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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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

NEMZETI VAGY VÖRÖS? 
NEMZETI ÉS VÖRÖS!

1919 májusában a Tanácsköztársaság 
hadserege bevonult a Felvidékre. Kiverte 
onnan a csehszlovákokat, akik román 
szomszédainkhoz hasonlóan szerettek 
volna egy szép darabot kiharapni Ma-
gyarország testéből. Magyarországra 
ugyanis szabad prédaként tekintettek ak-
koriban. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
darabjain akartak osztozkodni. Ezt tették 
az Oszmán Birodalommal, és manapság 
ezt teszik a Balkánnal vagy Szíriával. 

A magyar csapatok előtt komoly dilemma 
állt: vörös vagy nemzeti lobogóval me-
neteljenek Kassa vagy Eperjes utcáin? A 
kormány döntött: legyen vörös! Meg lehet 
érteni őket. Egy új világ üzenetét akarták 
felmutatni, és ennek a világnak a jelképe 
a vörös zászló volt. A döntés mégsem 
volt szerencsés. Magyar katonák magyar 
földekért, nemzeti érdekekért harcoltak. 
Jobb lett volna a nemzeti!

Manapság ugyan nem kell bevonulni a 
Felvidékre, de a kérdés változatlan. Vö-
rös vagy nemzeti? Legyen vörös! Végül 
is hiszünk abban, hogy a pénz, a tőke 
uralmát fel fogja váltani egy jobb rend, 
ahol nem a pénz számít, hanem az em-
ber, a dolgozó ember. És ebben nem csak 
mi hiszünk. Hisznek a német munkások 
is, akik nem Győrben dolgoznak, hanem 
az Audi más gyáraiban, s tudják: ha több 
bért akarsz, meg kell küzdeni a tőkések-
kel. Itt is, ott is. Miért ne segítene a né-
met szakszervezet a győrieknek? Egy az 

ellenfél, egy a cél, és talán egy világról 
is álmodnak, ahol a jobb fi zetésért nem 
kell sztrájkba menni. 

Szükség van a nemzeti zászlóra? Bizony, 
hogy szükség van, nagyon is. Tévedés 
ne essék! A nemzeti határokat nem a 
munkások, a dolgozók milliói bontják le, 
hanem a multinacionális vállalatok. Nem 
a munkások, a dolgozók internaciona-
lizmusa rombolja a nemzeteket, hanem a 
tőke globalizmusa. 

A tőke a bankok korlátlan és akadályta-
lan uralmát akarja kiterjeszteni Európá-
ra és a világra. A dolgozónak védekeznie 
kell, s a nemzetállam saját szabályaival, 
fékjeivel védelmet jelent. Nem teljeset, 
de védelmet.

A tőke világpolgárt akar faragni belő-
lünk. Felejtsd el, hogy magyar vagy! 
Európai vagy! Ez számít! De mi ma-
gyarok vagyunk! Trianonban elvették a 
földjeink nagy részét, bízva abban, hogy 
felmorzsolódik a magyar. Most a lelki 
tartásunktól, történelmünktől, identitá-
sunktól akarnak megfosztani, bekény-
szerítve a megfoghatatlan európaiság 
börtönébe. Kell a nemzeti zászló!
Az európai egyesült államok a liberá-
lisok álma. Egy szűk csoport 

uralná, a német, tán a francia tőke is. A 
mi válaszunk a dolgozók, a népek, nem-
zetek demokratikus együttműködése. 

A liberálisok nyílt társadalmat akarnak, 
ahol nincsenek szabályok, mindent sza-
bad és mindent lehet. Mi olyan társadal-
mat akarunk, ahol stabil értékek vannak. 
Stabilak, mert a többség, az emberek, a 
nép érdekeit és vágyait testesítik meg.

A jövő társadalma nem falanszter lesz, 
ahol Madách szavaival a „régi eszmék 
többé nincsenek.” Nem hiszünk Lucifer-
nek, aki szerint a hon, a haza korszerűt-
len, kisszerű, s „most már egész föld a 
széles haza.” 

Az új közösségi társadalom nem a 
nemzetet számolja fel, hanem a tőke, a 
pénz uralmát. A népeket a kapitalizmus 
formálta nemzetté a 19. században. A 
20. században ugyanaz a tőke kezdte 
lerombolni a határokat, mert a nemzet 
akadállyá vált a világuralom útján, s a 21. 
században végképp le akar számolni vele. 

