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Élni kell!
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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

Élni kell!
öt százalékról Ausztriában. Legalábbis, még miniszter volt, 
amikor mondta. Lehet, hogy az a baj, hogy nálunk nincs szo-
ciális miniszter, az egészségügyiről nem is beszélve.

A kormánytól megkapjuk a normatív hozzájárulásokat, 
ezzel nincs gond, mondja a nógrádi polgármester. Hozzátesz-
szük azt, amink van, egyelőre nem kellett adósságba verni 
magunkat.  A kormányzat a járvány, a háború miatt pénzt 
von el az önkormányzatoktól, és ezt egyre nehezebb kigaz-
dálkodni. Holnap talán már lehetetlen is lesz. De élni kell!

Miért nem lehet okosabban bánni az iparűzési adókkal? 
Ezt már mi, munkáspártiak kérdezzük. Néhány nagyváros 
óriási pénzekre tesz szert, mert oda mennek a külföldi befek-
tetők. Az érintett városok sokat tesznek ezért, de ebben a mi 
pénzünk is benne van. A kormány sok pénzzel segíti a külföl-
di beruházásokat. Miből? A mi adóforintjainkból! A külföldi 
azt az iskolarendszert, azt az egészségügyet veszi igénybe, 
ami szintén az egész társadalom munkájának az eredménye. 
Osszák le a nagyvárosok iparűzési adóját valamennyi telepü-
lés között, lakosság arányosan! Ez a mi javaslatunk, de sze-
rintünk sokan mások is így gondolják. Végül is élni kell!

Élni kell! Ezt mondja a miniszterelnök is, s ennek jegyé-
ben háborús veszélyhelyzetet hirdettek. A hagyományostól 
eltérő jogokat kaptak a hagyományostól eltérő problémák 
kezelésére. Lehet, hogy szükség van ilyen jogokra, de lehet, 
hogy nincs. Nem tudjuk megítélni. Nincs információnk, de 
kérdésünk annál több. Őszinte beszédre lenne szükség.

Ne gondolják a Karmelita kolostorban, hogy az emberek nem 
látnak. Látunk! Látjuk, hogy a kormány egyszerre igyekszik hű 
lenni az EU-hoz és a NATO-hoz, és védeni a magyar érdekeket 
is.  De látjuk a magyar utakon áthaladó amerikai katonai oszlo-
pokat, miközben azt ígérték, hogy csak a Dunáig jöhetnek. Hall-
juk a kormány nyilatkozatait arról, hogy megvédik a rezsicsök-
kentést, az árstopot, meg úgy általában a magyar függetlenséget, 
de azt is látjuk, hogy az EU átgázol vagy megkerül bennünket. 

Magyarnak lenni döntés is, mondta a köztársasági elnökasszony 
minap. Magyarok akkor maradunk, ha a saját utunkat járjuk. Ehhez 
nem elég egy pártnak megnyerni a választást. Ehhez nem elég egy 
kormány akarata. Ehhez társadalmi támogatás kell, egy nemzet 
akarata kell.  Meg lehet próbálni enélkül is, de történelmünk szá-
mos alkalommal bizonyította, hogy az ilyen kísérletek elbuknak.

Őszinte párbeszéd kell. Ehhez kevesek a parlamenti ke-
retek, ehhez nem elég ingujjra vetkőzve üzeneteket küldeni 
a Facebookon. Nem csak rezsicsökkentést kell adni az em-
bereknek, hanem információt, tudást is. Nem csak mondani 
kell tudni, hanem hallgatni is másokat.

Élni kell, ez biztos! De így talán sikerülni is fog.2

Minap egy nógrádi település, Karancslapujtő polgármesterével 
beszélgettem. Volt itt az elmúlt években minden, mondta. Jött a 
covid, jöttek a korlátozások, a kormányzati elvonások, most még 
a háború is. Még ukrán menekült családot is befogadott a község. 
Nehéz? Igen, nehéz! Kevés a pénz? Igen, kevés! De nem lehet be-
zárni az önkormányzatot, nem lehet a kormányra vagy az atya-
úristenre mutogatni. Élni kell! Felelősek vagyunk az emberekért.

Az ATV-ben Budapest főpolgármestere a legnagyobb lel-
ki nyugalommal közli, hogy addig mennek a buszok, villa-
mosok a fővárosban, amíg lesz pénz. Ha nem ad a kormány, 
elfogy a pénz, leáll a közlekedés, leáll az élet. Ilyen egyszerű!

Ilyen egyszerű? És a felelősség az emberekért? És a tisztes-
ség, az emberek bizalma? Az emberek hatalmat adnak a politi-
kusok kezébe, hogy oldják meg azt, amit egyedül nem tudnak 
megoldani. Békeidőben lehet pártosdit játszani, lehet ellenzé-
kieskedni, de most más világ van: járvány, válság, háború. 

A covid idején azt mondtuk: nem szólunk bele a kormány 
dolgába. A járvány leküzdése az ő felelőssége, de lehetősége 
is csak neki van. De a járvány után világosan ki kell mon-
danunk, hogy azért úsztuk meg jobban, mint sok gazdag 
nyugati ország, mert van állami egészségügyünk, mely re-
csegett-ropogott, de kibírta a terhelést.  A nyugat a magán-
egészségügyet fejlesztette, az államiból bezárt mindent, ami 
nem hoz pénzt. A halottak ezreivel fi zettek ezért.

Most a kormányé a felelősség, hogy levonja-e a következ-
tetést a covidból. Ha továbbra is keveset szán az állami egész-
ségügyre, és engedi a magánszolgáltatás korlátlan terjeszke-
dését, a következő járványt már nem biztos, hogy túléljük.

Élni kell! Ezen nagyon nincs is vita. Vita inkább arról van, hogy 
honnan vegyük a pénzt.  Helyeseljük a kormány döntését a nagy 
cégek extraprofi tjának megadóztatásáról. Az extraprofi t ugyanis 
nem olyan dolog, amiért keményen megdolgoztak. Az égbe szök-
kennek az energiaárak, 400 forint fölé megy az euró árfolyama, 
és lassan a dollár is beéri, szóval, ilyenkor könnyen szereznek ext-
rajövedelmet a bankok, a légitársaságok, az energiaszolgáltatók.

