A parlamenti ellenzék ne a kormánnyal harcoljon, hanem tisztes-
ségesen képviselje azok hangját, akik a parlamentbe juttatták őket.

Új baloldali ellenzék, hiteles, valódi, működőképes balol-
dali ellenzék egyelőre nincs. De lehet, megszülethet!  Tudjuk, 
hogy a háború folytatása, sőt magasabb szintre emelése ben-
nünket is belesodorhat a háborúba. Látjuk, hogy az EU-part-
nerek csak önmagukkal törődnek, és még a gazdasági atom-
bombát is készek lennének ledobni ránk. Tudjuk, csak még 
nem merjük bevallani, hogy tömeges elszegényedés lesz a 
sorsunk. Tudjuk, hogy ha nincs hiteles, valódi, működőképes 
baloldal, az atomcsapást legfeljebb a milliárdosok élik túl.  2

Az orosz kőolajimport leállítására tett EU-javaslat „így, ebben 
a formájában felér egy magyar gazdaságra ledobott atombom-
bával” – mondta múlt heti rádióinterjújában Orbán Viktor. 

Ha magyar miniszterelnök szájából hangzik el ilyen kijelentés, 
az nem tekinthető egyszerű szónoki fogásnak. Orbán Viktorról 
pedig tudjuk, hogy nagy körültekintéssel válogatja meg szavait.

Akkor pedig baj van! Mindenekelőtt tudjuk azt, hogy az 
EU-ban vannak olyanok, akik minden további nélkül le-
dobnák a gazdasági atombombát Magyarországra. Minden 
tiszteletet megérdemelnek a kormány erőfeszítései, sőt küz-
delmei, amelyeket az EU fórumain folytatnak a magyar ér-
dekeket sértő, sőt a magyar létet veszélyeztető akciók ellen.

A kérdés, hogy meddig tud és meddig akar a kormány el-
menni. Orbán Viktor az első perctől világossá tette, hogy az 
ő kormányzása idején Magyarország nem lép ki az EU-ból. 
Magyarország valóban rendre megszavazta az EU Oroszor-
szág elleni szankcióit is, csakhogy az egység ne sérüljön.

A miniszterelnök kitartóan keresi a közös pontokat, sőt a 
lehetséges szövetségeseket is, és ami a legfontosabb, próbál 
időt nyerni. Ennek a taktikának van alapja, hiszen a világ-
helyzet iszonyú gyorsasággal változik, ami az államok ma-
gatartására is hatással van. 

Meg aztán az elmúlt években nem kevés dologról derült 
ki, hogy Magyarországnak van igaza. A válságot, sem a 
gazdaságit, sem az egészségügyit, nem lehet egyen recep-
tek alapján elrendezni. A nagyhatalmak és a liberális tőke 
érdekeit kiszolgáló EU-vezetők ezt sohasem fogják nyíltan 
bevallani, de talán mérlegelni igen.

Nem tudom, hogy a miniszterelnök miben hisz. Abban 
hisz-e, hogy az EU átalakítható, megreformálható vagy in-
kább arra számít, hogy a fergeteges világfolyamatok kikény-
szerítik egy más típusú EU létrejöttét. Természetesen azt sem 
tudom, hogy miről beszélt öt órán át Putyin elnökkel Moszk-
vában. Egy dolgot azonban nem lehet nem észrevenni: felelős 
vezetők beszélnek arról, hogy az EU-n kívül is van világ.

Én személy szerint nem hiszem, hogy az EU-t meg lehet refor-
málni. Persze, az is kérdés, hogy mit értünk reformon. Az EU-t 
egykor azért hozták létre, hogy a német és a francia tőke közösen 
uralkodhasson Európában. Uralkodhasson Európa dolgozó tö-
megei és egyúttal a kisebb és szegényebb országok felett is. 

A mostani EU változatlanul uralkodni akar a néptömegek 
felett, elnyomva a válságok nyomán sűrűsödő elégedetlensé-
get. A németek és a franciák továbbra is gyarmatuknak te-
kintik a kelet-európai országokat. Ebben nincs változás. Vál-

tozás abban van, hogy a kelet-európai kicsik nem 
akarnak úgy táncolni, ahogyan az EU vezetői fü-
tyülnek, mert tudják, hogy annak rossz vége lesz.
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A németek Magyarországba 
is belerúgnak

EP: végleg eltörölni 
a nemzeteket!

NATO: 
Új parancsnokkal a háborúba

Zavarjuk el az EU 
háborús politikusait!

Balkáni rendteremtés háború 
előtt?

