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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
MI NEM VESZÍTETTÜNK
Vasárnap este az újságírók kissé hitetlenkedve
hallgattak, amikor azt mondtam: voltaképpen
elégedettek vagyunk, noha önkormányzati
pozíciók tekintetében nem sokat értünk el.
Pedig így van! Ebben a rendszerben mindent
úgy találtak ki, hogy az akadályozzon bennünket. Mindenhez pénz kell, ráadásul jogi korlátok is vannak. A budapesti önkormányzatba
például csak 4 százalék felett lehet bejutni.
Minek örülünk mégis? Nos, annak, hogy
beszélhettünk politikánkról, a Munkáspártról.
Ha nem lett volna választás, ilyen lehetõségünk
nem lett volna. Sokan ismertek meg bennünket. Találtunk új embereket, fiatalokat, akiket
közelebbrõl is megismertünk. Megtudtuk,
hogy mit tudnak, mit gondolnak, mire képesek.
Most az a dolgunk, hogy megõrizzük ezeket az
embereket, egyre szorosabban kössük õket pártunkhoz. Nincs okunk elkeseredésre. Mi nem
négy évben gondolkodunk, mi hosszú távon
akarunk gyõzni. És fogunk is gyõzni.
Boys and girls, fegyverbe!
1956 októberében anyám megsajnált egy
tizenéves gyereket, aki a Baross utcában egy
Csepel teherautó platóján didergett az októberi
szélben. Lehet, hogy egy volt a "pesti srácok"
közül. Nem tudom. Azt tudom, hogy anyám
merõ emberségbõl ledobott neki egy pulóvert,
és a "pesti srác" válaszul visszalõtt. A pisztolyából, mert volt neki. 2006 októberében
nézegettem az 1956-os események évfordulójára készült óriásplakátot. A politikai
pihentagyúságnak, úgy tûnik, nincsenek

NÉZÕPONT
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határai. 1956 - szép nagy számokkal, továbbá
egy - kéz a kézben - sétáló fiú és lány. Az
évszám üzenete világos. Ki mit ért rajta, nos,
ezen lehetne vitatkozni, de fogjuk rá: mindenki
azt gondol, amit akar. Na de a fiú meg a lány.
Sétálnak, andalognak és a kezükben, csak úgy
lazán, egy géppisztoly. Mi van? Mi az üzenete
a plakátnak? Mi az üzenete fõleg most, amikor
napokkal ezelõtt jó alaposan megrongálták a
Magyar Televízió székházát és mindenki szélsõségeket kiált? Lehet, hogy a szerzõ, meg a
plakátot kibocsátó fõemberek háborúra hívják
a fiatalokat: boys and girls, fegyverbe! Lõjetek,
ha a néni pulóvert dob nektek! Ezt kell most
üzenni?
HORN IS MENJEN!
Horn Gyula idõrõl-idõre elõjön a magyar politikában. Pedig nem kellene! Amerikában ezt jól
kitalálták. Aleköszönõ elnöknek szinte minden
jár késõbb is, kormányõr, kocsi és egyéb
kényeztetés, de egy dolog szigorúan tilos: beledumálni a napi politikába, tanácsokat osztogatni az új politikai nemzedéknek. Horn úr most
éppen a Gyurcsány körüli herce-hurca kapcsán
szólalt meg: "Csak nem gondolja valaki
komolyan, hogy egy törvényesen megválasztott, és minden normának megfelelõ kormányzat fogja magát és kimegy a hatalomból?
Akkor Magyarországnak befellegzett, ha ilyen
gyakorlat alakul ki, akkor jobb, ha abbahagyjuk és elmegyünk a fenébe." Képzelje,
Horn Úr, én igenis azt gondolom, hogy
Gyurcsánynak mennie kell! Magyarországnak
akkor fellegzik be, ha
marad az a politikai
elit, amely már a polgári demokrácia,
ahogyan mondani
szokás, az európai
normákat sem tartja
tiszteletben, nem is
beszélve a népakaratról. Gyurcsánnyal
együtt az egész
elrothadt rendszerváltós nemzedéknek
is mennie kell, amely
annyi keserûséget
okozott már az
országnak. Önnek is,
Horn úr!

CSABA ELEMÉR
Valamikor a mi pártunk tagja volt.
Amikor 1993-ban Munkáspárt lett a
megújult MSZMP-bõl, néhány társával
elment, és létrehozták az MSZMP-t.
Nevetséges vállalkozás egy tõkés korban? Szerintem, nem! Ez tisztesség, becsület dolga. Csaba Elemér kitartott az
elvei mellett, konokul, makacsul,
fanatikusan. A mostani választásokon is
szerzett magának és pártjának egy önkormányzati helyet a XV. kerületben.
Munkával, ember feletti munkával.
Csaba Elemér idõs ember, s mégis!
Szeretném, ha minden tagunkban
legalább annyi fanatizmus lenne, mint
benne van. A megálmodott új párthoz ez
is kell, sõt EZ kell!
ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁS
Magyarországon az elmúlt 16 évben a
kormányok rendre kiszolgálták a négy
évet, majd távoztak. A mostani
Gyurcsány-kormányt nem váltották le,
újraválasztották. Hirtelenjében azt hitték,
hogy mindent szabad. Kiderült, hogy ez
nem így van. Az önkormányzati választások eredménye semmire sem kötelezi
Gyurcsányt. Gyurcsány ellenfelei most
megszaporodnak az MSZP-ben, nem is
beszélve az SZDSZ-rõl. Rengetegen
vesztették el jól fizetõ állásukat, és nyilván õt teszik felelõssé. Lehet, hogy
Gyurcsányt kibuktatja saját pártja. De mi
van, ha az embereknek kevés Gyurcsány
feláldozása és többet akarnak, mondjuk
az egész kormányt. Kell-e félni az elõre
hozott választásoktól? Nos, nem! Inkább
elõrehozott választást, mint sem
elhúzódó válságot. Ez persze nem a
Munkáspárttól függ. Nem kell lelkesednünk az elõrehozott választásokért,
hiszen ez a két tõkés párt bulija. De idegenkednünk sem kell. S, ami a fõ: készen
kell lennünk erre a lehetõségre.
Cromwell után szabadon: higgyünk
elveinkben és tartsuk szárazon a puskaport! Természetesen a politikai puskaport!
THÜRMER GYULA
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1.

