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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
LEÉGTÜNK
Pitiáner ország vagyunk, provinciális
vezetõkkel. Ide hívjuk a fél világot, és
nem tudunk viselkedni. Senki, a kormánypártok se, az ellenzék se. A köztársasági elnök utálhatja Gyurcsányt, de
nem annyira, hogy égesse a fél világ
elõtt. Az Operában éppen ezt tette.
Gyurcsányt utáljuk, de õ az ország
megválasztott miniszterelnöke, és amíg
nem váltják le, az is marad. Nem õt kell
tisztelni, hanem a Magyar Köztársaság
miniszterelnökének intézményét.
A miniszterelnök utálhatja a köztársasági
elnököt, az ellenzéket, mindenkit, de nem
kell buta utalásokkal pocskondiázni az
ellenzéket. A Fidesz nem kevésbé legitim
része a polgári demokráciának, mint a
kormánypártok. A Fidesz utálhatja
Gyurcsányt, a szocikat, a liberálisokat,
mindenkit, de nem szabad az általuk is
szentesített nemzeti ünnepen az
embereket az utcára vinni.
A

RENDSZERVÁLTÁST NEM LEHET ÚJRA-

JÁTSZANI

A jobboldal visított fájdalmában attól,
hogy egykori KISZ-es ad nekik kitüntetést szent ünnepükön. Volt, aki nem is
kezelt le a miniszterelnökkel. A jobboldali beszédek tele voltak nyavalygással. Bezzeg, ha a rendszerváltás nem lett
volna békés, akkor nem maradhattak

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.

volna a KISZ-esek, és ma az õ vagyonukon is mi osztozhatnának! Ilyen és
hasonló szövegeknek se elejük, se végük.
Tévedtek! Már elfelejtették, amikor
Palmer budapesti USA nagykövet arra
biztatott benneteket, hogy egyezzetek ki
az MSZMP-vel, mert egyébként a büdös
életben se kerültök hatalomra. Ha a
Német-kormány nem csavarja ki a géppisztolyt a munkásõr kezébõl, tudod,
hogy hol lennél ma. A békés rendszerváltással átvertétek a melóst, Ti is,
meg azok is, akik átálltak hozzátok az
egykori MSZMP-bõl. Mind a ketten jól
jártatok, úgy hogy megéritek a pénzeteket. A rendszerváltás lezajlott, nem
játszhatod akárhányszor újra, mint a
gyerek a játékháborút, ha veszít.
A MÚLT ELLEHETETLENÍTHETI A JÖVÕT
Amerika úgy született, hogy az alapítók
nem vitték magukkal történelmüket az Új
Világba. A múlt nem kötötte sem kezüket,
sem szellemüket. Bölcs döntés volt, bár
abban a pillanatban nem egyszerû. Bennünket röghöz köt a múlt. A politikai elit
nem képes szabaddá tenni kezét és fantáziáját. Orbán Viktor tíz évvel fiatalabb
nálam, nem kellene régi oltárokba
kapaszkodnia. Elég lenne azt mondani:
az én idõmben épült a Nemzeti Színház!
Ez többet érne, mint akármilyen
múltidézés. Túl sok baj van Magyarországon, hogy bárki is egyedül
oldja meg. A múlt
megváltoztathatatlan, megegyezni
nem a múlt kérdéseiben kell, hanem
a jelen ügyeiben.
A belépõt a jövõbe
nem a lyukas nemzeti zászló jelenti,
hanem az, ha sikerül megvédeni a
magyar vállalkozókat a multik
utolsó csapásaitól,
ha a kórházak nem
profitot gyártanak,
hanem
gyógyítanak,
ha
az

iskolák nem gyarmati kiszolgáló személyzetet képeznek, hanem egy magában
biztos magyarság eljövendõ vezetõit.
NÉPSZAVAZÁS
Vártam hétfõn, hogy Orbán Viktor mire
viszi ki a mondanivalóját. Nyilvánvalóan
kellett mondani valami konkrét célt,
amivel híveit mozgásban lehet tartani, de
azért nem tûnik szélsõségesnek az érzékeny európai uraknak. Orbánnak szabályos választásokra van szüksége, szabályos választásokon kell nyernie ahhoz,
hogy esetleges új kormányát az európai
úri klub szalonképesnek fogadja el. Igen
ám, de áprilisban volt választás. Új
választást a kormánypártok írhatnának ki,
de azok nem akarják, legalább is egyelõre.
Marad az utca. Gyurcsánytól eltérõen én
úgy gondolom, hogy semmi rossz nincs
ebben. De mit lehet vele elérni? Orbán
nyilván tudja, hogy az embereket nem
lehet mindennap az utcára vinni. A
rendõri fellépés láthatóan egyre
keményebb. A nép is beleun a folyamatos
tüntetésekbe. Ráadásul jön a tél! A Fidesz
nyilván ezért találta ki a népszavazás
ötletét. Népszavazást néhány alapkérdésrõl, idézem: "a tanügy, az egészségügy, a
nyugdíjak, a termõföld és a demokratikus
garanciák kérdésében". Persze, ezzel is
van baj. A kérdéseket el kell fogadtatni az
Országos Választási Bizottságban. Ha
valaki az Alkotmánybírósághoz fordul, s
miért ne fordulnának oda a szocliberális
erõk, ott is csatázni kell. Össze is kell
gyûjteni az aláírásokat, bár gondolom, ez
nem lenne nagy gond a Fidesznek.
Végezetül meg kell vívni a népszavazási
kampányt, ami viszont nem egyszerû a
mai erõviszonyok mellett. Én személy
szerint úgy gondolom, hogy a népszavazás gondolata jó és helyes. A népnek
lehetõséget kell adni, hogy a parlamenti
többséggel szemben is érvényesítse
akaratát és áprilisi saját rossz döntését
korrigálja. Ehhez azonban a Fidesznek ezt
iszonyúan komolyan kell gondolnia. A
népszavazási kezdeményezés nem lehet
csak egy taktikai húzás.
THÜRMER GYULA
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A GYURCSÁNY-PROGRAM ELLEN, A NÉPSZAVAZÁS MELLETT
A M AGYAR K OMMUNISTA M UNKÁS PÁRT E LNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOG LALÁSA