Még vannak, akik a kapitalizmus nagy 
táborában is ellenállnak a liberális esz-
mék vezérelte világállam eszméjének, és 
a nemzet szellemi és anyagi erejét, hitét 
tekintik a fejlődés mozgatóerejének. De 

meddig képes ellenállni? A pénzre 
épülő kapitalizmus célja nem a nem-
zetek, a népek boldogulása, hanem 
az, hogy a befektetett tőke minél több 
hasznot hozzon. Ez a tőke sajátja, ami 
alámossa a nemzeti hagyományok, sőt 
a hit erejét is.

A nemzetek jövője attól függ, képes-e 
az emberiség levetni a pénz uralmát. 
A közösségi társadalomnak nem azért 
kell a fejlődés, hogy egyesek pénz-
tárcája vastagabb legyen. A népek, a 
nemzetek elől akar mindent akadályt 
elhárítani. Nemzeti vagy vörös? Nos, 
csak egy jó és perspektivikus válasz 
van: nemzeti és vörös!

NEM A MUNKÁSOK, 
A DOLGOZÓK 

INTERNACIONALIZMUSA 
ROMBOLJA 

A NEMZETEKET, HANEM 
A TŐKE GLOBALIZMUSA. 
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MACEDÓNIA-NATO: 
ROHANUNK A HÁBORÚBA!

Múlt 
héten 

Brüsszelben a 
NATO 29 tagálla-

mának nagykövetei alá-
írták az Észak-Macedónia 

NATO-csatlakozásáról szóló 
jegyzőkönyvet. (www.nato.int)

Aki azt hiszi, hogy közelebb kerültünk 
a békéhez, téved! A NATO régi terve, hogy 

Macedóniát is bevegye a NATO-ba, és így szin-
te teljessé válik a NATO ellenőrzése a Balkán felett. 

A második világháborúban a Szovjetunió elleni háború 
azzal kezdődött, hogy Hitler megszállta a Balkánt, és ezzel 

bebiztosította a déli szárnyát. A NATO is azon dolgozik, hogy 
stabil legyen a déli szárnya. Mi lesz ezután?

Február 7-én tartották a Venezuelával foglalkozó nemzetközi 
kapcsolattartó csoport miniszteri szintű alakuló ülését Uru-
guay fővárosában, ahogyan azt Federica Mogherini, az EU 
külügyi főbiztosa korábban bejelentette. A kapcsolattartó 
csoport ülésén az EU-s vezetők mellett nyolc uniós tagállam, 
Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Portu-
gália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság, 
valamint Bolívia, Costa Rica, Ecuador és Uruguay képviselői 
vettek részt. (www.mti.hu)
Az EU szeretne beleszólni abba, amihez semmi köze sincs: 
Venezuela belügyeibe. A tőkés EU vezetői nem szeretik 
Madurót, mert ő a népi forradalmat és a nemzeti független-
séget testesíti meg. De nem szeretik azt sem, ha az USA és 
netán Oroszország és Kína befolyásolja Venezuela sorsát. Az 
EU-nak nincs egységes álláspontja ebben az ügyben, de a na-
gyok megint a zavarosba viszik az EU-t.

EU: HALÁSSZUNK
 A ZAVAROSBAN!

SZÁMOLNI KELL A VISEGRÁDIAKKAL
A migráció megfékezésére irányuló közös marokkói missziót leszámítva nem voltak sorsdöntő 
bejelentések a tanácskozás után, nem véletlenül. Orbán Viktor közös sajtótájékoztatójukon azt 
mondta, minden fontos döntéssel meg kell várni a májusi választást. Azt ugyan még nem tudjuk 
– folytatta –, hogy milyen lesz az Európai Unió utána, de az biztos, hogy „nem olyan lesz, mint 
amilyen eddig volt”. (http://magyarhirlap.hu/cikk/140292/Pozsonybol_uzenjuk)

Az elmúlt évek megmutatták, hogy a 
kelet-közép-európai országok szerepe 
megnőtt, és a nagyhatalmaknak is szá-
molniuk kell velük. Az Európai Unió 
jövője sokban függ attól, hogy létrejön-e 
olyan új rendszer, amely nem néhány 
nagy ország vezető szerepére épül, 
hanem az európai országok érdekeinek 
összehangolására.
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A munkaerőhiány miatt az elmúlt időszakban csúcsra járatták a cégek a túlóráztatást. Vannak cégek, amik inkább bevállalják a 
bírságot, csak legyen meg az elvégzendő munka, de az is gyakori, hogy a lejelentett munkaórákkal trükköznek. A munkavállalók 
gyakran együttműködőek, mert örülnek a pluszpénznek, de olyan is van, aki inkább otthagyja a munkahelyét, ahol kizsigerelik. 
(https://www.kasz.hu/rolunk/hirek/105-tulorazni-nem-legalis-igy-de-kell-a-penz)
A túlmunkát nem a munka törvénykönyve mostani változása hozta meg. Túlmunka eddig is volt, és van is. Sok dolgozó vállalja is 
a többletmunkát, hiszen több lesz a jövedelme. De nem gondolnak arra, hogy az emberek egészsége sínyli meg a túl sok munkát. 
Olyan jövedelmet kell adni a dolgozóknak, amiből 8 óra munkából tisztességesen meg tudnak élni.