A 2006. évi önkormányzati
választásokon az MSZP és az SZDSZ
vereséget szenvedett. Elveszítette
meghatározó önkormányzati pozícióinak többségét. Megingott az
emberek bizalma az MSZP, az
SZDSZ és személyesen a miniszterelnök iránt. E mögött döntõen
az áll, hogy az emberek többsége
nem kér a kormány népnyúzó
megszorító intézkedéseibõl, és elege
van a pökhendi, diktatórikus politikai stílusból. Ezt jelezte az is, hogy
minden
korábbinál
magasabb
részvételi arány mellett utasították el
a kormánypártokat.

2. A választások

gyõztese a Fidesz.
A jelenlegi magyar politikai rendszerben, amely alapvetõen két tõkés
párt váltógazdálkodására épül, természetes jelenség az egyik erõsödése
és a másik gyengülése. A meghatározó politikai erõk jelezték,
hogy a jelenlegi problémákat a fennálló polgári demokratikus keretek
között, a mai alkotmány alapján
kívánják megoldani.

3. A választások is megmutatták,
hogy nincs szélsõjobboldali veszély.
A radikális jobboldali pártok veszítettek pozícióikból.
4. Az önkormányzati választások
nem oldották meg, s nem is oldhatták
meg az ország politikai válságát. A
Gyurcsány-kormány
mindaddig
hatalmon maradhat, amíg a parlamenti többség akarja. A Munkáspárt
úgy véli, hogy az MSZP-nek és az
SZDSZ-nek le kell vonniuk a szükséges következtetéseket.
A Munkáspárt felhívja a Fideszt és
az MSZP-t, hogy mindent tegyenek
meg a rend és a béke megõrzésére.
Az utca rendje és fegyelme az õ
kezükben van.
5. A Munkáspárt a 2006. évi önkormányzati választásokon három célt
állított maga elé: minél szélesebb
körben megismertetni a párt politikáját; új személyiségeket találni;

bekerülni lehetõség szerint a helyi
önkormányzatokba. Elsõ célunkat
elértük, hiszen országosan is, helyi
szinten is – ha igen korlátozottan is –
módunk volt propagálni a párt politikáját. Második célunkat is elértük,
hiszen igen nagy számban indítottunk új és fiatal jelölteket, köztük
Budapesten Székely Pétert fõpolgármester-jelöltként. A Baloldali
Front minden eddiginél nagyobb
szerepet vállalt. Tagjaik jelöltséget
vállaltak. Érdemi módon befolyásolták a központi propagandaanyagaink
jellegét,
szel-lemét.
Budapesten oroszlánrészt vállaltak a
plakátragasztásban. A harmadik
célunkat nem értük el teljes mértékben.

6.

A Munkáspárt eredményei
tükrözték a hosszabb idõ óta tartó és
számunkra kedvezõtlen folyamatot.
A jelenlegi eredményekben nincs
semmi váratlan, számítani lehetett
arra, hogy folytatódik a kommunista
erõk kiszorítása a képviseleti szervekbõl.

7.

A választási munka ugyanakkor
megmutatta, hogy a Munkáspárt a
2006-os áprilisi választási vereség
ellenére életben maradt, rendelkezik
erõvel és emberekkel a munka folytatására. A jelöltállítás, és az egész
választási munka egyben jelezte azt
is, hogy a párt elvileg új helyzetbe

került. A Központi Bizottság ez év
nyarán meghirdette az új helyzetnek
megfelelõ új megoldások útját: egy
új, fegyelmezett, hatékony kommunista pártot kell teremtenünk. E
folyamatnak most azonban még csak
a legelején vagyunk.

8. Az új megteremtése sürgetõ feladatunk, és ezt a választási munka
alábbi tapasztalatai is alátámasztják:
A Munkáspárt helyi szervezetei sok
helyütt elszakadtak az élettõl. Az
emberek nem ismerik elégé a helyi
pártszervezeteket, sok helyütt nem
ismerik az önkormányzatban végzett
munkát sem. Kizárólag ott tudtunk
eredményt elérni, vagy legalább is
relatíve sok szavazatot kapni, ahol
jelöltjeink érdemi részesei a helyi
társadalomnak.
A Munkáspárt nem rendelkezik
megfelelõ helyi kötõdésekkel. Az
MSZP-hez közelálló szervezetektõl
eltávolodtunk, a polgári szervezetekkel szemben nagy az idegenkedés és elutasítás tagjaink
között.
Vannak fiataljaink, de országos
méretekben nem vagyunk képesek
õket mozgósítani. A fiatalok részvétele a legtöbb helyen formális, a
gyûléseink idõpontjának megválasztásával, egész szemlétünkkel
akadályozzuk bekapcsolódásukat.
A párt politikailag sem teljesen
egységes. Az MSZP-vel kapcsolatos
illúziók több helyütt változatlanul
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zavart okoztak, bénították a
munkát.
A pártfegyelem nem megfelelõ.
Sokan munkaképes tagjaink közül
is külsõ szemlélõi, és nem
elkötelezett harcosai voltak a
választási
munkának.
Ennek
következtében nagyon sok helyen
nem állítottunk jelölteket, pedig
elvileg képesek lettünk volna rá.
A kampánymunka a minimálisra
korlátozódott. Ennek részben oka a
párt pénztelensége, részben az
érdektelenség, a beletörõdés.
A választások is megmutatták a
Központi Bizottság döntésének
helyességét: a régi módon nem
lehet tovább menni, új pártra van
szükség. Pártunk ennek szellemében készül 22. kongreszszusára, amely november 4-én
ülésezik Budapesten.
Budapest, 2006. október 2.
M AGYAR K OMMUNISTA
M UNKÁSPÁRT E LNÖKSÉGE

