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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
TERÜLETMEGOSZTÁS
Végképpen nem értem, mi történik a
Kossuth tér körül. Kiderült, hogy október
23-án többen is itt akarnak ünnepelni.
Ilyenek a jobboldali tüntetõk, akik már
lassan három hete ott vannak, de ilyen a
Fidesz is, aki képtelen eldönteni, mit is
akar, és végül ilyen a kormány is. A
rendõrség azt mondja, hogy õ mossa
kezeit. Õ elvben a rendért felel, de a
területmegosztásért nem, abba nem
avatkozhat be. Hiszi a piszi! Mondok egy
tavalyi ellenpéldát. A Munkáspárt május
elsején engedélyt kapott a Kodály köröndre, hogy onnan induljon a felvonulás.
Minden szép, szabályos, polgári
demokratikus volt, vagy legalább annak
tûnt május elsején reggelig. Ezen a szép
reggelen a rendõrség arrébb tessékelte a
Munkáspártot. Miért? Azért, mert közben
kiderült, hogy az MSZOSZ is ott akar
valamit. Az MSZOSZ szilárd összhangban a kormánypárt MSZP-vel. Beleavatkozott a rendõrség a területelosztásba? De még hogy! Akkor most mi van? A
Munkáspárttal mindent lehet, de a jobboldal ellen nem mer fellépni a kormány
és rendõrsége? De ha már itt tartunk.
Aligha tudom elképzelni, hogy július 14én, Franciaország nemzeti ünnepén
kérdéses lehet, hogy kié a Champs Elysees. Természetesen az államé, mert
nemzeti ünnep van. Ha már ünnepet
csináltak október 23-ból, és ide

NÉZÕPONT
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.

csõdítenek 50 állam- és kormányfõt,
köztük nem egy koronás fõt is, ahogyan
büszkén mondogatják egy koronás
címerû köztársaság médiazsargonjában,
akkor miért akarnak újra kiröhögtetni és
lejáratni bennünket. Miért nem tesznek
rendet? Mert mindenkit lejáratnak,
azokat is, akik nem ünnepelnek e napon.
CIGÁNYGYILKOSSÁG
"Csaknem félszázszor ütötték meg azt a 44
éves tiszavasvári tanárt, aki vasárnap
részese volt egy közlekedési balesetnek a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Olaszliszkán, és ezért halálra verték - közölte a
rendõrség kedden az MTI-vel." Ennyi a
hivatalos hír. A majdnem elütött gyerek
cigány volt, a falu nagy része cigány, a
gyanúsítottak is cigányok, mégis mindenki
azt kiabálja, hogy nem cigánygyilkosság
volt. Ha egy ilyen hír hallatára nem jön meg
a józan eszünk, ha ennek hallatán nem kiáltunk riadót, akkor mikor? Mikor merünk
szembe nézni azzal, hogy a tõkés magyar
politikai elit tehetetlen a cigányság ügyében.
Senki nem meri kimondani, hogy a tettesek
cigányok. Mindenki az emberi jogokkal
takaródzik, és nem mondja ki az igazságot.
Az igazság pedig az, hogy a kapitalizmus
tönkre verte a magyar ipart, a cigánymunka
nem kell senkinek. Nincs munka, nincs
munkásszállás. Nagy okosok azt hitték,
hogy az EU majd hajlandó finanszírozni
elvont emberi jogi álmaikat. Nem hajlandó,
a cigányügy abszolúte hidegen hagyja
õket. Ami van, az a
duma, a programok
özöne, meg a plüss
maci, amit a miniszterelnök jelöltek feleségei osztogatnak a választások elõtt a cigányfalvakban.
HATÁROK
A miniszterelnök
nagy ívben kirúgta a
pénzügyminiszteri
államtitkárt, mert azt

találta mondani, hogy már 9 és fél milliós lakás
után is kell fizetni ingatlanadót. Ha ez megvalósul, akkor bizony a budapestiek nagy része
kezdheti gyûjteni a pénzt, vagy akinek nincs,
jobb, ha igényes pályaudvari fekhely után néz.
A terv rémisztõ. De nehogy azt hidd, hogy a
kormányfõ a józsefvárosi proli várható
haragjától gerjedt be. A kormány nagy ívben
nem törõdik azzal, hogy a népnek mi jó és mi
rossz. Nem is nagyon kell. Nincs, aki vezesse a
népi elégedetlenséget, nincsenek harcolni
akaró szakszervezetek. Az emberek hülyíthetõek, manipulálhatóak. Amíg ez így van,
addig lehet emelni az árakat, sõt be lehet
vezetni az ingatlanadót is. Gyurcsány gondja
nem ez, hanem az, hogy saját táboruk kezd
lázadni, mert nekik is fizetni kell majd. Hiába,
na, szocliberál körökben sem mindenki
gazdag.
FRANKA TIBOR POLGÁRMESTERSÉGE
Franka Tibor jobboldali újságíró. Nem
tudom, hogy miért akar Kerepesen polgármester lenni, de lelke rá. Október 1-én
1564 szavazatot kapott, az összes szavazat
41,78 százalékát. Az utána következõnek
669 szavazata volt. Erre már nem lehet azt
mondani, hogy nem meggyõzõ többség. Ez
olyan nagy különbség, hogy biztosan
állíthatjuk: ennyit nem lehet csalni, csak
tisztességgel megszerezni. Franka Tibor
azonban nagyon nem tetszik egyeseknek
Pest megyében. Bírósághoz fordultak. A
Pest megyei bíróság a választási eredményt
megsemmisítette. Az ítélet indoklásában az
szerepel, hogy az újságíró tulajdonában lévõ
Kerepes Rádió kampánycsend idején is sugározott Frankát népszerûsítõ mûsorokat.
Eddig a hír. Isten õrizz, hogy a bíróság
ítéletérõl bármit is mondjak. Csak eszembe
jutott, hogy éppen a választások elõtt dobták
be kormánypárti politikusok, hogy a kampánycsendet meg kellene szüntetni. Ugyanis
nincs értelme. Ugyanúgy nincs értelme,
mint ahogyan a szocializmusban nem
lehetett szeszes italt inni a választás napján.
A nép, az Isten adta nép ugyanis nem annak
alapján szavaz, amit az utolsó nap lát, vagy
nem lát. No, semmi baj, Kerepesen új
választásokat tartanak.
THÜRMER GYULA
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KÉSZEN ÁLLUNK A KONGRESSZUSRA
A22. Kongresszust Elõkészítõ Bizottság e heti ülésén megállapította, hogy
a kongresszusi elõkészületek alapvetõen rendben folynak. Pártszervezeteink többségében tagjainkhoz eljutott a Központi Bizottság nyári
levele, amelyben a párt vezetõ szerve a fegyelmezett, hatékony marxistaleninista párt megteremtéséhez kérte a tagság támogatását. A párttagok túlnyomó többsége elfogadta és aláírta a Központi Bizottság felhívását. Voltak
- jórészt idõs - elvtársak, akik már nem akarják vállalni a korábbinál több
önfeláldozással járó munkát, és így nem írták alá. Voltak, akik politikai
okokból nem támogatták a KB felhívását, mondván, hogy "a KB nekik ne
dirigáljon". A Kongresszust Elõkészítõ Bizottság egyöntetû véleménye,
hogy ilyenekre nincs szükség a Munkáspártban.
A Kongresszust Elõkészítõ Bizottság megállapította, hogy a küldöttek
megválasztása folyik. Felhívta a szervezetek figyelmét, hogy válasszanak
minél több aktív korú párttagot, olyanokat, akik a következõ négy év
kemény munkájában aktívan részt fognak venni. Szeretnénk, ha a küldöttek és a vendégek között minél több fiatal lenne.
A bizottság áttekintette az új Központi Bizottságra érkezett személyi
javaslatokat. Az új KB várhatóan kisebb lesz, mint a jelenlegi, mintegy 40
fõ. Jelentõsen megnõ az aktív korú KB-tagok aránya. Minden szóba került
jelölt kijelentette, hogy akarja és tudja is vállalni a vezetõi tisztséggel járó
terheket.
A Kongresszust Elõkészítõ Bizottság a KB határozata értelmében
összegezte, hogy kit szeretnének a párt tagjai a Munkáspárt új elnökeként
látni. ABizottság a 22. kongresszusnak Thürmer Gyula elvtársat, a Magyar
Kommunista Munkáspárt jelenlegi elnökét javasolja megválasztani. !

