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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
SÓLYOM FÖLÖSLEGES IGYEKEZETE
Nem irigylem Sólyom Lászlót, aki összehívta
az '56-os szervezeteket, na meg a pártokat, és
megkísérli meggyõzni õket, hogy ne anyázzák
egymást október 23-án, ne vegyék el egymás
elõl a mikrofont, ne fütyüljék ki egymás
szónokait, ne hajítsák a Dunába a kormány
által javasolt állami kitüntetéseket. Ha másért
nem, hát azért, mert Gyurcsány miniszterelnök
ide csõdítette a félvilágot. Fütyülés nélkül az
Úszó Európa Bajnokságon sem úsztuk meg,
miért lenne ez másként októberben? A miniszterelnök is érti, hogy nagy balhé lehet az
egészbõl. Gondolom ezért kérte fel eleve Sólyom Lászlót, hogy õ mondja a hivatalos
beszédet, pedig Gyurcsány imád szónokolni.
Én meg azt mondom: kár az ország vezetõinek
fáradozásáért. Október 23-a nem a magyar nép
közös ünnepe, akárhogyan is próbálják ezt
bemagyarázni. De nincs ezzel semmi baj.
Annak idején április 4-ét sem tekintette mindenki ünnepnek. November 7-én pedig még
édesanyám is bablevest fõzött ünnepi lakoma
helyett, mert valahogyan nem érezte át a Nagy
Október szellemét. Ettõl még kommunista lett
a fiából. Nem kellene aggódni október 23-a
miatt sem. Mit akar a kormány ezzel bizonyítani? Azt, hogy a nyugati világ befogadta õket,
az egykori KISZ-vezéreket? Nem kell, tudjuk,
itt volt Bush, felszentelte õket. Ennyi. Vagy
talán azt akarja bizonyítani, hogy Wittner
Mária szereti Gyurcsányt? Nem szereti és soha
nem is fogja szeretni. Megmondom, hogy szerintem normális ember mit fog tenni október
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23-án. Három napos ünnep lesz, úgyhogy már
pénteken elhúzza csíkot és élvezi az '56 után
szerzett telkén az õszi nap utolsó sugarait.
TÛZOLTÓ LESZEL ÉS KATONA…
Gyermekkoromban sokat nyaraltam Csongrádon. Nagynéném férje tûzoltó fõtörzsõrmester
volt, és mindig felnéztem rá. Becsültem a tûz
ellen küzdõ embereket, mindig is nehéz
munkát végeztek, és sohasem fizették meg
õket rendesen. A rendszerváltás után egyesítették a polgári védelmet és a tûzoltóságot, és
létrejött a katasztrófavédelem. Ezen a területen
dolgozott egy kiváló ismerõsöm. 2002-ben,
mint ismeretes, a Munkáspárt a második fordulóban támogatta az MSZP-t, és ezzel hatalomhoz segítette õket. Utólag nézve hiba volt,
de akkor sodródtunk a tömeghangulattal. (Ez
az, amit soha sem szabad csinálni.) Nos, 2002ben Kovács László megüzente, hogy kérjünk
cserébe, ami csak szem-szájnak ingere, õk
majd teljesítik. A Munkáspárt számára fontos
politikai pozíciókat kértünk a budapesti önkormányzatban, és egészen véletlenül a katasztrófavédelemnél. Jó szívvel ajánlottam
ismerõsömet fõigazgatónak, mivel értett hozzá,
profi volt. A szocik nagyon elcsodálkoztak, és
közvetítõkön keresztül megkérdezték, hogy
honnan tudok én errõl? Én meg azt kérdeztem,
hogy mirõl? Természetesen csak magamban,
mégsem árulhattam el, hogy nem vagyok jártas
a belsõ ügyeikben. Nos, kiderült, hogy itt nagyon sok pénz van. Na, nem a tûzoltók zsebiben, hanem azoknál, akik egy-egy kiadós
árvíz után megbízást
kapnak a helyreállítási munkákra, akik
részesülnek az állami
pénzek elosztásából.
Mondanom sem kell,
hogy a szocik nem
adták nekünk ezt a
posztot, s persze
semmit sem teljesítettek abból, amit
ígértek.
Mindez
annak kapcsán jutott
eszembe,
hogy
Gyurcsányék
átszabták most az állami apparátust, az
összes fegyveres