A MEGYEI
ELNÖKÖK
AZ ÚJ PÁRT
MELLETT
A választások utáni hétfõjüket a
Munkáspárt
megyei
elnökei
immáron hagyományosan a Baross
utcai pártközpontban töltötték. Elsõ
kézbõl, Thürmer Gyulától hallgatták meg az Elnökség értékelését a
választásokról. Nem volt váratlan,
erre lehetett számítani! Nagyjából
ez volt a közös értékelés. Nagyvári
László Csongrád megyei elnök
fogalmazta meg azt, ami mindenki
szívét nyomta: nem örülünk neki.
Mindenesetre egyetértés volt abban,
hogy az áprilisi választások után a
párt nagyon maga alatt volt.
Ahhoz
képest
összeszedtük

magunkat, de ez nem azt jelenti,
hogy a párt kigyógyult betegségeibõl. A gyógyulást az új párt
megteremtése jelentheti. Mindenki
egyetértett a fiatalítás szükségességé-vel, de néhány óvatosságra intettek.
Thürmer Gyula zárszavában nagyon
határozottan
kimondta,
hogy
óvatos-ságra szükség van, de nem
óva-toskodásra, tehetetlenségünk
magyarázgatására. A 22. kongresszus csak akkor teremt új pártot, ha nagyszabású gondolatainkat
nem hagyjuk papíron, hanem megvalósítjuk õket.

MUNKÁSPÁRTI EREDMÉNYEK
SZÉKELY PÉTER,
A MUNKÁSPÁRT FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE

4212

SZAVAZATOT KAPOTT,
GYULYÁS JÁNOS BORSODBÓTA
POLGÁRMESTERE LETT
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ÚJ PÁRTTAL, TÖRETLEN
HITTEL A TÕKE ELLEN!

A M UNKÁSPÁRT 22.
MI,

A

KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZATA

M AGYAR K OMMUNISTA M UNKÁSPÁRT 22.

KONGRESSZUSÁNAK

KÜLDÖTTEI AZÉRT JÖTTÜNK ÖSSZE , HOGY MEGMENTSÜK A KOMMUNISTÁK

M AGYARORSZÁGON .
VALLJUK , HOGY A M UNKÁSPÁRT

PÁRTJÁT

TÚLÉLÉSE , TOVÁBBI MÛKÖDTETÉSE LEHET -

SÉGES ÉS MEGOLDHATÓ FELADAT.

E HHEZ AZONBAN ALAPVETÕ

VÁLTOZTATÁ -

SOKRA VAN SZÜKSÉG !

E LHATÁROZTUK ,

M AGYAR K OMMUNISTA M UNKÁSPÁR N EM VETJÜK EL MÚLTUNKBÓL
ÁLLÍTUNK ÖNMAGUNK ÉS A PÁRT ELÉ .

HOGY MEGÚJÍTJUK A

TOT, GYAKORLATILAG ÚJ PÁRTOT TEREMTÜNK .
A JÓT, DE ÚJ , MAGASABB MÉRCÉT

1.

Harcolni fogunk a tõke, a tõkés
kizsákmányolás, a tõkés rend ellen.
Nem csak szavakban, tettekben is.
Harcolni fogunk mindenütt, ahol a
tõke a dolgozók, a munkások érdekeit
csorbítja. Ott leszünk a sztrájkolók
mellett, a kormány megszorító
intézkedései ellen tüntetõk között. Ha
kell, röplapot osztunk, ha kell, népszavazáshoz gyûjtünk aláírásokat. Ha
kell, bíztatást adunk az elkeseredett
embereknek. Mindig ott leszünk, ahol
a tõke nem vár bennünket. Ezen túl is
részt veszünk a választásokon. De az
igazi csatát nem itt fogjuk megnyerni.
A választási csata szabályait a

tõke dönti el, és ezek számunkra
hátrányosak. Az embereket akarjuk
felvilágosítani,
meggyõzni
és
mozgósítani a tõke elleni harcra. Nem
ijedünk meg a tõkés rendszer támadásaitól, a polgári sajtó, a tõkés média
támadásaitól. Nem ülünk fel a polgári
demokrácia
csábításainak,
nem
dõlünk be a tõkés erõk trükkjeinek.
Nem engedjük, hogy felszámolják a
Munkáspártot, megosszák tagságát,
eltántorítsák támogatóit.

2.

Vállaljuk, hogy fegyelmezetten
dolgozunk. Pártunk törvényének tekintjük a demokratikus centralizmust.

Demokratikusan
döntünk,
és
maradéktalanul
végrehajtjuk
és
végrehajtatjuk a párthatározatokat.
Ezért fogadtuk el új szervezeti szabályzatunkat.

3.

Vállaljuk,
hogy
képezzük
magunkat, tanuljuk a marxizmust.
Éppen azért, hogy a tõke ellen a
legkorszerûbb tudással vehessük fel a
harcot. A következõ években a párt
minden szervezetében, az országos
elnökségtõl az alapszervezetekig
bevezetjük az elméleti képzést. Tanulópárt leszünk, hogy harcoló párt
lehessünk!

4. Vállaljuk, hogy eltartjuk a pártot.
Készek vagyunk a nagyobb anyagi
áldozatra. Készek vagyunk több
tagdíjat fizetni és más módon is
segíteni a pártot. Keressük a támogatókat, a pártolókat, mindenkit,
akinek drága a dolgozó ember ügye,
és hajlandó is tenni érte. A nagyobb
áldozatokra, a növekvõ aktív tagságunkra és a bõvülõ támogatói körre
kívánjuk a párt anyagi jövõjét
építeni.
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5.