8 ÓRA MUNKÁÉRT ADJANAK 
TISZTESSÉGES BÉRT!

Az AirPortalnak elküldött levélben kritizálta a reptéri 
állapotokat Schneller Domonkos, a Budapest és a 
fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért 
felelős helyettes államtitkára, miután az üzemeltető 
Budapest Airport a napokban bejelentette új program-
ját a Liszt Ferenc repülőtér megújításával kapcsolat-
ban. (https://airportal.hu/igy-latja-a-budapesti-repter-
allapotat-a-miniszterelnokseg-helyettes-allamtitkara/)
 A Liszt Ferenc repülőtér állapota botrányos. Piszkos, 
drága, zsúfolt. Láthatóan nincs hosszútávú koncepció. 
Mindig annyit toldanak hozzá, amennyire feltétlenül 
szükség van. De nem ez az egyetlen baj! A reptérhez 
vezető út ugyanígy botrányos, koszos, túlzsúfolt. 
Gyorsforgalmi közút és gyorsvasúti összeköttetés ma 
sincs.  Átfogó állami koncepcióra van szükség.

SZÁMOLJÁK FEL A KUPLERÁJT 
A REPÜLŐTÉREN!

Meghatározatlan időre felfüggesztették a nagy botrányt kavart Hunya-
di-fi lm előkészületeit – értesült a PestiSrácok.hu megbízható forrásból. 
Úgy tudjuk, az elhibázott forgatókönyv és Andy Vajna fi lmügyi kor-

mánybiztos halála miatt teljes a káosz a hétmilliárd forintos költség-
vetésű fi lm körül, amelynek elvileg júliusban kezdődött volna a 

forgatása, ám ebből már biztosan nem lesz semmi. Immár az 
sem kizárt, hogy a fi lm előkészítése végleg 
leáll. (www.pestisracok.hu)

Helyes döntés! Készüljön 
fi lm Hunyadi Jánosról, de 
olyan, ami magyar. Nán-

dorfehérvárnál a 
magyarok győztek 
és nem mások. 
Hunyadi, Kapiszt-
rán János a magyar 

történelem ki-
emelkedő alakjai. 
Ilyen fi lmre van 
szükség!

LEÁLLÍTOTTÁK A HUNYADI-
FILM ELŐKÉSZÜLETEIT
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MAGYAR-SZLOVÁK 
VILLÁMTALÁLKOZÓ
Villámtalálkozót tartott Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt és 
Jozef Hrdlička, a Szlovák Kommunista Párt elnöke. Áttekintették 
a két ország, a két párt helyzetet. A két párt azonosan ítéli meg a 
bevándorlás kérdését. Az európai parlamenti választásokon fellép-
nek a nemzeti szuverenitás, a nemzeti értékek védelmében. Hang-
súlyozzák, hogy olyan Európára van szükség, amely a dolgozókat, 
a népeket szolgálja. Megállapodtak, hogy elősegítik a visegrádi 
országok munkáspártjai közötti együttműködést. 

DEBRECEN: 
UTCÁRA 
MUNKÁSPÁRT!
A Munkáspárt debreceni szervezete 
pontos terv szerint rendszeresen szervezi 
az utcai akciókat. Milyen az a szombat, 
ha nincs a Munkáspárt az utcán?

Március 23-án, 
szombaton 
tartunk ünnepi 
megemlékezést a 
Tanácsköztársaság 
100. évfordulóján. 
A rendezvényre 
a Munkáspárt 
budapesti 
székházában 
kerül sor. Erről 
hozott határozatot 
a Munkáspárt 
Elnöksége a múlt 
héten.

Az ünnepségre 
meghívót kapnak a 
párt vezető aktivistái. 
Számítunk fi ataljaink 
aktív részvételére. A 
rendezvényen várhatóan 
részt vesz a Szlovák 
Kommunista Párt és 
az Osztrák Munkapárt 
küldöttsége.

