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NÉZÕPONT

BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula

Mit nem olvasok az újságban? A kormány június 24-ei balatonõszödi ülésén
elfogadta azt a tíz alapelvet, amelyek
„összerendezik a megújuláshoz szükséges reformokat, megteremtik a tartós
egyensúly és a gazdasági növekedés
feltételeit, és lehetõvé teszik az Új
Magyarország fejlesztési program végrehajtását”. Nem értem, illetve nagyon is
értem. Volt választási program. Most már
van kormányprogram. Van Új Egyensúly
program. Mindegyik élén ugyanaz az
ember áll. Minek kellenek õszödinek kikiáltott alapelvek? Szerintem nincs itt mit
összerendezni. Gyurcsány nagy tõkés
haverjai és amerikai-izraeli kapcsolatai
már mindent összerendeztek. Ellenünk, a
többség ellen. Csak ezt nem merik ilyen
nyíltan megmondani. A mi dolgunk, hogy
megmondjuk.
LEHETÕSÉG

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.

„AZ ÕSZÖDI ALAPELVEK”

„ÚJRAOSZTOTT

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK

ÉS

FELELÕSSÉG”

Az önkínzásra hajlamosak bármely állami pénzen terjesztett kiadványban
elolvashatják mind a tíz elvet, én nem
sorolom fel. Van azért néhány
gyöngyszem, ami mellett nem lehet
elmenni. „A reformokkal újraosztjuk az
országban a lehetõségeket és a
felelõsséget.” – üzenik nekünk a Balaton
partjáról. Ez normál magyar nyelven azt

jelenti, hogy a gazdagok sokkal több
lehetõséggel fognak rendelkezni, mint
eddig. Ráadásul nem kell rettegniük,
hogy éjszaka jön az APEH-rendõrség,
mert ezen túl törvényesen nyúlják le
azokat a pénzeket, amelyeket tavaly még
félõsen tettek. Mi, a csórók pedig nagyobb felelõsséget fogunk vállalni saját
egészségük fenntartásában, azaz fizetni
fogunk. Mindezt a szolidaritás és
felelõsség elve alapján kell majd tennünk, sõt egy szép társadalmi szerzõdésbe foglalhatjuk az egészet.

elfogadták. Az SZDSZ megkapott minden lényeges miniszteri tárcát. Az õ gazdaságpolitikájukra mondták a szocialisták, hogy ilyen kell nekik is, így elfogadták. Akkor hát mit akar az SZDSZ?
Milyen alapon zsarolja folyamatosan az
MSZP-t? Az MSZP pedig miért engedi,
hogy csak az történjen, amit a liberálisok
akarnak? Miért nem akad már egy politikailag tökös magyar az MSZP-ben?
Lehet, hogy már nincs?
TÁRSADALMI TILTAKOZÁS A GYURCSÁNYCSOMAG ELLEN

NINCS AMNÉZIA
Nem értem a Fidesz egyik-másik ezzel
kapcsolatos reagálását. Szijjártó Péter
szerint „Gyurcsány Ferenc és a kormánya
amnéziában szenved, nem emlékszik
arra, mit ígért a választások elõtt”. Nem
így van. Gyurcsány Ferenc és a kormány
nem csupán emlékszik, de pontosan
tudták, hogy ezt fogják mondani, ha
nyernek. Az MSZP-elit iszonyúan készült
a választásokra. Miért kell rébuszokban
beszélni? Miért nem lehet megmondani
minden létezõ helyen, hogy a szocliberális társaság becsap, átver, manipulál, hülyének néz bennünket. Ha sokan
mondjuk, talán jobban hallatszik.
A KEKECKEDÕ SZDSZ
MSZP

ÉS A BÁRGYÚ

„A
Szabad
Demokraták
Szövetsége azzal a
feltétellel támogatja az Új Egyensúly
programot, hogy a
kormány 2009-tõl
bevezeti az egykulcsos adórendszert, és a gazdaságpolitikai
hangsúlyt a versenyképesség növelésére helyezi –
közölték június
20-án. Álljon meg
a menet! A kormányprogramot