A német nagytőke hasznot húz a háborúból. Tudják, hogy az orosz 
kőolaj teljes kitiltása drasztikus drágulással jár, de nem törődnek vele. 
Oroszországot akarják térdre kényszeríteni, és vele együtt letörni Ma-
gyarország és a többi kelet-európai ország önállóskodását. Ez derül ki 
abból, amit Siegfried Russwurm, a német iparvállalatok szövetségének 
(BDI) elnöke mondott. 700 forintos benzin, 800 forintos gázolaj. Ezzel 
az árral a német tőke Magyarországra is csapást mérne. 

Az EU liberálisai gőzerővel nyomatják a nemzetek 
feletti európai állam eszméjét. Egységes rendszer-
ben akarják megválasztatni az Európai Parlament 
képviselőit. Az Európai Bizottság elnökére a vá-
lasztók a csúcsjelölti rendszer keretében, páneuró-
pai listán szavaznának. A választási folyamat fel-
ügyeletéről és az új szabályok betartatásáról egy 
európai választási hatóság gondoskodna. Vagyis 
végképp el akarják törölni a nemzeteket, és alá-
rendelni mindenkit az európai liberális tőkének. 
Ezt akarjuk?

Kínából arra fi gyelmeztetnek, amit mi is tudunk, 
de nem akarunk elismerni: az ukrajnai háború el-
nyújtásával az USA Európát veri szét. Azaz ben-
nünket, itt élőket dönt nyomorba. Mikor ismerjük 
fel végre? Mikor zavarjuk el azokat a politikuso-
kat, akik az EU és az európai kormányok élén há-
borúzni akarnak? A mi kárunkra, a mi vesztünkre!

Amerika komolyan készül a háborúra. Christopher G. Cavoli hadsereg-
tábornok személyében új főparancsnokot neveztek ki az Európában állo-
másozó amerikai csapatok, és egyben a NATO élére. A tábornok tavaly 
novemberben már járt Magyarországon. Akkor azt mondták: „baráti lá-
togatásra” jött.

Christine Lambrecht német hadügyminiszter Bosznia-Hercegovinába uta-
zott, hogy elkezdje a rendcsinálást. A németek nem akarják, hogy a szer-
bek önállóak legyenek, netán csatlakozzanak az anyaországhoz, és ezzel 
megváltoztassák az erőviszonyokat a Balkánon. Ha a NATO háborúzni 
akar Oroszországgal, előbb a balkáni szárnyon kell rendet te-
remteni. Hitler ugyanezt tette, amikor a Szovjetunió megtáma-
dása előtt lerohanta a Balkánt. Sajnos, magyar segítséggel.
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Fizessen Csányi úr is, 
és az összes többi 
milliárdos!

Ideje gondolkodni: miként 
élhetünk meg az EU nélkül!

Utasítsuk el 
a szankciókat!

Tiltsák meg az ukrán 
zászló használatát a 
középületeken!

A Pénzügyminisztérium szerint 3,3 százalékra mérséklődhet 
az idei magyar gazdasági növekedés, amennyiben elhúzódik az 
orosz-ukrán háború. 3,5 százalékos GDP-bővülés alatt nem kap-
nak nyugdíjprémiumot a nyugdíjasok. Nem üzengetni kellene a 
nyugdíjasoknak, hanem mindent megtenni a háború befejezésé-
ért, a terheket pedig el kell osztani. Fizessen Csányi úr is, és az 
összes többi milliárdos!

Varga Judit igazságügyi miniszter már számtalanszor elmondta, 
hogy Magyarország nem engedheti meg, hogy nemzetek feletti 
föderációt csináljanak az EU-ból. Az Európa jövőjéről szóló kon-
ferencián is előadták a magyar elképzeléseket, de az EU vezetői 
ezúttal is nemet mondtak. „Mi, magyarok, tovább küzdünk a föde-
rációs törekvések ellen egy egymást kölcsönösen tisztelő nemzetek 
Európájáért!” – szögezte le most is Varga Judit. Rendben, Minisz-
ter asszony, de meddig és hogyan? Nem gondolja, hogy mindez fal-
ra hányt borsó? Arra kellene már terveket készíteni, hogy miként 
élhetünk meg az EU nélkül!

A magyarok döntő többsége nem támogatja a további szankciók ki-
vetését Oroszországra – derül ki a Századvég májusi közvélemény-
kutatásából. A válaszadók 89 százaléka úgy látja, hogy az Orosz-
országra kivetett gazdasági szankciók az Európai Uniónak, illetve 
az európai gazdaságnak is ártanak, továbbá 71 százalékuk ellenzi, 
hogy az említett szankciók az energiahordozókra, így a földgázra 
és a kőolajra is kiterjedjenek, írta közleményében az alapítvány. A 
felmérésből kiderül az is, hogy a magyarok túlnyomó része ellenzi 
a fegyverszállítást Ukrajnának.