Fizessenek! De ne csak a cégek fi zessenek! A cégek tulaj-
donosai is fi zessenek! Mi ugyanis magánemberként fi zetünk. 
A fi zetésünkből, a nyugdíjunkból, a megtakarításainkból. Mi 
nem tudjuk átterhelni másra az infl ációt. Mi nem tudunk kü-
lönalkukat kötni a kormánnyal. A mi döntésünk egyszerű: 
vagy megveszünk valamit, vagy nem. De meddig? A gyerek-
nek enni kell adni, az idősnek gyógyszer, orvos kell. Élni kell!

Az ország leggazdagabb emberei, mintegy 450 ezer milli-
árdos és milliomos, fi zessenek külön adót! E nélkül nem lesz 

nyugalom a társadalomban. Ezt nem én mondtam, 
hanem Johannes Rauch, az osztrák kormány szo-
ciális és egészségügyi minisztere, a leggazdagabb 
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EU-minimálbér: 
ne igyál előre a bőrömre!

Ukrajnát az EU közelébe 
se szabad engedni!

A nemzeti Európa gyilkosai 
közöttünk vannak!

Duda egy életveszélyes őrült!
A DKP a háború és a NATO 
ellen

Hétfőn megszületett az előzetes megállapodás az EU-intéz-
mények között a „tisztességes európai minimálbérről”. Miért 
nyomják ezt? Nos, azért, mert az emberek Európa szerte egyre 
elégedetlenebbek. A tőke be akarja fogni az emberek száját.

A megállapodást még sok helyütt jóvá kell hagyni, úgyhogy ne 
igyunk előre a medve bőrére! Ráadásul a medve bőre nem túl nagy. 
A megállapodás nem azt jelenti, hogy Magyarországon is annyi 
lesz a minimálbér, mint Németországban. Azt jelenti, hogy nagy-
jából azonos szabályok lesznek a minimálbérek megállapítására. 

A tőke sohasem jószántából emeli a béreket.  Ha a dolgo-
zók és a szakszervezeteik erősek, képesek jobb bért kiharcol-
ni. Ha gyengék, akkor győz a tőke.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megígérte 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy az Európai Bi-
zottság rövidesen ajánlást tesz arról, hogy Ukrajna tagjelölti 
státuszt kapjon. Ellenezzük és tiltakozunk! Egy olyan ország, 
ahol fasiszta vezetés van, ahol a magyar kisebbség felszámo-
lására törekednek, ne legyen az EU tagja. Ha Törökország és 
Szerbia nem kellett, úgy Ukrajnának végképpen semmi keres-
ni valója nincs itt. Ukrajnát az EU közelébe se szabad engedni!

Németország gyakorlatilag hadviselő féllé vált, hiszen fegy-
vert szállít és pénzt ad Ukrajnának – mondta Patrik Köbele, 
a Német Kommunista Párt (DKP) elnöke. 1945 óta Német-
ország soha ilyen közel nem volt egy új világháború kitö-
réséhez. Ma a legfontosabb feladat fellépni a NATO és a 
háborús politika ellen.

Öljük meg a nemzetek Európáját! Erre szólított fel az Európai Parlament 
(EP), amikor az EP-képviselők jogszabály-kezdeményezési jogkört kér-
tek az EP számára. A képlet egyszerű. Az EU lehet a nemzetek szövet-
sége, amelyben a nemzeti kormányok képviselői közösen döntenek. De 
az EU lehet nemzetek feletti szövetség is, ahol a nemzetektől független 
uniós intézmények döntenek. Ma egyszerre van mindkettő, de egyre 
inkább eltolódik a nemzetek feletti unió irányába. Ha ez végbemegy, 
meghal a nemzetek Európája. És a gyilkosok közöttünk vannak!

Duda lengyel elnök a 
Bild című német lapban 
(Wywiad Prezydenta RP 
dl niemieckiego dziennika 
„Bírd” \ Aktualności \ 
Wypowiedzi Prezydenta RP 
\ Wywiady \ Ofi cjalna strona 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej) kijelentette, hogy 
„nem kell szóba állni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hiszen 
Adolf Hitler náci diktátorral sem tárgyaltak a második világhá-
borúban”, és az „orosz atomfegyverektől sem kell félni”.  Duda 
annyira gyűlöli az oroszokat, és annyira hisz Lengyelország fel-
sőbbrendűségében, hogy kész atomháborúba taszíta-
ni Európát. Putyinnal tárgyalni kell, Oroszországgal 
ki kell egyezni! Az őrülteket pedig el kell zavarni!
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Becsap bennünket 
a kormány

Udvariatlan, barátságtalan, 
pofátlan

Tisztelgés a Petőfi - 
család előtt 

EU-minimálbér: 
ne igyál előre a bőrömre!Az Ikarus újra 

a világhírnév útján

A kormány azt ígérte, hogy amerikai had-
erők csak Magyarország nyugati felét ve-
hetik igénybe. Budapestet és Pest megyét 
a Duna vonala osztja meg. Hogy kerültek 
akkor amerikai katonák Szigetszentmik-
lósra? Június 11-12-i hétvégén a benzinku-
tat ellepték a magyar és amerikai katonák.  
Most hogy van ez? Megint csak hülyítenek 
minket?!

Petőfi  Sándornak nincs sírja Magyarországon. 
Máig nem tudjuk, mi lett a sorsa 1849 nyarán. 
A család számos tagja azonban közös sírban 
nyugszik, amelyet a magyar állam most fel-
újíttatott. A családi sírboltban nyugszik a köl-
tő apja és anyja, testvére, özvegye, és fi a is. 