1. A magyar társadalom többsége
nem fogadja el a Gyurcsány-kormány megszorító intézkedéseit. Az
elmúlt idõszak eseményei is ezt
bizonyítják. A Munkáspárt jogosnak
tartja a szakszervezetek korábbi
tiltakozását, a gyógyszerészek, az
orvosok, a nagycsaládosok, az
egyetemi hallgatók, a pedagógusok
jelenlegi megmozdulásait és teljes
mértékben támogatja azokat.
2. A konvergencia-program rossz,
hibás, életveszélyes. A kormány a
tõkés modernizálás minden terhét a
tömegekre rakja. Teszik ezt most
ugyanazokkal
a
társadalmi
rétegekkel, amelyekkel már megfizetették a rendszerváltás, a konszolidáció, az EU-csatlakozás árát.
Ez a politika még tovább sújtja a
munkásságot, halálra ítéli a magyar
kis- és középvállalkozókat, és
kilátástalan helyzetbe hozza az
értelmiség jelentõs részét. A
nyugdíjkorhatár felemelésével, a
jövedelmek összevonásával, a közgyógyellátás korlátozásával súlyosan
fenyegetik a mai és leendõ nyugdíjasokat. A konvergencia-program teljesen kiszolgáltatja Magyarországot a
külföldi vállalatoknak, az EU tõkés
köreinek.
3. Van más út! Nem igaz, hogy a korlátozás, a megszorítás, az emberek
tönkretétele az egyetlen út. Van más
út! Meg kell adóztatni a külföldi vállalatokat és a magyar nagytõkéseket!
Az ország terheiben mindenki vagyona mértékében osztozzon! A magyar vállalkozók támogatásával enyhíteni kell az ország függõségét a
külföldtõl! Az oktatás, az egészségügy maradjon állami és ingyenes,
hogy mindenki boldogulását szolgálhassa!
4. A Gyurcsány-kormány a parlamenti többségbe kapaszkodva, akár
erõszakkal is keresztül akarja vinni a
konvergencia-csomagot. A tár-

THÜRMER GYULA SZABOLCS MEGYÉBEN GYÛJTI A KÓRHÁZPRIVATIZÁCIÓ ELLLEN AZ
ALÁÍRÁSOKAT

sadalom általános elutasítása mellett
azonban a kormány csak erõszakkal
képes valóra váltani programját. A
kormány agresszív fellépése olaj a
tûzre.
5. A kormány és a kormánypártok
tehetetlenek, ezért a népnek kell
dönteni az alapvetõ szociális
kérdésekrõl. A Munkáspárt folyamatosan
ezt
az
álláspontot
képviselte, ezért kezdeményezett
2004-ben népszavazást a kórházak
privatizálásának megakadályozására.
A Munkás-párt meggyõzõdése, hogy
világ-nézetétõl, vallásától, párttagságától függetlenül minden dolgozó ember érdeke a népszavazás
megtartása.

6. Egy népszavazás, a nép döntése
megakadályozhatja a felsõoktatásban a
tandíj bevezetését, elejét veheti a kórházak
privatizálásának, a vizitdíj bevezetésének.
Megakadályozhatja, hogy a külföldi
mamutcégek tönkretegyék a magyar gyógyszertárakat. Biztosíthatja, hogy a nyugdíjasok a jelenlegi törvények szerint vállalhassanak munkát. Megakadályozhatja a termõföld kiárusítását azáltal, hogy családi
gazdálkodónak biztosítja elsõ helyen az
elõvásárlási jogot termõföld vagy tanya
vásárlása esetén. Végezetül elindíthatja a
rendteremtést a kormányzati munkában, az
által, hogy a kormány vezetõinek személyes
felelõsségévé tenné a költségvetés
betartását.
Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége

A Fidesz-KDNP október 24-én az alábbi népszavazási kérdéseket nyújtotta be az OVB-nek:
Egyetért-e ön azzal,
1. hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?
2. " , hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények maradjanak állami, önkormányzati
tulajdonban?
3. " , hogy a háziorvosi, fogászati és a járóbeteg-ellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?
4. " , hogy gyógyszereket továbbra is csak gyógyszertárban lehessen árusítani?
5. " , hogy a nyugdíjasok továbbra is a 2006. október 23-án hatályos törvényi rendelkezések
szerint vállalhassanak munkát?
6. " , hogy a 2002. június 15-i állapot szerint hatályos, termõföldrõl szóló 94. évi törvény
szerint családi gazdálkodót elsõ helyen illesse meg az elõvásárlási jog termõföld vagy tanya
vásárlása esetén?
7. " , hogy az országgyûlés - a fegyelmi és a kártérítési felelõsség mellett - törvényben szabályozza a miniszterelnök és a kormány tagjai speciális, objektív felelõsségét is a költségvetési
hiány túllépéséért?

4

2006. október 27.

HÉT TÉMÁJA

MI TÖRTÉNT OKTÓBER 23-ÁN?
2006. OKTÓBER 23-ÁN, BUDAPESTEN RENDÕRÖK OSZLATTAK TÜNTETÕKET. 2006. OKTÓBER 23-ÁN, BUDAPESTEN
VÉR ÖMLÖTT AZ UTCÁN. 2006. OKTÓBER 23-ÁN,
BUDAPESTEN JOBBOLDALI GYÛLÉS IS VOLT. 2006.
OKTÓBER 23-ÁN, BUDAPESTEN PÁR SZÁZ RANDALÍROZÓ IS
AZ
UTCÁN
VOLT.
A RENDÕRSÉG PÉLDÁTLAN
KEMÉNYSÉGGEL VERTE SZÉT ÕKET, FELFORGATVA ÉS
FELDÚLVA A BELVÁROST. A RENDÕRSÉG NEM AZÉRT VERTE
SZÉT ÕKET MERT JOBBOLDALIAK, VAGY FASISZTÁK LETTEK VOLNA. A RENDÕR AZÉRT ÜTÖTT ÉS LÕTT, MERT EZEK
AZ EMBEREK A KORMÁNY ELLEN TÜNTETTEK.
2006. OKTÓBER 23-ÁNAK SEMMI KÖZE 1956. OKTÓBER
23-ÁHOZ. 2006. OKTÓBER 23-ÁNAK EGY VALAMIHEZ VAN
KÖZE: A GYURCSÁNY-KORMÁNYHOZ. A RENDÕR NEM A
RENDÉRT ÉS FÕLEG NEM A DEMOKRÁCIÁÉRT ÜTÖTT HÉTFÕN. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDÕRSÉGE A SZOCIALISTA-LIBERÁLIS
KORMÁNYÉRT
ÁRASZTOTTA
EL
KÖNNYGÁZZAL A VÁROST, LÕTT GUMILÖVEDÉKKEL SEMMIBEN SEM VÉTKES JÁRÓKELÕKET, ÉS FÉLEMLÍTETT MEG
TÖBB MILLIÓ TÉVÉ NÉZÕT. AMI 2006. OKTÓBER 23-ÁN
BUDAPESTEN TÖRTÉNT AZ GYURCSÁNY FERENC ÉRDEKÉT
SZOLGÁLTA, ÉRTE ÉS MIATTA TÖRTÉNT, Õ IS A FELELÕS
ÉRTE.
MIKOR KEZDÕDTEK A TÜNTETÉSEK? KI KEZDTE?