Március 21-én Újpesten, 
a Tanácsköztársaság 
emlékműnél a budapesti 
szervezet rendezésében 
kerül sor megemlékezésre 
és koszorúzásra.

KÉSZÜLÜNK A 
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
100. ÉVFORDULÓJÁRA
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Legyen Európa a miénk! Ez a címe a Munkáspárt programjának, amellyel a májusi európai parlamenti választásokon indul. Így 
döntött a Munkáspárt Központi Bizottsága február 9-én. 

Thürmer Gyula, a párt elnöke bevezetőjében elmondta, hogy az EP-választás egy lehetőség a Munkáspárt számára, amit ki 
kell használnunk. Lehetőség arra, hogy elmondjuk véleményünket a mai Európáról. 

Nekünk nem tetszik a mai Európai Unió. El kell mondanunk, hogy nekünk, dolgozó embereknek nincs szavunk. Nem mi 
döntünk, a milliárdosok döntenek. Ma is kevesebbet keresünk, mint nyugaton. A nyugatnak ma is piac vagyunk és olcsó munka-
erő. Az EU vezető hatalmai nyakunkra hozták a bevándorlást. Bennünket akarnak megváltoztatni.

El kell mondanunk azt is, hogy az EU-ban a pénz, a bankok uralmát akarják, felszámolva a nemzetek, a népek önállóságát. 
Az EU fegyverkezik, a szankciókkal, a provokációkkal háborúba taszít bennünket Oroszországgal.

A párt elnöke kiemelte, hogy a jó program még kevés. Az első és legfontosabb feladatunk a 20 ezer érvényes ajánlás össze-
gyűjtése. Kevés idő áll rendelkezésünkre és nagy munkát kell végeznünk.

Az aláírásgyűjtés feladatairól Hajdu József, az Elnökség tagja szólt. A feladat nagy, de elvégezhető – mondta. Pontosan be 
kell osztanunk erőinket. A döntéseket fegyelmezetten végre kell hajtani. A választási csata minden részvevőjével meg kell értet-
ni, hogy a tét nagy. Dolgoznunk kell, fegyelmezetten, jól!

A Központi Bizottság most alkalmazta először új munkamódszerét. A napirendek után kötetlen ötletbörzét tartott. A cél az, 
hogy előjöjjenek a friss, új gondolatok és megvitassunk fontos kérdéseket anélkül, hogy azokban azonnali döntést kelljen hozni. 
A téma ezúttal a párt előtt álló egyik döntő feladatra vonatkozott: hogyan nyerjük meg a fi atalokat a pártnak? Tartalmas, élénk 
eszmecsere alakult ki. Érdemes folytatni!

LEGYEN EURÓPA A MIÉNK!
ÜLÉSEZETT A KÖZPONTI BIZOTTSÁG

Nekünk nem tetszik a mai Európai 
Unió. El kell mondanunk, hogy 
nekünk, dolgozó embereknek nincs 
szavunk. Nem mi döntünk, a milli-
árdosok döntenek.
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HONNAN JÖTTÜNK?
Tavaly decemberben a Munkáspárt 27. kongresszusa új Központi 
Bizottságot választott. Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Ismerjük meg 
közelebbről azokat, akikre a párttagság a Munkáspárt jövőjét bízta!

MUNKÁSEMBER NÓGRÁDBÓL

Névjegy

Balla Szabolcs
42 éves
Térburkoló szakember
Korábban a Határőrségnél útlevélkezelő
Balassagyarmaton él párjával és fi ával
A párt Nógrád megyei elnöksége tagjának jelölték

Jól éreztem magam a Központi Bizottság 
első ülésén. Párom is örült neki, hogy meg-
választottak. Elmondhatom a véleménye-
met, beleszólhatok abba, hogy merre men-
jen a párt. Mi a fő feladat? A Munkáspárt 
életben tartása, és nem csak rövid távon, de 
hosszú távon is, a párt folyamatos működé-
séhez a feltételek megteremtése. 

Balassagyarmaton készülnünk kell az ön-
kormányzati választásokra. Reálisan látni 
kell, hogy nagyon sok minden változott a 
városban, s ami jó, azt nem kell tagadni. De 
gondok azért vannak, s ezekről is beszél-
nünk kell. Már most dolgoznunk kell mind a 
nyolc választókerületben.