Széles Gábor, az Ikarus vállalatcsoport el-
nöke a Magyar Hírlapnak elmondta, hogy a 
magyar Ikarus autóbusz újra elindult a világ-
hírnév útján. (https://www.magyarhirlap.hu) 
Ilyenkor persze mindig eszünkbe jut, hogy 
mennyivel jobban jártunk volna, ha a rend-
szerváltáskor nem verik szét az Ikarust. De 
szétverték, engedték, hogy a nyugati buszok 

foglalják el a magyar piacot. De 
örüljünk a mának és a Széles 
Gábor vezette cég sikereinek!

Magyarország a lengyel ABC legvégén van (Węgry), így a magyar köztársasági 
elnök a családi fotó szélére szorult a romániai B9 csúcson. Persze, az urak tehet-
tek volna kivételt az egyetlen hölggyel. De nem tettek! Miért is mondta volna a 
két „nagyvad” bármelyike, a lengyel vagy a román elnök, hogy álljon mellénk 
Katalin asszony! Lehettek volna udvariasok az urak, de ehelyett udvariatlanok, 
barátságtalanok, pofátlanok voltak.

„Nem háríthatják át a cégek az extraprofi t-különadót az emberekre, az ugyanis 
nem a nyereségükre, hanem az azon felül elért extraprofi tjukra vonatkozik” – 
erről beszélt az M1-en a kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra. Hiszi a piszi! 
De tudni szeretnénk, hogy Orbán Viktor mit ígért a nagy cégeknek, mert hogy 
kellett ígérni valamit, az hétszentség. Afelől nincs kétségünk, hogy a nagyok 
előbb vagy utóbb, de mindent velünk fi zettetnek meg.
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Karancslapujtő: a munka 
visz előre bennünket

Park Party: jót főztünk, 
jót sütöttünk, sikert 
arattunk

Túrkeve: XXVI. 
Munkás Kupa

Ózd: jelen vagyunk 
a kultúra eseményein is

Karancslapujtőre látogatott Thürmer Gyula, a Munkáspárt el-
nöke. Baksa Sándor polgármester régi ismerősként köszöntötte 
és tájékoztatta a település fejlődéséről. Fontosnak tartjuk a kis-
települések sikeres fejlődését, mondta a párt elnöke, gratulálunk 
az eredményekhez. A találkozón részt vett Bablena Ferenc Ist-
ván, a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke és Nagy Attila, az 
Elnökség tagja, a Munkáspárt Nógrád megyei elnöke.

Nagy várakozás előzte meg az idén a karancslapujtői 
Park Party-t. Sokan jöttek szerencsét próbálni a nóg-
rádi falvakból, de még a Jászságból és Szlovákiából 
is. Neve van a rendezvénynek. Az idén először a 
Munkáspárt különdíjat ajánlott fel, amelyet a szak-
mai zsűri a legszebb terítésért ítélt oda. A munkás-
párti csapat Frankfurter Zsuzsanna vezetésével kitett 
magáért, aranyéremmel jutalmazták a húsgombócos 
kelkáposztalevesüket. Még a sütemény kategóriában 
is sikerült különdíjat kapni.

Csábok Ferenc vezetésével huszonha-
todik alkalommal rendezték meg Túr-
kevén az országos kispályás labdarú-
gó tornát, a Munkás Kupát.  A covid 
alatt sokan elszoktak a focitól, keve-
sebb, de annál lelkesebb csapat jelent-
kezett. Bencsik Mihály, a Munkáspárt 
alelnöke, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei elnök gratulált a rendezőknek és 
a versenyzőknek.

A 93. Ünnepi Könyvhét és a 21. Gyermekkönyvnapok alkal-
mából kitelepült az Ózdi Városi Könyvtár az Európa térre. 
Színes programokkal várták az érdeklődőket. – adta hírül 
az Ózdi Városi Televízió. Az ünnepelt szerzők között volt 
Kónya Béla is, akit nem csak munkáspárti vezetőként, de 
költőként, íróként is ismernek a térségben.
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A szocializmus jó volt az embereknek, a népnek – 
vallja ma is Karacs Lajosné, Magdi a Munkáspárt alelnöke, 
akit a mindennapokról, a pártról, a baloldaliságról, a háborúról kérdeztük

Mielőtt belevágnánk, hadd kérdezzem meg, hogy érzi magát? 

Őszintén? Rosszul! Olyan világban élek, amilyenben nem szeretnék élni. 
Egy globális, fékevesztett, sötét világban, amit áthat a gyűlölet, a hazug-
ság. Mindenki harcol mindenkivel. A globalisták a szuverenistákkal, a 
nyitott társadalmat akarók a zárt társadalom hívei ellen, a liberálisok a 
konzervatívokkal, a heterók a biszexuálisokkal, a homoszexuálisokkal, 
a transzvesztitákkal. És úgy tűnik kibékíthetetlenek ezek az ellentétek. 
Olyan mély árkokat ástak, hogy már nincs híd, ami ezt áthidalná. Erre 
rátesz a média egy lapáttal, a hatalmával visszaélve mossa az agyunkat, 
hazugságokat terjesztenek, és ez zavar leginkább. 

Hadd mondjak egy példát! Közlik a hírekben, hogy Putyin „ré-
misztően kétségbeesett” döntést hozott.  Nézzük, mi az a ször-
nyűség? Nos, az orosz Duma eltörölte a szerződéses katonai 
szolgálat felső korhatárát, és Putyin aláírta a törvényt. Ezentúl 
40 évnél idősebbek is jelentkezhetnek katonának. A magyar re-
agálás tömény trágárság.

Egyik politikai partneremet megkérdeztem: miért ilyen trágár 
módon nyilatkozott?  A válasz az volt, hogy csak ez üti át a sajtó 
ingerküszöbét. Szóval a számig ér a „szmötyi”, már csak az or-
romon kapok levegőt. De ez igaz nagyon-nagyon sok emberre.

Beszéljünk egy kicsit a Pártról, a Munkáspártról!

A Magyar Munkáspárt 32 éve karanténban van. Ez jó is és rossz is. 
Rossz, mert elzárnak minket az emberektől. Hiába mondunk, hiába 
csinálunk bármit, akár jót, akár rosszat, elhallgatnak bennünket.