KI ÜTÖTT ELÕSZÖR?

MIKÉPP
FOLYTATÓDOTT?
MEGLEHETETT-E
VOLNA
AKADÁLYOZNI A ZAVARGÁSOKAT?

A
TÜNTETÉSEK
IGAZÁBÓL
GYURCSÁNY HAZUGSÁG-BESZÉDE
UTÁN,
SZEPTEMBERBEN
KEZDÕDTEK. OKTÓBER 23-ÁN A
KOSSUTH TÉRRÕL KISZORÍTOTT
PÁR SZÁZ TÜNTETÕ PRÓBÁLT
VISSZAMENNI A TÉRRE, MIKOR A
RENDÕRSÉG OSZLATNI KEZDETT.
A TÜNTETÕK FELBORÍTOTTAK
EGY FÉM KORDONT, MIRE A
RENDÕRSÉG
VÍZÁGYÚVAL
KEZDTE LÕNI AZ AMÚGY A
RENDÕRSORFAL
LÁTTÁN
IS
OSZLANI KEZDÕ EMBEREKET.
A RENDÕRÖK MIKÖZBEN PROFI
MÓDON VÁLASZTOTTÁK SZÉT A
TÖMEGET AZ ASTORIÁNÁL, ADDIG
KORÁBBAN, A MÛVELETEK KEZDETEKOR NEM VOLTAK KÉPESEK
ARRA, HOGYA NÉHÁNY SZÁZ, EZER
RANDALÍROZÓT NE A FIDESZGYÛLÉS IRÁNYÁBA TOLJÁK. ÍGY
LETT A NÉHÁNY SZÁZ ZAVARGÓBÓL NAGYOBB TÖMEG. A
RENDÕRSÉG MÓDSZERESEN HERGELTE AZ EMBEREKET.

KÖZSZOLGÁLATI SZEMMEL
KIK A TÜNTETÕK?
A BBC, a brit közszolgálati csatorna
meghatározása szerint a tüntetõk jobbára
jobboldali egyetemisták, tiszteletre méltó
középosztálybeliek, orvosok, fogorvosok, üzletemberek, és csak elvétve
jobboldali
radikálisok.
Hozzájuk
környezetvédõk és globalizáció ellenes
aktivisták
is
csatlakoznak,
de
gyaníthatóan vannak közöttük provokátorok is.
MIÉRT VONULTAK UTCÁRA A TÜNTETÕK?
A BBC szerint a tüntetõk mindenekelõtt
Gyurcsány ellen vannak, de tiltakoznak a
szocialista-liberális koalíció, és annak
gazdasági politikája ellen is.
VANNAK

GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI A

TÜNTETÉSNEK?

Igen, egyre inkább - állapítja meg a BBC,
amely szerint a kormány tervezett
megszorító intézkedéseinek igazi hatása
télen lesz igazán érezhetõ, ezért a tüntetések veszíthetnek politikai indítékaikból és egyre inkább szociális és gazdasági jelleget ölthetnek.
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MI TÖRTÉNT OKTÓBER 23-ÁN?
RENDÕR SZEMMEL
"A felelõsség kizárólag a rendõrségé" - írja
Szikinger István alkotmányjogász a Népszabadságban. A rendõrtiszti fõiskola volt
tanára szerint a rendõrök által október 23-án és
másnapra virradó éjszakáján alkalmazott
kényszerítõ eszközök törvényesek voltak.
Ugyanakkor tény, hogy olyan taktikát alkalmaztak, "amely a karhatalommal szembeni
egység és szembenállás növekedését eredményezte az erdetileg heterogén tömegben" írja.
Nem ment a törvényesség egyetlen rendõrt
sem a brutalitás vádja alól, amelyre Szikinger
szerint számtalan bizonyíték látható a képes és
szöveges tudósításokban. A rendõr soha nem
veszítheti el az önuralmát, állítja az alkotmányjogász, aki szerint az ilyen magatartás
"súlyosan jogellenes és sérti a közhatalom tekintélyét". Szikinger úgy véli, a hatalom
logikája alapján számítani lehetett arra, hogy
október 23-ra a rendõrség megtisztítja a Kossuth teret. "Kár, hogy ezt csak nyilvánvaló
alkotmánysértés árán tudták végrehajtani" teszi hozzá. A gyülekezési jog alkotmányos
alapjog, amelyet csak törvényes alapon lehet
korlátozni. A törvény azt ugyanis nem engedi,
hogy a rendõrség az alapján oszlasson fel egy
gyülekezést, hogy annak résztvevõi nem tartották be a rendõrséggel kötött megállapodást.
Azokat a rendõri érveket, amelyeket a múlt
héten Garamvölgyi László szóvivõ tolmácsolt,
és arról szóltak, hogy a rendõröknek
lehetõségük van a demonstráció erõszakos
feloszlatására, hamisnak, sõt szánalmasnak
nevezi Szikinger. A rendõrségi törvény ugyanis nem szól a gyülekezési jog gyakorlásának
korlátozásáról, így nem igaz, hogy a "csoport
ezen jogszabály alapján feloszlatható lett
volna" - állapítja meg. Aközelebbrõl meg nem
nevezett ENSZ-egyezmény sem szól a
gyülekezési jog korlátozásáról, sõt egy másik
ENSZ-egyezmény kifejezetten leszögezi,
hogy a "békés gyülekezés jogát el kell
ismerni". A kormányrendelet, sem egyéb
jogszabály alapján sem oszlatható fel a gyûlés,
amibõl azt a következtetést vonja le, hogy a
közvéleményt félreveztték, "megint hazudtak".
A védett személyek biztonságának garantálásának az is egy módja, ha nem viszik õket
a helyszínre, ahol ez a fenyegetettség fennáll,
így a feloszlatás ilyen okból "nem volt szükségszerû". !