A fővárosi önkormányzat és a liberális kerületek február óta 
ukrán zászlókkal tüntetnek. Elfogadhatatlan! Magyarország 
politikáját nem az önkormányzatok határozzák meg, hanem a 
kormány! A kormány szerint viszont a magyar kormány nem 
Ukrajna, vagy Oroszország mellett van, hanem Magyarország 
mellett. Még egy zászló erejéig sem keveredhetünk háborúba 
Oroszországgal! Tiltsák meg az ukrán zászló használatát a köz-
épületeken!
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Együtt a háború ellen

Thürmer: Gyurcsánnyal 
nekünk nincs közös utunk

Csanyik-völgyi május elseje

Június 4: Munkáskupa 
Túrkevén

Hajdú-Bihar: 
A Szabadságból sose elég!

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke Prágában megbeszé-
lést folytatott Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának 
(KSČM) több vezetőjével. Köztük volt Milan Krajča (képün-
kön), a KSČM alelnöke és Josef Skála, a KSČM elnökjelöltje 
a jövő évi cseh köztársasági elnökválasztáson. Sem Cseh-
országnak, sem Magyarországnak nem érdeke az Oroszor-
szág elleni háború – állapították meg a megbeszélésen. Meg-
állapodtak, hogy közös rendezvényekkel segítik a békéért 
folytatott küzdelmet. Véleményt cseréltek a két párt közötti 
együttműködés fejlesztéséről és a nemzetközi munkásmoz-
galom időszerű kérdéseiről.

Ezzel a címmel közli a vasarnap.hu a Munkáspárt elnökével 
készült interjút. (https://vasarnap.hu/ „Egyet azonban biztosan 
tudok, hogy Magyarországnak szüksége van működőképes, hi-
teles, baloldali ellenzéki pártra. Mi ehhez szívesen hozzájáru-
lunk azzal a tudással, amit az elmúlt harminc évben szereztünk, 
és azzal az erkölcsi tőkével, ami csak nekünk van. Tudjuk, hogy 
a baloldaliság sokszínű, nem csak mi vagyunk baloldaliak, le-
hetnek mások is. Mi nyitottak vagyunk sokféle elképzelésre” 
– mondta Thürmer Gyula. 

Miskolcon, a Csanyik-völgyben is jól sikerült az idei munkás-
párti május elseje. A Miskolc Városi Televízió és az írott sajtó is 
adott hírt róla, ami nagy szó manapság.  Fülöp Józsefné, KB-tag, 
megyei elnök vezetésével a munkáspárti csapat sok embert látott 
vendégül, sokaknak mondhatták, hogy mit is akar a Munkáspárt.

Hajdú-Bihar megye is kivette részét a háborúellenes megmozdu-
lásból. Edelényiné Nagy Mária megyei elnök és lelkes csapata, 
Bácsi Istvánné, Dobány László és Balog György Balmazújváros-
ban, Hajdúböszörményben szerveztek rendezvényeket. Osztogat-
ták A Szabadságot, amiből sajnos még a 600 darab is kevés. 

Az idén is sor kerül Túrkevén a hagyományos 
Munkáskupára.
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és Szerbia nagykövetsége. Szép számban voltak jelen az itt élő 
oroszok, belaruszok és mások.

A magyar állam semmilyen formában nem vett részt. A ko-
szorúkat sem magyar katonák vitték, mint korábban, hanem ma-
guk a koszorúzok.

Nem voltak jelen az Oroszországgal foglalkozó magyar kultu-
rális intézmények és baráti társaságok, és nem voltak politikai 
pártok sem.

A Munkáspárt sem vehetett részt. Egy téves információ alap-
ján készültünk is, hogy a Győzelem Napján idén is a Szabadság 
téren leszünk. A párt Elnöksége elnézést kér mindenkitől, aki el 
akart jönni, de mégsem volt rá lehetőség.

Az orosz fél döntése érthető, bár nem örülünk neki. Érthető, hi-
szen háború van. Magyarország hivatalosan is barátságtalan állam, 
hiszen támogatja az EU Oroszország elleni szankcióit és bár nem 
szállít fegyvereket, az EU fegyverszállításait anyagilag támogatja.

Az orosz fél láthatóan szigorúan diplomáciai jelleget adott 
az eseménynek, és belső ügyüknek tekintették. Nyilvánvalóan 
kerülni akartak minden provokációt, és bármi mást, ami zavart 
okozhat. Ne felejtsük el, hogy a tőkés Oroszország tőkés kormá-
nya nagyon érzékeny és sebezhető viszonyban van most a tőkés 
Magyarország tőkés kormányával!