BARANYA MEGYEI KÜLDÖTTÉRTEKEZLET

AZ ELNÖKSÉGBEN HELYET FOGLALÓK: ZENTAI LÁSZLÓ, GELB ZOLTÁN ÉS
THÜRMER GYULA
A Magyar Kommunista Munkáspárt Gelb Zoltán, a Munkáspárt megyei elnöke
Baranya megyei küldött értekezlete 2006. bevezetõjében kitért a jelenleg is folyó
október 11- én értékelte a megye kommu- országos tiltakozó eseményekre. Megálnistáinak elmúlt idõszakban végzett lapította, hogy a társadalmi elégedetlentevékenységét. Az értekezleten részt vett és séget az erõszakos cselekmények nem oldfelszólalt Thürmer Gyula, a párt elnöke.
ják meg.

A harcra szükség van de más formában hangoztatta Gelb Zoltán.
A megyei elnök elmondta: a Munkáspárt
jelenleg nehéz, de ugyanakkor új
helyzetben is van. A párt megyei tagság létszáma a korábbiakhoz képest 20 százalékkal csökkent. Ami azt is jelenti, hogy az
elkövetkezendõ idõszak meghatározó feladata a párt megerõsítése lesz.
Ódor György, a párt megyei elnökségének
tagja beszámolt a helyhatósági választásokról. Elmondta, hogy a megyében
mindössze Mohácson indítottak jelölteket.
Kérte a résztvevõket, hogy a jövõben
bátrabban álljanak ki a tömegek elé.
Thürmer Gyula bíztatta a baranyai kommunistákat, hogy ne csüggedjenek a
választási eredmények hatására. Amit a
párt ma megtehetett, azt megtette. A mai
viszonyokat ismerve társadalmi viszonylatban többet nem tehettünk. A Munkáspárt
elnöke
hangsúlyozta
a
fiatalítás
fontosságát, a fiatalok minél komolyabb
bevonását a párt mindennapi életébe.
A küldöttértekezlet megválasztotta a párt
22. Kongresszusának küldöttjeit. !
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MUNKÁSPÁRT

A PÁRTMUNKÁS
1989. decemberében Thürmer Gyulát nem
ismerte a közvélemény. 37 évesen, váratlanul robbant be a magyar politikai életbe.
Az újjászervezett Magyar Szocialista
Munkáspárt 14. kongresszusa ekkor választotta meg a párt elnökének. Thürmer Gyula
munkás-katona családban nõtt fel. Édesapja
a Magyar Néphadsereg tisztje, munkásból
lett katonatiszt. Édesanyja Csongrádból
hozta magával az Alföld, a magyar kubikus
családok életérzéseit.
Ugye, Ti nem lõtök rám? - írta még 1990ben Szvák Gyula, a kitûnõ történész az Élet
és Irodalomban, gondolatait és kérdését
Thürmer Gyulának és Magyar Bálintnak
címezve. Õk hárman együtt végeztek a
budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban,
és hiába a közös történelemtanár, életútjuk,
politikai választásuk gyökeresen eltért
egymástól.
Az egyetemi éveket Thürmer Moszkvában
töltötte. A magyar diplomácia kádereinek
egy részét akkor itt képezték. Sok mindent
megtanultam Moszkvában. - emlékezett
késõbb egy interjúban. De a legfontosabb az
új világszemlélet volt. Megtanultam felülrõl
nézni, és így jobban megérteni kis országunk valóságát és tényleges helyét a világban. A moszkvai évek jártak még egy nagy
elõnnyel. Thürmer semmilyen formában
nem kötõdött az akkori magyar fõváros
aranyifjú KISZ-vezetõinek életéhez,
azokhoz, akik ma Magyarországot vezetik.
A mai pártelnök a belpolitikába csak a 80-as
évek végén csöppent. Eleinte szakemberként, diplomataként dolgozott a Külügyminisztériumban Puja Frigyes minisztersége
alatt. Nem nagyon gondolhatta, hogy 1989
végén együtt szervezik majd az új MSZMPt. A moszkvai nagykövetségre Szûrõs
Mátyás vitte ki, aki fiatal nagykövetként a
magyar politika nagy ígérete volt. Útjaik
együtt haladtak egészen a 80-as évek
közepéig. Ekkortájt azonban mindenkinek
döntenie kellett: merre tovább? A szocializmus vagy valami más irányába? Nagy
szavak, de igaz: Thürmer a szocializmus
mellett döntött.
Thürmer ekkoriban az MSZMP KB Külügyi
Osztálya szovjet referenseként dolgozott. A
nagy vezetõ és államférfi, Kádár János
közvetlen közelében. Izgalmas idõk voltak.
Az együtt ledolgozott évek története még
megírásra vár. Az akkori tapasztalatok azonban most is elõ-elõ bukkannak a mostani
pártelnök beszélgetéseiben. A kádári iskola

kitörölhetetlenül egyéniségének részévé
vált.
Az 1988-as pártértekezlet elõtt Thürmer az
akkori körülmények között bátor politikai és
emberi döntést tett. Felrúgva minden szabályt felvette a kapcsolatot Grósz Károllyal, a
budapesti pártbizottság akkori elsõ titkárával. Életútjuk ettõl kezdve összefonódik.
Grósz - már, mint Magyarország miniszterelnöke - támaszkodott Thürmer