Az utcán meg azt vágják a fejünkhöz, hogy miért nem szerepeltek 
többet a médiában. Még egyszer mondom: azért nem, mert nem 
engednek bennünket oda! A médiaelszigeltség ellen igyekszünk 
saját eszközeinkkel fellépni, de legfeljebb csak enyhíteni tudjuk, 
megszüntetni nem. Pénz és megjelenés híján ennyire telik. 

A rosszban a jó az, hogy ez a helyzet arra kényszerített ben-
nünket, hogy gondolkodjunk! Elemezzünk, keressük 
a helyes utat!  Elemezzük az eseményeket és adjunk 
megfelelő, baloldali válaszokat a problémákra! 

Én azt gondolom, hogy a Magyar Munkáspárt helyes úton jár, 
mind az ellenzéki szerepvállalás, mind a baloldaliságot megha-
tározó kérdésekben. Mit mondunk? Ellenzékiek, baloldaliak és 
nemzetiek vagyunk. 

Nagyon fontos lépés volt az, hogy megértettük, az ellenzékiség 
nem azt jelenti, hogy mindenre, amit a hatalom mond és csinál, 
nemet kell mondani. NEM! A kérdést mindig úgy kell megvizs-
gálni, hogy jó vagy rossz a munkásembereknek, a többségnek, 
a bérből és fi zetésből élőknek. Ha jó akkor támogatni kell, ha 
rossz, akkor elvetni. 

Ezért a magatartásért sokan elátkoztak bennünket, Fidesz-bé-
rencnek tituláltak. Ma meg már mások is ezt a politikát követik, 
így például a Mi Hazánk, de az ellenzéki LMP-s Ungár Péter is 
ezt hirdette meg. 

Ön szerint mi ma a baloldaliság?

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A Fidesz két dolgot csinált. 
Egy, átvett egy sor baloldali követelést és meg is valósította. 
Vegyünk egy példát! Teljes foglalkoztatás, ez egy klasszikus 
baloldali követelés. 2010-ben, amikor hatalomra került a Fidesz, 
úgynevezett unortodox gazdaságpolitikát vezetett be. Ennek lé-
nyege, hogy a növekedést ne az export biztosítsa (nem is tudta 
volna), hanem a belső fogyasztás növekedése (megjegyzem a 
kínaiak most ezt csinálják). 

De hogyan? Munka alapú társadalmat hirdettek, cél a teljes fog-
lalkoztatás elérése (1 millió munkahely teremtése). Mi történik 
ilyenkor, a többségnek van jövedelme, vásárol, fogyaszt (s ez 
a kapitalizmus lényege), a bérek után be lehet szedni az adó-
kat az egyéntől, a vállalkozásoktól, és ömlik a költségvetésbe 
a fogyasztásban keletkezett ÁFA.  Kevesebb segélyt kell adni, 
csökkenteni lehet a szociális kiadásokat. Mindenki jól jár. 

És mi történt? A Fidesznek bejött ez a politika. De valójában ez a mi 
a politikánk. Ezerszer elmondtuk, hogy a szocializmusban a fejlő-
dést a belső fogyasztás biztosította. Mi mondtuk, de nem mi csinál-
tuk meg, hanem a Fidesz, amely ehhez rendelkezett a hatalommal.

A programunkból ezért kivettük a teljes foglalkoztatás követe-
lését. A mai helyzetben nem is értenék az emberek, hiszen olyat 
követelnénk, ami jelentős mértékben megvalósult.

Kettő. A Fidesz politikai támadásának célja a baloldal lejáratása. 
Tudjuk, nem mi vagyunk a támadás iránya, hanem az ellenzék. 
Az az ellenzék, akiről mindent el lehet mondani csak azt nem, 
hogy baloldali. LIBERÁLIS!  Ezt a Fidesz is tudja, de minden 
nap el tudja mondani, hogy a volt kommunisták, ezt vagy azt 
mondták, vagy ezt vagy azt csináltak. Sulykolják!  Közben meg 
össze-vissza hazudnak a baloldaliságról, a múltról. 

Közben az ellenzéknek egyetlen megszólalása sem baloldali. „Mi 
az, hogy elvonjuk az extraprofi tot, nincs is ilyen,” - mondják.  „Mi 
az, hogy különbséget teszünk EU polgár és magyar polgár kö-
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zött, mert nem adjuk az olcsó benzint?” „Meg kell szüntetni az 
árstopokat, mert a magyarnak is meg kell ismerni a piac jótékony 
hatásait!” És folytathatnám az ellenzék kőkemény liberális meg-
nyilvánulásait. Ezek nagyon messze vannak a baloldali gondol-
kodástól. A baj az, hogy összemosnak minket, a Munkáspártot 
velük, a liberálisokkal, és ezáltal rajtunk is ütnek egy nagyot.

Mi a baloldaliság? Programjainkban, megszólalásunkban sokszor 
elmondtuk, hogy az erőforrásokat újra kell osztani, emberközpontú 
hatalmat kell teremteni, az erkölcsi normákat a helyükre rakni és 
sorolhatnám. Elnökünk leegyszerűsítve azt mondja „az a baloldali, 
aki megadóztatja a gazdagokat”. Ma ez a legérthetőbb üzenet.

A rossz nyelvek azt mondják, a baloldali pártok egy nemzetkö-
zi pártcsalád magyarországi képviselőjeként határozzák meg 
önmagukat. Hogyan lett a Munkáspárt nemzeti párt?  

A Munkáspárt a nemzetközi munkásmozgalom része, de egy-
ben a magyar nemzet része is és ez legalább olyan meghatározó, 
és fontos, mint az előbbi. Beláttuk, nem helyes az, hogy nem 
vesszük fi gyelembe nemzeti identitásunkat, történelmünket, 
kultúránkat, gyökereinket. 