Ugyanakkor felemás is a döntés, hiszen nagyon sok tisztessé-
ges magyar embert fosztott meg attól a lehetőségtől, hogy orosz, 
belarusz és más barátaikkal együtt fejezzék ki tiszteletüket a 
fasizmust legyőző szovjet hősök emléke előtt. 

Sajnáljuk, hogy a szervezők nem hívtak bennünket, és nem ve-
hettünk részt. Lelkünkben ott voltunk mi is. Sőt, sokan elmentek 
a Fiumei úti szovjet sírokhoz, és virágot helyeztek el az ország 
számos település lévő szovjet síroknál és emlékműveknél.

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy május 9-én, a fa-
sizmus feletti Győzelem Napján az Oroszország Föderáció ma-
gyarországi nagykövetsége – együttműködve több más állam-
mal – koszorúzást rendez. 

A rendezvényt mindig az orosz katonai attaséi hivatal il-
letékese irányította. Minden olyan orosz, illetve más külföldi 
magyar szervezet koszorút helyezhetett el, amely ezt előzete-
sen bejelentette. Előbb koszorúztak a szervező külképviseletek 
nagykövetei, majd a magyarországi orosz intézmények vezetői, 
utánuk pedig a magyar pártok és társadalmi szervezetek.

Sok évvel ezelőtt a köztársasági elnöki hivatal, később a hon-
védelmi minisztérium is küldött koszorút, de ez az elmúlt évek-
ben már elmaradt. Hivatalos magyar kormánytisztviselő nem 
vett részt a koszorúzáson.

Egy dolgot azonban lehetővé tett a magyar kormány: a koszorú-
kat magyar katonák vitték és helyezték el az emlékműnél.

A Munkáspárt minden alkalommal részt vett. Mi, munkás-
párti emberek örömmel mentünk el a Szabadságtéri szovjet hősi 
emlékműhöz. Mindig vártuk ezt a rendezvényt, és örömmel lát-
tuk, hogy rajtunk kívül is sokan tisztelik a felszabadító szovjet 
hősök emlékét.

Az idén másként történt minden. Az orosz nagykövetség 
meghirdette, hogy „a szovjet nép nagy hazafi as háborúban ara-
tott győzelmének 77. évfordulója alkalmából az összes magyar-
országi orosz intézmény és üzleti szervezet képviselői, honfi -
társaikkal együtt emlékezési tevékenységekben vesznek részt.”

A rendezvényt nem a szokásos május 9-én, hanem május 
6-án tartották meg. Oroszország nagykövetsége mellett koszo-
rúzott Belarusz, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán 
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Keressük az együttműködés 
konkrét lehetőségeit
Pártunk 28. kongresszusán sok szó esett a Munkáspárt és az 
Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom választási ösz-
szefogásáról. Sokféle vélemény hangzott el, ami érthető is. 
Nem azonos a múltunk, más-más irányból jöttek a tagjaink, 
mások a szokásaink.

A közös érdek azonban összehozott bennünket. Megértettük, 
hogy a választási törvény módosítása miatt egyedül biztosan 
nem tudunk listát állítani, de ketten talán. Ráadásul a program-
jainkban is számos közös elem volt.

Megpróbáltuk!  Három évtizedes történetünkben először párt-
szövetségben indultunk egy másik párttal, az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalommal. 

Őszinte párbeszéd jelenről, jövőről

A múlt héten a választások után már második alkalommal jöt-
tek össze a Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom vezetői. Thürmer Gyula elnök és Karacs Lajosné 
alelnök, a Munkáspárt részéről. Az ISZOMM részéről pedig 
Huszti Andrea elnök, Szanyi Tibor alelnök és Székely Sándor 
pártigazgató.

Őszinte pártbeszédre került sor a jelenről és a jövőről. Áttekin-
tették a 2022. évi országgyűlési választásokon való együttmű-
ködés tapasztalatait.  A fő következtetéseket illetően egyetér-
tésre is jutottak.

A választási tények nyilvánvalóvá tették, hogy valóságos balol-
dali erőként csak a Munkáspárt és az ISZOMM tudott indulni és 
jelölteket állítani. Nem az elért eredmény most a döntő, hanem 
az a tény, hogy megpróbáltunk egy egészen új formát. 

Ugyanakkor tény, hogy a két párt sok mindenben egyetért, de 
vannak jelentős különbségek is, mindazonáltal tudunk együtt 
dolgozni is.

A pártszövetség a választásokra jött ugyan létre, de egyetértés 
volt abban, hogy lehetőség és szükség van további együttműkö-
désükre. A gyakorlat fogja eldönteni, hogy milyen irányokban 
és hogyan tudunk előre haladni.