“NEM LÉPETT BE AZ MSZP-BE.
NEM ÉLT AZ ÜZLETI VILÁG
LEHETÕSÉGEIVEL SEM, NEM LETT
SE VÁLLALKOZÓ, SE GAZDAG
EMBER. “
külpolitikai tanácsaira, különösen a Szovjetunió vonatkozásában. Elõbb nem hivatalosan, majd hivatalosan is így lett a fõtitkár
tanácsadója külpolitikai és biztonsági
kérdésekben.
A régi MSZMP feloszlatás után Nyers
Rezsõ, az MSZP akkori elnöke állást ajánlott
Thürmernek. Õ azonban nem lépett be az
MSZP-be. Nem élt az üzleti világ
lehetõségeivel sem, nem lett se vállalkozó,
se gazdag ember. 1989 õszén csatlakozott az
MSZMP
újjászervezetését
akarók
táborához, és az alapító kongresszus egyik
fõ szervezõje lett.
Fiatalon lett pártelnök, fiatalon kellet olyan
kérdésekrõl döntenie, amihez nagy élettapasztalatra van szükség. Nem ment hiba
nélkül. - mondta késõbb. Sok hibát követtem
el, sok mindent másként tennék mai ésszel.
A párt iránya azonban helyes volt. A
Munkáspártnak olyan feladatot kellett
végrehajtania, aminek nem volt történelmi
elõzménye. A szocializmus megbuktatása

utáni viszonyok között, Szovjetunió és
SZKP nélkül, a hatalmon kívül, de mégis
legálisan kellett új pártot létrehozni.
Thürmer szerint ehhez elõbb a régit kellett
lebontani, megszabadítani a pártot az egykori kormányzó párt viselkedési és módszerbeli beidegzõdéseitõl, megtanítani a pártot a
polgári demokráciában alkalmazandó módszerekre. S, a párt megtanulta.
A Munkáspárt tevékenységének legnagyobb
sikere, hogy létezik. - mondta Thürmer a
párt 18. kongresszusán. Sokan vitatták és
vitatják e tézisét. Döntõen azok, akik azt
gondolják, hogy a Munkáspárt jövõje össze
van kötve az MSZP-vel, mondván, hogy két
rossz közül az MSZP a kisebb rossz.
Thürmer ilyenkor Lenint idézi, aki szerint a
reformisták mindig veszélyesebbek, mint a
jobboldaliak. A jobboldaliról tudjuk, hogy
jobboldali. A reformista is jobboldali, de
baloldalinak álcázza magát.
A nemzetközi kommunista mozgalom elismerte a Munkáspárt tevékenységét.
Értéknek tartják, hogy a Munkáspárt túlélt
minden megrázkódtatást, és ma is ellenáll az
antikommunista támadásoknak. Thürmert
ismerik a mozgalomban, ma is rendszeresen
hívják elõadásokra. A Munkáspárt jelentõs
mértékig az õ javaslatára nyitott olyan országok felé, mint Kína, Vietnam és mások,
amelyek ma már a hivatalos magyar külpolitika elfogadott irányai is.
Fáradhatatlan ember, talán maximalista is.
Hobbiként tanulja az idegen nyelveket.
Büszke rá, hogy szinte minden külföldi partnerével képes tolmács nélkül beszélni,
jórészt az anyanyelvükön. Közgazdász a
végzettsége, doktori címet is szerzett, de
foglalkozásként mindenhova csak egy szót
ír: pártmunkás. !

HÉT TÉMÁJA

2006. október 20.

5

DIÁKTÜNTETÉS A VÁRBAN:
"NEM AKARUNK TANDÍJAT"?
Csütörtökön a Várban tüntetett a
tandíj bevezetése ellen a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK). A tüntetést eredetileg szeptember 21-re tervezték,
azonban a vezetõk úgy döntöttek, az
adott helyzetben inkább várniuk
kéne. Vártak is, szûk egy hónapot,
ami pont elég volt ahhoz, hogy
kiessenek az érdeklõdés középpontjából. Egy hónapja nem akarták,
hogy összemossák õket a Gyurcsánylemondatókkal, most meg már talán
tüntetni sem igazán akartak, ahogy
egyébként a "forradalom" is fárad a
Kossuth téren.
A Kossuth téren Varga Mihály
beszélt, a Várban meg a hökösök.
Felmerül, hogy ugyan miért pont a
Dísz téren, ami finoman szólva is
kiesik a városi forgalomból. A teret
megtölteni
ugyan
viszonylag
könnyû, de hogy nem látja néhány
meglepett turistán kívül senki, az
biztos.
Kicsivel fél öt után érünk oda, nagy
a tömeg, de azért nem egy
népfelkelés. Se mennyiségre, se
hangulatra. Pár ezer ember békésen
ácsorog,
beszélget,
esetleg
mérgelõdik, de csak visszafogottan.
Összetételre a tüntetést még nem

látott érdeklõdõ egyetemista a
jellemzõ, de találkozunk vérbeli kormányváltó ellenzékkel is, magyarzászló,
esetleg
karszalag,
miegymás. Rutinos, boltba is zászlóval jár, végül is sose lehet tudni. Az
is igaz, hogy a Sparban elõbb tör ki a
forradalom, mint itt a Várban.
Kitartó álldogálásunk közben, mivel
a szónokok képtelenek lekötni, egy
lány kifejti nézeteit arról, hogy a
rendõrök szeretnek tüntetéseken
lenni, mert lehet csajozni. Ez
érthetõ, de vajon a tüntetõk miért
jöttek? A nihilbõl kirángat minket a
külföldi szónok, arról sajnos
lemaradtunk, hogy kicsoda, de hogy
jelenlétével duplázta a színvonalat,
az biztos. Tapasztalt tüntetésre járó,
és ami a legfontosabb, érdemes
odafigyelni a beszédére. Lelkesíteni
próbál, kis fáziskéséssel reagál is a
tömeg.
Különálló
egységekben
beszél, s mindet magyarul fejezi be:
"Nem kell tandíj!", majd vár. Izgatottan figyeljük, a tömeg mikor veszi
észre, hogy ilyenkor kell skandálni a
szöveget. Negyedszerre elkezdik,
egészen alakul a hangulat.
Alakulna, mert következik a HÖOK
elnöke, aki igyekszik, de nem arra
született, hogy tömegeket vezessen

KEVESEN VOLTAK, ÁM A KEVESEK IS ÉREZTÉK: EZEN A TÜNTETÉSEN NEM TÖRTÉNIK
SEMMI, ETTÕL A TÜNTETÉSTÕL NEM VÁLTOZIK SEMMI.