ARÁNYOS ÉS SZAKSZERÛ VOLTE A RENDÕRI FELLÉPÉS?

A TÜNTETÕK ELKÖTÖTTEK EGY
TANKOT. EZ MÁS VESZÉLYESSÉGI
FOKOZAT.
SZERVEZETT
LEHETETT A ZAVARGÁS?

KI NYERT A ZAVARGÁSOKKAL?

NEM. A RENDÕRÖK HASONLÓ
TÖMEGÛ ÉS JÓVAL AGRESSZÍVABB FUTBALL HULIGÁNT BÁRMIKOR FELOSZLATNAK GUMIBOTTAL. OKTÓBER 23-ÁN KÖNNYGÁZT, PAPRIKA GRÁNÁTOKAT, ÖT MÉTEREN BELÜL
AKÁR
HALÁLOS
GUMILÖVEDÉKEKET, VAS BOTOKAT,
ÚGYNEVEZETT
VIPERÁKAT
HASZNÁLTAK, KARDLAPOZTAK.
NEM VOLT SZERVEZETT. A T-34-ES
BEINDÍTÁSÁRA PERSZE KELLETT
KÉSZÜLNI.
ELKÉPZELHETÕ-E
REÁLISAN VISZONT, HOGY A
TANKRABLÁSRA KÉSZÜLNEK, MINDEN MÁSRA VISZONT NEM?
ELKÉPZELHETÕ-E, HOGY NEM
VISZNEK ELÉG ÜZEMANYAGOT? A
RENDÕRÖK EGY PERCIG SEM
VOLTAK IDEGESEK A TANK MEGINDULÁSAKOR. A TANKRABLÓT MÁSNAPRA ELENGEDTE A RENDÕRSÉG.
KI IS KÉSZÜLT IGAZÁBÓL?
A ZAVARGÁSOKAT KÖVETÕEN
GYURCSÁNY
FERENC
NÉPSZERÛSÉGE NÕTT. SENKI SEM
BESZÉL MÁR A MEGSZORÍTÁSOKRÓL, A HAZUGSÁGRÓL, A
LOPÁSRÓL.

"EGYSZERÛEN LENYÛGÖZÖTT
AZ A SZAKSZERÛSÉG, AMELLYEL A RENDÕRSÉG
TETTE A DOLGÁT ÉS VÉDETT ENGEM!"
GYURCSÁNY FERENC, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MINISZTERELNÖKE
INTERNETES NAPLÓJÁBAN
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22. KONGRESSZUS: MAGASABB
KÖVETELMÉNYEK, FEGYELMEZETTEBB PÁRT
Milyen párt vagyunk? Milyen önarcképet fogalmazunk meg magunkról?
Milyen követelményeket állítunk
önkéntesen önmagunk elé, s a közénk
állni kívánókkal szemben? Hogyan
élünk, hogyan tudjuk hatékonyabban
mûködtetni szervezeteinket, összefogni, csatasorba állítani a megcsappant
káderállományt? Ilyen és ehhez hasonló alapkérdéseket kell önmagunknak
megválaszolni új szervezeti szabályzatunkkal is. S nem általánosságban,
hanem a párt mai, új helyzetében és
valós viszonyaihoz alkalmazkodva.
Mára - a kongresszusi elõkészületek
során - az aktíva többségében elfogadottá vált, hogy a párt új szervezeti
szabályzatában nem vadonatúj dolgokra, inkább letisztult alapelvekre van
szükség. Ugyanakkor bátran szakítanunk kell néhány olyan szervezeti
megoldással, amelyek a párt korábbi
idõszakaiban természetesek voltak, de
ma már gátjai a munkának, vagy nem
felelnek meg a párt valós körülményeinek, s helyettük új megoldásokat kell találni.
M ARXISTA - LENINISTA , KOMMUNISTA
- NEMZETI ÉS INTERNACIONA -

PÁRT

LISTA PÁRT

A párt új szervezeti szabályzatának
tervezete az elmúlt évek tisztulási
folyamatát lezárva, az elõzõ, 21. kongresszus döntéseit megerõsítve a preambulumában a Magyar Kommunista
Munkáspártról és alapvetõ céljairól így
fogalmaz:
"1. A Munkáspárt marxista-leninista,
kommunista párt. Magyar viszonyok
között a tõkés kizsákmányolók és
kizsákmányoló rend ellen harcoló párt.
Programcélja a szocializmus, a társadalmi kizsákmányolás minden formájától mentes közösségi társadalom
megteremtése.
2. A Munkáspárt a dolgozó ember
pártja. Alapfeladatának tartja, hogy
képviselje a saját munkájukból élõk, a
munkások, parasztok, értelmiségiek,
kis- és középvállalkozók, a szociálisan