Keressük az együttműködés 
konkrét lehetőségeit

A Munkáspárt vezetői kiemelték az együttes cselekvés konk-
rét területei a rendszeres politikai véleménycsere, közös akci-
ók, egyes időközi választásokon való közös részvétel. Érdemes 
megvizsgálni annak lehetőségét is, hogy közös listával indulja-
nak a következő európai parlamenti választásokon.

A konkrét munka mutatja majd meg a valóságos lehetőségeket, 
és a konkrét tapasztalatok után lehet dönteni arról, hogy mit és 
hogyan építsünk fel a jövőre.

Megállapodás született arról, hogy a két párt pártszövetségben 
indul több időközi önkormányzati választáson. Egyetértés volt 
abban, hogy nem indulunk egymás ellen, tehát, ha mindkét 
pártnak vannak érdekei egy területen, akkor egyeztetünk és egy 
jelöltet indítunk.

Mindkét párt fontosnak tartja, hogy a budapesti kerületekben 
és a nagyobb városokban feltétlenül mutassuk meg, hogy az 
együttműködés él. Az első választások tapasztalatai alapján kell 
dönteni a további lépésekről.

Véleményt cseréltek a baloldal jövőjéről is. A Munkáspárt és 
az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom úgy látja, 
hogy Magyarországnak nehéz problémákkal, súlyos kihívá-
sokkal kell szembenéznie. Ilyen körülmények között egyre 
inkább szükség van hiteles, valódi, működőképes baloldal 
megteremtésére. Ehhez kívánnak hozzájárulni pártjaik erősí-
tésével, képességeik hatékony felhasználásával, együttműkö-
désük fejlesztésével.
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Gyerünk az időközi választásokra!
Feloldották a korábbi korlátozásokat, ismét lehet időközi vá-
lasztásokat tartani a falvakban és városokban. A hosszú covid-
szünet miatt ráadásul sok helyütt halmozódtak fel az elmaradt 
választások, úgyhogy van mit behozni.

Új csak munkában születik

A Munkáspárt 28. kongresszusán döntöttünk arról, hogy nem 
hagyjuk ki most sem azt a lehetőséget, amelyet a választások 
kínálnak. Lehet, hogy nem érünk el eredményt, lehet, sőt va-
lószínű, hogy nem jutunk be az önkormányzatokba, de a vá-
lasztásokon lehet hirdetni a programunkat, itt lehet új embereket 
találni. Új dolgok, új irányok csak konkrét munkában születnek, 
úgyhogy mennünk kell az időközi választásokra!

Az Elnökség elfogadott néhány elvet. Ezek szerint Budapesten 
mindenütt indítunk jelölteket. Nagyon fontos, hogy a liberálisok 
uralta fővárosban megmutassuk, hogy mi vagyunk a baloldali 
ellenzék.

Igyekszünk a nagyvárosokban is indulni, ahol van szerveze-
tünk. Ilyen helyeken több médialehetőséget kaphatunk, több 
emberhez juthatunk el. A kistelepüléseken pedig külön-külön 
döntünk a helyi viszonyok ismeretében.

Az Elnökség döntött arról is, hogy több helyen együtt indulunk 
az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalommal. Ez azt 
jelenti, hogy közös lobogó alatt, pártszövetségben indulunk. A 
konkrét jelöltet vagy mi, vagy az ISZOMM adja. Az ajánlások 
gyűjtését pedig együtt végezzük, azaz a gyűjtendő mennyiség 
egyik felét mi, a másik felét a partner gyűjti.

Néhány helyen, ahol a partnereknek nincs érdekeltségük, 
a Munkáspárt egyedül indul.

Nézzük, hogy mi vár ránk!

VÁLASZTÁS NAPJA: JÚNIUS 26. 
Egyéni képviselőjelölt:
– BP. V. KER: Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt
– BP. VII. KER: Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt
– BP. VIII. KER: Közösen indulunk, ISZOMM jelölt
– Szolnok: Közösen indulunk, ISZOMM jelölt
– Békéscsaba: Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt

VÁLASZTÁS NAPJA :  JÚLIUS 3. 
Egyéni képviselőjelölt
– Nógrád megye, Vanyarc:  Munkáspárt önállóan indul
– Fejér megye, Dunaújváros: Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt

VÁLASZTÁS NAPJA :  JÚLIUS 10. 
Polgármester
– Borsod megye, Serényfalva: Munkáspárt önállóan indul

Egyéni képviselőjelölt
– Bács megye, Kecskemét: Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt
– BP. XVI. KER:  Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt

VÁLASZTÁS NAPJA:   JÚLIUS 17. 
Polgármester és teljes körű képviselő testület 6 fő (ún. „zárt lista”)
– Nógrád megye, Somoskőújfalu:  Közösen indulunk
polgármesterjelölt: ISZOMM
egyéni listás jelöltek
- 1 fő ISZOMM
- 5 fő Munkáspárt