Kérdezhetné, mi köze van ennek az osztályharchoz, a kizsák-
mányoláshoz?  Sok!  Ha képviselni akarjuk az embereket, ha 
el akarjuk fogadtatni értékrendünket, akkor értenünk kell őket, 
ismerni gondolkodásukat, álmaikat, vágyaikat. Hiszen ezekért 
az emberekért vagyunk és értük akarunk dolgozni. Én azt gon-
dolom, ennek elfogadásával toleránsabbak és megértőbbek let-
tünk, és ezt nem éljük meg gyengeségként, sőt úgy gondoljuk, 
erősebbek lettünk általa. 

Sok helyről kapjuk, „hogy rendes magyar emberek vagytok”. 
Én azt gondolom, ez bizalomerősítő lépés volt. A gondolkodá-
sunkból hiányzott a nemzeti elem. A problémát felismertük és 
tudjuk, hogy a problémát nem lehet megoldani ugyanazon a 
szinten, amin létrehoztuk. Léptünk és szerintem helyesen.

Beszéljünk a legfontosabb kérdésről, a háborúról!

Anyaként, nagymamaként csak azt tudom mondani, hogy békét 
akarok, a Munkáspárt abszolút békepárti. Emlékszünk a rend-
szerváltásra? És arra, hogy a Munkáspárt a semlegességet köve-
telte? Emlékszünk arra, hogy nem értettünk egyet a sorkatonai 
szolgálat megszüntetésével? Elleneztük a NATO-ba való belépést. 

Az idő minket igazolt. Helytelen volt belépni a NATO-ba. Hely-
telen volt eltörölni a kötelező sorkatonai szolgálatot. Helytelen 
volt szétverni a magyar hadsereget és a magyar hadiipart.

Most van egy konkrét helyzet, Oroszország megelégelte az orosz 
lakosság ellen elkövetett holokausztot. Megtámadta Ukrajnát.  
Minket is sok sérelem ért Kárpátalján, de mi azt elnéztük nekik.  

Tetszik, nem tetszik, a háború elindult. Ez a konkrét helyzet. 
Sas Gyuri bácsi, akire még sokan emlékeznek pártunkban, 
bölcs ember volt. Mindig azt mondta: „Ha valami megtörtént, 
az baj! De, ha már megtörtént, akkor már nem a bajjal kell fog-
lalkozni, hanem azzal, hogy mit kell tenni ezután!” 

Azt meg látjuk, hogy az úgynevezett nyugat mit tesz. Letolt 
gatyában állunk a csalán közepén, de ők szankciókat hoznak, 
fegyvereket küldenek, amivel állandósítják a gyilkolást, és 
abban reménykednek, hogy Ukrajna legyőzi Oroszországot.  
Ebből nem lesz béke. 

Amíg Európa népe elő nem veszi a jobbik eszét és nem mondja, 
hogy elég volt, addig folytatódik a gyilkolás, mert a globalista, 
tőkés köröknek ez az érdeke. Meggyengíteni az EU-t, Oroszor-
szágot, Kínát, mert akkor visszaszerezhetik meggyengült pozí-
cióikat és maradhatnak a világ urai. Erről szól a történet. Én azt 
mondom, ne engedjünk. 

Modern párt a Munkáspárt, annak ellenére, hogy tagságának 
nagyobb része idős ember?
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A kornak nem sok köze van a modernitáshoz. A modernséget, 
ha abban az értelemben kérdezi, hogy ez a tagság elfogadta-e a 
törést, a paradigmaváltozást, amit a rendszerváltás hozott, ak-
kor azt mondom, nem fogadta el, nem is fogja elfogadni.  Mi 
változatlanul azt az értéket fogadjuk el, és képviseljük, amit a 
szocializmus hordozott, azt tartottuk és tartjuk modernnek. 

Általános vélemény, hogy ha valaki vagy valami nem modern 
(nem fogadja el a változást, nem halad a korral), akkor az mara-
di. Ez nem igaz! Az a kérdés, hogy a változás, ami bekövetkezett 
jót vagy rosszat hozott, az embereket szolgálja vagy nem. Meg-
kérdezi valaki tőlünk, hogy amerre ma megy a világ, jó-e ne-
künk, akarjuk-e a globális kapitalizmust, a fogyasztói társadal-
mat, nyitott társadalomban akarunk-e élni? Ránk kényszerítik a 
változást az úgynevezett modernség nevében. Ebben a megkö-
zelítésben örülök, hogy a párttagság nem mondható modernnek.  

Egyébként én azt gondolom, más megközelítésből, hogy a Munkás-
párt modern párt. Egyrészről jó válaszokat ad a felmerült társadalmi 
és gazdasági problémákra. Emlékezzünk a migráció ügyére. A mi el-
nökünk mondta legelőször, hogy meg kell fékezni a migrációt, otthon 
kell tartani az embereket, és a hazájukban kell adni segítséget, hogy 
otthon maradjanak. Jó ellenzéki válaszokat adunk, a járvány kezelé-
sében is helyes volt álláspontunk és most a háborúban is igazunk van. 

Másrészről, mi akarunk igazán változást, a közösségi társada-
lom megvalósításával, egy élhető jobb világot szeretnénk terem-
teni, így szerintem csak mi hordozzuk a modernitást. 

Harmadszor munkánkban, harcunkban használjuk a technika 
modern eszközeit, az internetet, Facebookot, az okostelefont, az 
online kapcsolatot. Becsületükre legyen mondva, sok idős párt-
tagunk is él velük, ezzel megkönnyítve a kapcsolattartást, az 
információ áramlását.

Ön gazdasági szakember.  Milyen kérdésekkel kell foglalkoz-
nia a Munkáspártnak?

Van egy alaphelyzet.  A jelenlegi kormány stabilizálta a kapitalizmust 
hazánkban, úgy, hogy adott az embereknek. Nem lehet letagadni! Ha 
letagadnánk, akkor rossz értékelést adnánk.  Középosztályt épít (ami 
nem helyes), de a statisztikák szerint csökkentette a szegénységet és 
a mélyszegénységben élők számát. Ebből kell kiindulnunk. 