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT JELENLEGI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK
UTOLSÓ ÜLÉSE. THÜRMER GYULA ITT ELHANGZOTT BESZÉDE A WWW.MUNKASPART.HU OLDALON OLVASHATÓ
kiszolgáltatott társadalmi rétegek a pártok jól bevált hármas kövekapitalista rendszer áldozatainak telményét rögzíti:
"A Munkáspárt,
mint
tudatos,
érdekeit.
3. A Munkáspárt nemzeti párt. Õrzi és szervezett, önkéntes politikai közösség
ápolja a magyar nemzet demokratikus azt hívja és veszi fel tagjai sorába, aki
haladó hagyományait, köztük a tanács- vállalja a tagsági viszony alapvetõ hárköztársaság, az antifasiszta küzdelem, mas kötelezettségét: a) Elfogadja a párt
a Felszabadulás emlékét, magáénak kommunista céljait, demokratikusan
vallja a magyar szocializmus történel- kialakított többségi politikáját. b)
mi értékeit. így a nemzetközi tõke, s az Megvalósításáért erejéhez mérten
azt
kiszolgáló
hazai
nagytõke konkrét munkát végez a párt egy
érdekeivel szemben, a magyar nemzeti szervezetében. c) Rendszeresen fizeti a
tagdíjat a pártnak."
érdekekért küzd.
lenini
hármas
követelmény
4. A Munkáspárt internacionalista párt. A
Európában és másutt a világon betartását, érvényesítését rendkívül
együttmûködésre törekszik minden komolyan kell venni, ha a pártot éltetpárttal és mozgalommal, amelyek ni akarjuk.
azonos, vagy hasonló célokat tûztek ki, Ez azt is jelenti, hogy a párt mai polis azokért küzdenek, de a Munkáspárt tikáját kell elfogadni, nem általában
úgy határozza meg magát, mint a helyeselni a szocialista eszméket,
nemzetközi kommunista, forradalmi hanem ma kell harcolni a tõkés rendszer és az azt kiszolgáló tõkés pártok
mozgalom része.
A párt tagja az Európai Baloldali Párt- politikája ellen. A párt közösen, viták
útján alakítja ki politikáját, de amit a
nak.
párt a tapasztalataiból kialakított, azt
T UDATOS , SZERVEZETT, ÖNKÉNTES végre is kell hajtani.
POLITIKAI KÖZÖSSÉG
A párt politikáját pedig csak a párt
valamely konkrét szervezetében és
A párt új mûködésének alapkérdése, konkrét munkával lehet szolgálni, s
hogy a párt tagságát a fegyelmet és a megvalósítani. Dolgoznia mindenkinek
küzdelmet önkéntesen vállaló har- kell, mindenkinek a lehetõsége,
costársakká kell szerveznünk. Az új egészségi állapota mértékében. A pártszervezeti szabályzat a kommunista ban mindenkire szükség van, aki ere-
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ÚJ SZERVEZETI SZABÁLYZATOT ALKOTUNK
jéhez mérten kész tenni, az idõsebb
generációra is, amelynek tagjai még
ma is többségükben a vállukon viszik a
pártot. De nincs szükség olyanra,
akinek a lehetõsége adott, de nem hajlandó dolgozni a Munkáspártért, bénítja a pártot.
Ide tartozik, hogy az új szabályzat
elhagyja az úgynevezett "felmentett
párttag" kategóriát. A Munkáspártban
mindenki egyenlõ jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkezik. A
szabályzat ugyanakkor azt rögzíti,
hogy a taggyûléseken, a tagértekezleteken a határozatokat a jelenlévõk
hozzák, többségi elven. Azok ,akik
élnek jogukkal, részesei kívánnak lenni
a párt közös döntéseinek
A tagdíjat pedig fizetni kell. Ma e téren
sok a fegyelmezetlenség, és sok
indokolatlan engedményt is teszünk.
A
lenini
hármas
követelmény
betartását, érvényesítését rendkívül
komolyan kell vennünk, ha a pártot
éltetni akarjuk. A párthoz való kötõdés
minden más eleme ebbõl következik.
Csak így lehetünk hatékony politikai
párt, s nem egy vitaklub. Az új
szervezeti szabályzatból lényegében
elhagytunk sok egyéb rárakódást,
aprólékos részkövetelményt. Emlékezzünk: még pártszavazással sem tudtuk
a 10 ezres párttagsággal elfogadtatni,
hogy mindenki fizesse elõ A Szabadságot. A párt mai tagjai pedig igénylik,
keresik, várják a párt lapját. Van viszont új követelmény: a párt tagjának
legyen kötelessége "folyamatosan
képezni önmagát, elsajátítani marxizmus tanításait". Ezt a feladatot a kongresszusi határozat is megfogalmazza:
legyünk tanuló párt, hogy harcoló párt
lehessünk!
ÚJ

FELFOGÁS A PÁRTÉPÍTÉSBEN

A szervezeti szabályzat új elemeket
tartalmaz a tagfelvételi gyakorlatról is.
"Új tag felvételéhez a jelentkezõ írásbeli tagfelvételi kérelme és legalább
egyéves tagsági viszonnyal rendelkezõ
párttag írásbeli ajánlása szükséges.
Tagfelvételrõl a pártszervezetek taggyûlése dönt."
"A tagságra szóba jöhetõ, vagy jelentkezett személyekkel egyéni segítõ

munkát kell folytatni.. A pártépítés, a
párttaggá nevelés fontos pártmegbízatás.
Az
ajánló(k)
felelõs(ek)
véleményükért. A párt új fiatal tagjait
fel kell készíteni, meg kell ismertetni
mindenekelõtt a marxizmus alapjaival,
a Munkáspárt politikai küzdelmének
tapasztalataival, a nemzetközi kommunista pártmozgalom mai harcaival,
valamint a párt szervezeti szabályzatával."
A párt csak tudatosan szerezhet új
tagokat is. Ha a hozzánk közeledõnek
van érzelmi kötõdése, erõsítsük a
tudati szálakat. Ha felkészültsége, társadalmi osztályhelyzete alapján,
tudatilag kötõdik hozzánk, erõsítsük az
érzelmi
szálakat
munkával,
tevékenységgel, bizalommal. A marxizmusból a tõke és a munka természetét, az osztályok az osztályharc
létét kell a középpontba állítani.
Leendõ tagjainknak nem elég az
egykori MSZMP-t, a Kádár rendszert
emlegetni, de meg kell ismertetni a
Munkáspárt 17 éves küzdelmét, az
osztályharc mai helyzetével, feladataival. És sokkal mélyebben kell
foglalkoznunk azzal, hogy a világban
mások hogyan harcolnak a tõke ellen.
H ATÉKONY,