Egyéni képviselőjelölt
– Borsod megye, Sajószentpéter: Munkáspárt önállóan indul
– Nógrád megye, Salgótarján: Közösen indulunk, Munkáspárti jelölt
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Kiugrott szakszervezetis a DK-frakcióban,
avagy hogyan áruljuk el a dolgozókat

A Demokratikus Koalíció 15 fős parlamenti frakciójába beke-
rült Kordás László is. Megszólítása alighanem, „képviselő úr”. 
Bizonyára a DK-frakcióban nem divat a szaktárs vagy kolléga 
megszólítás. Az olyan szakszervezetis.

Kordás képviselő úr 2021. szeptembere óta ugyanis már nem szak-
társ vagy kolléga, hiszen lemondott a Magyar Szakszervezetek Szö-
vetségének elnöki tisztéről és belépett egy politikai pártba. Melyik-
be? Eltalálták! A Gyurcsány-vezette Demokratikus Koalícióba.

A most 53 éves Kordás úr tipikusan az a személyiség, akiket 
régen munkásarisztokratának tituláltak. 1998 óta főállású szak-
szervezeti funkcionárius, előbb a szakszervezeti ifjúság felkent 
vezére, utóbb a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségé-
nek alelnöke. 

2004-ben államtitkári tisztséget vállalt el a Medgyessy-kor-
mányban, amely a legóvatosabb értékelés szerint is tőkés kor-
mány volt. Kordás saját értékelése szerint a „munkavállalók 
hangja” volt a kormányban. Szegény munkavállalók!

Kordás úr, aki a Közmunkások Szakszervezetének főtitkára 
volt Pataky Péter utóda lett a MASZSZ élén 2015-ben. „Vissza 
kell állítani a klasszikus szakszervezeti modellt, amelynek alap-
ja a hit, a bizalom és a szolidaritás. Hogy a dolgozó végre elhi-
hesse, állnak mögötte, olyanok, akikben bízhat és tudja: amit ő 
megtesz másokért, azt önmagáért is teszi, és hogy ezt társai is 
megtennék érte.” – nyilatkozta 2015-ben. 

Az MASZSZ taglétszáma durván 100 ezer körül van, és ezen 
Kordás úr sem változtatott. Vezetése alatt azonban a konföderá-
ció teljes mellszélességgel a liberálisok mellé állt, támogatva az 
ellenzék törekvéseit a kormány megdöntésére. 

Gyurcsány DK-ja Kordás úr segítségével most igyekszik lenyel-
ni a legnagyobb szakszervezeti konföderációt. A Demokratikus 

Koalíció bejelentette, hogy felvállalja a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség 10 pontos követeléscsomagját, amellyel a konföde-
ráció a választások során előállt. Minden folytatódik ott, ahol a 
választások előtt egy pillanatra abbamaradt. A szakszervezeti 
vezetés támogatja a DK-t a választásokon, a DK támogatja a 
szakszervezetet a választás után.

Mondhatnánk, hogy ez a normális! De nem az! A szakszer-
vezet feladata nem a politikai pártok támogatása, hanem a tő-
kés munkaadóval szembeni fellépés a magasabb bérek, a jobb 
munkakörülmények érdekében. A szakszervezet feladata az 
is, hogy minél több dolgozót nyerjen meg a szakszervezetnek, 
hiszen a szakszervezet akkor képes sikert elérni, ha erős, ha 
sok tagja van.

A dolgozók azonban politikailag sokfélék. Lehetnek konzer-
vatívok, szocdemek, liberálisok, vagy éppenséggel munkás-
pártiak. Ha a szakszervezet vezetése egy konkrét párt mellé 
áll, ezzel saját tagjainak egy részét szorítja ki, és gyengíti a 
szakszervezetet.

A szakszervezet nem támogathat egyetlen tőkéscsoportot sem a 
másik tőkéscsoporttal szemben. A tőke nélküli dolgozó ugyanis 
a tőkével rendelkező tőkéssel áll szemben. Vagy az egyik érdeke 
érvényesül, vagy a másiké.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség az elmúlt években nyíltan 
a tőkésosztály liberális csoportja, a liberális politikai pártok 
mellé állt. Támadta az Orbán-kormányt akkor is, amikor a Fi-
desz kifejezetten dolgozóbarát, baloldali intézkedéseket hozott. 
Ugyanakkor nem állt olyan követelések mellé, mint a milliárdo-
sok megadóztatása. 