MIVEL tette? Kőkemény állammonopolista eszközökkel. Erre 
mondja az ellenzék, hogy diktatúra van. Ehhez természetesen 
megnyirbálta az ellenállás lehetőségeit. Most például a pedagó-
gus társadalom harci lehetőségeit. Elítéljük ezt, minden eszköz-
zel támogatjuk a szakszervezetek munkáját. 

A kormány emelte a minimálbért, de megszüntette az adómentessé-
gét. Megszüntette a progresszív adózást, ami azt jelenti, hogy a ma-
gasabb jövedelműek nem járulnak többel a közösbe. Folytatja a kül-
földi tőke behozatalát, amellyel a gazdaság kitettségét tovább növeli. 

Nem privatizálta az egészségügyet, de nagyon támogatja a ma-
gánegészségügy kialakulását, mely azt sugallja, akinek pénze 
van az meggyógyul, akinek nincs, az menjen az államiba. És 
óriási a különbség a két szolgáltatás között. 

Nagyon nagy adóssága a kormánynak az oktatás 
helyes kezelése.  Beszélünk róla, hogy a jövő a ki-
művelt emberfők kezében van, hogy a tudás milyen 

fontos, de semmi nem történik a pedagógusokkal folytatott vi-
tán kívül. Ezekkel a problémákkal kell foglalkoznunk.

Vannak a jövőt érintő nagy kihívások. A legfontosabb például a robo-
tizálás, a mesterséges intelligencia alkalmazása. A robotizálás a tőke 
érdeke. Ha ez megvalósul, márpedig megvalósul, milliók lesznek 
munka nélkül. Erre a liberális válasz az alapjövedelem bevezetése 
(mert fi zetőképes keresletre pedig szükség van). Az alapjövedelem a 
liberális semmitevés. Ezt nem lehet elfogadnunk. Helyette értelmes 
munkát kell találnunk az embereknek (a szociális szférában, az okta-
tásban, egészségügyben, a környezet védelmében). Ennek költségét, 
a robotikát alkalmazó és extraprofi tot bezsebelő tőkés körökkel kell 
megfi zettetni. A munka értelmet ad az életnek, nem lehet elvenni az 
önmegvalósítás, a kiteljesedés eszközét az emberektől.

Nagy kihívás a jelenlegi gazdasági helyzet, ami a globális kapi-
talizmus válságából adódik. A globalizációval szembe kell állí-
tanunk a lokalitást. Mindent, amit itthon elő lehet teremteni, elő 
kell teremteni. A függőségeket folyamatosan csökkenteni kell. 

Ön harminc éve foglalkozik a párt pénzügyeivel? 
Nagyon nehéz?

Nagyon! Amikor a parlamenti pártok milliárdokkal gazdálkodnak, 
nekünk legfeljebb millióink vannak. 2006 óta nincs állami támoga-
tása a Pártnak. Azóta a tagdíjakból és a támogatásokból élünk. Sze-
rencsénk van, mert egy nagyon tisztességes, áldozatkész, elkötele-
zett tagságunk van. Ezek az emberek hisznek az igazunkban és tesz-
nek is érte. Kimennek az utcára, elindulnak a választásokon, komoly 
anyagi és erkölcsi áldozatokat hoznak, és elviselik azt a sok mocskot, 
amit a szocializmusról, róluk, az ő életükről összehordanak. 

Tudja, a vidéki nagyszüleim jutnak az eszembe, akik úgyneve-
zett „tisztes szegénységben” éltek (rendezett volt a porta, ragyo-
góan fehér volt az ágynemű, és csak addig nyújtózkodtak, amíg 
a takaró ért). Én azt gondolom, mi is így élünk, tisztes szegény-
ségben, és én ezt büszkén vállalom. Hiszem, hogy jó ügyért dol-
gozunk és abban is hiszek, hogy ennek meg lesz az eredménye.
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Ne legyen se Horn-sétány, se Horn utca!
Van, amit se feledni, se megbocsájtani nem lehet

A kilenc éve elhunyt Horn Gyula volt szocialista miniszterel-
nökről neveznek el sétányt Budapest XIII. kerületében, a Fővá-
rosi Közgyűlés múlt heti rendkívüli ülésén hozta meg a döntést.  

Az ötlet a Tóth József angyalföldi ősszocialista polgármester 
vezette XIII. kerületi önkormányzatban született meg. Már van 
Göncz Árpád Városközpont, most lesz Horn Gyula sétány is. 
Illetve lehet, ha a közvélemény vagy valamilyen jogi intézmény 
nem akadályozza meg.

Akadályozzuk meg! Ne legyen se Horn-sétány, se Horn utca, 
se semmi mást ne nevezzenek el róla! Egész egyszerűen azért 
nem, mert több kárt okozott a magyar népnek, mint hasznot. 
Vagyis nem érdemli meg, hogy emlékezzünk rá! Vannak dol-
gok, amiket nem lehet megbocsájtani.

Nem bocsájtjuk meg, hogy Horn 1989-90-ben aktív részt 
vállalt a Magyar Népköztársaság államrendjének megdönté-
sében, a szocializmus felszámolásában. 
Szüleink építették, ő lebontotta. Tette ezt 
úgy, hogy közben élvezte a szocializmus 
minden előnyét, a pártvezetés tagja, a 
külpolitika egyik vezetője lehetett.  Meg-
kapta a Szocialista Magyarországért Ér-
demrendet is.

Nem bocsájtjuk meg, hogy a rendszer-
váltás előkészítése során a legszorosabb 
kapcsolatot tartotta fenn Helmut Kohl 
német kancellár kormányával. Ezzel 
megalapozta, hogy a német tőke a rend-
szerváltás után döntő szerepet kapjon a 
magyar piac megszerzésében. 

Nem bocsájtjuk meg, hogy 1989 októ-
berében részt vett a Magyar Szocialista 
Munkáspárt szétverésében. Galád módon 

becsaptak több százezer párttagot, becsületes embereket és elhi-
tették velük, hogy kreációjuk, a Magyar Szocialista Párt a nép, a 
dolgozók érdekeit fogja képviselni.