az Oktatási Minisztérium ellen. A
szónoki tehetség hiánya persze nem
jellemhiba, az már inkább, hogy
talán szándékosan nem radikális.
Beszédek után vetítés, a tandíj
bevezetésének
összefoglalása
képekben, háttérben Ákos zenéje.
"Alig hitted, hogy egyszer ez is
eljöhet még", "…és hazudnak megfontoltan, behízelgõ modorban". A
vásznon feltûnõ politikusok (változó
mértékû) de határozott fújolást kapnak, pártállástól függetlenül. Minden
parlamenti párt azt ígérte ugyanis,
nem lesz tandíj, mondják a
szervezõk. A következõ vetítésen a
tandíjellenes tüntetések képei, alatta
ezúttal Vangelis, már majdnem kezdjük úgy érezni, valami nagy dolog
részesei vagyunk. Ha nem lenne
mindez nyálas.
Végezetül lehömpölyög a tömeg a
Várból, a zeg-zugos utcákban szinte
soknak is tûnünk. Egészen sokan is
voltunk egyébként, bõven elegen
ahhoz, hogy történjen valami.
De nem történt. !
Több kormányellenes transzparenst a szervezõk azonnal
elvettek. A demonstráción a
transzparenseken egyebek között
az volt olvasható: "miniszter úr,
várja önt a katedra", "Lenin kormány: tanulni, tanulni, tanulni,
magyar kormány: fizetni, fizetni,
fizetni". Voltak olyan táblák,
amiken az állt, hogy "105 ezer, és
mibõl?
Ez
nem
FER",
"Reformokat a jövõnkért és ne a
jövõnket a reformokért", "Tandíj
- nem, nem, soha".
A tüntetõk közül sokan "mondj
nemet a tandíjra" feliratú fehér,
illetve sárga pólót viseltek. A rendezvényen egy filmet is levetítettek
"Kis magyar tandíjtörténet 2006"
címmel. A diákok hangos füttyszóval fogadták amikor bejátszották
azokat a hangfelvételeket, amelyeken a négy parlamenti párt
képviselõi ígéretet tettek arra,
hogy nem lesz tandíj. !
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GYÓGYSZERT A TESCÓBÓL,
EGÉSZSÉGET A MULTITÓL?
Eredménytelenül ért véget csütörtökön a
gyógyszerészek háromnapos, a patikaliberalizáció ellen tiltakozó demonstrációja Budapesten.
"Ez nem az az idõpont, amikor fergeteges utcát
rengetõ balhékkal és tömegdemonstrációkkal
akarunk érvényt szerezni igazunknak, (...) de
kötelességünk hangot adni annak, aminek az
igazáról meggyõzõdésünk töretlen" - fogalmazott csütörtökön Éger István a Magyar Gyógyszerész Kamara válságbizottságának felhívására szervezett tiltakozás vendégszónokaként.
A "Gyógyszert a patikába, Molnárt a malomba", "Te szûnj meg, Lajos, ne a Kamara", "Jogi
gengszterizmus, amit Molnár mûvel" táblákkal Molnár Lajos miniszternek üzenõ
protestálók elõtt Éger István azt mondta, hogy
"példátlan rombolás folyik a magyar
egészségügyben." Az orvosok méltatlannak
érzik, hogy a kormány a szakma teljes megkerülésével határozott az egészségügyi reformról. Akamara elnöke szerint "a jogalkotás vala-

mennyi szabálya sérül" azzal, hogy a miniszter
rendre olyan törvényeket nyújt a parlament elé,
amelyek elõtt nem egyeztetett a szakmával.
Hávelné Szatmári Katalin, a Magyar Gyógy-

szerészkamara elmondta: nem engedik, hogy a
kormány a gyógyszerellátás rendszerébõl származó jövedelmet más csoportok számára csoportosítsa át.!

A TÁRSADALOM MOZGATÓEREJE AZ EMBER
Legyen-e patikán kívüli gyógyszerforgal- képzetlen - ennek következtében felelõtlen - számára, hogy kiváltságokat szerezzen magámazás?!
bolti eladók ajánlásaira bízná magát, hozzátar- nak, hanem tisztességgel, lelkiismeretességgel,
Néhány adalék ehhez, nem a politikus, hanem tozóit? Nem történt elég tragédia a közelmúlt- emberséggel lássa el nemes feladatát: óvni
a gondolkodó ember szemével. Agyógyszer az ban a következmények át nem gondolásából valamennyiünk egészségét!Így gondolkodásáember egészségét, gyógyulását szolgáló veszé- eredõen a felelõsök utólagos keresgélésével?
nak középpontjában nem csupán az áll, hogy
lyes anyag, ezért, ha nem megfelelõ Olvasom az interneten egy "csiszoltagyú" sms- mennyi a napi bevétel, hanem elsõsorban a
ismeretekkel rendelkezõ szakember kíséri útját ét: a benzinkútnál hypót is árulnak, mégsem betegei iránti felelõsség!
a gyártástól a felhasználásig, akkor veszéEzt a hivatást nem lehet szív és emberség
lyeztetjük minden ember egészségét.
KI TÁMOGATJA A PATIKATÖRVÉNYT? nélkül végezni! Nem lehet csak piaci szemAgyógyszerész egy egyszerû fájdalomcsillélettel mûködtetni, mert a társadalom mozlapító vagy görcsoldó kiadása elõtt is infor- MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
gató ereje az ember, akinek értelmes
málódik a felhasználótól egészségi SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
részvétele nélkül a gazdaság sem funkcionál.
állapotáról, mérlegeli, hogy milyen gyógy- ORSZÁGOS KERESKEDELMI SZÖVETSÉG Végsõ gondolataim ismét mindenkihez szólszereket szed,vagy akár táplálkozásból,
nak: a társadalomban emberek élnek,
életmódból, fronthatásból stb. eredõ problémák kell oda gyógyszerész... Igaz, csakhogy a emberek testi és lelki problémáikkal. Aki az
léptek-e fel. De akár több,vény nélkül kapható hypóból nem vesznek be naponta 3x1 kanállal, emberi tényezõket nem veszi kellõ mértékben
banális fájdalomcsillapítót vagy nátha elleni sem vérnyomásra, sem fejfájásra.
figyelembe, lehet bármilyen zseniális piaci,
szereket is említhetnék, melyek együttes A gyógyszerbiztonság nem a gyógy- pénzügyi szakember vagy számítógépes
szedése gyorsan súlyos károsodáshoz vezethet, szerészekért van, hanem a betegekért és min- varázsló, csak a mérhetetlenül sokba kerülõ
nem szakszerû, nem körültekintõ tanácsadás denkiért. Agyógyszerészetben a felkészületlen- depressziósok, pszichopaták, drogosok, alkoesetén. A gyógyszerbiztonság nem a patikusok ségbõl,
lelkiismeretlenségbõl
eredõ holisták, vagyis elõbb lelki, majd testi betegek
kiváltsága, hanem a megszerzett magasszintû egészségkárosodás okozása szigorú jogszabá- nagy táborát gyarapítja.
szakmai tudás felelõssége minden ember lyi következményekkel jár. A magasan kvaliDR. RÉVAY GÁBOR GYÓGYSZERÉSZ
egészségének védelmében! Ki az, aki sar- fikált, naprakész szakmai tudás megszerzése
(WWW.MGYK.HU)
latánok, egészségügyben-gyógyszerügyben nem azért követelmény a gyógyszerész
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MAGYAR SZAKSZERVEZETEK:
A PROFITÉRT, NEM A MUNKÁSÉRT!
A rendszerváltás óta a magyar szakszervezeteket tömegesen hagyták és hagyják el
a munkavállalók, ezzel is csökkentve esélyüket
a kapitalista rendszerben, jogaik megvédésében és bérharcában. Mert mi is a
munkás, a dolgozó érdeke? Tisztességes
munka, tisztességes bér! Miért is alakultak a
szakszervezetek annak idején? Nem azért,
hogy egyes szakszervezeti vezetõket eltartsanak, hanem hogy a munkásnak jobb legyen,
és fel tudja venni a harcot a kizsákmányoló
rendszerrel szemben.
Emlékezzünk: a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége 2006. február 21-én az
MSZP - akkor még - miniszterelnök-jelöltjével, Gyurcsány Ferenccel együttmûködési nyilatkozatot írt alá. Anyilatkozat aláírásával semmibe vették saját szervezeteik alapelveit, s háttérbe szorítva a szakszervezetek érdekeit tovább rontották az amúgy is lejáratott hitelüket
a magyar dolgozó, a magyar munkás elõtt.
Az együttmûködési nyilatkozatban, kilenc
pontban leírták, hogy 2002 óta milyen eredményeket értek el az MSZP kormányzása idején és hogyan látják az elkövetkezõ négy év
együttmûködését. Minden olyan pontban, ahol
a dolgozók, a munkavállalók jogait nem érintõ
problémák merültek fel, megegyeztek a szakszervezeti vezetõk és a kormány. Visszaállítva
ezzel a kormány és a szakszervezeti vezetõk
közötti "nesze semmi fogd meg jól" politikát.
Ezt tették akkor, ezt teszik most is. Hol vannak
most, mikor a munkást, a dolgozót sújtó

KISS PÉTER MUNKAÜGYI MINISZTER SAJÁT
KEDVE

SZERINT UGRÁLTATJA A SZAKSZ-

ERVEZETEKET, AZOK MEG UGRÁLNAK A MAI
ÉS LEENDÕ POZÍCIÓKÉRT

AHOL HARCOLNAK

JOGAIKÉRT.

SZTRÁJKOLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROKRA FÚJATHÉNBAN, MIUTÁN EREDMÉNYTELENÜL

NAK KÖNNYGÁZT ROHAMRENDÕRÖK

VÉGZÕDTEK A SZAKSZERVEZET ÉS AZ OKTATÁSI MINISZTER KÖZÖTTI TÁRGYALÁSOK

intézkedéseket hozza Gyurcsány? Sehol. családját is, olyan munkakörülményt és
Miért? Mert megalkudtak. Akkor is, most is. feltételeket, amivel hosszú távon egészElárulták azokat, akiket képviseltek. Elárulták a ségkárosodás nélkül is el tudja látni munkáját.
munkást!
Ez lenne a legalapvetõbb feladata a szakAbban a pontban, amiben a szak- szervezetnek: védje a dolgozók érdekeit és
szervezeteknek
jogait a tõkés kizsákhatározottan és eré- “HOL VANNAK MOST, MIKOR A MUNKÁST, mányolással szemlyesen kellett volna A DOLGOZÓT SÚJTÓ INTÉZKEDÉSEKET ben, és nem az, hogy
fellépniük,
nem HOZZA GYURCSÁNY? SEHOL. MIÉRT? magával a tõkéssel
született
megálMERT MEGALKUDTAK. AKKOR IS, MOST együttmûködési
lapodás. A heti
megállapodást
munkaidõ visszaál- IS. ELÁRULTÁK AZOKAT, AKIKET kössön.
lítása - amelynek KÉPVISELTEK. ELÁRULTÁK A MUNKÁST!” A nyugdíjasnak nem
felemelése
bér13. havi nyugdíjat
csökkenést okozott a dolgozóknak - hoz- kell folyósítani. Amit mellesleg nem a szakszzájárult ahhoz, hogy az elmúlt tizenhat évben a ervezetek harcolnak ki, hanem a mindenkori
kapitalista tõkés extra nyereséghez jusson a kormány, választási mézesmadzagként ad a
bérek értékének csökkentésével és a munkaidõ nyugdíjasoknak. A szakszervezetnek azért
emelésével. A munkásokat fokozatosan alac- kéne harcolni, hogy aki ledolgozta becsületesonyabb életszínvonalhoz szoktatják. Ez csak a sen az életét, tisztességes nyugdíjat kapjon, ami
kizsákmányoló rendszernek jó, de nem a szak- megillet minden munkavállalót. Ahhoz, hogy a
szervezeteknek.Miért is nem jó ez a szaksz- szakszervezetek hosszú távon eredményesen
ervezeteknek? Aválasz nagyon egyszerû. Meg tudjanak harcolni a dolgozók érdekeiért, vissza
kell nézni, hogy mennyire csökkent az elmúlt kell nyúlni a gyökerekhez, és újból alulról
idõszakban a tagság létszáma. Hány tag hagy- felfelé építkezve, maximálisan a munkavállaló
ta el õket az elmúlt négy évben és hány új tagot érdekeit kell elõtérbe helyezni. Erre a jelenlegi
sikerült beszervezniük? A válasz sajnos vezetés nem képes, csak arra, hogy a saját pozíszomorú: a szakszervezeteket folyamatosan cióját védje. Megélhetési aktivistákká váltak és
hagyják el a tagok és új tagot szinte alig tudnak aláírnak minden olyan nyilatkozatot, amivel jól
beszervezni. Miért? Mert nem azzal foglalkoz- fizetõ funkciójukat menthetik, megélhetésüket
nak, amivel kéne! A dolgozó legalapvetõbb biztosíthatják. Ezzel megölik a szakszervezeti
problémája nem az, hogy van-e érdekegyeztetõ mozgalmat, és a munkavállalót teljesen kiszoltanács vagy szociális tanács, hanem hogy gáltatják a kapitalizmusnak, a tõkés rendsztisztességes munkáért tisztességes bért kapjon. ernek.
Olyan bért, amivel eltartja nem csak magát, de
VÁNCSA CSABA
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CSEHORSZÁG

BETILTOTTÁK A CSEH KOMMUNISTA IFJÚSÁGI UNIÓT
2006. október 12-én a burzsoá államhatalom
hivatalosan is betiltotta Csehországban a
Kommunista Ifjúsági Uniót (KSM). Az
elõzményekrõl lásd http://www.baloldalifront.hu/hirek.htm
2006. október 16-án a KSM egy levelet
kapott a cseh belügyminisztériumtól, amelyben az áll, hogy az véglegesen feloszlatta az
ifjúsági szervezetet. Ez annak ellenére történt,
hogy Csehországban hatalmas kampány folyt
a fiatal kommunisták betiltásának veszélye
ellen.
Csehországban több ezer állampolgár írta alá
azt a petíciót, amely tiltakozott a belügyminisztérium azon törekvései ellen, hogy betiltsák a KSM-et. Az országban több szervezetet
is tiltakozott a törvénytelennek minõsítés
ellen, mint például a korábbi antifasiszta
ellenállók szervezete, diák szervezetek, politikai pártok és polgári szövetségek.
Nagy ellenállást provokált ki külföldön is a
minisztérium azon szándéka, hogy
beszüntesse az ifjúsági uniót. Több száz jelentõs ifjúsági- és diákszervezet, szakszervezet
és politikai párt tüntetett együtt több ezer
emberrel a cseh belügyminisztérium és Csehország nagykövetségei elõtt. A KSM-mel
szolidaritást vállalt a parlamenti képviselõk
nagy része, híres személyiségek, mint a
Nobel-díjas Dario Fo, Marcos, aki a zapatista
mozgalom vezetõje, vagy mint a U2 énekese,
Bono Vox. A világ rengeteg országában
szerveztek demonstrációkat a cseh külképviseletek elõtt a fiatal kommunisták támogatására. 2006. február 27-én a Demokratikus
Ifjúsági Világszövetség kezdeményezésére
egy nemzetközi szolidaritási napot tartottak a
KSM-mel.