Kordás úr még átvenni sem volt hajlandó a Munkáspárt leve-
lét, melyben pártunk támogatásáról biztosította a szakszerve-
zeti tüntetést. Kordás urat az sem zavarta, hogy a levelet egy 

valóságos dolgozó ember, valósá-
gos szakszervezeti tisztségviselő 
akarta átadni.

Most, amikor nehéz idők jönnek, a 
szakszervezetnek nem pártok mellé 
kellene állnia, és pártpolitikai ér-
dekeket képviselni, hanem csakis a 
dolgozók valóságos érdekeit kellene 
képviselnie.

Utóirat:

A KSH adatai szerint 2020-ban a 
közel 4 millió foglalkoztatottból 
275 ezer fő vallotta magát szak-
szervezeti tagnak, azaz a foglal-
koztatottak durván 7,4 százaléka. 
2021-ben összesen négy sztrájk 
volt Magyarországon, 
amelyekben 2357 dolgo-
zó vett részt. 
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Okostelefonok hadviselése?
Egy orosz hírszerző szakértő gondolatai a mostani háborúról
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Igen alattomos dolog azzal vádolni az orosz hadsereget, hogy nem 
rendelkezik megfelelő hírközlési rendszerrel. A közvéleménynek 
világosan meg kellene mondani, hogy a korábbi Ukrán Szocialis-
ta Szövetségi Köztársaság területén folyó háborúban az ukránok 
élő erőben három-ötszörös fölényben vannak az orosz csapatok-
kal szemben, és a NATO felderítő és rádiótechnikai szolgálatai 
minden szükséges támogatást megadnak az ukránoknak. 

A NATO felderítő szolgálatai lehallgatnak minden 
okostelefont, számítógépes kommunikációt, beleértve a 
Facebookot, a WhatsAppot és egyebeket. A lehallgatott irdatlan 
mennyiségű információt mesterséges intelligencia segítségével 
rendszerezik és feldolgozzák. Ennek alapján az ukrán hadveze-
tés valós időben (realtime) pontosan meghatározza, hogy hova 
kell a fegyvereket irányítani, hova kell célozni és lőni. 

A gyakorlatban tehát az történik, hogy az orosz hadsereg tit-
kosított kommunikációs rendszert használ, de a lakosság kezé-
ben óriási mennyiségű olyan eszköz van, amelyek folyamatosan 
információkat küldenek.

A NATO légtér ellenőrző (AWACS) gépeket üzemeltet a nap 
24 órájában Románia és Lengyelország légterében.  A világ-
űrből pedig az USA felderítő műholdjai küldik az információ-
kat. Az orosz állami űrkutatási cég, a ROSZKOZMOSZ éves 
költségvetése 2,5 milliárd dollár. Ezzel szemben az amerikai 
NASA 25 milliárd dollárral gazdálkodik. A Space Exploration 
Technologies vagy röviden SpaceX amerikai űrkutatási vállalat 
költségvetése is annyi, amennyit az egész orosz űrkutatási ága-
zaté. És akkor még nem is beszéltünk az amerikaiak számtalan 
kémprogramjáról, amelyeket a világ minden részén használnak.

Oroszország 2-3 éven belül éri el azt a felderítési lefedett-
séget, amellyel az USA jelenleg rendelkezik. Jelenleg viszont 
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az amerikaiak nem csak azt látják, hogy hol vannak az orosz 
csapatok. Látják az orosz légierő repülőit is, az orosz drónokat. 
Képesek átlátni a rádiólokációs tevékenységét, és képesek meg-
határozni az orosz Kalibr szárnyas rakéták repülési idejét.  A 
Lengyelországban telepített központokból adják meg online a 
szükséges információkat az ukrán csapatok parancsnokságá-
nak. Vagyis ebben a háborúban semmi sem az ukránok érdeme. 

A fenti körülmények magyarázzák azt, hogy az ukrán tüzér-
ség pontosan tudja célba venni az orosz célpontokat. Az ameri-
kaiaktól kapott adatok alapján határozzák meg azt is, hogy hova 
és hogyan kell mozogniuk az ukrán Tocska-U rakétarendsze-
reknek, mennyi időt tölthetnek egy helyen, mielőtt az orosz erők 
látókörébe kerülnek. 

Az ukránok az amerikai információk alapján tudják felmérni 
azt is, hogy az orosz csapatok utánpótlási és hadtáprendszerében 
hol vannak fennakadások.  Vagyis ebben a háborúban nem az 
ukránok látnak és gondolkodnak. Aki lát és gondolkodik, az a 
NATO egész rendszere.