Nem bocsájtjuk meg, hogy 1994-98 között miniszterelnök-
ként a szó szoros értelmében kiárusította az országot. Külföldi 
kézre adta a bankokat, a kiskereskedelmet. Eladta a külföldi tő-
kének azokat a cégeket, amelyek a magyar lakosságot árammal, 
gázzal, vízzel látták el. Ráadásul biztos, 8 százalékos hasznot 
garantált minden ilyen külföldi cégnek.  A hazai befektetők 
tulajdonszerzési lehetőségeit erősen korlátozták. A Horn-kor-
mány több állami vagyont privatizált, mint a rendszerváltás 
utáni kormányok együttvéve. Kormányzása végére a magyar 
GDP 80 százalékát már külföldi tulajdonú cégek állították elő. 

A Bokros-csomaggal elindította a lakosság széles rétegeinek 
kizsigerelését. Közben ravaszul elhitette az emberekkel, hogy 
ha nem is lesz a kenyér ismét 3.60 forint, sok mindent visszahoz 
a kádári szocializmusból.

Nem bocsájtjuk meg, hogy a Horn-kormány tette meg a dön-
tő lépéseket Magyarország EU-csatlakozása és NATO-tagsága 
felé. Mindkét területen a nemzeti érdekeinket sértő politikai és 
gazdasági engedményeket vállaltak fel.

Nem bocsájtjuk meg, hogy az MSZP elnökeként 1994-98 kö-
zött mindent megtett a Magyar Munkáspárt kiszorításáért és fel-
számolásáért. Ebben egészen odáig elment, hogy 1996-ban nem 
engedte, hogy a Munkáspárt hivatalosan koszorút helyezzen el 
Grósz Károly temetésén, noha Grósz a Munkáspárt tagja volt.

Nem bocsátjuk meg, hogy vezetésével az MSZP lenyelt vagy 
felszámolt minden baloldali pártot és szervezetet.

Nem bocsátjuk meg, hogy a Horn-kormány szakszervezeti 
vezetők kezébe adta a társadalombiztosítást és a nyugdíjbizto-
sítást, a szakszervezeti vezetőket pedig gyakorlatilag integrálta 
az MSZP-be.

Nem bocsátjuk meg, hogy Horn megakadályozta, hogy a 
Thürmer Gyula vezette Munkáspárt és a Kapolyi László vezette 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt választási pártot hozzon 
létre, és komoly esélyt kapjanak a parlamenti bejutásra.

Nem bocsájtjuk meg, hogy Horn vezetése alatt az MSZP szö-
vetségre lépett a liberális erőkkel. Koalíciót hozott létre a Szabad 
Demokraták Szövetségével, s ezzel lassú, de biztos pusztulásra 
kárhoztatták az MSZP-t. Horn elindította az MSZP-t a baloldali-
ságának, sőt szociáldemokrata jellegének felszámolása felé.
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„Kiállunk Oroszország mellett! 
Stop az USA-NATO-EU!”

„Kiállunk Oroszország mellett! Stop az USA-NATO-EU!” cím-
mel rendezett több civilszervezet megmozdulást az orosz nagy-
követség előtt. 

Békét akarunk! Fegyverekkel nem lehet békét teremteni! Ha a 
NATO nem változtat gyökeresen világuralomra törő politiká-
ján, Magyarország lépjen ki a NATO-ból! Ha az EU továbbra 
is az USA parancsait teljesíti, semmibe véve az európai érdeke-
ket és ezzel Európát és az európai nemzeteket súlyos gazdasá-
gi válságba taszítja, akkor Magyarország lépjen ki az Európai 
Unióból! AZ EU azonnal szüntesse meg az Ukrajnába történő 
töméntelen fegyverszállításokat!  Az USA tűnjön el Európából 
és Ukrajnából!

Elég volt az Oroszországgal és az orosz néppel szembeni uszí-
tásból! Elég az oroszországi szankciókból, amelyeknek csakis 
az európai gazdaság és az európai társadalom lesz a vesztese. 
Elég a ruszofóbiából! 

Ilyen és hasonló követeléseket fogalmaztak meg a felszólalok.

A tüntetés részvevői a Bajza utcát, ahol a nagykövetség van, ide-
iglenesen Putyin utcának nevezték át.

Nagy sikere volt Thürmer Gyula felszólalásának. 
Minden mondatát megtapsolták és nagyon sokan 

készítettek vele szelfi ket. Érezhető volt, hogy a Munkáspárt el-
nökének szavait értik az emberek és támogatják.

Ezen a hétvégén ünneplik Oroszországban Oroszország Nap-
ját – mondta Thürmer. Tegnap a nagykövetségen Oroszország 
nagykövetének is elmondtuk, hogy a Munkáspárt az orosz nép 
mellett van, szolidáris Oroszországgal és támogatja azt a küz-
delmet, amit folytatnak. 

Ez a háború rólunk szól. A háborút ugyan az ukránok és az oro-
szok vívják, de ennek a háborúnak mi lehetünk a vesztesei. 

Mit csinál az Európai Unió? Követi az amerikaiakat. Háborúba 
ugyan nem megy, de fegyvereket szállít és gazdasági szankci-
ókat vezet be. Ki fogja meginni a gazdasági szankciók levét? 
Természetesen mi! Mire használják a szankciókat a nyugatiak, 
a gazdag európaiak?  Arra, hogy bennünket, kelet-európaikat, 
köztünk bennünket, magyarokat elnyomjanak. Hiába próbáljuk 
a fejünket felemelni, a függetlenségünket megvédeni, elnyom-
nak bennünket.

Mi ma Oroszországgal közös hullámhosszon mozgunk. Nem 
azért, mert ugyanazt gondoljuk, nem azért, mert azonosak len-
nének az érdekeink. Azért mozgunk azonos hullámhosszon, 
mert mi magyarok és az oroszok is független nemzetként aka-
runk létezni ebben a világban. Képesek vagyunk kiállni a füg-
getlenségünkért, a nemzeti létünkért. 