AKTÍV KÖZÉLETI SZEREPLŐ BORSODBÓL

Névjegy

Fülöp Józsefné
67 éves
Nyugdíjas, korábban a vendéglátóiparban dolgozott
Miskolcon, férjével él,
A miskolci szervezet elnöke. Jelölték a BAZ megyei 
szervezet elnökének.A miskolci közélet aktív szereplője

Régebben is voltam már a KB-nak tagja. Jól éreztem magam azért is, mert 
hozzászólhattam és elmondhattam véleményemet. Örülök, hogy ismét a 
KB-ban dolgozhatok.
A férjem mindenben segít és támogatja munkájával a Munkáspártot. 
Együtt vagyunk az életben és a harcban, a kapitalizmus elleni küzdelem-
ben. Miskolcon és máshol élő rokonságunk tagjai is tudják a társadalmi 
munkámat, ismerik nézeteimet és így fogadnak el engem továbbra is.
A legfontosabb feladatnak a pártépítést tartom. De ehhez jobban meg kell 
ismerni az emberek véleményét. Szerintem az is nagy gond, hogy a Mun-
káspárt nem tudja jól eladni magát, nem tud minden esetben jól kommuni-
kálni a lakossággal. Az internet adta lehetőségeket jobban ki kéne használ-
nia a tagságnak, jobban kellene népszerűsíteni a Munkáspártot. 

N  A  N   

M  H  J ,  E  
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UKRAJNA ELNÖKÖT VÁLASZT

Ukrajna elnököt választ március 31-én. Óriási fi gyelem veszi körbe világ-
szerte. Nem véletlenül! Ma Ukrajna a világ azon országa, ahol a különböző 
tőkés erők, tőkés hatalmak küzdelme a világ újrafelosztásáért markánsan 
megmutatkozik.

KIÉ LESZ UKRAJNA?

A Szovjetunió 1991-ben megszűnt, tőkés rendszerváltás ment végbe mind 
Oroszországban, mind Ukrajnában. A szocialista rendszer, amely arra 
épült, hogy a gyárak, a bankok közösségi tulajdonban vannak, a poli-
tikai hatalmat pedig a dolgozók képviselői gyakorolják, mindkét or-
szágban megszűnt. Ma Oroszország is, Ukrajna is tőkésország, ahol 
a gyárak, a bankok magántulajdonban vannak, és a parlamentekben 
nem a dolgozók képviselői, hanem a tőkésosztály emberei ülnek.

Ma a küzdelem arról szól, hogy Ukrajna az USA, Németor-
szág, az EU érdekszférájába fog-e tartozni, vagy az orosz tőke, 
Oroszország befolyása alatt lesz.  Az elmúlt évtizedekben az 
EU és a NATO jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy Ukrajna 
csatlakozzon a két szervezethez.  

A nyugat ért el bizonyos sikereket. Egyrészt, megbuktatták az 
Oroszországgal együttműködni kívánó Viktor Janukovics elnö-
köt, és 2014 óta egy nyugat-barát politikus, Petro Porosenko áll 
Ukrajna élén. Másrészt, az USA szinte teljes ellenőrzés alá vette 
az ukrán hadsereget és biztonsági szolgálatokat. Harmadrészt, az 
EU részesedése Ukrajna kereskedelmében több mint 40 százalékra 
emelkedett.

A nyugat terjeszkedési szándékai azonban beleütköztek az időköz-
ben megerősödött orosz tőke és Oroszország ellenállásába. 2014-ben a 
Krím-félsziget népszavazáson úgy döntött, hogy kiválik Ukrajnából és 
Oroszországhoz csatlakozik. Sem Porosenko, sem nyugati támogatói nem 
tudták megakadályozni. Ugyancsak 2014-ben kiáltotta ki függetlenségét két 
keleti megye, Luhanszk és Donyeck, és hoztak létre két önálló népköztársaságot.

Természetesen felmerült az a gondolat is, hogy osszák fel Ukrajnát. Az ország keleti 
része gazdaságilag szorosan kötődik Oroszországhoz és orosz nemzetiségűek lakják. Uk-
rajna legnyugatibb része közelebb áll a nyugathoz, Lengyelországhoz, a balti államokhoz. A 
középső része pedig ingadozik.
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A gondolat felmerült, de a nyugati hatalmak „Ukrajna terü-
leti egysége” mellett vannak, azaz, mindent a maguk befo-
lyása alatt akarnak tudni.  Pontosan tudják, hogy Oroszor-
szág szerepe leértékelődik, ha Ukrajna végleg a NATO és az 
EU kezébe kerül.