A belügyminisztérium eredetileg
azzal támadta a
KSM státuszát,
hogy mûködésük
céljai megszegik a
politikai pártok
tevékenységét. Az
állami
szerv
továbbá kijelentette, hogy a KSM
mûködése azért is
törvényellenes,
mivel olyan elméleti alapokon
nyugszik, mint
Marx, Engels és Lenin ideológiája és hirdeti a
szocialista forradalom szükségességét.
Ennek ellenére a belügyminisztérium nem ezt
használta fel a KSM feloszlatására. Az
egyetlen ok, ami hivatalosan a feloszlatásához
vezetett, hogy a szervezet programjában
annak szükségességét hirdeti, hogy a termelési eszközök magántulajdonát felcserélje
a termelési eszközök kollektív tulajdonára.
A KSM-nek 30 nap áll rendelkezésére, hogy
megfellebbezze a döntést, amit természetesen
meg fognak tenni. Külön vérlázító, hogy a
levél megküldése után egy nappal (!) a KSM
honlapját blokkolták, ami példa nélküli, mivel
a határozat nem jogerõs!
A KSM a hivatalos feloszlatás ellenére folytatni fogja a harcot a fiatalok – diákok, fiatal
munkások és munkanélküliek – jogaiért és a
szocializmusért! A KSM a bíróságon fogja
megtámadni a belügyminisztérium döntését!
A KSM beszüntetése militáns antikommunista környezetben, boszorkány-üldözéssel,

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGI VILÁGSZÖVETSÉG ÉS A BALOLDALI FRONT KÖZÖS TÜNTETÉSE A CSEH NAGYKÖVETSÉG ELÕTT

különbözõ antikommunista kampánnyal és
támadásokkal ment végbe, valamint egy felhívással Csehország és Morvaország Kommunista Pártjának (KSMC) kriminalizálására. A belügyminisztérium határozata
egy héttel a helyi és szenátusi választások
elõtt született meg, amelyen a KSCM is részt
vesz.
Fontos kiállni nemzetközileg a cseh kommunista mozgalom illegalizálása és kriminalizálása ellen.
A nemzetközi tiltakozó mozgalomban a
Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági
Szövetség is részt vesz. A szervezet honlapjáról letölthetõ az a tiltakozó levél,
amelyet kérünk, hogy minnél többen
küldjenek el a budapesti cseh nagykövetség címére. Csak a nemzetközi szolidaritással lehetséges és életképes az antikommunista és antidemokratikus támadások
kivédése!
Éljen a nemzetközi szolidaritás!
Thürmeg Gyula, a Magyar Kommunista
Munkáspárt elnöke levelet intézett Mirek
Topolánekhez, a Cseh Köztársaság miniszterelnökéhez. Ebbõl közlünk részleteket:
“A Magyar Kommunista Munkáspárt
megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Cseh
Köztársaság belügyminisztériuma feloszlatta a
Kommunista Ifjúsági Uniót. Ha a mi országaink és kormányaink el akarják kerülni a
komoly társadalmi konfliktusokat, tiszteletben
kell tartaniuk azokat is, akiknek más a meggyõzõdésük és felfogásuk a jövõ társadalmáról. Remélem, hogy az Ön kormánya
ezt akarja. AMunkáspárt nevében, amely egyben az Európai Baloldali Párt tagja, kérem
Önt: érvénytelenítsék a belügyminisztériumuk
döntését és engedélyezzék a Kommunista
Ifjúsági Unió további mûködését.
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MOLDOVA GYÖRGY KIMONDTA AZ IGAZAT KÁDÁR JÁNOSRÓL
Moldova György kétkötetes Kádár életrajza
bizonyára magára vonja az olvasók figyelmét.
Nem tudományos opus, jóllehet impozáns
kutatómunka fekszik benne, nem is szépirodalmi mû, noha stílusa megfogja a könyv forgatóját. De ne vitatkozzunk mûfaji kérdésekrõl.
Nevezhetjük publicisztikának, riportázsnak,
vagy nemes egyszerûséggel "moldovai"
alkotásnak. Nem akarok ezúttal belemenni
szakmai kérdésekbe, apró pontatlanságokba, a
könyv
szellemiségének
ellentmondó
kitételekbe. Az írás nagy érdemei elfedik a
fogyatékosságokat.
Már az elsõ betûkbõl kiderül, hogy olyan tollforgatóval van dolgunk, aki szereti és tiszteli
mûve fõalakját, Kádár Jánost, szemben a mai
rendszer elitjének elvtelen udvaroncaival,
akiket nemcsak a harag és elfogultság, de az

anyagi haszon is motivál. Nem a korrajzot állította mondanivalója középpontjába , hanem az
embert, akit joggal nevez korunk és a magyar
történelem egyik legnagyobb alakjának.
Megismerhettük a mérlegelõ politikust, a
nemesen érzõ hazafit, a felelõsen gondolkodó
államférfit. Nem papír-, hanem hús-vér históriai személyiség tárul elénk a maga erényeivel,
gyengéivel, tépelõdéseivel, de végül a népszerûséget nem hajhászó politikus határozott
döntéseivel. "Regnálásának "csaknem négy
évtizede alatt hazánk történelmének aranykorát
élte, mígnem ellenlábasai közremûködésével
"sikerült" az országot válságba sodorni. Az
"átkos" eredményeire való utalások érthetõen
dührohamot váltanak ki a mai rezsim haszonélvezõibõl. Nem szeretnék, ha a rendszerváltás kárvallottjainak nosztalgiája anyagi

erõvé válna. 1956 kultuszát, melyet nagyon
tudatosan kötnek össze közelmúltunk
lejáratásával is e törekvés szolgálatába állítják.
A politikai kerti törpék valójában nem Kádár
János 1956-1963-as szükségszerû kemény fellépéseit marasztalják el, hanem mindazt, amit a
tõkés magántulajdonnal szemben elkövetett.
Tisztelet Moldova Györgynek, amiért a polgári
demokrácia sanyarú viszonyai között volt
bátorsága kimondani az igazságot Kádár
Jánosról. A történelem õt fogja igazolni.
Sajnálatos, hogy Kádár Jánossal együtt a magyar kommunista mozgalmat is temeti. Ez a
borúlátás nincs összhangban a kádári
szellemiséggel. A további kiadásokban
bizonyára derûlátóbb távlatokat fog elõttünk
megnyitni.
HEGEDÛS SÁNDOR

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.
Az igazán izgalmas kérdés az, hogy mi is
történik a P-Á-P folyamaton belül. Az üzlet
arról szól, hogy több pénzt nyerjek, mint
amivel elindultam. Mit tehetek? Tehetem azt,
hogy összevásárolom a szomszéd falusi varroda varrógépeit, mert ott tönkrement az
üzem, és sikerül nagyon olcsón, áron alul
megszerezni. Igen ám, de ha nekem nem varrógép kell, hanem mondjuk számítógép,
akkor kénytelen vagyok számítógépet keresni. Itt jön valaki, aki az önkormányzati

választások után a helyi önkormányzattól
nagyon olcsón, áron alul összevásárolta a
gépeket. Ha mindenki áron alul fog vásárolni,
és áron felül eladni, nem lesz több pénzünk.
Egyszerûen azért, mert ez manipuláció, és
nem teremtõdik új érték. Társadalmi méretekben tehát a többletérték, az értéktöbblet nem
születhet egymás átverésével. Az értéktöbblet,
ami a gazdagodás forrása, csak úgy jöhet
létre, hogy új értéket teremtünk.
Mi a titok? A titok egy sajátos áru. Olyan áru,
amely a felhasználása során új értéket hoz
létre. A kenyér nem sajátos áru. Megvesszük,
megesszük, legfeljebb kövérebbek leszünk,
de ettõl semmi új nem jön létre. A számítógép
nagyon modern, de nem sajátos áru. Maga a
gép ugyanis semmilyen értéket nem teremt.
A sajátos áru, a munkaerõ, a munkás, a dolgozó munkaképessége. Õ rendelkezik fizikai
erõvel, képzettséggel, iskolázottsággal.
Felmerül a kérdés, hogy miért adja el, miért
nem hasznosítja maga? Vegyünk egy példát!
A rendszerváltás után ilyen milliószámra volt.
Kovács János 35 éves pedagógus, egyetemi
diplomával, két idegennyelvtudással úgy
dönt, hogy elege van a mindennapi iskolai
robotból. A rendszerváltás elõtt gyakran járt
Görögországban, sok ismerõse van. Úgy
dönt, hogy ezen túl nem adja el a munkaerejét, hanem maga hasznosítja, nyit egy idegenforgalmi céget. A szocializmusból maradt egy
kis megtakarított pénze. Ez az induló tõke.
Eleinte megy az üzlet. Aztán egy szép napon
a görög tengerhez érkezõ turistái hoppon