Mozgékony, gyors reagálású
harci szervezetet építünk fel a
következõ években. Nem vagyunk
ott minden településen, de nem is
lehetünk. Országosan szervezett kis
csapatokkal gyorsan reagálunk az
élet változásaira. Mozgó akciókat
hajtunk végre a megyékben, és ezzel
mutatjuk politikai jelenlétünket.
Menjünk a megyékbe, városokba,
tartsunk sajtókonferenciákat! Jelenjünk meg az utcán! A pártról beszéljenek, írjanak! Ezt jelenti ma a politikai jelenlét.

6.

Centralizált, hatékony irányítású
pártot akarunk teremteni. A pártot a
mai helyzetben felülrõl lehet és kell
szervezni. A párt irányításában a
központnak és a megyei szerveknek
kell meghatározó szerepet kapniuk.
Elsõként biztosítanunk kell a párt
központi vezetése mûködésének
anyagi feltételeit. Az új párt
mûködéséhez néhány fõs forradalmi
központot kell fenntartanunk. Annyi
pénzt kell összegyûjtenünk, hogy a
párt képes legyen ezt a pár embert
eltartani. Második lépésben a
megyékben és Budapesten szilárdítsuk meg a vezetést! Ha kell, több
megyébõl régiókat is képezhetünk.
Budapesten a kerületeket vonjuk
össze régiókba!

7.

A vezetések forradalmi központok legyenek!
Kis létszámú
vezetõségekre van szükség. A
vezetõségnek forradalmi központként kell mûködnie, és nem területi
érdekképviseleti szervként. A vezetés álljon néhány elkötelezett,
politikailag egyetértõ, cselekedni
akaró és tudó emberbõl. A vezetésben olyanok vegyenek részt, akik
vállalják a költségeket.
A vezetés mûködésének biztosítására
minden szinten hozzunk létre
hírközpontokat! Egy számítógép,
internetes hozzáférés, mobiltelefonos kapcsolat - ilyen hírközpontra

mindenütt szükség van. Ahol van,
igyekszünk a párthelyiségeinket
megtartani, de párthelyiség nélkül is
tudnunk kell mûködni.

8.

A Baloldali Front léte és a
Munkáspárt
léte
egymástól
elválaszthatatlan. Teremtsük meg
mindenütt a fiatalok szervezetét, a
fiatalokat válasszuk meg a párt
vezetõ tisztségeibe, mindenben
segítsük õket, s akkor megmentjük a
Munkáspártot is.

9. Harcolnunk kell a tõke ellen, akármilyen párt is képviselje. A
Munkáspártnak a jövõben is meg kell
õriznie önállóságát a két nagy tõkés
párt között. Ugyanakkor késznek kell
lennünk a taktikai együttmûködésre a
dolgozók érdekében minden erõvel,
amely
erre
kész,
függetlenül
világnézetétõl, és más kérdésekben
R OKONSZENVÜNK

vallott politikájától.

10.

Nemzeti pártként, magyar
emberként tennünk kell a magyar
nemzet értékeinek megvédéséért,
magyarságunk megõrzéséért. A magyar történelem a mi történelmünk
is. A magyarságunkat fenyegetõ
támadásokkal
szemben
készek
vagyunk önállóan és másokkal is
együtt gondolkodni és cselekedni.

11.

Mindent megteszünk Magyarország
önállóságáért
és
függetlenségéért. A jövõben is tántoríthatatlan ellenfelei leszünk az
olyan külpolitikának, amely a tõkés
nagyhatalmakat, a külföldi nagytõkét
szolgálja ki. A párt nemzetközi kapcsolataival, a népi diplomácia eszközével ezen túl segíteni fogjuk
Magyarország nemzeti érdekeinek
megvalósulását.

ÉS SZOLIDARITÁSUNK AZOK OLDALÁN VAN ,

AKIK A TÕKE ELLEN , SZABADSÁGUKÉRT, FÜGGETLENSÉGÜKÉRT
KÜZDENEK .

T OVÁBBRA

IS SZOROSAN EGYÜTTMÛKÖDÜNK A SZO -

CIALISTA ORSZÁGOK KOMMUNISTA PÁRTJAIVAL .

S ZÖVETSÉGE -

SEINKKEL , AZ EURÓPAI KOMMUNISTA PÁRTOKKAL EGYÜTT

M INDENT
MEGTESZÜNK A KOMMUNISTÁK ÚJ HARCI VILÁGSZÖVETSÉGE , AZ
ÚJ K OMMUNISTA I NTERNACIONÁLÉ MEGTEREMTÉSÉÉRT.
AKARUNK

A

KÜZDENI

A

KAPITALIZMUS

M AGYAR K OMMUNITA M UNKÁSPÁRT 22.

ELLEN .

KONGRESSZUSA

MUNKÁSPÁRT
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ÜNNEPEL A KOREAI MUNKAPÁRT
A KNDK-ban október 10-én ünneplik
a Koreai Munkapárt, az ország vezetõ
pártjának születésnapját. 1945 õszén,
a koreai és a nemzetközi munkásmozgalom jól ismert személyisége, Kim Il
Sung (Kim Ir Szen) vezetésével formálódtak egységes párttá Korea kommunista erõi. A Koreai Munkapárt
kezdettõl fogva a marxizmus olyan
alkalmazását tekinti feladatának,
amely megfelel a koreai nemzeti sajátosságoknak. Ezt fejezi ki a juche, az
önerõre való támaszkodás elve. A
koreai szocializmus gyakorlati megoldásai jelentõsen eltértek az akkori
európai szocialista országok gyakorlatától.
A különbségek elvi szintû tisztázására
akkoriban nem igen volt mód, mert
döntõen a Szovjetunió Kommunista
Pártjának nyomására a koreai gyakorlatot eleve elitélendõnek tekintették.
Mindez visszavetette az államközi
kapcsolatokat is.
A Munkáspárt sokat tett 1990 után
azért, hogy a koreai szocializmusról