embert átrakták az új rendészeti minisztériumba, de a katasztrófavédelem, amely szintén
félkatonai szervezet, az önkormányzativá átkeresztelt belügyben maradt. Aminiszter pedig
az MSZP egyik kiválósága. Nagyon bizakodok, hogy azért csak jut majd a budapesti
tûzoltók sisakjára is…
DIKTATÚRA? DIKTATÚRA!
Keményen ostorozzuk a Gyurcsány-kormányt a megszorító intézkedésekért. Hát,
nem is szép dolog elvenni a többségtõl,
csak azért, hogy a kisebbségnek ne
legyen rosszabb, sõt, hogy inkább jobb
legyen nekik. Úgyhogy bíráljuk, támadjuk õket rendesen. Szidjuk Kókát, Veresst, na persze Gyurcsányt, és elfeledkezünk Szilvásy György úrról, a kancellária miniszterrõl. Azt hisszük, hogy egy
rohadtul demokratikus országban élünk,
és büntetlenül jártathatjuk a szánkat. Azt
jó ideje nem gondolja már senki
komolyan, hogy az ország nagyjait
érdekli az, amit mondunk, de a látszat
olyan édeskésen demokratikus volt. Nos,
nem is tudom, hogy leírhatom-e
szabadon Szilvásy úr nevét? Talán ma
még igen. Ez a szikár, sportos kinézetû
ember ma nagyobb hatalommal rendelkezik, mint bárki az országban. Hozzá
fut be minden információ, és õ intézkedik
mindenben, miközben legfeljebb a miniszterelnöknek kell beszámolnia. A Miniszterelnöki Hivatal vezetõjeként sok
minden más mellett közvetlenül irányítja a
titkosszolgálatokat, a szervezett bûnözés
elleni szervezetet, de még a terror-elhárítás
is hozzá tartozik. Mellesleg õ a Nemzetbiztonsági Kabinet feje. Hirtelenjében olyan
hatalmi koncentrátum jött létre, amilyen az
USA-ban a nemzetbiztonsági minisztérium,
vagy amilyen a Harmadik Birodalomban
volt a Birodalmi Biztonsági Fõhivatal. Mi
indokolja a hatalom ilyen végletes koncentrációját? Mi indokolja a diktatúrát? Jönnek a tatárok vagy a törökök? Vagy a magyar tõkésosztály már nem tudja másként
fenntartani a hatalmát? Vagy egyszerûen a
mostani politikai elit elégíti ki hatalmi
vágyát ezen a perverz módon?
THÜRMER GYULA
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A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
TÍZ ÉVIG NEM ENGEDNE ÚJABB PLÁZÁT ÉPÍTENI
SZÉKELY PÉTER, A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT FÕPOLGÁRMESTERJELÖLTJE

EZÚTTAL

FÕVÁROSI

ÁRUHÁZA ELÕTT BESZÉLT.

A

TESCO

EGYIK

FÉNYKÉPEZNI A MULTI KÉPVISELÕI NEM
ENGEDTEK.

A Magyar Kommunista Munkáspárt gazdasági, társadalmi, környezeti és szociális
szempontból is tiltakozik a szupermarketek ésszerûtlen elburjánzása ellen kezdte szokásos pénteki sajtótájékoztatóját nem sokkal lapzártánk elõtt Székely Péter.
Budapest, és sajnos több vidéki
nagyvárosunk eddig követett városfejlesztési koncepcióját akár így is
leírhatnánk: bevásárlóközpontot, minél
többet, sokszínû, közösségi célú
városközpontok helyett, lehetõleg közpark helyére! Budapest jelenlegi urai
ezzel több legyet ütnek egy csapásra: a
kiskereskedõk lehúzzák a rolót, a helyi
beszállítók tönkremennek, a bevásárlóutcák lezüllenek, az embereknek többet
kell közlekedniük napi bevásárlásuk
érdekében, a játszótér eltûnik; fák-bokrok
helyett a gyerekek kirakatok között kószálva nevelkednek falánk fogyasztóvá. Aki
madárfüttyöt óhajt, fáradjon szupermarket
alagsorába, az egzotikus kisállatkereskedésbe!
És akkor most komolyra fordítjuk a szót mondta a kommunista politikus.
Bár nagyon sok, fõleg kiskeresetû család és
nyugdíjas szorul rá arra, hogy az ilyen
bevásárlóközpontok olcsóbb, ugyanakkor
gyakran silány, rossz minõségû termékeit
vegye, mindennek súlyos gazdasági
következményei vannak: a magyar ter-

A TESCO JELSZAVA: A LEGKISEBB IS SZÁMÍT! S VALÓBAN, A MULTINACIONÁLIS
ÁRUHÁZLÁNC A LEGKISEBB BOLT TÖNKRETÉTELÉBEN IS ÉRDEKELT MAGA KÖRÜL.