Putyin vezetésével Oroszország megtette azt, amit nemzeti 
érdekei diktáltak. A stratégiailag meghatározó Krím-félszi-
get csatlakozhatott Oroszországhoz, miután a helyi lakosság 
népszavazáson így döntött. Luhanszk és Donyeck ugyan 
egyenlőre nem csatlakozhatott Oroszországhoz. Moszkva 
támogatja őket, de egyenlőre nem kívánja, hogy Oroszor-
szághoz csatlakozzanak.

A nagyhatalmak között patthelyzet jött létre. Ezt rögzítették 
az ún. minszki megállapodások. Az egyezményt gyakorlatilag 

nem lehet végrehajtani, hiszen a két keleti tarto-
mány nem hajlandó visszatérni Ukrajnához, a kijevi kormány pedig nem hajlandó nekik autonómiát adni.

Az elmúlt években az USA és a NATO igyekezett a patthelyzetet feloldani. Felfegyverezték a 
Porosenko elnök vezette ukrán hadsereget és biztonsági erőket, és arra biztatják az ukrán 

vezetést, hogy saját katonai erővel szerezze vissza a két megyét. Egy ilyen háború azon-
ban nagy ellenállásba ütközik Ukrajnán belül, és Porosenkónak nincs meg ehhez a 

szükséges háttere.

Oroszország nem siet. Nem tudja érdemben megváltoztatni az ukrajnai erő-
viszonyokat az oroszbarát erők javára, de tudja, hogy a belső nehézségek, 

a szegénység növeli a belső feszültségeket Ukrajnában, és ezek a társa-
dalmi változások teremthetnek elvileg új helyzetet.

A nyugatot zavarja Porosenko. A milliárdos csokoládégyáros nem 
tudta végrehajtani azt, amit ígért. Nem számolt le a keleti tarto-
mányokkal. Nem tudta emelni az emberek életszínvonalát. Nem 
tudta stabilizálni a belpolitikai helyzetet sem.

Mindezt annak ellenére sem tudta Porosenko megtenni, hogy a 
nyugat mindent elnéz neki. Ukrajnában hőssé avatják a Hitler-
rel egykor együttműködő nacionalista-fasiszta vezetőket. Az 
EU-ban ilyen elképzelhetetlen lenne. Elnézik a korrupciót, az 
állami politika szintjére emelt lopást. 

Porosenko a közvéleménykutatások szerint vesztésre áll. De 
a nyugat mellette áll, mivel nem tud jobbat. A rengeteg induló 
közül egyikre se nagyon bízná az USA és az EU Kelet-Európa 
sorsát, csak Porosenkóra. Mind az USA, mind az EU kinyilvání-

totta, hogy Porosenko mellett áll.

KI LEHET ELNÖK UKRAJNÁBAN?

Elnökjelölt az lehet, aki betöltötte a 35. életévét, beszél ukránul, leg-
alább 10 éve Ukrajnában lakik.  A jelölteknek kauciót kell befi zetniük, 

ami most 2,5 millió hrivnya, azaz durván 26 millió forint. A pénzt csak 
azok kapják vissza, akik bejutnak a második fordulóba.

Az elnökjelöltté nyilvánításhoz kell az ukrán választási bizottság döntése is. 
Február 8-ig 44 főt regisztráltak hivatalosan jelöltként.   Összesen egyébként 92 fő 

jelentkezett, de csak 44-et regisztráltak.

A választási bizottság nem regisztrálta az Ukrán KP jelöltjét, Pjotr Szimonyenko pártelnököt. 
Az indoklás olyan tipikusan porosenkós: Ukrajnában ugyan nincs betiltva az Ukrán KP, de az 

az ún. minszki megállapodások. Az egyezményt gyakorlatilag 
nem lehet végrehajtani, hiszen a két keleti tarto-

mány nem hajlandó visszatérni Ukrajnához
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igazságügyminiszter és a belügyminiszter hozhat olyan döntést, hogy az Ukrán KP-t 
kizárják a választásokból. Ez történt most is.

Tehát, aki kommunista, aki nem tud ukránul, és nincs is pénze, az ne akarjon elnök 
lenni, mert nem is lehet!

Az első fordulóban is lehet győzni, de ehhez 50 százalék plusz egy szavazat kell, amit 
nem biztos, hogy el tudnak érni. A második fordulóba az a két jelölt kerülhet, akik a 
legtöbb szavazatot szerezték meg.

A 44 jelölt közül a közvélemény-kutatók szerint három komoly esélyes van. Az 54 
éves Petro Porosenko, a jelenlegi elnök, független, az 59 éves Julija Timosenko, ko-
rábbi miniszterelnök, az ellenzéki Haza Összukrán Tömörülés elnöke, továbbá a 42 
éves Volodimir Zelenszkij, fi lmstúdió-igazgató, ismert humorista.