Dr. Peitl Emõke orvos rokonszenves
kezdeményezést engedett útjára.
Tiltakozzon együtt mindenki, akinek
gondja van a mai kormány politikájával. GONDOLD ÁT! – szólítanak fel
bennünket a kezdeményezõk. „Erre
szavaztál? Ki tudod majd fizetni a villany- és gázszámládat? A reálbércsökkenést választottad? Vállalkozásod túléli az adóemeléseket? A felvett
hitel megemelt törlesztõ részleteit
tudod tovább fizetni? Biztos vagy
munkád megtartásában? Tudod vállalni
tovább tanulásod költségeit? És
reménykedsz gyermekeid továbbtanulásában? Egyetértesz a gyógyszeráremelésekkel és a vizitdíjjal?
Várod az APEH vagyongyarapodást
ellenõrzõ kommandóját?”
Ezekre a kérdésekre sokunknak van
válasza. A Munkáspártnak is van. Mi
elutasítjuk a mostani kormány programját, mert árt a dolgozóknak, és
szerintünk
árt
más
társadalmi
rétegeknek is. Ha ez így van, akkor
pedig nem jó a nemzetnek. Szerintünk
ez ellen mindenkinek tenni kell
valamit. Ezért az teszi jól, aki elmegy
július 4-én délután a parlament elé, és
jelenlétével erõsíti meg a válaszát.
Lehet, hogy nem lesznek sokan. Nincs
még gyakorlat az ilyen pártokon
átívelõ szervezésekben, de egyszer el
kell kezdeni. Lehet, hogy ettõl nem
változik meg a kormány politikája, de
egyszer ezt is el kell kezdeni.
THÜRMER GYULA
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LEVÉL A PÁRT TAGJAIHOZ
A Magyar Kommunista Munkáspárt
Központi Bizottságának felhívása a párt
tagjaihoz
Elvtársak!
Magyar Kommunisták!
Pártunk 22. kongresszusára készülünk. A
választási eredmények valamennyiünket
megráztak. Többet vártunk, többre számítottunk. Sok mindent okolhatunk, de valljuk be
õszintén: a választókerületek egy harmadában
sem állítottunk egyéni jelöltet, és ezért csak
önmagunkat hibáztathatjuk.
Valamit gyakran elfelejtünk. 17 éve
Magyarországon kapitalizmus van. A tõkés
rend ellen csak a Munkáspárt lép fel
következetesen. Nincs mit csodálkozni azon,
hogy a tõke erõi mindent megtesznek a
Munkáspárt tönkretételére. Kiszorítanak bennünket a médiából, bíróság elé ráncigálnak.
Igyekeznek elvenni a kedvünket a tõke elleni
harctól.
Arra biztatnak, hogy tagadjuk meg a szocializmus évtizedeit, adjuk fel világnézetünket,
tegyük le az esküt az Európai Unió és a NATO
mellett, és béküljünk ki a mai kapitalizmussal.
Tudjuk, ez lenne a könnyebb út. Tudjuk, hogy
Európában és nálunk is sokan vállalták és vállalják ezt az utat.
Mi azonban nem adjuk fel a harcot. Erre
kötelez meggyõzõdésünk és hitünk, egész
életünk. A tõke, a kapitalista rend elleni harc
megindult. Nem csak a tõkések osztálya
született meg az elmúlt évtizedben, itt van a
munkásság is. Még tanulja a tõkés rendet, még
nem harcol úgy ellene, mint másutt az Európai
Unió országaiban, de meg fogja tanulni. Ebben
mi segíthetünk, ebben nekünk kell segítenünk.
Lehetséges ez a harc? Igen, lehetséges, mert
nagyon sokan becsülnek bennünket, és ez
olyan erkölcsi tõke, amire biztosan építhetünk. A választásokon megtévesztik, manipulálják az embereket. Ezért nem szavaztak
ránk. A munkások, a dolgozók közül egyre
többen értik, hogy mi, a kommunisták
képviseljük az õ érdekeiket. Tudják, hogy
mi nem forgattunk köpönyeget. Mi mindig
mellettük álltunk.
Lehetséges azért is, mert a világban sem
vagyunk egyedül. Latin-Amerikában a
mi vörös zászlónkat emelték magasra.
Világszerte milliók emelik fel szavukat és
fegyverüket a tõke ellen.

Nehéz idõk jönnek. Az eddigi módszereink
azonban már nem jók. A párt öregszik, és nem
vagyunk elég vonzóak a fiatalok számára. A
múlt szocializmusának példája szükséges, de
önmagában már kevés. A marxista felkészültségünk megkopott, osztályharcos edzettségünk
elhalványult. Elveszítettük az állami támogatást, kiszorítanak bennünket a helyi
párthelységekbõl. A régi módon nem folytathatjuk tovább.
Új pártra van szükség! A Munkáspárt legyen
eszmeileg, politikailag, szervezetileg önálló
párt. A Munkáspárt legyen kommunista párt,
szilárd elvi meggyõzõdéssel és politikai rugalmassággal,
belsõ
fegyelemmel
és
szervezettséggel.
Kommunisták vagyunk, kommunista pártot
akarunk. Mi dönteni akarjuk a tõkét, és nem
javítgatni. Mi nem szebb kapitalizmust
akarunk, hanem közösségi társadalmat, szocializmust mindenkinek. Ebben egyedül
vagyunk. De tudjuk, hogy a tõkés rendet sokan
mások is bírálják, elvetik, sõt gyûlölik.
Barátainknak, szövetségeseinknek tekintjük
õket, és együtt fogunk mûködni velük.
Fegyelmezett pártot akarunk. Harci szervezetet
a munkásság jogaiért, a szocializmusért. Nem
öncélból, hanem azért, mert ez az egyetlen,
amit a tõke mérhetetlen pénzével és politikai
hatalmával szembe tudunk állítani.
Párttagnak, harcos társunknak csak azt tekintjük, aki egyetért a párt politikájával, aki dolgozik egy szervezetben, aki rendszeresen fizeti a
tagdíjat. Aki ezek közül bármelyiknek nem tesz
eleget, lehet rendes elvtárs, de nem lehet párttag. Ha élni akarunk, ezt a követelményt nagyon komolyan kell vennünk.
A Munkáspárt megbecsült tagjának tekinti
azokat az elvtársakat, akiket koruk vagy
egészségi állapotuk miatt szervezetük felmentett az aktív pártmunka alól. Számítunk
elvtársaink erkölcsi és anyagi támogatására.
Mi, a párt tagjai vállaljuk, hogy egyetértünk a
párt politikájával, és azt végrehajtjuk. A döntéseink elõtt a lehetõ legszélesebb demokrácia, a
döntés után a lehetõ legkeményebb végrehajtás. Jobban fogjuk a döntéseinket elõkészíteni,
a lehetõ legtöbb embert fogjuk megkérdezni,
de ha döntöttünk, akkor végrehajtjuk, egy
irányba megyünk.
Mi, a párt tagjai vállaljuk, hogy akarunk és
tudunk is dolgozni a párt valamelyik
szervezetében. Mindenkire szükség van, idõsre
és fiatalra is. De csak arra van szükség, aki dolgozik.