mékek és a kistermelõk kiszorulnak a
kereskedelembõl. Ha egy környéken épül
egy bevásárlóközpont, tucatjával szûnnek
meg boltok, hagyományos áruházak. Elfogadhatatlan az is, hogy az önkormányzatok
gyakran a legértékesebb ingatlanjaikat
kótyavetyélik el a tõkeerõs multinacionális
cégek részére. Azokat a területeket, ahova
parkokat, állami bérlakásokat, szabadidõs
és kulturális létesítményeket építhetne egy
új, valóban az itt élõk érdekeit szolgáló
fõvárosi vezetés.
Mindannyian tudjuk, hogy ezeknek a
bevásárlóközpontoknak jelentõs része nem
a vevõbarát kereskedés mintapéldánya. A
fogyasztóvédelem rendre elfogadhatatlan
állapotokat tár fel. Meghatározatlan eredetû silány termékeket, romlott élelmiszereket hordanak ide. Megengedhetetlen-

nek tartjuk, hogy Magyarország a multinacionális cégek másutt eladhatatlan termékeinek lerakóhelyévé, az emberek pedig
azok fogyasztóivá váljanak.
A Munkáspárt elfogadhatatlannak tartja az
ilyen nagykereskedelmi központokban
jellemzõ, embertelen foglalkoztatási viszonyokat is: azt, hogy a felvett fiatalokat
sokszor csak próbaidõre alkalmazzák,
hiányzik a minimális érdekvédelem is,
tiltják a szakszervezetek létét.
A Munkáspárt a Fõvárosi Közgyûlésben
legalább tíz évi idõtartamra építési-stopot
kezdeményezne a bevásárlóközpontokra, s
azt, hogy a fõváros a kerületekkel közösen
térképezze fel a fõváros még meglévõ
zöldterületi
ingatlanjait,
s
azok
hasznosítására új, komplex és közös terv
készüljön. !

AMIT AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL TUDNI KELL
A KÖZTÁRSASÁGI

ELNÖK

2006.

2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKAT. EZZEL HIVAUGYAN A BELÜGYMINISZTER RENDELETBEN MÉG NEM ÍRTA KI A
HATÁRNAPJAIT, DE AZOKAT A TÖRVÉNYI SZABÁLYOKBÓL HOZZÁVETÕLEGESEN

OKTÓBER

1-RE

KIÍRTA A

TALOSAN IS ELINDUL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY.
VÁLASZTÁSI FOLYAMAT ÚGYNEVEZETT

KISZÁMÍTHATJUK.
A LEGFONTOSABB IDÕPONTOK, AMELYEKRE KÉSZÜLNI KELL, AZ ALÁBBIAK:
- AZ AJÁNLÓ SZELVÉNYEKET MÁR JÚLIUS LEGVÉGÉN, AUGUSZTUS LEGELEJÉN (VÁRHATÓAN JÚLIUS 28. ÉS AUGUSZTUS 3.
KÖZÖTT) KIVISZIK A VÁLASZTÓKNAK, AZAZ AZOKAT ETTÕL LEHET ÉS KELL IS GYÛJTENI.
- SZEPTEMBER 6. - AZ AJÁNLÓSZELVÉNYEK GYÛJTÉSÉNEK VÉGSÕ HATÁRIDEJE
- SZEPTEMBER 7-11. - A KÜLÖNBÖZÕ SZINTÛ JELÖLTEK ÉS LISTÁK BEJELENTÉSÉNEK VÉGSÕ HATÁRIDEJE
- SZEPTEMBER 11-TÕL - A KAMPÁNY UTOLSÓ, INTENZÍV SZAKASZA
- OKTÓBER 1. (VASÁRNAP) - AZ EGYFORDULÓS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS NAPJA
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ELKEZDTÜK A KAMPÁNYT!

A MUNKÁSPÁRT KÕBÁNYÁN ELKEZDTE BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁT. KÉPÜNKÖN A PÁRT KERÜLETI
POLGÁRMESTERJELÖLTJEI: VAJDA JÁNOS, ARATÓ ISTVÁN, PAULIK PÉTER ÉS HAJDÚ JÓZSEF. SZÉKELY PÉTER FÕPLGÁRMESTERJELÖLT ÉS THÜRMER GYULA, A BUDAPESTI LISTA VEZETÕJE.
A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT A METRÓ KÕBÁNYA-KISPEST VÉGÁLLOMÁSÁNÁL, A BUSZPÁLYAUDVAR ELÕTT TARTOTTA ÖNKORMÁNYZATI KAMPÁNYNYITÓJÁT
AUGUSZTUS 18-ÁN. BEMUTATKOZOTT SZÉKELY PÉTER, A PÁRT FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE, ÉS A MUNKÁSPÁRT KERÜLETI POLGÁRMESTER-JELÖLTJEI IS. SZÉKELY PÉTER MELLETT
BESZÉDET MONDOTT THÜRMER GYULA, A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT ELNÖKE
ÉS FÕVÁROSI LISTAVEZETÕJE. ALÁBBIAKBAN EZEKBÕL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.
Tisztelt Budapestiek!
Munkások!
Dolgozók! Munkanélküliek!
Kis-és középvállakozók!
Kisnyugdíjasok!
Barátaim!
Október elsején választunk. Választunk
képviselõket,
polgármestereket.
Választjuk azokat, akik majd rólunk döntenek. De vajon csak errõl van-e szó?
Vajon homokba kell-e dugni a fejünket
és azt hangoztatni, hogy minden rendben
van Magyarországon? Vajon azt kell-e
mondogatnunk, hogy jól élünk, jobban
már nem is élhetünk? Vajon igaz-e, hogy