FEGYELMEZETT

SZER -

VEZETET

A párt irányítási rendjét, a választott
szervek létrehozását és egymáshoz
való viszonyát is úgy kell újraszabályozni, hogy megfeleljen a párt tényleges
adottságainak,
hogy
a
párt
demokratikusan szervezett , de
fegyelmezett
erõ
legyen.
"A
Munkáspárt a demokratikus centralizmus elve alapján mûködik." - rögzíti a
szervezeti
szabályzatunk.
Ez
alapvetõen két dolgot jelent: a döntéseket demokratikusan, többségi elven
hozzuk, és a lehetõ legkövetkezetesebben végrehajtjuk. Másrészt, hogy a
párt
testületeit
demokratikusan
választjuk, azok pedig irányítják az
adott pártszervezetet, a legfelsõbb
szervek a párt egészét.
Az új szervezeti szabályzat megerõsíti,
hogy mindenütt egy Munkáspárt van,
minden településen egy egységes
munkáspárti szervezet létezzen. Ez

legyen a szervezeti rend alapja, s ettõl
csak indokolt esetben, a gyakorlati
pártmunka érdekében térjünk el.
A szervezett és fegyelmezett párt
megteremtése azt is jelenti, hogy a párt
vezetõ szervei valóban irányító és
munkaszervek, politikai és emberi
közösségek legyenek. A párt megyei
elnökségeit sem területi szempontok,
hanem politikai megfontolások, bizalom és vállalás alapján kell megválasztanunk. Tegyük általános gyakorlattá,
hogy a párt megyei vezetõit és szerveit
a megye tagsága - tagsági értekezleten
- válassza. A tagság érezze kötelességének, hogy legalább kétévente
megyei és budapesti össztagsági
értekezleten értékelik a pártszervezet
életét, s négyévente részt vesz saját
vezetõinek megválasztásában.
Az új szervezeti szabályzatban azt
javasoljuk, hogy a párt elnökét és ezentúl a Központi Bizottságot is a párt
kongresszusa válassza. Ezzel megszüntetnénk a delegálás elvét, amely felett
eljárt az idõ. Ha ezt elfogadjuk, az új
Központi Bizottság megválasztása a
22. kongresszus fontos döntése lesz. A
KB-t a kongresszusnak felelõs politikai
vezetõvé, kisebb létszámú, munkára
kész tagokból álló, a párt politikájáról
azonosan gondolkodó közösséggé, a
párt politikai parlamentjévé tehetjük.
A szervezeti szabályzat gyakorlati
szempontból bevezetné a kooptálás és
indokolt esetben a visszahívás
intézményét is. E szerint a testületek
megüresedett helyeit behívással is be
lehet tölteni: általában 30 százalék, a
Központi Bizottság esetében 2o százalék arányban. Ez azt jelenti, hogy a
kongresszus a Központi Bizottságot, a
tagsági
értekezletek
pedig
a
megválasztott elnökségeket bízza meg
a jogainak részbeni gyakorlásával.
A mostani helyzetben a párt
megújításában három tényezõnek van
döntõ jelentõsége: egyrészt, széleskörû
politikai egyetértésre abban, hogy
ilyen pártot akarunk. Másrészt, hogy
párt vezetõi minden szinten olyanok
legyenek, akik tudják és akarják vállalni a vezetõi munkát. Harmadrészt,
hogy önkéntesen teremtsük meg a párt
létezéséhez és mûködéséhez szükséges
pénzügyi alapokat.!
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GÖRÖGORSZÁG

TÖBB TÍZEZRES GÖRÖG DIÁKTÜNTETÉS

Több mint 20.000 diák tüntetett
Athénban. Görögország más nagyobb városaiban is több ezres tüntetéseket tartottak a diákok október
második hetében.
Görögországban az oktatási mozgalom napról napra erõsödik. Az elmúlt
hónapban kezdõdtek az általános- és
középiskolás tanárok tüntetései és
sztrájkjai, és ezekben a napokban ez
folytatódik a tanulók demonstrációival. Az iskolai érdekvédelmi
szervezetek küzdelmének az eredménye 350 elfoglalt iskola lett. Az
Október 15-én ökormányzati választásokat
tartottak Görögországban. A Görög Kommunista Párt (KKE) a választások során együtt
mûködött a DIKKI párttal (Demokratikus
Szocialista Mozgalom), a Kommunista
Megújulással és a Baloldali Állampolgárok
Közbelépésével. 462 helybõl 11 helyen nyerte
meg a KKE jelöltje a választásokat, míg 13
helyen a második fordulóba kerültek a párt
jelöltjei.
A listán sokkal jobb eredményt ért el a görög
kommunista párt mint 2002-ben. Idén 64
helyen került be a KKE a helyi önkormányzatba, míg 4 éve ez a szám 48 volt.
A Görög Kommunista Párt nemzetközi
osztálya által küldött grafikonon a pártok eredményeit láthajuk. Az ND a konzervatív, a
Pasok a szociáldemokrata párt , a Syn, a kommunista pártból kivált revizionista, reformista
pártocska.

elmúlt hetekben rengeteg általános
gyûlést
tartottak
az
iskolai
érdekvédelmi szervezetek. Jövõhéten megkezdõdnek az egyetemi
szervezetek mozgósításai is, ami
még elõrébb fogja vinni a görög
diákság harcát.
A jobboldali kormány a szociáldemokratákkal, a Pasokkal és a
Synaspismos-szal együtt támogatja
az EU által meghirdetett vonalat,
miszerint az iskolákat kategorizálnák, megkezdõdne a vállalkozók
inváziója és a munkásosztályból

származóknak még kevesebb esélye
lenne
a
felsõoktatásban
való
részvételre. Az új könyvek nagyobb
terjedelmûek
és
tele
vannak
tudományos és történelmi hazugságokkal.
A görög diákok élete szörnyû, semmi
szabad idõt nem hagynak nekik. A
demonstrációk fõ szlogenjei: nemet
a szponzorok megszállására, 15%-ot
az államtól; az iskola nem arra van,
hogy
kizsákmányoljon
minket,
hanem hogy oktasson; tanulni
akarok, de élni is.
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EMLÉKEZZÜNK KÖZTÁRSASÁG TÉRI MÁRTÍRJAINKRA
MEGHÍVÓ!
A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
IDÉN IS MEGEMLÉKEZIK AZ 1956-OS
ELLENFORRADALOM ALATT, A KÖZTÁRSASÁG TÉRI PÁRTHÁZ OSTROMAKOR
MEGGYILKOLT ÉS MEGKÍNZOTT MÁRTÍRJAINKRA.

30-ÁN,

2006.