Mi, a párt tagjai vállaljuk, hogy fizetjük a tagsági díjat, azaz jövedelmünk fél százalékát, és
minden lehetséges eszközzel támogatjuk a pártot. A párt sokat adott nekünk évtizedeken át.
Biztonságot, munkát, megélhetést. Most
nekünk kell adni a pártnak! Csak magunkra
számíthatunk. Ha eltartjuk a pártot, lesz párt,
hanem tartjuk el, nem lesz párt!
Elvtársak!
Mi, a Munkáspárt Központi Bizottságának tagjai – tagságunk véleményét képviselve –
ünnepélyesen kijelentjük: ilyen pártot akarunk!
Javasoljuk, hogy 22. kongresszusunk egy ilyen
párt rendjét rögzítse az új szervezeti szabályzatban.
Javasoljuk, hogy a párt helyi és országos
vezetõit ehhez az új feladathoz válasszuk meg!
Azok vezessék a pártot, akik politikailag
egyetértenek, akik akarnak is, és tudnak is dolgozni a következõ években. Ahol vannak fiatalok, engedjük õket az élre! Most rájuk van
szükség!
Ezekben a nehéz idõkben tudnunk kell, hogy
kire számíthatunk. Tudnunk kell, kikkel gondolkodunk azonosan, ki akar, és ki tud dolgozni a munkásság ügyéért. Nem szégyen elfáradni, nem bûn félreállni. A bûn az, ha maradunk,
de nem dolgozunk, ha zavarjuk a pártot a
megújulásban.
Hívunk Titeket, csatlakozzatok hozzánk!
Mondjuk ki együtt: ilyen pártot akarunk!
De ne csak mondjuk: ünnepélyesen, aláírásunkkal is erõsítsük meg!
Mi menjünk tovább, akik vállaljuk, de mi
valóban menjünk és küzdjünk tovább!
MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
KÖZPONTI BIZOTTSÁGA
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BARANYA MEGYE AZ ÉLEN

GELB ZOLTÁN (JOBBRA) A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRTPÁRT
BARANYA MEGYEI ELNÖKE AZ

Ismét jól esõ érzés Pécsre jönni mondta
Thürmer
Gyula,
a
Munkáspárt elnöke a Baranya
megyei elnökség kibõvített ülésén.
Gondok vannak itt is, mint ahogyan
mindenütt a pártban, de itt nem
esnek kétségbe - tette hozzá. S,
valóban: Gelb Zoltán megyei elnök
örömmel
újságolta,
hogy
a
Munkáspárt a megyében is indul az
önkormányzati választásokon. Pécs,
Komló, Harkány, Sellye, Mohács
szervezeteiben megvan a politikai
akarat arra, hogy polgármester-jelöltet is indítsanak. A tagsági beszélgetések is megtörténtek, tagjaink

“EZRES KLUBOT” SZERVEZI

tott ki. Volt, aki azt vetette fel, hogy
a szociális segélyen élõktõl ne kérjünk tagdíjat.
A többség véleménye azonban
egyértelmû. A Magyar Kommunista
Munkáspárt alkotmánya mindenki
számára kötelezõ. Jövedelmünk fél
százalékát kell fizetnünk, és az a
nagy jövedelemnél is fél százalék, a
kicsinél is. Aki végképpen nem tudná
fizetni, helyette az alapszervezete is
átvállalhatja.
Jelenleg egyébként Mohácson 217
forint tagdíjat fizetnek tagjaink
átlagban. Komlón ez a szám már 224
forint, és az élen Pécs kommunistái
állnak 279 forint átlagtagdíjjal.
A Magyar Kommunista Munkáspárt
központjának fenntartására indított
"Ezer párttag" mozgalomhoz a múlt
hétig
huszonöten
csatlakoztak
Baranyából, ami a taglétszám
arányát tekintve a legjobb eredmény
az országban. !

mintegy hatvan százalékával sikerült
elbeszélgetni. A megyei elnökség
megismerkedett
a
Központi
Bizottság
levelével, és teljes mértékben
támogatja azt.
Mi is új pártot
akarunk,
és
tenni kívánunk
érte - mondták
többen is a felszólalók közül.
A tagdíj kérdése
PILLANATKÉP A MEGYEI ÉRTEKEZLET ÜLÉSÉRÕL
némi vitát vál-

SOMOGY IS KÉSZÜL AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRA
Június 25-én a Somogy megyei kommunisták kibõvített megyei elnökségi
ülésén, áttekintették az áprilisi parlamenti választások után kialakult helyzetet, és
bizonyítani akarják a párthoz való
ragaszkodásukat. Az alábbi határozatokat
fogadták el:
Szabó Imre a Somogy megyei elnök
javaslata alapján 2006. június 9-én,
Kaposváron újjá alakítják a Munkáspárt
Kaposvári
szervezetét,
ahol
megválasztásra kerül az új városi titkár és
a pártvezetõség. Átérezve a politikai
munka fontosságát és bizonyítva, hogy a

megyében él a párt Kaposváron, az önkormányzati választáson polgármesterjelöltet indítanak, Gagyi Kálmán személyében,
valamint
önkormányzati
képviselõjelöltek állítását is megteszik.
Folyamatban van a jelöltek kiválasztása.
A megyében minden olyan helyen, ahol
erre lehetõség adódik, részt vesznek az
önkormányzati választásokon jelöltekkel.
Intenzív pártszervezõ munkát folytatnak
és örvendetes az a tény, hogy sok fiatal
jelentkezik a pártba.
Átérezve a párt nehéz anyagi helyzetét
komoly szervezõmunka folyik az EZER