maradnak, mert a megrendelt és elõre
kifizetett szállodájukat kiadták másoknak. Se
szálloda, se hazautazás. Perek, kártérítések,
tönkremenetel. A felesége elvált tõle, persze
vitte a lakást is. A Zsigulit a múltkor adta el.
Kovács Jánosnak semmije se maradt. Kivéve
a munkaerejét. Kovács János ma újra eladja a
munkaerejét, eladó egy zöldségesnél. Ismerõs
a példa?
Kovács János távoli rokonának valamikor
Kossuth és Széchenyi korában mással is meg
kellett küzdeni. Akkoriban a magyar faluban
jobbágyok végezték a munkát, akik nem
mehettek csak úgy szabadon Pestre, és nem
vállalhattak másutt munkát. Akkor úgy
mondták: röghöz voltak kötve, tehát nem
voltak jogi értelemben szabadok. Kossuthék
ezért erõltetik a jobbágyfelszabadítást, mert a
magyar gyárak, a tõkések csak akkor termelhettek, ha volt munkás is. A mai Kovács
Jánosnak ilyen gondja nincs, õ szabad ember,
oda megy, ahova akar. Eladhatja a munkaerejét. És most már el is kell adnia a munkaerejét, mert mása már nincs, amit eladhatna.
A fenti példák alapján már könnyedén
megértjük azt, amit Marx írt: "A pénzbirtokosnak tehát ahhoz, hogy pénzét tõkévé változtathassa, az árupiacon készen kell találnia a
szabad munkást, aki szabad abban a kettõs
értelemben, hogy szabad személyként rendelkezik munkaerejével mint a maga árujával,
s hogy, másrészt, nincs más eladható áruja,
mentes és szabad mindem dologtól, amely
munkaereje realizálásához szükséges."
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LAPSZEMLE

A KUBAI HOSSZÚ ÉLET TITKA
Kevés alkohol, sok kávé, szivar és
szex. Ez a hosszú élet titka, állítják a
kubaiak. Egy nemrég nyilvánosságra
hozott tanulmányban Nancy Nepomucemo doktornõ 54 Villa Clara tartományban élõ kubait kérdezett meg,
akik elmúltak 100 évesek, és ezzel
magasan túlszárnyalják a kubai
születéskor várható élettartamot, ami
78 év.
A tanulmányban megkérdezettek
nagy része a korához képest kifejezetten nehéz munkát végez. Az
aggastyánok 60%-ának szülei is
szokatlanul sokáig éltek, és 95 %-uk
azt mondja, egészsége megõrzésében
nagyon fontos a hal, a szárnyasok, a
gyümölcsök, zöldségek és a kevés
só.

A megkérdezettek egyike
sem alkoholista, viszont
sok kávét isznak és folyton
szivaroznak, továbbá aktív
szexuális életet élnek.
Kuba célja a várható élettartam növelése 80 évre, s
ennek érdekében számos
tanulmányt is végeznek. Az
országban jelenleg több,
mint 3000 száz év feletti
lakos van, és a kubaiak 14
%-a (1,6 millió fõ) múlt el
60 éves.
Mi több, létezik olyan klub,
melynek tagjai 120 évesek.
- írja az osztrák kommunista internetes hírportált ,
a Kominform.

MUNKÁSTÜNTETÉS LONDONBAN

IRAKI RÉMTETTEK

KOMMUNISTA SIKER NOVGORODBAN

Több, mint 500 közterület-fenntartó
dolgozó vonult bejelentés nélkül
London utcáira a napokban. A tüntetés spontán alakult ki, miután megtudták, hogy milyen változások
készülnek a fejük felett. A módosítások fõleg a munkások béreit érintenék, illetve egyéb jogaikat. A szakszervezetek által is támogatott
demonstráció sikeres volt, ugyanis a
kezdetben elzárkózó vezetõséget
sikerült tárgyalásra bírniuk. - írja a
forradalmi, antikapitalista hetilap, a
Socialist Worker.

Gyilkosság és nemi erõszak vádjával
bíróság elé állítottak 8 katonát
Amerikában. Az Irakban szolgálatot teljesítõ katonák borzasztó tetteiket márciusban követték el Irakban Bagdad
közelében, s büntetésük valószínû csak
annak köszönhetõ, hogy a mészárlás
nyilvánosságra került. A vádlottak
közül ketten akár halálbüntetésre is
számíthatnak a hadbíróságtól, egyikük
pedig polgári bíróság elé kerül mivel az
események nyilvánosságra kerülésekor
már nem volt a hadsereg kötelékében. írja a Xinhua kínai hírügynökség.

Az októberi nyolcadiki önkormányzati
választásokon az Orosz Föderáció Kommunista Pártja országosan a második legerõsebb pártnak bizonyult. Meglepetésre
több nagyvárosban is sikert ért el. A
mostanáig az állampárti babérokra törõ
Egységes Oroszország és a liberálisok fellegvárának számító Novgorodban a párt 26
százalékkal elsõ lett. A nyugat-oroszországi
városban egy parlamenti választó körzetben
elõrehozott választásokat is tartottak. Itt a
kommunista Szvetlana Ivanova 41 százalékkal gyõzött és került be a Dumába - írja
a kommunista Szovjetszkaja Rosszija.

ÉVFORDULÓK
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ÉVFORDULÓ: CLAUDE-HENRI DE SAINT-SIMON
1760. október 17-én született Saint-Simon, utópista szocialista gondolkodó. Franciaország egyik
leggazdagabb családjának gyermeke, az emlékirat-író Louis de Rouvroy duc de Saint-Simon leszármazottja volt. Szakított családjával, 16 évesen hadnagyként szolgált a francia hadseregben, 19 éves korában
részt vett az amerikai függetlenségi háborúban. A francia forradalom alatt börtönbe került, majd minden
vagyonát elvesztette. 1802 és 11 között jelentette meg elsõ írásait Genfben, majd Párizsban. Könyveiben
támadta a forradalom barbárságát, s az államok feletti szellemi hatalom elméletét fejtette ki. Mûveiben a
vagyon igazságosabb elosztását, a termelés állami irányítását követelte, az emberek testvériségét hirdette.
A "termelõkre" akarta alapozni az új társadalmat, amelybõl a "mihasznák" kimaradnának (A parabola,
1819). A társadalmat központilag akarta átalakítani a kommunista csoportok, de nem a munkásosztály
vezetésével. Aszocializmus megteremtésében a tõkéseknek és az általuk szervezett kis csoportoknak tulajdonított döntõ szerepet, egy tervezõ és technokrata szocializmus rajzolódik ki eszméibõl. Atársadalmi haladást az értelem fejlõdésétõl és a gazdagok megnyerésétõl várta. Idõs korában jelentette meg két legfontosabb mûvét, A gyárosok katekizmusát és Az új kereszténységet. Elõbbiben a királyság és a gyáripar
együttmûködését szorgalmazta, a másodikban az új társadalom megszületését a keresztényi testvéri szeretet
megvalósulásától várta. Saint-Simon az utópista szocialista irányzat képviselõjeként felismerte a kapitalizálódó társadalom ellentmondásait, elképzelései azonban nem mutattak megoldást a gondokra. Tanításai
mégis erõsen hatottak a XIX. század második felének ipari és kereskedelmi fejlõdésére.