valóságos
képet
kapjunk, és pártjaink kölcsönösen megértsék
egymás
helyzetét és feladatait. Tény,
hogy a koreai
szocializmus,
a
Koreai
Munkapárt
túlélte
az
1990-es európai ellenforradalmi folyamatokat,
amíg a tõkés ellenforradalom maga
alá temette a magyar szocializmust
is, sõt magát a Szovjetuniót is.
Ebben szerepe volt a KNDK sajátos
földrajzi elhelyezkedésének is, de
mindenek elõtt annak, hogy a Koreai
Munkapárt képes volt az emberekkel
elfogadtatni a szocialista társadalmat, sõt megértetni milliókkal, hogy
lemondásuknak, áldozatuknak, a

nehéz életkörülmények vállalásának
van értelme. Kim Il Sung halála után
Kim Jong Il lett a KMP fõtitkára. Az
õ nevéhez fûzõdik a hadseregközpontú szocializmus koncepciója,
amely azt jelenti, hogy az ország
legszervezettebb ereje, a hadsereg
nem csak az ország védelmét látja el,
de kiemelten fontos szerepe van a
gazdasági építõmunkában, a fiatalok
foglalkoztatásában és nevelésében.

KUBAI NEMZETKÖZI BRIGÁD

A Kubai Köztársaság Nagykövetsége
tisztelettel továbbítja Kuba Népek
Barátsága Intézete (ICAP) részvételi
kiírását "A Granma 50. évfordulója"
Nemzetközi Brigádba, Kubába, 2006.
november 27-tõl december 10-ig,
valamint a brigád programját. Mivel
az anyagok nyelve spanyol, az alábbiakban közöljük a kiírás rövid tartalmát.
Ez a brigád mezõgazdasági önkéntes
munkát végez. A részvevõknek
lehetõsége nyílik az ország megismerésére, barátságok kialakítására kuba-

iakkal és más külföldiekkel és gondolatcseréken vehetnek részt a kubai re-alitások
legkülönbözõbb témáiban. Ugyancsak
jelen lehetnek Fidel Castro Fõparancsnok
80. születésnapja vala-mint a Granma
partraszállásának 50. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségeken.
A program tartalmaz számos látogatást is
kubai nevezetességekhez, elõadásokat
valamint találkozókat kubai társadalmi
szervezetekkel.
A 14 napos tartózkodás során a Havannától 45 kilométerre található "Julio
Antonio Mella" Nemzetközi Táborban,

míg 3 éjszakát a Santi Spiritus megyében
töltenek el.
A részvételi díj 310 CUC (kubai konvertibilis pesó, egy kubai konvertibilis
peso = 1 US dollár) mely tartalmazza a
szállás költségét max. nyolcágyas
szobákban, teljes ellátást és a repülõtéri
oda-vissza utat, valamint a közlekedés
költségeit a programhelyszínekre és
vissza. A fakultatív programok nem
szerepelnek az árban. Minden plusz napi
szállásért a “Julio Antonio Mella"
Nemzetközi Táborban 10,00 kubai konvertibilis pesó fizetendõ.
Javasolják, hogy a kiutazók ne USA dollárt, hanem eurót, angol fontot, svájci
frankot vagy kanadai dollárt vigyenek ki,
mert az USA dollárt 20%-os levonás terheli.
A jelentkezést legkésõbb november 15-ig
várják a kiírásban feltüntetett e-mail
címeken, melyeken bármely kérdésükre
szívesen válaszolnak.
e-mail: a m i s t u r @ a m i s t u r . c u ,
alatina@icap.cu, deuropa@icap.cu
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GYURCSÁNY - CSOMAG - KEGYELEMDÖFÉS ELÕTT
Dübörög a gazdaság, nagy a jólét,
hát most megkapjuk a magunkét.
Kíváncsi vagyok, milyen gazdaság
dübörög, mikor már majdnem mindent szétprivatizáltak vagy csõdbe
vittek.
A Gyurcsány - csomag nem csak az
MSZP lelkén szárad, hanem az MDF
és a Fidesz kormányén is, az SZDSZrõl nem is beszélve.
Tudják kedves poltikus hölgyek és
urak, nem kellene nekünk az Európai
Unió pénze, ha nem teszik és nem
hagyják tönkretenni önök a magyar
ipart és mezõgazdaságot, könnyû
más pénzén építkezni, szépítkezni.

Az Euró bevezetése után a magyar
'kisember' már a nadrágszíjját sem
fogja megtalálni, nemhogy a
következõ lyukat a szíjján, hogy
mégjobban összehúzza azt.
Az a mérhetelen rombolás, amit a
demokrácia álarca mögé bújtatott
vadkapitalista módszerrel végrehajtottak felháborító.
Ha a magyar nép nem ébred rá hamarabb, arra hogy jóléti társadalmat
nem a kapitalizmusban, hanem a szocializmusban lehet építeni, akkor
Magyarország a harmadik világ
országainak a szintjére is lesüllyedhet. Kell ez nekünk?

A CIKK ÍRÓJA IFJABB NAGYVÁRI LÁSZÓ
CSONGRÁD MEGYÉBÕL

ELMÉLETI SAROK:
VIGYÁZAT, VESZÉLYES!

A marxizmus életveszélyes dolog.
Nem véletlen, hogy Marxtól Leninen át napjainkig minden tõkés hatalom üldözte és üldözi. Életveszélyes a tõkére nézve, mert a tõke
szellemi sötétségben szereti tartani
az embereket. Minél butábbak az
emberek, annál jobb a tõkének. A
marxizmus iránytût ad a munkások,
a tömegek kezébe. Megmagyarázza,
hogy a tõkések hogyan verik át a
dolgozókat. Megmutatja, hogy a
tõkések nem barátok, akármilyen
barátságosak is, hanem ellenfelek. A
marxista elmélet így fegyverré
válik, életveszélyes fegyverré.
Korábban már foglalkoztunk azzal,
hogy mi is a tõke. Nézzük meg most
részletesebben, miként jön létre a
tõke. Érdemes, hiszen ez a nyitja az
egész kapitalizmusnak.
A tõke nem mindig létezett. Az
emberek nem azért sütöttek kenyeret, varrtak ruhát, hogy pénzt