Párttag
mozgalom
megyei
kialakításában.
A kibõvített elnökségi ülésen részt vett
Balogh Attila Elnökségi Irodavezetõ és
Kovács István KB-tag, akik tájékoztatták a
jelenlévõket az aktuális pártfeladatokról.
Somogy megye párttagsága készül a
Magyar Kommunista Munkáspárt soron
következõ kongresszusára és ennek
tudatában a KB felhívását magukra
kötelezõen elismerve a jelenlévõ
pártagok aláírásukkal fejezték ki, hogy a
megújult Munkáspárt tagjai kívánnak
maradni.!
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MUNKÁSPÁRTI NÉVADÓ KÕBÁNYÁN

Rendhagyó ünnepség színhelye volt június 24-én, szombaton délelõtt a Munkáspárt kõbányai párthelyisége. Bárány Lajos családja - egy igazi kõbányai textiles munkáscsalád - azzal kereste fel a közelmúltban a pártszervezetet, hogy ugyan nem adnának-e
helyszínt 4 hónapos unokájuk névadó ünnepségének. Õk ugyan nem párttagok, de szeretnék emlékezetessé tenni a kis Lajos Oszkár
névadóját, s számukra az a természetes, ha ez egy társadalmi alapú rendezvény lenne. Manapság ilyet sehol se vállalnak - se az
önkormányzat, se más szervezet. Az egykori munkásõr nagypapa így kereste fel Kerezsi Lászlót, valamikor parancsnokát. Nos a
Munkáspárt nemcsak a helyszínt adta, de Kerezsi László és Fléger Tamás kerületi elnök csapata az egész kedves ceremóniát szívvel
megrendezte. Ünnepélyes, fellampionozott külsõségek fogadták az érkezõ családtagokat, barátokat. Verses zenés mûsor s a köszöntõ beszédek után a Himnusz hangja mellett tettek fogadalmat az ifjú szülõk és a névadószülõk: “Ünnepélyesen fogadjuk, hogy
gyermekünket a legjobb tudásunk szerint becsületes, hazáját szeretõ, az emberiség jó ügyeiért tettre is kész, igaz emberré
neveljük...” Vajda János alelnök pezsgõs köszöntõ mellett adta át a névadást megörökítõ díszes emléklapot és a munkáspárti
szervezet ajándékát, egy teljes úttörõfelszerelésbe öltöztetett plüssmacit. A beszélgetések során a családtagok meghatottan köszönték meg az emlékezetessé varázsolt eseményt. Az egyik vendég mondta: “Bevallja, nem is gondolta volna, hogy ilyen szimpatikus
közösség a Munkáspárt.” Megint egy jó ügy, egy jó munkáspárti kezdeményezés. Gratulálunk a kõbányaiak jó példájához.!

KÍNA 85 ÉVE KÉPEKBEN
Sanghaj francia negyedében, egy jómódú polgári házban gyülekezett
1921 júliusában 12 bátor férfi. Köztük volt az akkor 28 éves Mao
Zedong is, a kínai és nemzetközi kommunista mozgalom késõbbi
kiemelkedõ alakja is. Tudták, hogy nagyon fontos tettek hajtanak
végre, de szinte bizonyosan nem sejtették, hogy évtizedek múlva a
világ legnagyobb és legerõsebb kommunista pártja ünnepli majd õket,
az elsõ úttörõket. A 12 küldött akkor összesen 50 kínai kommunistát
képviselt. Ma, 2006-ban a kínai párt taglétszáma több mint 70 millió
fõ.
A Munkáspárt jubileumi fotókiállítással emlékezik meg az
eseményrõl. A kiállítás július 13-án, csütörtökön 16 órakor nyílik a
párt központi székházában. Amegnyitón részt vesz, és beszédet mond
Zhu Zushou is, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete.
Fotónkon az egykori résztvevõk viaszfiguráit láthatják az olvasók. Az
érdeklõdõk sok érdekes képet és könyvet is láthatnak a Baross
utcában. !
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WELCOME TO BUDAPEST, MR. BUSH!

A Civilek a Békéért mozgalomba tömörülõ
több tucat szervezet felhívására mintegy ezer
ember demonstrált a Szabadság téren George
Bush amerikai elnök "elnyomó politikája"
ellen. Arendezvényen, amely a zöld, az emberi
jogi, szociális szervezetek is megjelentek a
Magyar Kommunista Munkáspárt és a
Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági
Szövetség aktivistái dominálták, mind létszámban, mind harciasságban, mind a transzparensek,
zászlók
számában
és
látványosságában. "Menj haza Bush!", "Go
home Bush" - skandálták az egybegyûltek. Az
Anima Sound Systems koncertjét követõen
Tamás Gáspár Miklós filozófus szólt az egybegyûltekhez, aki szerint Budapestet szégyen érte
az amerikai elnök látogatásával.
"Látogatásából nem kérünk, látogatása megalázó és megszégyeníti ezt az országot" - mondta a szónok, aki szerint egy olyan elnök, aki
országokat foglal el fegyverrel, ne emlékezzen
meg az '56-os “forradalomról”.