A közvélemény-kutatások szerint, ha ma lennének a választások, akkor Zelenszkij 
19,5 százalékot kapna, Timosenko 18,7 százalékot, Porosenko 17,8 százalékot. 

Porosenko csapata és az őket támogató USA és EU a választások szervezésével akar-
ják a versenyt megnyerni. Az egyik trükk a nagyon sok jelölt, ami eleve zavart okoz, 
és megosztja az embereket.  A választásokra 44 jelöltet hagytak jóvá, ami igen nagy 
szám, sőt rekord az ukrán választások történetében. 

A másik trükk: a választók megtévesztése azonos nevű jelölt indításával. Például J. 
Timosenko asszony, korábbi miniszterelnök a verseny egyik esélyese. Láss csodát! 
Elindult egy férfi , akit ugyanúgy Timosenkonak hívnak és a nevük iniciáléja is meg-
egyezik. Mindjárt kevesebben fognak szavazni Timosenko asszonyra.

A harmadik trükk az orosz beavatkozás folytonos emlegetése. Ha félsz az oroszoktól, sza-
vazz Porosenkóra! A választásokon orosz állampolgár még nemzetközi megfi gyelő sem lehet.

A negyedik trükk a nacionalizmus, a nemzeti ellentétek szítása. Ebbe a kategóriá-
ba tartoznak a kárpátaljai magyarok elleni támadások is.  „A két legbefolyásosabb, 
potenciális jelölt Timosenko és Porosenko programjai inkább nacionalista töltetűek, 
egyértelműen a kisebbségi jogok szűkítésére irányulnak” – nyilatkozta Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Pesti Srácoknak.

FORRADALMI SZELEK KELETRŐL?

A helyzetet bonyolítja, hogy a két elszakadt megyében, Luhanszkban és Donyeckben 
olyan társadalmi folyamatok indultak el, amelyek túlmutathatnak a kapitalizmus 
keretein.  Már a népköztársaság elnevezés, a két ország címerei, a vezetők társadalmi 
háttere is mutatja, hogy az itt élőknek nem csak az ukrán elnyomással van gondjuk, 
hanem általában a kapitalizmussal.

Ukrajnában egyre többen értik, hogy a példátlan szegénység, ami Ukrajnában van, 
az a kapitalizmus következménye. Luhanszk és Donyeck bizonyos mértékig példát 
is mutathatnak az elégedetlen tömegeknek. Ha viszont Ukrajnában megmozdulna a 
föld, képletesen szólva, az megrendítené a kapitalizmus helyzetét Kelet-Közép-Euró-
pában is.

Nem véletlen ezért, hogy Lengyelország, Magyarország kormányai is támogatják 
Porosenkót, noha mindkét országnak komoly vitái, sőt konfl iktusai vannak az ukrán 
vezetéssel. A keleti szél erősödését sem a NATO, sem az EU, s talán más nagyhatal-
mak se akarják. Kérdés, hogy mit hoz a jövő.
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A VÁLASZTÁSOKBÓL.
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BESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez 
kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott. 
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan 
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk 
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

Sok évvel később, 1956 őszén a József-központot ismét meg 
akarták szerezni azok az erők, amelyek felkeltek a munkás-pa-
raszthatalom ellen. A nemzetközi összeköttetéseket is lebonyo-
lító telefonközpontot Gyuricza Imre híradó alezredes, ezred-
parancsnok parancsnoksága alatt a 102. Önálló Rádiófelderítő 
Ezred egy egysége védte.
Az ezred a Néphadsereg elitalakulatai közé tartozott. A 
Magyar Néphadsereg Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség 
(MNVK II. Csoportfőnökség) Rádiófelderítő Részlegének 
alárendeltségébe tartozott. 1956 októberében hozzájuk csatla-
kozott a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia több hallgatója. A 
József-központ nem került a szocializmus ellen fellépő erők 
kezébe.
A Horváth Mihály téri épületben valaha emléktábla emlékez-
tetett ezekre az eseményekre. A rendszerváltás az emléktáblát 
is elsodorta.