csináljanak belõle, hanem, mert
szükségük volt rá. A történelem legelsõ szakaszaiban az emberek a
saját szükségletükre termeltek.
Késõbb, a technika fejlõdésével
egyre többet termeltek. Ekkor indult
el a cserekereskedelem, amikor a
kenyeret elcserélték ruhára, vagy
bármi másra, amit mások termeltek.
A cserére való termelés eleinte
véletlenszerû, de idõvel kialakult a
tudatos termelés, amikor már eleve
nem azért gyártottak ruhát, mert
arra szükség volt, hanem mert el
akarták adni. Így jön létre az árutermelés. Az árutermelés pedig
megszülte a tõkét. Megszületik a
pénz, amelyet mások kizsákmányolására lehet felhasználni. Eleinte
az áruból áru lesz, és a pénz csak
közvetít.
Késõbb a pénz önálló erõvé válik, a
cél már nem egy másik szükséges
áru megszerzése, hanem a pénz
növelése. A tõke az az erõ, amely
mind a mai napig mozgatja a kapitalizmust.
Amíg az áru áruval cserélt gazdát,
tulajdonképpen az emberiség normális szükségleteinek a kielégítésérõl volt szó.
De milyen normális szükségletrõl
lehet ott szó, amikor a pénzbõl árut

vesznek, majd azt újra eladják csak
azért, hogy pénzt, több pénzt csináljanak belõle. A tõke céljai ezen a
ponton elszakadnak az emberek
valóságos szükségleteitõl. A tõke
ezen jellemzõje van jelen például a
kórházak mostani álalakításánál is.
A Gyurcsány-kormány célja nem az,
hogy a kórház több beteget és jobban szolgáljon ki, hanem, hogy a
befektetett pénz, tõke még több
pénzt hozzon.
Csepelen az emberek természetes
érdeke az volt, hogy a kórház ott
maradjon a közelben. A tõkének ez
viszont nem érte meg. És mivel a
politikai döntés a tõke érdekeit
megvalósító MSZP és SZDSZ
kezében volt, a kórházat bezárták.
Marx a Tõke címû mûvében errõl
így ír: "Az áruforgalom közvetlen
formája Á-P-Á, áru átváltoztatása
pénzzé és pénz visszaváltoztatása
áruvá, eladás vétel céljából.
E formán kívül azonban van egy
második, tõle sajátosan különbözõ
is, a P-Á-P forma, pénz átváltoztatása áruvá és áru visszaváltoztatása pénzzé, vétel eladás céljából.
Az a pénz, amely mozgásában ez
utóbbi körforgást írja 1e, tõkévé
változik át, tõkévé lesz, és rendeltetése szerint máris tõke."
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KÖNYV FIDELRÕL
Kubai akadémikusok elfogadták Ignacio Ramonet "Száz óra Fidellel" címû
könyvének második, javított kiadását,
és méltatták annak történeti pontosságát.
A könyv vitáján, melyet a havannai
kongresszusi központban tartottak,
részt vett a szerzõ Ignacio Ramonet,
továbbá Pedro Alvarez Tabio, illetve

mûvészek, kutatók és egyetemi hallgatók
Tabio, az állami történeti bizottság
elnöke azt nyilatkozta, a könyv
felülvizsgálata csupán arra szolgált,
hogy a szöveget tisztábbá és érthetõbbé
tegyék, egyértelmûsítsenek egyes
részeket, továbbá kiegészítsék a mûvet.
Ramonet azt mondta, a könyv egy
kétkezû életrajz, melynek célja, hogy
egyszerre mutassa be Fidel Castro terveit és eszméit, továbbá életútját.
Abel Prieto kulturális miniszter méltatta, hogy Castroban egyaránt megvannak a forradalmi ötletek és a világra
való érzékenység, továbbá biztos
benne, hogy Castro tudja, mit kell cselekedni válság és konfliktus esetén. írja a Prensa Latina.

A BANKPRIVATIZÁCIÓ ELLEN

ÉLJEN A FORRADALOM

SZTRÁJK NÉMETORSZÁGBAN

Banglades Kommunista Pártja határozottan tiltakozik a nemzeti tulajdonban lévõ Rupali Bank tervezett
eladása ellen, és kéri a lakosságot,
hogy utasítsák el a kormány összeesküvését a bankok privatizálására. A
CPB fõtitkára azt nyilatkozta, a kormány tevékenysége, melyet a Világbank elõírásai alapján folytat, nem
más, mint a nemzeti tulajdon teljes
kivonása a banki szektorból, melyet
így kitesz a korrupciónak és a fosztogatásnak - írja a bangladesi kommunisták hírlevele.

Nagy Britannia Kommunista Pártja is
támogatja a Cymru-Cuba ( a CSC, a
Kubai
Szolidaritási
Kampány,
munkacsoportja) rendezvényét. A
fórumot a walesi Mold városában
tartják "Viva la Revolucion!" címmel. A rendezvényen részt vesznek
egyetemi professzorok, a kubai
követség kép-viselõi, segélyszervezetek tagjai, továbbá sor kerül
filmvetítésekre is. Este zárásként
közös salsázást tartanak, melyet
kubai zenészek kísérnek élõben - írja
a brit Morning Star.