A tömeg nem értette a korábbi SZDSZ
képviselõ szavait, a Baloldali Front tagjai
transzparensükön tiltakoztak Tamás Gáspár
Miklós Bush elleni tüntetésen való felszólalása
ellen (képünk errõl a nyolcadik oldalán ).
"A civil szervezetek elsõsorban az Amerikai
Egyesült Államok háborús és környezetpusztító politikája ellen tiltakoznak." - mondta
Várady Tibor, a rendezvény egyik szervezõje.
Schiffer András a Védegylet képviselõje
elmondta: tüntetünk a technokrata világrend
ellen, a háború, az erõszak, a természeti és szociális kizsákmányolása ellen.
Az ezután felszólaló Székely Péter a párt
Elnökségnek tagja, a Baloldali Front
elnöke teljesen más hangot ütött meg.
Határozottan, tényekkel bírálta nem csak
Busht, hanem az õt Magyarországra hívó,
az amerikai imperializmussal megalkuvó
Gyurcsány Ferencet. Székely Péter
beszéde a következõ oldalakon
olvasható. !
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SZÉKELY PÉTER: BUSH TAKARODJ!
Kedves Barátaim!
Mi magyar kommunisták közösek vagyunk
veletek a Civilek a Békéért mozgalomban,
hogy nem látjuk szívesen Mr. Busht
hazánkban.
Ne legyünk kispolgárok. Nem az a bajunk,
hogy napokra megbénítják a közlekedést
Budapesten. Avilág fõ terroristája megérdemel
ilyen biztonságot. Nekünk más a bajunk.
Bush ezzel a látogatással meg akarja erõsíteni a
kapcsolatait a "háború a terrorizmus ellen" jelszó alatt, a magyar kormány pedig azon kijelentését, hogy hazánk legfõbb szövetségese az
Egyesült Államok.
Az az Egyesült Államok, amelynek háborúja
Irak ellen maga a terrorizmus, ami erõszakot
szül, ahelyett, hogy csökkentené azt.
Az emberi jogok, a nemzetközi egyezmények,
a felelõsségünk a környezetért alá van rendelve
a profitért és a hatalomért folytatott könyörtelen
harcnak, amire a neoliberális politikát gyakorló
erõk próbálják rávenni az egész világot.
Több, mint 200.000 iraki vesztette életét az
elmúlt három évben, legtöbbjük fegyvertelen
civil volt. Ez a háború megsérti a nemzetközi
jogot. Az USA katonai erõi Afganisztánban és
Irakban nem veszik tudomásul az emberi
jogokat.
A 2001. szeptember 11-i események alkalmat
adtak az Egyesült Államok kormányának és
szövetségeseiknek, hogy kiterjesszék az imperialista hadjáratukat és így erõltessék másokra a
saját szociális, gazdasági, kulturális és ideológiai törvényeiket. Az ilyen események és
következményeik megmutatták az elmúlt évek
imperialista taktikáját, amelynek lényege a terjeszkedõ politika fokozása.
A Bush-kormány a blokáddal fokozta az eddig
is felbecsülhetetlen gazdasági és szociális
károkat, amelyeket már eddig is a kubai népnek okozott. Ez sérti az emberi jogokat, és
indokolatlan szenvedéseknek teszi ki a kubai
embereket, köztük nõket, gyermekeket és
idõseket. Ezeket a tényeket figyelembe véve ez
a blokád az emberiség ellen elkövetett bûnök
közé sorolható. Ez egyenértékû egy Kuba
elleni titkos katonai támadással.
Támogatjuk és szolidaritásunkat fejezzük ki a
venezuelai bolivári forradalommal. Venezuela
esete is bizonyítja, hogy ha egy nemzet felkel,
és saját kezébe veszi dolgai irányítását, az USA
azonnal nyomást gyakorol rá és, beavatkozik
egy független ország belügyeibe. Tiltakozunk
az ellen, hogy a Bush adminisztráció konkrét

gazdasági érdekei mentén - megint az olaj! - képviseli, hogy a világ mai problémáinak
gazdasági szankciókkal sújt egy országot, békés és globális megoldásához az
népet, és annak demokratikusan megválasztott embereknek nincs szükségük a háborús szövetvezetését.
ségekre, sem az USAegyéni akcióira, de szükA magyar kormányok a magyar emberek ségük van szolidaritásra és összefogásra!
akarata ellenére már eddig is tetemes szolgála- A kilátástalanság, a kizsákmányolás és az
tot tettek az Egyesült Államoknak és a NATO- igazságtalanság a terrorizmus okozója.
nak.
A világpolitikának a béke politikájának kell
A magyar kormány már vett részt olyan lennie. Társadalmi elszegényedés helyett,
háborúban, amelyet nem védelmi célokból lefegyverzést!
indítottak, mint amilyen
például a jugoszláviai AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEJÁTSZIK A SZOLGALELKÛ, CIONISTA
IZRAELI KORMÁNNYAL, AMELY DESTABILIZÁLÓ SZEREPET JÁTSZIK A
háború volt.
Tiltakozunk George KÖZEL-KELETEN ÉS AMELY IGAZSÁGOSZTÓKÉNT VÁLOGATÁS NÉLKÜL
Bush Magyarországra
MEGSEMMISÍT MINDEN ELLENÁLLÓ MOZGALMAT A TÉRSÉGBEN.
való meghívása ellen!
Egyetlen magyar mi- SZOLIDARITÁSUNKAT FEJEZZÜK KI A PALESZTIN NÉP ÉS FIATALSÁG EGY
niszterelnök, politikus se JERUZSÁLEM FÕVÁROSÚ, FÜGGETLEN ÁLLAMÉRT FOLYTATOTT
fogjon kezet egy olyan KÜZDELMÉVEL, ÉS ÚGY GONDOLJUK, HOGY JOGUK VAN FELLÉPNI A
véreskezû diktátorral,
MEGSZÁLLÓ ERÕK ELLEN; KÖVETELJÜK AZ 1 MILLIÓ PALESZTIN
mint George Bush!
A Baloldali Front - MENEKÜLT VISSZATÉRÉSÉNEK JOGÁT, AMIT EGYÉBKÉNT ENSZ
Kommunista Ifjúsági HATÁROZAT ÍR ELÕ, ÉS FELSZÓLÍTJUK A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGET, HOGY
Szövetség a világ szá- TÁMOGASSA A MEGSZÁLLT PALESZTIN TERÜLETEKEN ÉPÜLÕ IZRAELI
mos
kommunista
szervezetével együtt azt APARTHEID-FAL AZONNALI MEGSZÜNTETÉSÉÉRT FOLYÓ KÜZDELMET.
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KÖVETELJÜK:
A kormány ne kövesse és ne szolgálja ki az USA imperialista hódító politikáját!
Vessenek véget a katonai erõszaknak az irakiak ellen!
Vessenek véget a megszállásnak és állítsák vissza az iraki emberek önrendelkezési jogát!
Ítéljenek el mindenkit, aki iraki foglyokat kínzott és szégyenített meg! Amerika azonnal
zárja be Guantanamot, takarodjon Kubából!
Vessenek véget a NATO, az EU és a Magyar Honvédség részvételének a közel-keleti
háborúkban!
Az összes külföldön létesített katonai bázis felszámolását; a nukleáris-, kémiai- és biológiaifegyverek megsemmisítését és az atomkísérletek beszüntetését. A katonai költségvetések radikális csökkentését, amelyek napjainkban éppen, hogy növekednek, elsõsorban az Amerikai Egyesült Államokban!
Vessenek véget a Kuba elleni blokádnak. A magyar kormányok ebben a kérdésben se
támogassák az USA agresszív politikáját!