Az ukrán hadsereg nem más, mint egy távolról irányított 
zombigépezet. Az orosz hadsereg által használt Kinzsal hiperszo-
nikus rakétarendszer vagy az Onyiksz szuperszonikus rakéta ter-
mészetesen csökkenti annak lehetőségét, hogy az ukránok elrejtsék 
a távolról irányított zombihadsereg érzékeny eszközeit. Az USA és 
a NATO hírszerzése ezért óriási erőfeszítéseket tesz annak megis-
merésére, hogy az orosz rádiótechnikai felderítés és a rádióelektro-
nikai elhárító csapatok milyen új eszközökkel rendelkeznek.

Az orosz hadseregnek a legszigorúbb módon védenie kell 
az orosz technikai újdonságokat.  Ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a viszonylag kis létszámú orosz csapatok ilyen helyzetben 
is csodákra voltak képesek. Az ukrán légtért az orosz légierő 

lényegében megtisztította és ellenőrzése alá vette. 
Megsemmisítettük a csodafegyvernek kikiáltott uk-
rán eszközöket. Az orosz siker a hadsereg harcoló 
egységei és a hadtápszolgálat nélkül nem lett volna 
lehetséges.

Ukrajnában olyan háborút vívunk, amire még nem 
volt példa. Nem voltak tankönyvek, most kellett min-

dent megtanulni. Ennek a háborúnak most íródnak a tankönyvei. 
Az orosz hadsereg egy fasiszta zombihadsereggel küzd, 

amely mögött ott áll a NATO. Olyan ukránok ellen küzdünk, 
akik agyát harminc év alatt teljesen átmosta a náci propaganda. 

Az orosz csapatok kitartása példamutató. Az orosz gya-
logsághoz mérhető katonákat nagyítóval se lehet találni, se az 
USA-ban, se az EU-ban. 
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A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

Teremtsük meg függetlenségünket, 
kövessünk semleges politikát!
„Hazánkat ne sodorják háborúba saját szövetsége-
seink, teremtsük meg függetlenségünket, köves-
sünk semleges politikát!”  Ezzel a felhívással hívott 
mindenkit a háború ellen, a béke melletti tüntetésre 
május 9-én délutánra a Felelősséget Vállaló Terem-
tő Magyarok Közössége. 

A rendezvény lelke és háziasszonya dr. Fórizs Eszter 
volt, aki őszinte lelkesedéssel és elszántsággal szer-
vezte a rendezvényt. A Munkáspárt tagjai közül is 
sokan ismerik őt, hiszen évek óta cselekvő harcosa 
a békemozgalomnak, és legutóbb részt vett a Mun-
káspárt május elsejei háborúellenes gyűlésén is.

A rendezvény helyszíne sem volt véletlen, a Sza-
badság téren, a szovjet hősi emlékmű és az ame-
rikai nagykövetség között.  A szervezők kérésére 
beszédet mondott Simó Endre, a Békekör elnöke is, 
valamint dr. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnö-
ke, és olyan személyiségek, köztük dr. Monostory 
Attila, Hárosi Tibor, Gazdag Ferenc, Bognár Ti-
bor, Balog István, Gurabi Ágnes, Tarczi István, dr. 
Drábik János, Czetli Balázs, akik civilszervezetek 
képviselőiként vagy magánemberként mondták el 
véleményüket.

A felszólalók elítélték az USA háborúját Oroszor-
szág ellen. Nem kétséges, hogy ez a háború nem 
Ukrajnáról szól, a nyugat fogott össze Oroszország 
ellen. A szónokok kiemelték, hogy a NATO hábo-
rúba sodorja Magyarországot. Nekünk ki kell ma-
radni ebből a háborúból! Magyarország útja legyen 
a semlegesség! – mondták ki többen is.

Több felszólaló hangsúlyozta, hogy támogatni kell 
a magyar kormány erőfeszítéseit a magyar érdekek 
védelmére. Felszólították a kormányt, hogy „foly-
tasson semleges politikát NATO-tagként is!” 

Magyarország vétózza meg Finnország és Svédor-
szág felvételét a NATO-ba! Magyarország ne en-
gedjen át olyan fegyverszállítmányokat se, amelyek 
tranzitországon keresztül mennek, de a végcél Uk-
rajna! A magyar kormány vesse latba befolyását az 
Oroszországgal való béke érdekében!

A  rendezvényen részt Thürmer Gyula és a Mun-
káspárt több más vezetője is. A párt elnöke el-
mondta: legyünk bátrak akkor, amikor mások még 
gyávák, beszéljünk, amikor mások hallgatnak, 
cselekedjünk, amikort mások még ingadoznak! A 
Munkáspárt harminc éve a békéért, Magyarország 
semlegességéért küzd! Készek vagyunk együttmű-
ködni mindenkivel a békéért!



Megvédtük Európát a fasizmustól 1945-ben, 
megvédjük 2022-ben is!
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