Több napos sztrájksorozattal tiltakoztak
a Deutschen Bahn AG alkalmazottai
Németországban. Elsõ nap Lipcse és
Dortmund utcáin körülbelül 4000 dolgozó vonult az utcára, a következõ
napokban pedig tüntetésekre került sor
Saarbrücken, Karlsruhe, Hamburg, Berlin és Nürnberg városában. A dolgozók
képviselõi jó jelnek tartják, hogy a vállalat képviselõi már tárgyalnak velük,
ám azt mondják, semmiképpen sem
futamodnak meg, és kitartóan harcolnak munkahelyük szétverése ellen - írja
az Unsere Zeit.
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ÉVFORDULÓ: SZABÓ ERVIN
Szabó Ervin 1877-ben született Szlanicán. Jogász, könyvtáros végzettségû volt, marxista társadalomtudós, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) reformista vezetõsége ellen fellépõ
ellenzék kiemelkedõ alakja.
Bécsi egyetemista hallgató korában összeköttetésbe került szociáldemokrata és orosz emigráns
szocialista körökkel. A XIX. század utolsó éveiben ismerkedett meg az MSZDP célkitûzéseivel,
1900-1902-og a Népszava munkatársa. Szervezte a szocialista diákokat, agitációs füzetekben
ostorozta a korabeli magyarországi közállapotokat. 1904 tavaszán - elvi irányításával - a pártban
ellenzéki csoport alakult. Leszögezte, hogy a német szociáldemokrácia és követõi (beleértve az
MSZDP-t is) nem alkalmasak a proletariátus osztályharcának vezetésére. Nagy energiát fordított
Marx és Engels tanításainka terjesztésére. 1905-ben jelent meg a szerkesztésében a Válogatott
Mûvek elsõ, 1909-ben pedig a második kötete. A folytatás azonban elmaradt, mert a kiadásban
részes szociáldemokrata pártvezetés nem volt hajlandó Szabó szindikalista szellemû magyarázatainak teret engedni. A világháború kitörésekor nem lépett fel nyilvánosan a háború ellen,
de a Szocializmus 1914-15-ös évfolyamában megjelent Marx és Engels s a háború címû cikke,
amelyben kifejtette a háborúra vonatkozó marxista tanítás.Életének utolsõ éveiben súlyos
betegségétõl akadályoztatva dolgozott. 1918. szeptemberében hunyt el.

ÉVFORDULÓK
Október 1.

z 1928-ban ezen a napon a Szovjetunióban bevezetik az elsõ ötéves tervet.
z 1929-ben a Szovjetunióban bevezetik a forradalmi naptár használatát.
A Szovjet Forradalmi Naptár 1929 és 1940 között volt használatban a Szovjetunióban.
Nem sokkal a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után Vlagyimir Iljics Lenin, az Oroszországi
Szovjetek Tanácsának elnöke elrendelte a Julián-naptárról a Gergely-naptárra történõ áttérést Szovjet-Oroszországban. 1918. február 14-én ez meg is történt, mégpedig úgy, hogy 1918. január 31-e
után február 14-e következett. Ugyanakkor úgy határoztak, hogy az októberi forradalom évfordulóját
365 nap elteltével ünneplik meg, így került október 25-e évfordulója november 7-re.
1929-ben azonban - a francia forradalmi idõszámítás mintájára - Sztálin elrendelt egy sajátos forradalmi idõszámítás bevezetését.
A hét napjait hétrõl ötre csökkentették. A pihenõnap meghatározásához a dolgozókat öt
csoportra osztották, és mindegyik csoporthoz egy színt rendeltek (sárga, rózsaszín,
vörös, mályva, zöld). Mindegyik csoport a hét más-más napján vehette ki a pihenõt. A
szándék az volt, hogy létrehozzák a „megszakítás nélküli termelési hetet”, elkerüljék a
pihenõnapok miatti leállásokat, és ezzel javítsák az ipar hatékonyságát. Noha e rendszerben a dolgozóknak több pihenõnap jutott (minden hetedik nap helyett ötnaponként),
a csoportba sorolás megnehezítette a családi és szociális életet, emiatt rendkívül népszerûtlenné vált. Ráadásul a várt gazdasági növekedést sem hozta meg. Mivel a helyzet
1937. ÉVI SZOVJET FORRADALMI NAProbbanásveszélyessé vált, a „naptárreformot” felfüggesztették: 1931. december 1-tõl
TÁR EGY LAPJA
visszaállították a Gergely-naptár hónapjainak eredi hosszát. A hetek hatnaposak lettek, a
pihenõnapok pedig mindenki számára a hónap 6., 12., 18., 24. és 30. napjaira estek. A 31 napos hónapok utolsó napja továbbra
sem tartozott a hetekhez, és lehetett mind munkanap, mind pedig pihenõnap.Végül 1940. június 26-án visszaállították a hétnapos
heteket, ezzel gyakorlatilag megszûnt a szovjet forradalmi naptár.
Október 6.

z 1912-ben országszerte szocialista tömeggyûléseket tartanak a Balkán-háború ellen
Követelik, hogy a Monarchia diplomáciája kövessen el mindent a békés rendezés érdekében.
z 1944-ben felrobbantják Gömbös Gyula szobrát
Budapesten Padányi Mihály vezetésével kommunista partizánok (a Marót-csoport) felrobbantják Gömbös Gyula
korábbi magyar minisztelenök szobrát (az Erzsébet-híd budai hídfõjénél).
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NYIKITA SZERGEJEVICS
HRUSCSOV
Világszerte most emlékeznek meg Nyikita
Szergejevics Hruscsov halálának 35. évfordulójára. Õ 1971. szeptemberében hunyt el.
1894-ben született a kurszki kormányzóságbeli Kalinovszkban. Dolgozott pásztorként
és lakatosként. 1918-ban belépett a bolsevik
pártba. Részt vett a polgárháborúban.
Mûszaki fõiskolára járt a doni medencében,
de nem fejezte be a tanulmányait.
1921-tõl pártmunkás lett Ukrajnában, majd
1931-tõl Moszkvában, ahol kerületi párttitkárként dolgozott. 1934-38-ig a moszkvai
városi, majd emellett a területi pártbizottság
elsõ titkára. 1938 és 1949 között az Ukrán
Kommunista Párt elsõ titkára, egyidejûleg
1944-47-igaz ukrán kormány elnöke.
A honvédõ háború alatt különbözõ frontok
haditanácsának tagja.
1934-tõl 1964-ig az SZKP KB tagja, 1958tól ‘64-ig a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke.
1964. októberében leváltották a párt- és állami tisztségeibõl. Utolsó éveit nyugdíjasként
töltötte.
Hruscsov jelentõs szerepet játszott a Sztálin
nevével jelzett korszak negatívumainak felszámolásában. Megszüntették a munkatáborokat, szabadon engedték, és jórészt