Mi, a Munkáspárt is azt mondjuk: nem akarjuk, hogy bármit 
ránk kényszerítsenek.  Mi magyarul akarunk gondolkodni, 
magyarul akarunk élni, és magyarul akarunk meghalni, ha 
szükséges.

Ezt a háborút formálisan az oroszok indították el. De ezt a há-
borút a nyugat provokálta ki. Nem az oroszok vittek katonákat 
Alaszka partjaihoz vagy Hawaiira, hanem az amerikaiak hozták 
ide, Kelet-Európába az elmúlt években katonáikat. Nem Orosz-
ország szervez katonai szövetségeket Amerika ellen, hanem el-
lenkezőleg Amerika hoz létre újabb és újabb szövetségeket.

Ez a háború azért folyik, hogy Oroszországot kiirtsák, az 
orosz népet végleg elnyomják. Ez nem lehet a mi érdekünk. 
Magyarország akkor fog élni, Magyarország jövője akkor 
biztosított, ha Oroszország itt, Európában megteremti az 
egyensúlyt.  Nekünk alapvető érdekünk, hogy béke legyen 
Oroszországgal.  Oroszországgal meg kell egyezni. A hábo-
rút csak így lehet befejezni. Erre tanit bennünket a magyar 
történelem, erre tanít a jelenünk is, de erre biztatnak bennün-
ket a magyar emberek is.

Ne vegyünk magunkra olyan terheket, amelyek nem a mi ter-
heink! Nekünk nem Amerikával kell törődnünk. Nem őket kell 
támogatnunk. Nem az amerikaiakat kell segíteni abban, hogy 
amerikai katonákat telepítsenek Európába. Nekünk a saját ér-
dekeinkért, a saját függetlenségünkért, a saját létünkért kell 
kiállnunk.
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Nekünk nem azzal kell törődnünk, hogy mit akarnak a len-
gyelek. Ha a lengyelekkel megyünk, atomháborúba kerülünk. 
Hogy engedheti meg a lengyel köztársasági elnök magának azt, 
hogy kijelentse: a háború alatt nem tárgyaltunk Hitlerrel, ne tár-
gyaljunk Putyinnal se? 

Hogy mondhat olyat, hogy nem számít, ha atomháború lesz? 
Ne legyen atomháború! Ne nyugodjunk bele abba, hogy kisebb 
vagy nagyobb mértékben atomfegyvert alkalmazzanak. Ha Bu-
dapest mellett felrobban a legkisebb atombomba is, annak mi 
mindannyian elszenvedői leszünk.

Gondolkozzunk, emberek! Adjunk egymásnak erőt! A magyar 
társadalomban van erő, de mi hallgatunk.  Hallgatunk, és el-
tűrjük, hogy a liberális média minden nap az ukrán sajtót, meg 
az amerikai híreket ömlessze ránk. Eltűrjük, hogy hülyítsenek 
bennünket.

Eltűrjük azt is, hogy vezető politikusok Oroszországot agresz-
szornak, Putyint bűnösnek nyilvánítsák és valamiféle nemzet-
közi bíróság felállítását követeljék.

Legyen bátorságunk felszólalni ellene!  
Támogassuk azokat, akiket hallani a rá-
dióban, akik naponta elmondják, hogy 
mi nem az ukrán fasiszta vezetéssel, nem 
az ukrán nacionalistákkal vagyunk. Mi 
nem azokkal vagyunk, akik irtják Kár-
pátalján a magyar kisebbséget.

Mi azokkal vagyunk, akik a fasizmussal 
le akarnak számolni. Mi is emlékszünk 
arra, hogy milyen volt a fasizmus a má-
sodik világháborúban. Tudnunk kell, 
hogy az ukrán migránsok milliói a fa-
sizmust is exportálják Európába, ez erő-
szakot, a büntetlenséget, a faji megkü-
lönböztetést, a kisebbségek elnyomását. 
Nem kérünk ebből!

Mi arra kérjük a magyar kormányt, mi 
azt követeljük a magyar kormánytól, 
hogy álljon ki a világos pragmatikus 
politikája mellett!  Ne engedje, hogy 
Magyarország háborúba keveredjen! 
Tartsa meg azt, amit az elmúlt években 
felépített, tartsa meg a keleti nyitást! 
Oroszországgal párbeszédre van szük-
ség, Oroszországgal együttműködésre 
van szükség. 

Ne engedjen az amerikai nyomásnak!  Ne 
engedje, hogy ide amerikai katonákat hoz-
zanak!  Ha amerikai katona ide beteszi a 
lábát, akkor vége a függetlenségünknek!

Adjunk erőt a magyar kormánynak, 
hogy keresse a kiutat! Van kiút!  Orosz-
országot nem rendítették meg az EU 
szankciói. Nő az orosz-kínai kereskede-

lem. Nő a kereskedelem Indiával. Egy új világ születik Európa 
keleti részén és Ázsiában. Van élet az Európai Unión és van 
élet a NATO-n kívül.

Mi a NATO ellen vagyunk. A NATO nem védte meg a kárpát-
aljai magyar kisebbséget, nem védte meg az erdélyi magyarokat 
sem. A NATO útja a háború útja. Mi azt akarjuk, hogy Magyar-
ország semleges legyen.

Ma nem kormányellenes tüntetést tartunk. Ma Oroszország 
mellett állunk ki. Ez a mi érdekünk is. Oroszország nem ve-
szítheti el ezt a háborút és Oroszország nem is fogja elveszíteni.

A mi dolgunk, hogy erősítsük a hitünket. A mi dolgunk, hogy 
erőt adjunk a magyar embereknek. A mi dolgunk, hogy a hábo-
rú ellen fellépő sokféle szervezetet és személyiséget összefog-
juk. Számíthattok a Munkáspártra!

Az ünnepen üdvözöljük Oroszország népét és győzelmet 
kívánunk nekik!
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