OKTÓBER

ÓRAI

KEZDETTEL

HÉTFÕN,

TARTJUK

15.00

MEGEM-

FIUMEI ÚTI SÍRKERT“56-OS KÖR” EMLÉKHELYNÉL.
MEGNYITÓ BESZÉDET MOND DR.
THÜRMER GYULA, A MUNKÁSPÁRT
ELNÖKE.
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT EGY
LÉKEZÉSÜNKER A
BEN AZ

SZÁL

VIRÁGGAL

A

NÉPHATALOM

VÉDÕINEK SÍRJÁHOZ!

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.
Múltkor azt láttuk, hogy Kovács János 35
éves, egykori pedagógus, miután önálló
vállalkozása tönkre ment, eladja munkaerejét egy tõkésnek, a mi esetünkben egy zöldségesnek. Szabadon teheti, elvben bárhova
mehet dolgozni, és meg is kell tennie, mert
egyébként éhen hal.
Kovács János feladata egyszerû. A nagybani piacon vásárolt zöldséget mossa, válogatja, majd ízléses csomagolással látja el.
Ez egy kereskedelmi vállalkozás, amibe a

tõkés tõkét, pénzt fektet be. A zöldséges
tõkés a pénzéért, a tõkéért két dolgot
vásárol. Egyrészt a zöldséget, másrészt
Kovács János munkáját. A tõkéje így két
részre oszlott. Mindkettõ benne van a vállalkozásban, de nem egyformán viselkednek. A zöldség a tisztítás és válogatás során
átalakul. Veszít a mennyiségébõl, de javul a
minõsége, így az értéke nem változik meg,
csak átrakódik az új termékre. A tõkés
azonban a pénz-áru-pénz folyamat végén
több pénzt akar kapni. Ha a zöldség értéke
nem nõ meg, de mégis többet kap érte,
akkor a másik tényezõ, Kovács János az,
aki valamit hozzáad a zöldség értékéhez.
Kovács János ugyanis használja a tudását,
képességeit, azaz munkaerejét, és értékesebbé teszi az eredeti zöldséget. A tõkés
tõkéje, pénze két formában jelenik meg.
Egyrészt, a nyersanyag, a munkaeszköz. Ez
az állandó tõke. Ez a tõke nem változik,
csak átviszi az értékét, beleépíti az értékét
az új áruba. A másik a változó tõke, azaz
Kovács János munkaerejébe fektetett tõke,
amely változni fog, hiszen új értéket ad
hozzá a régihez. Ez a száraz képlet nagyon
fontos a tõkés világ megértéséhez.
A kérdés az, hogy emberünk mennyivel
teszi értékesebbé az új árut, mennyit tesz
hozzá? A tõkés Kovács Jánosnak fizetést ad
a munkájáért. A másik oldalán a tõkés saját
magának is akar hasznot, hiszen ezért
csinálja az egészet, és nem azért, mert
szereti a paprikás krumplit. Kovács János-

nak tehát annyit kell a zöldség értékéhez
hozzátennie, hogy abból kijöjjön a tõkés
haszna is és az õ megélhetése is. Már ebbõl
is látható, hogy Kovács János a munkaerejéért nem annyit kap, mint amennyi értéket
megtermelt. Vagyis a csere a tõkés és
közötte nem egyenlõ. Kovács János ugyanis a tõkéstõl függ. Nem veheti el tõle a
megtermelt értéket, a tõkés viszont
bizonyos határok között elveheti tõle. Ezt
fogjuk legközelebb szemügyre venni.
Mit ír mindenrõl Marx? "A tõkének az a
része tehát, amely termelési eszközökké,
azaz nyersanyaggá, segédanyagokká és
munkaeszközökké alakul át, nem változtatja értékének nagyságát a termelési folyamatban. Ezért állandó tõkerésznek vagy
rövidebben állandó tõkének nevezem.
A tõkének munkaerõvé átalakult része viszont megváltoztatja értékét a termelési
folyamatban. Újratermeli saját egyenértékét és azonfelül termel egy többletet,
értéktöbbletet, amely maga változhat,
nagyobb vagy kisebb lehet. A tõkének ez a
része állandó nagyságból folyton átalakul
változóvá. Ezért változó tõkerésznek vagy
rövidebben változó tõkének nevezem.
Ugyanazok a tõkealkotórészek, amelyek a
munkafolyamat álláspontjáról, mint
objektív és szubjektív tényezõk, mint termelési eszközök és munkaerõ különböznek, az értékesítési folyamat álláspontjától, mint állandó tõke és változó tõke
különböznek."
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LAPSZEMLE

KOMMÜN MEXIKÓBAN
Azután, hogy a kérdéses tisztaságú elnöki
választások jobb oldali jelöltet nyilvánítottak gyõztesnek milliók vonultak az utcára,
tiltakozva a hivatalos eredmények ellen. A
baloldal jelöltje, Luis Obrador úgynevezett
"vetélytárs kormányt" alakított. Szerte az
országban nagyszabású tüntetések és utcai
összetûzések zajlottak. A megmozdulások
Oaxaca államban csúcsosodtak ki, ahol létre
hoztak a képviseleti alapú néphatalmi
szervet - az Oaxaca Népe Nemzetgyûlést
(APPO-t). APPO ellen kormányként,
munkás-paraszt kormányként mûködik.
Hasonlóan az orosz forradalom szovjetjeihez vagy a Párizsi Kommünhöz. Maguk a
mexikóiak is Oaxacai Kommünnek nevezik
az új kormányt - írja a Prensa Latina.
2006. júliusában Mexikóban elnökválasztásokat tartottak. A választásokat Felipe

Calderón, az addig kormányzó
konzervatív Nemzeti Akciópárt
(PAN) jelöltje nyerte, összesen
fél százalékkal (244 ezer
szavazattal) elõzte meg Andrés
Manuel López Obradort, a
baloldali Demokratikus Forradalom Pártjának (PRD)
jelöltjét. Obrador mind a 41millió leadott szavazat újraszámlálását követelte és csalással
gyanúsította a másik felet, a
választási bíróság azonban csak
részleges újraszámlálást rendelt
el.
Augusztusban a baloldali jelölt
minden kifogását elutasította a
választási bizottság, ezzel
Calderón lett a végsõ gyõztes

ÍR KOMMUNISTÁK KONGRESSZUSA

HAZA IRAKBÓL

TÜNTETÉSEK DÁNIÁBAN

Huszonharmadik kongresszusát tartja novemberben Írország Kommunista Pártja. A 73 éves párt megalakulása óta mindig kiállt a munkásosztály érdekei mellett, és harcolt a
brit
imperializmus
ellen. Az
eseményt különlegessé teszi, hogy
ekkor ünneplik az írek 1916-os
felkelését a brit birodalom ellen.
Jelenleg legfontosabb kérdéseiknek
az Európai Uniót, a környezetszenynyezést és az atomfegyvereket
tartják. - írja az ír kommunisták
lapja, az Irish Times.