A BALOLDALI FRONT - KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG AKTIVISTÁI TILTAKOZNAK TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS FELSZÓLALÁSA ELLEN. A
MAGÁT RADIKÁLIS BALOLDALINAK NEVEZÕ POLITOLÓGUS AZ IDEI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON “A LIBERALIZMUS UTOLSÓ BÁSTYÁJÁNAK” SZÁMÍTÓ SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA SZÓLÍTOTT FEL. TGM KORÁBBI PÁRTTÁRSAI, A BUSHT MEGHÍVÓ
POLITIKUSOK A CITADELLÁN ÜNNEPELTÉK A VILÁG TÚLNYOMÓ, TISZTESSÉGES TÖBBSÉGE ÁLTAL TERRORISTÁNAK TARTOTT AMERIKAI
ELNÖKÖT. A FELIRAT A BALOLDALI FRONT TRANSZPARENSÉN: “AKI AZ SZDSZ-RE SZAVAZ, ANNAK MA A CITADELLÁN A HELYE!!!”
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BÉCSBEN IS TÜNTETTÜNK BUSH ELLEN

Akárcsak nálunk a minap, az osztrák
fõvárosban sem fogadták tárt karokkal
George Bush amerikai elnököt. Az
osztrák Linkswende, a Sozialistische
Jugend, és számos más baloldali,
háborúellenes, antiglobalista tömörülés
egész napos programot szervezett a világ
fõ terroristája elleni tiltakozásul.
Szerdán reggel kilenckor jókora térképpel a kezünkben kerestük az elsõ
gyülekezõt, mikor is egy rendezõ azonnal
lecsapott ránk, és felszólított: kövessük.
Néhány utcányi futólépés után lenyûgözõ
látványban volt részünk, egy sarok után
hirtelen felbukkant több ezer tüntetõ.
Számtalan transzparens, matrica, plakát
mindenütt a fõleg fiatalokból álló
sokadalomban. Teherautók platójáról számos szónok biztatta hangja hallatására a
demonstrálókat, miközben hozzánk is
eljutottak a szlogeneket tartalmazó
szórólapok. Nem kis meglepetés ért minket, amikor felfedeztük, nem egyszerû
béketüntetésre kerültünk! A skandálandó
szövegek ugyanis nem csak Bush terrorista háborúját ítélték el, hanem rávilágí-

tottak arra is, a probléma gyökere
magában a kapitalizmusban, a határokat
nem ismerõ globalizációban rejlik.
"A-Anti-Antikapitalista!" - kiabáltuk egy
emberként, amikor az egyre duzzadó
tömeg elindult a városban. Hosszasan
haladtunk Bécs belvárosában, hangos
zenével, mindenféle zajjal, kiáltozással.
Újabb meglepetéssel szolgáltak nekünk a
sógorok, sok pesti tüntetés után ugyanis
igen különös, hogy a járókelõk túlnyomó
többsége nem forgalmat akadályozó
csürhének nevezi a tüntetõket, hanem
hangot ad egyetértésének, netán csatlakozik is. Sõt, a bécsi rendõrök is
tisztában vannak vele, hogy békés tüntetésrõl lévén szó, nem kell léptennyomon belekötni az emberekbe.
Másfél óra felvonulás után rövid pihenõt
tartunk az Operánál, majd újult erõvel
vágunk neki az utcáknak, egészen addig,
míg délre oda nem érünk a Votivparkba.
A város közepén lévõ zöldben lepakolnak
a tüntetõk, koncert, beszéd, vita veszi
kezdetét. A szónokok és zenészek
egyaránt nyíltan, szavaik különösebb
megválogatása nélkül szidják Bush
elnököt, és az általa képviselt rendszert.
A szórakozáson kívül számos információs anyaghoz, szórólaphoz, pólóhoz,
plakáthoz, újsághoz juthatunk hozzá,
hogy az üzenetet továbbvigyük, és természetesen, hogy mindenki alaposan
megismerhesse a tüntetés célját.
Fél ötkor továbbállunk a parkból, hogy
eljussunk a következõ állomásig, a
Westbahnhofig. Sokadik meglepetés, egy
szervezõ ugyanis közli, menjünk metróval! Bizarr ötletnek tûnik számunkra, és
bizony a békés bécsi polgár számára is,