BUDAPEST, VIII. KERÜLET, HORVÁTH MIHÁLY 
TÉR 17-19.,  HARC A JÓZSEF-KÖZPONTÉRT

A főváros egyik legmarkánsabb épületét csodálhatjuk meg 
nap mint nap a Józsefvárosban, a Baross utca mellett. Ma már 
kevesen emlékeznek arra, hogy erre járt át Budapest első rend-
szeres villamosjárata egészen a második világháború végéig. 
Ezen a forgalmas helyen építették fel Budapest második tele-
fonközpontját, a József-központot. 
A tervezője Ray Rezső (1876-1938) építész volt, aki először alkal-
mazta a vasbetont a magyarországi középítkezésben. 1910-ben 
kezdték építeni és 1917 júliusában adták át rendeltetésének. Az 
épület impozáns, szecessziós stílusú, keleti elemekkel vegyítve. 
A telefonközpont 1999-ig működött. A technika fölött elmúlt 
az idő, az épület sorsa azonban évtizedekig nem dőlt el. A nyil-
vánosság ma is csak annyit tud róla, hogy luxusszállodának 
akarják átalakítani.
A telefonközpont két alkalommal is szerephez jutott a magyar 
munkásmozgalom történetében. A 20. században a telefonközpont 
birtoklása fontos eleme volt a hatalomnak. Így az események kö-
zéppontjában volt 1919 nyarán és 1956 őszén is, amikor a szocia-
lizmus ellenfelei igyekeztek megszerezni.
Mint a Ludovika történetéből már tudjuk, 1919. június 24-én 
fegyveres lázadás tört ki a Tanácsköztársaság ellen. A Duna-par-
ton lévő kormányzati épület és a Ludovika megszerzése mellett a 
József-központ elfoglalása is a lázadók tervei között szerepelt. 
1919. június 24-én délután, röviddel 4 óra után a Ludovika 
hallgatóiból álló egység vette körbe az épületet. Az egység pa-
rancsnoka Grassi József főhadnagy volt. Ő még szerepet kap a 
magyar történelemben. 1941-ben, amikor Magyarország Hitler 
oldalán megtámadja Jugoszláviát, ő lesz majd a magyar csapatok 
parancsnoka. Neve ekkor már vitéz Grassy altábornagy. 1942 te-
lén a „partizánellenes” művelet keretében 3400-3800 szerbet és 
zsidót ölnek meg Újvidéken. 1944-ben SS-Brigadenführerként 
és a Waff en SS vezérőrnagyaként SS-hadosztályparancsnok, 
1946-ban a jugoszláv bíróság halálra ítélte.
A lázadók elfoglalják a telefonközpontot, de az esti órákban a 
Tanácsköztársasághoz hű erők ellentámadásba lendülnek. A 
gyalogsági fegyverekkel vívott tűzharc órákig tart. 
Éjfélkor érkezik a térre Szántó Béla (1881-1951), aki ekkor a 
hadügyi népbiztosságot vezeti, vagyis ő a honvédelmi minisz-
ter. Szántó később így emlékezett vissza: „alig 15 perc múlva 
jelentkezett nálam Szabó László főhadnagy, a ludovikások 
századparancsnoka, akinek a következő parancsot adtam: 20 
percen belül jelentést várok arról, hogy a ludovikás század a 
telefonközpont udvarán kettős rendekbe sorakozva, fegyvert 
gúlába rakva, készen áll!” 
Mondani se kell, a ludovikások megadták magukat.  Ezzel a 
tanácskormány felszámolta az ellenforradalom egyik fontos 
pontját. A Tanácsköztársaság még augusztus 1-ig él, amikor 
133 napos lét után a külföldi és hazai ellenforradalmi erők 
elfojtják az első magyar szocialista államot.

V     J -  1919-
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Nem vagyunk egy 
hajóban a gazdagokkal! 
Erre fi gyelmeztet a Török 
KP plakátja a márciusi 
önkormányzati választások 
előtt.

 
A Koreai Népi 
Demokratikus 
Köztársaság 
fővárosában 
ünnepi koncerttel 
emlékeztek meg a 
Koreai Néphadsereg 
megalakulásának 71. 
évfordulójáról.

„Venezuelának szüksége van rád! 
Csatlakozz! Vár a Nemzeti Bolivári 
Hadsereg!” Ezzel a felhívással 
toboroznak katonákat a venezuelai 
hadseregbe, amely minden amerikai és 
más külső nyomás és ígérgetés ellenére 
hű maradt Venezuela törvényes 
elnökéhez, Nicolás Maduróhoz, és a 
bolivári forradalomhoz.

A Donyecki 
Népköztársaságban 
megemlékeztek azokról a 
szovjet katonákról, akik 30 
évvel ezelőtt Afganisztánban 
haltak hősi halált. 
A képen a Donyecki 
Összfegyvernemi Parancsnoki 
Tisztiskola hallgatói.

EZT CSAK 
NÁLUNK 
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