ÉVFORDULÓK
Október 16

"1934-ben a kínai kommunisták Mao Ce-tung vezetésével elindulnak a Hosszú Menetelésre.
"1944-ben ezen a napon Dálnoki Miklós Béla átáll a Vörös Hadsereghez
Dálnoki Miklós Béla vezérezredes, az északkeleti Kárpátokban harcoló 1. magyar hadsereg parancsnoka, tisztikarának egy részével átáll a Vörös
Hadsereghez. Hadparancsban utasítja csapatait a szovjet csapatokkal való ellenségeskedés azonnali beszüntetésére, majd október 19-én a németekkel való szembefordulásra. A német és nyilas hadvezetés azonban eltávolítja a Miklóshoz hû tiszteket, s a megmaradt tisztikar a parancsot nem
hajtja végre; mintegy 10000 ember így is átáll a Vörös Hadsereghez.
Október 18.

" 1944-ben megalakul az Magyar Kommunista Párt szegedi szervezete
A Moszkvából Szegedre érkezõ Vas Zoltán közremûködésével megalakul a Magyar Kommunista Párt szegedi
szervezete.
"1967-ben 127 napos út után szovjet ûrállomás (Venyera-4) száll le a Vénuszra, eljuttatva a szovjet címert és zászlót a bolygóra.
Október 21

"1878-ban a német Birodalmi Gyûlés betiltja a szocialistákat
A Birodalmi Gyûlés 221 szavazattal 149 ellenében elfogadja a "szociáldemokraták közveszélyes törekvései" ellen hozott törvényt. A konzervatívok és a nemzeti liberálisok mellette, a szociáldemokraták, a Centrum és a Haladó Párt ellene szavaztak. A "szocialistaellenes törvény" ún. kivételes törvény. Ez betiltja az összes "szociáldemokrata, szocialista és kommunista" gyûlést, szervezetet és kiadványt. A törvény alapján a szociáldemokratákkal rokonszenvezõket üldözhetik és letartóztathatják. Alig jutnak munkához, így az állam korlátlan hatalmat kap a kezébe. ANémet
Szocialista Munkáspártnak, mint tömegpártnak a bázisát ezzel megszüntették. Jóllehet a párt parlamenti képviselõi megtarthatják mandátumukat,
de a munkásgyûléseken nem vehetnek részt. A törvény elõször két és fél évre korlátozta a jogokat, de a határidõ lejárta után meghatározatlan idõre
meghosszabbítják. Otto von Bismarck birodalomi kancellár már május 24-én követelte a szociáldemokrata szervezetek elleni tilalmat; az okot az I.
Vilmos német császár elleni sikertelen merénylet szolgáltatta. Mivel a liberális Birodalmi Gyûlés a tilalmat jogi kételyekre hivatkozva elutasította,
erre Bismarck feloszlatta azt.
Október 22.

"1962-ben kirobban a kubai válság
John Kennedy amerikai elnök azt követeli a Szovjetuniótól, hogy szerelje le Kubában létesített rakétatámaszpontjait és szállítsa el az odatelepített
szovjet közepes hatótávolságú rakétákat. A kubai válság, az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti konfrontáció fenyegeti a világbékét.
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UTOLSÓ OLDAL

A BALOLDALI FRONT - KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS VEZETÕSÉGE NEVÉBEN 2006.
NOVEMBER 4-RE, SZOMBAT 10.00 ÓRÁRA ÖSSZEHÍVTUK A BALOLDALI FRONT VIII. KONGRESSZUSÁT, AMELYRE SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN FRONT- ÉS PÁRTTAGOT, VALAMINT AZ ÉRDEKLÕDÕ, SZIMPATIZÁLÓ FIATALOKAT.
AZ IDÉN IS NAGY JELENTÕSÉGET TULAJDONÍTUNK A KONGRESSZUSUNKNAK, AMELYEN A SZERVEZET JÖVÕ ÉVI
FELADATAIT, TERVEIT FOGADJUK EL.
JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:
- BESZÁMOLÓ AZ ELÕZÕ KONGRESSZUS ÓTA ELTELT IDÕSZAKRÓL (SZÉKELY PÉTER, A SZERVEZETÜNK IDÉN
LEKÖSZÖNÕ ELNÖKE)
- JÖVÕ ÉVI TERVEINK, KAMPÁNYAINK (FARKAS MÁTYÁS, AZ ORSZÁGOS VEZETÕSÉG TAGJA)
- SZAVAZAT SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
- POLITIKAI PROGRAM ELFOGADÁSA (SZÉKELY PÉTER)
- A VEZETÕSÉG MEGVÁLASZTÁSA (GILICZE ATTILA, A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT NAGYBUDAPESTI ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA)
IDÉN

EGY IDÕBEN FOG FOLYNI A KONGRESSZUSUNK A

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT KONG-

RESSZUSÁVAL, EZZEL IS KIFEJEZVE AZT, HOGY A PÁRT ÉS AZ IFJÚSÁGI SZERVEZET SZOROSAN KÖTÕDIK
EGYMÁSHOZ, VALAMINT AZÉRT, HOGY A VIDÉKI FIATALOK KÖNNYEBBEN ELJUTHASSANAK ÉS RÉSZT

FRONT KONGRESSZUSÁN.
A KONGRESSZUST BUDAPESTEN, A BAROSS UTCA 61. SZÁM ALATT
MUNKÁSPÁRT SZÉKHÁZÁBAN, A 3. EMELETEN, A 314-ES TEREMBEN.

VEHESSENEK A

TARTJUK, A

MAGYAR KOMMUNISTA

SORRA KERÜL - AZ ALAPSZABÁLYUNK ÉRTELMÉBEN - AZ ORSZÁGOS VEZETÕSÉG ÉS A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG
MEGVÁLASZTÁSA. EZEKRE, A BALOLDALI FRONT ELNÖKI TISZTSÉGÉRE, AZ ORSZÁGOS VEZETÕSÉGI TAGSÁGRA PÁLYÁZNI KELL. ENNEK AZ A FELTÉTELE, HOGY A PÁLYÁZÓ TAGJA LEGYEN A BALOLDALI FRONTNAK. A
PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL EGY RÖVID ÖNÉLETRAJZOT ÉS EGY EGYOLDALAS POLITIKAI TERVET.
A PÁLYÁZATOKAT NOVEMBER 1-IG KÉRJÜK POSTÁN, ILLETVE E-MAILEN ELKÜLDENI. CÍMÜNK: 1082
BUDAPEST, BAROSS UTCA 61., E-MAIL: INFO@BALOLDALIFRONT.HU.
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