aki midõn gyanútlanul kilép a metróból,
egy antikapitalista tüntetéssel találja
szembe magát. Az ötlet azonban, talán
épp ezért, jónak bizonyul, csodával
határos módon kivitelezhetõ is. A
pályaudvarhoz érve még nagyobbra duzzad a tömeg, sokan ugyanis napközben
elmentek, hogy az ötórás találkozóra
visszatérjenek. Itt tanúi lehetünk a nap
fénypontját jelentõ szónoklatoknak,
zenének, míg végül a tüntetés ismét
tovább nem áll, hogy visszatérjen a
Votivparkba. Ezt azonban sajnos már
nem láthattuk, hiszen várt a vonatunk, de
biztosak lehetünk benne, hogy hasonló
szellemben folytatódott a program.
Az élménybeszámoló tanulsága pedig
nem más, minthogy valami oka lehet
annak, hogy miért van számottevõ
különbség a bécsi és a pesti tüntetés
résztvevõinek száma között. Egészen
más hozzáállással találkoztunk Bécsben,
melynek lényege egész egyszerûen az
érdeklõdés volt, míg Magyarországon
bizony teljes közönnyel találkozunk. Az
tüntetés résztvevõinek meghatározó
hányada alternatív fiatal volt, a lázadásra,
változtatásra leginkább fogékonyabb
réteg. Itthon azonban ez a réteg éppen
olyan közönyös, és legfeljebb szavakban
lázadó, mint a tömegkultúrával kibékült,
a világ problémáira kevéssé fogékony
többiek. Sajnos egyhamar aligha jön el az
az idõ, amikor valóban cselekedni akarnak a fiatalok, és amikor a tüntetéseket
szervezõ magyar békemozgalmak is
felismerik, radikálisabb, átfogóbb változtatásokra van szükség, a kritika nem csak
a háborút, hanem a háború okozóit is el
kell hogy érje. !
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“NYITOTT AMERIKA”
A Koreai Keresztény Szövetség (KCA),
mely az észak-koreai keresztények
egyesülése, elítélte az amerikai kormányt, amiért nem kaphattak vízumot az
Egyesült Államokba. A csoport az
Alabama állambeli Birmighambe utazott
volna, hogy részt vegyen az amerikai
presbiteriánus egyház (PCUSA) 217.
közgyûlésen. A 2,4 millió tagból álló
PCUSA az Egyesült Államok legnagyobb presbiteriánus tömörülése. A koreai szervezet által közzétett nyilatkozat
elítélte a nemzetközi gyakorlat és etikett
eme durva megszegését, a vallás elnyomását, és a KNDK szabad vallásgyakorlóinak korlátozását, továbbá
követelik, hogy az amerikai állam nyilvánosan kérjen bocsánatot teljesen jogsz-

erûtlen tettéért. Insik Kim, a PCUSA
ázsiai kapcsolatokért felelõs koordinátora
egészen a találkozó végéig próbálta
elérni az amerikai külügyminisztériumot,
válaszra azonban nem méltatták.
A KCA szóvivõje szerint az amerikai
állam célja nem más, minthogy fenntartsa a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságról alkotott hazug képet.
Mindenképpen meg akarják ugyanis
akadályozni, hogy kiderüljön, az általuk
elnyomónak, emberi jogokat semmibe
vevõnek kikiáltott ország állampolgárai
szabadon gyakorolhatják vallásukat.
Hangsúlyozta, a világ keresztény
szervezetei nem nézik el tovább az
Egyesült Államok nyílt és gátlástalan
elnyomási kísérleteit.

VIETNÁM VÉDI A GYERMEKEK JOGAIT
Vietnam nagyszerû példa a gyermekek
jogainak védelmére, mondta el Toshoyuki
Niwa, az UNICEF helyettes igazgatója
Hanoiban. Gia Khim miniszterelnökhelyettessel való találkozóján Niwa hangsúlyozta, hogy a világszervezet támogatni
fogja kísérleti beruházásaiban Vietnamot,
mivel az elmúlt idõkben mindig
megfelelõen használták fel a támogatásokat, és kitûnõen együttmûködtek a
nemzetközi segélyszervezetekkel. Vietnam
jelenleg 2010-ig tartó fejlesztési programját
végzi, melynek célja az elmaradottabb
területek gyermekeinek védelme.

KUBAI-ÁZSIAI KAPCSOLATOK
Ázsiai körútra indult delegációja
élén Esteban Lazo, a kubai állami
tanács alelnöke. A vietnámi, kínai és
laoszi
kommunista
pártok
meghívására érkezõ Lazo elmondta,
fontos hivatalokban lévõ politikusokkal fog tárgyalni, hogy országaik
jó kapcsolatát továbbfejlesszék. A
küldöttség
tagjai
még
Oscar
Martinez Cordivez és Angel Arzuaga
Reyes, a Kubai Kommunista Párt
Központi Bizottságának ideológia és
külügyi
osztályának
helyettes
vezetõi.