Közvéleménykutatások szerint a britek nagy
többsége kivonná Irakból katonáit. Ennek
következtében egyre hevesebbé válnak az arab
országban való jelenléttel kapcsolatos viták. A
The Guardian és a The Independent napilapokban publikált utolsó közvélemény kutatások szerint a lakosság 60 százaléka még akkor
is otthon szeretné látni a katonákat, ha a miszsziójuk Irakban befejezetlenül marad. A
megkérdezettek 72 százaléka vitatja Tony
Blair miniszterelnök politikai alkalmasságát,
mivel õ feltétel nélkül támogatja az USA-t.
Ugyanakkor lehetetlennek tartják, hogy sikerülne gyõzni az iraki háborúban.

Hatalmas, egész országra kiterjedõ
tüntetéseket és sztrájkot tartottak
Dániában október 3-án. A dán munkásosztály és fiatalság összehangoltan, 10
városban tiltakozott a burzsoá kormány ellen. Rasmussen elnök a tüntetések elõestéjén szocialista bajkeverõk bandájának nevezte a mozgalmat,
október 3.-án azonban hallgatott. A
mostani tüntetés 1985 húsvétja óta a
legnagyobb tiltakozás Dániában, csak
Arhus városában 30 000-en vonultak
az utcákra. - írja a dán kommunista
párt honlapja.

ÉVFORDULÓK
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ÉVFORDULÓ: RÓZSA FERENC
Rózsa Ferenc (Bp., 1906. dec. 4. – Bp., 1942. jún. 13.): építészmérnök. Édesapja kultúrmérnök volt. Érettségi után 1926–ban a karlsruhei mûszaki egy.etemen kezdte meg tanulmányait, amelyet Drezdában folytatott és ott szerzett 1931-ben mérnöki oklevelet. A nyári
szünidõben ács, kõmûves és útépítõ munkásként dolgozott, itt ismerte meg közvetlenül a
munkások életét. Egyetemi évei alatt a drezdai Szocialista Diákszövetség szervezõje és egyik
vezetõje, lapjának szerkesztõje volt. Cikkeiben leleplezte a fasiszta veszélyt, a náci párt
lényegét. 1931 végén mérnökként tért haza. Bátyja, Richárd ezután vonta be az illegális
munkába. A Kommunista címû lap szerkesztõ bizottságában dolgozott, majd 1935-ben tagja
lett a Kommunista Ifjúmunkás Szövetésg (KIMSZ) Területi Bizottságának. 1938-ban
irányításával kezdõdött meg az illegális kommunista szervezetek kiépítése az MSZDP-ben és
a szakszervezetekben. 1941. júnusában az Szovjetunió elleni náci támadás után illegalitásba
vonult és a függetlenségi mozgalom egyik irányítója volt. Része volt a Népszava 1941-es
karácsonyi számának megszervezésében, ami a népfrontmozgalom jelentõs állomása volt. Az
1942. február 1-én megjelent illegális Szabad Nép szerkesztõje. A Szabad Népben megjelent
cikkei a nemzetközi és a belsõ helyzetet elemzték, útmutatást adtak a háború és a fasizmus
elleni harcban. 1942. június 1-én letartóztatták és az Andrássy-laktanyában kétheti kegyetlen
kínzás után, anélkül, hogy vallomást tudtak volna kicsikarni tõle, meggyilkolták.

ÉVFORDULÓK
Október 23.

"1926-ban ezen a napo debütál a munkásszavalókórus
A kommunista irányítás alatt álló "100%" munkásszavalókórus elsõ nyilvános szereplését tartja a budapesti
Zeneakadémia nagytermében.
Október 24.

" 1945-ben a Magyar Nemzeti Függetlenségi front kiáltványt ad ki
1945. október 24-én közzétették a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front választási
kiáltványát a magyar néphez. A Front négy pártja (Magyar Kommunista Párt, Nemzeti
Parasztpárt, Polgári Demokrata Párt, Szociáldemokrata Párt) az 1945. november 4-i parlamenti választások eredményétõl függetlenül hitet tett a koaliciós kormányzás fenntartása mellett. Ezen kívül felvázolták a legsürgetõbb kormányzati teendõket: a közellátás megszervezése, az infláció megállítása, a bányák és az energiaforrások államosítása, valamint közös politikai harc a reakció ellen.
" 1970-ben Salvador Allende Gossens megnyeri a chilei elnökválasztást.
Október 26.

" 1941-ben ezen a napon halt meg Arkagyij Gajdar szovjet ifjúsági író, a "Timur és csapata" szerzõje (csatában esik el) (1904-ben
született)
"1971-ben Kína az ENSZ tagállama lesz
1945-ben Kína alapító tagja volt az ENSZ-nek, de 1949. október 1-jei megalakulását követõen a Kínai Népköztársaság nem foglalhatta el helyét a szervezetben, mert a nyugati hatalmak csak a Tajvanra szorult Csang Kaj-sek-féle
Kínai Köztársaságot ismerték el a kínai nép törvényes képviselõjének. Több mint 20 éven át tartó diplomáciai
küzdelmek eredményeként az ENSZ-közgyûlés 26. ülésszaka, 1971. október 26-án 76 szavazattal 35 ellenében és
17 tartózkodással jóváhagyta azt a határozati javaslatot, amely elõírta a Kínai Népköztársaság ENSZ-jogainak
helyreállítását és a Kínai Köztársaság (Tajvan) kizárását a világszervezetbõl.
Október 27.

" 1933-ban e napon tiltja be a magyar belügyminiszter a munkás szavaló- és dalkórusokat, azzal az indoklással,
hogy azok kommunista irányítás és befolyás alatt állnak.
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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.

OLVASSA,
TERJESSZE,
TÁMOGASSA!
OTP 11705008-20441997
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