FIDEL CASTRO ÉS NYIKITA HRUSCSOV
TALÁLKOZÓJA

rehabilitálták a politikai okokból bebörtönzötteket.
Emelkedett az életszínvonal,
megindult a tömeges panelprogram. Hruscsov azonban maga
is ennek a korábbi korszak
neveltje volt, jó akarata
ellenére számos hibát követett
el. Döntéseiben sok volt a voluntarizmus. Az SZKP 20. kongresszusán elmondott beszéde
elõké-szítetlen és következetlen volt, kétségtelen pozitívumai mellett zavart is okozott az országban is, a
nemzetközi munkásmozgalomban is. Hruscsov számos
elhamarkodott reformintézkedés kezde-ményezõje volt,
amelyek súlyos kárt okoztak a szocializmus
építésében. Például az SZKP kettéválasztása
ipari párttá és agrárpárttá kis híján a kommunista párt bukását eredményezte. A békés
egymás mellett élés helyes lenini elvét
eltúlozva, helytelenül drasztikusan csökkentette a szovjet hadsereget. Hruscsov nem
értette meg a kínai szocializmust, ami a
Szovjetunió és Kína közötti kapcsolatok

megromlásához vezetett.
Hruscsov jelentõs szerepet játszott a
magyar történelemben is. 1956-ban
Kádár Jánossal szemben Münich
Ferenc megválasztását támogatta, s
Tito jugoszláv vezetõ határozott erõltetésére állt Kádár mellé, s segítette
szovjet csapatokkal az ellenforradalom
leverését.

Fidel Castro egy interjúban azt nyilatkozta, hogy Nyikita Hruscsov nemcsak J. F.
Kennedy-nek hazudott a Kubába telepített rakétákat illetõen, hanem neki is. És ez
azért rosszul esett neki.
Az exkluzív interjút a 20/20 címû mûsornak adta a kubai vezetõ, amiben határozottan
kijelentette: a '62-es nemzetközi feszültséget az is fokozta, hogy szavait félremagyarázták Moszkvában.
Az 1962 októberi, 13 napos kubai rakétaválság a nukleáris háború szélére sodorta az
Egyesült Államokat és a Szovjetuniót. Mivel Kennedy azt hitte, a szovjetek nukleáris
rakétákat telepítettek a Florida partjaitól mindössze 90 mérföldre fekvõ Kubába, tengeri blokád alá vette a szigetországot.
Castro szerint miközben Kennedy azon volt, hogy eldöntse: Hruscsovnak valóban sikerült-e betelepítenie a stratégiai fegyvereket, Hruscsov úgy tért ki az amerikai elnök
kérdései elõl, hogy jelentéstani vitába bonyolódott arról, vajon elhárító, vagy támadó
rakétákról van-e szó.
"Kennedy-t becsapták, és ezt személy szerint jómagam elleneztem" - mondja Castro,
aki szerint "az amerikai elnök félrevezetése óriási hiba volt Hruscsov részérõl."
A kubai vezetõ a rakétaválsággal kapcsolatban meglehetõsen rossz véleménnyel volt
Hruscsovról. Szerinte Moszkva elsõ embere nem vette figyelembe a nemzetközi politikai tényezõket, amikor úgy döntött, hogy nukleáris bázist telepít Kubába.
"Még ha Nyikita elég merész is volt ahhoz, hogy ezt megtegye, akkor is nagyot hibázott. És azt akkor is megmondtam neki... Sokat gondolkodtam ezen... Becsapta
Kennedy-t, és ez nagy hiba volt a részérõl" - mondta Castro az interjúban. "Ennél
azonban sokkal jobban fáj az, hogy minket is becsapott, hiszen Kuba nem volt
érdekelt a két ország közti küzdelemben. Nem fogadtuk volna el a rakétákat, ha
tudjuk, hogy ettõl aztán felborul a nemzetközi hatalmi egyensúly. Sokkal közelebb
voltunk a nukleáris háborúhoz, mintsem azt bárki is gondolná."
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UTOLSÓ OLDAL

REGIONÁLIS KÜLDÖTTVÁLASZTÓ ÉRTEKEZLETEK
IDÕPONTJAI A FÕVÁROSBAN
1-es régió (III. kerület): 2006. október
11. 17.00 óra. Az elnökség részérõl részt
vesz Kajli Béla elvtárs; Meggyfa utcai
párthelyiség
2-es régió (I.-II.-XII. kerület): 2006.
október 12. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz Vajda János elvtárs;
Hajnóczi utca 6.
3-as régió (XI.-XXII. kerület): 2006.
október 12. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz Kozák András elvtárs;
Bartók Béla úti párthelyiség
4-es régió (IV.-XV. kerület):2006.
október 16. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz Székely Péter elvtárs;
Munkácsi utcai párthelyiség
5-ös régió (XIII.-V. kerület): 2006.
október 9. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz: Székely Péter elvtárs;
Tátra utcai párthelyiség.
6-os régió (VI.-VII.-VIII. kerület): 2006.
október 12. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz: Thürmer Gyula
elvtárs; Baross utca 61.
7-es régió (XIV.-XVI. kerület): 2006.
október 9. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz: Vajda János elvtárs;
Ilka utcai párthelyiség.
8-as régió (X.-XVII.-XVIII. kerület):
2006. október 13. 17.00 óra. Az elnökség
részérõl részt vesz: Thürmer Gyula;
Kada utcai párthelyiség
9-es régió (IX.-XIX.-XX.-XXIII. kerület): 2006. október 11, 17.00 óra. Az
elnökség részérõl részt vesz: Arató
István; Toronyház utca 3/B
10-es régió (XXI. kerület): 2006. október 9.
17.00 óra. Az elnökség részérõl részt vesz:
Thürmer Gyula; a csepeli párthelyiség
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