STOP BOMBER BROWN!
Azaz: Állítsuk meg bombázó Brownt,
hirdeti új plakátján a Brit Kommunista
Párt. Tiltakozásukat nem más váltotta ki,
mint Gordon Brown kancellár terve a
jelenlegi rakétarendszer lecserélésére. Az
újgenerációs nukleáris fegyverek 25 milliárd fontba kerülnének a brit államnak.
"Ebbõl a pénzbõl építhetnénk 40 korszerû kórházat, 40 modern iskolát, 120 ezer
új lakást biztosíthatnánk az embereknek.
Gordon Brown sosem nyeri el a brit nép
bizalmát, ha nem áll el a tervtõl" - mondta Robert Griffiths, Nagy-Britannia
Kommunista Pártjának fõtitkára.
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MEGALAKUL A ÚTTÖRÕVASÚT
Az Úttörõvasút építésére több egyéb helyszín is szóba került. Végül a
budai hegyek mellett döntöttek. A keskeny nyomközû (760 mm)
kisvasút építése 1948. április 11-én kezdõdött. A munkálatokat a
Széchenyi-hegyen kezdték. Az elsõ, 3 km-es szakaszt 1948. július 31én nyitották meg. A pályát 1949. június 24-én Ságváriliget, 1950.
augusztus 20-án Hûvösvölgy állomásig adták át.A gyerekek ingyenes,
játékos foglalkoztatása az Úttörõvasút megnyitása elõtt vitát váltott ki.
A gyakorlati tapasztalatok cáfolták az ellenvetéseket. Az elmúlt
csaknem 60 év bebizonyította, hogy a gyermekvasutas közösség és a
játékos formában teljesített szolgálatok hasznosak, és szinte összehasonlíthatatlanok bármilyen fiatal- és felnõttkori tapasztalatszerzéssel.
A Gyermekvasúton végzett szolgálatokban a gyerekek viszonylag
önállóan, a szokásos iskolai kötöttségek nélkül tevékenykedtek.
Felelõsségérzetüket növelte, hogy munkájuknak tétje van: gyakorlati és nem csupán elméleti - feladatokat kell megoldani, továbbá az, hogy
gyermekvasutasnak lenni saját korosztályuk és a felnõttek szemében egyaránt presztízzsel bír. A gyerekek jegyvizsgálóként és
pénztárosként megtanultak az idegen utasokkal szemben viselkedni, feladatukat magabiztosan végezni, információt nyújtani,
kisebb gyermekekkel, felnõttekkel egyaránt kommunikálni. A pénztárosok megtanultak pénzzel bánni, számolni, a pénzt
felelõsséggel kezelni. A rendelkezõk, naplózók és váltókezelõk a vonatok közlekedése és tolatási mozgások lebonyolítása kapcsán
végzendõ cselekvéssorokat, egymás munkájának irányítását (jelzõk, váltók, sorompó kezelését), a szomszéd állomással való kapcsolattartást, utastájékoztató berendezések mûködtetését, az események naplózását, stb. sajátítják el.

ÉVFORDULÓK
Június 22.

1941-ben a fasiszta Németország hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót.
A "Barbarossa-terv" alapján 150 német hadosztály lépte át rajtaütésszerûen a szovjet határt, hogy a tervezett villámháborúval még a tél beállta elõtt megsemmisítse a Vörös Hadsereget. Hitler céljai politikai agitációjának kezdete óta
arra irányultak, hogy az általa gyûlölt bolsevizmust legyõzze és a német életteret Kelet felé kibõvítse. Hitler a Szovjetunió
európai részének elfoglalására törekedett, s a Német Birodalom egyfajta gyarmataként kívánta azt kezelni: lakóit és kincseit (gabona, olaj, mangánérc) gátlástalanul kizsákmányolni. Parancsot adott arra, hogy a háborút a legkíméletlenebb
keménységgel folytassák, kiadta az ún. "Komissarbefehl"-t, amely elrendelte, hogy a Vörös Hadsereg valamennyi politikai
biztosát meg kell ölni. A Vörös Hadsereg decemberben Moszkva elõtt megállította a német elõrenyomulást.
Június 24.

1919-ben ellenforradalmi zendülés tör ki Budapesten a Tanácsköztársaság ellen.
A lázadás leverése után a Szövetséges Központi Intézõ Bizottság újraválasztja a Forradalmi Kormányzótanácsot. Elnök:
Garbai Sándor; elnökhelyettes: Dovcsák Antal; népbiztosok: külügyi: Kun Béla; hadügyi: Szántó Béla; belügyi: Landler
Jenõ; igazságügyi: Ágoston Péter.
Június 24..

1950-ben megkezdõdik a koreai háború
Ezen a napon Kelet-Ázsiában kezdetét veszi egy hároméves háború, amely az Egyesült Államok beavatkozása folytán a világbékére nézve is veszélyessé válik.
A nyugati hatalmak által lebecsült észak-koreai alakulatok az Egyesült Államok június 27-i beavatkozása ellenére, a puszani hídfõbe szorították vissza az ellenséget. Az amerikai csapatok fõparancsnokságát Douglas MacArtur tábornok vette át, s az ENSZcsapatokat is vezényelte. Szeptember 15-én MacArtur sikeres ellentámadást indít. Kínai önkéntesek segítsége folytán október
végén stabilizálódik a front a 38. szélességi fok mentén (1951. április 11.).
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UTOLSÓ OLDAL

EMLÉKEZZÜNK
KÁDÁR JÁNOSRA!
A MAGYAR KOMMUNISTA
MUNKÁSPÁRT
KÁDÁR JÁNOS HALÁLÁNAK
17. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL MEGEMLÉKEZÉST ÉS
POLITIKAI NAGYGYÛLÉST TART

2006. JÚLIUS 1-ÉN, SZOMBATON
11 ÓRAKOR A FIUMEI ÚTI TEMETÕBEN.
BESZÉDET MOND:
THÜRMER GYULA,
A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
ELNÖKE

EMLÉKEZZÜNK
ÉS DEMONSTRÁLJUNK!
EGYÜTT!
A MUNKÁSPÁRT CSEPELI SZERVEZETE A KÁDÁR MEGEMLÉKEZÉSRE
IDÕZÍTVE

KÉTFAJTA

CSINÁLTATOTT

KÁDÁR

BÉLYEGET

JÁNOS

ELVTÁRSRÓL

A

BÉLYEGEKÉRT

52

FORINTOS LE-

VELET LEHET ELKÜLDENI, MEGVÁ-

200 FORINTÉRT A JÚLIUS
1-I ÜNNEPSÉGEN.
A KÜLÖNBÖZETTEL A MUNKÁSPÁRSÁROLHATÓ

TOT KÍVÁNJÁK TÁMOGATNI A CSEPELI
ELVTÁRSAK.