csak helyi képviselõket választunk, és
nem az ország sorsáról döntünk?
Ez a választás is rólunk szól. Áprilisban
rosszul döntött a munkásember.
Beszavazta a Gyurcsány-féle milliárdosokat a kormányba. Még tapsolt is
hozzá. Most meg húzhatja a száját,
amikor drágább a benzin, a kenyér, a gáz,
egyszóval minden.
Az ország és Budapest vezetõi hazudnak
nekünk.
Hazudnak nekünk, mikor azt mondják,
minden rendben, jó úton haladunk.
Hazudnak az ország és Budapest vezetõi.
Hazudnak, amikor azt mondják, másképp
nem lehetne.

Hazudnak most, és hazudtak a rendszerváltáskor is, mondván, nincs más
választás.
Ígéretektõl, szivárványszínû jövõképtõl
hangos az ország, a fõváros, a kerület.
Megcsináljuk, megoldjuk, véghezvisszük, megépítjük. Hazudnak!
Hazudnak, amikor azt mondják értünk
dolgoznak. Nem! Magyarország és
Budapest vezetõit egy dolog érdekli: a
pénz! Közös pénzünk, amit befizetünk
adóban, amit befizettetnek velünk adóban
a kenyéren, a tömegközlekedésen, mindenen. Õk akarják elosztani. Úgy, hogy
pártjaiknak, a hozzájuk közel lévõ vállalkozásoknak, a multiknak több legyen!
A Magyar Kommunista Munkáspárt is
érdeket szolgál. A munkás, a dolgozó, az
elnyomorított kis- és középvállalkozó
érdekét. Azt akarjuk, hogy nekik jobb
legyen. A szegények és nem a gazdagok
mellett vagyunk. Rosszabb lesz a multinak, a nagyvállalkozónak, a harácsoló
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THÜRMER: HAZUDNAK!
pártvezérnek, ha mi dönthetünk? Igen!
Sokkal rosszabb. Kevesebbet fognak keresni, kevesebbet fognak lopni, rosszabbul
fognak élni. Annyit fognak kapni a közösbõl, amennyit megérdemelnek. Amennyiért
megdolgoztak. Ugyanis mi is annyit
kapunk, amennyi tényleg jár a munkánkért.
A munka az egyetlen út a fejlõdéshez, a
jobb élethez.
Jusson nekünk is, a szegényeknek munka,
iskola, szórakozási lehetõség, orvosi rendelõ és kórház. Olcsó lakbérû önkormányzati lakásokat építsenek. Drága lakóparkok helyett a lakótelepi panellakások
felújítására kell fordítani közös pénzünket.
Életre szóló eladósodás helyett elfogadható
támogatási rendszert akarunk. Ne bankár
gazdagodjon, csak azért, mert kölcsönad.
A települési könyvtárakban és mûvelõdési
házakban az önkormányzatok biztosítsanak
huszonnégy órás lehetõséggel ingyenes
Internet hozzáférést.
Személyi összefonódások és korrupció
helyett tiszta helyi közéletet, botrányhõsök
helyett feddhetetlen képviselõket és ügyintézõket akarunk.
Helyi kiskirályságok helyett tényleges
beleszólást a helyi ügyek eldöntésébe.
Titkolódzás helyett teljes hozzáférést minden helyi ügyhöz, lobbizás helyett társadalmi vitát és helyi népszavazást mind több
ügyben.
Hetekig tartó várakozás helyett gyors és
kulturált ügyintézést az önkormányzati
irodákban. Budapest ne a hivatalnokoké, az
itt élõ embereké legyen. A fõváros ügyeit
egy helyrõl irányítsák, de jól!
Lehetséges ez? Igen. A várost, a kerületet
azoknak az érdekében kell irányítani, akik
ott élnek. Olyanoknak, mint Székely Péter
fõpolgármester-jelöltünk.
Mi itt élünk, tudjuk, hogy kórházra vagy
látványos, méregdrága úszómedencékre
van-e szükség. Ha tudjuk, merjünk is
választani, elmenni, szavazni, dönteni. Mi
nem hazudunk. Nem tudunk csodát tenni.
Még akkor sem, ha a Magyar Kommunista
Munkáspárt megnyerné a választásokat.
Csak azt ígérjük, amit betartunk. Mindig
úgy fogunk tenni, ami a munkás érdekében
áll. Merjük ezt ígérni, mert tudjuk, hogy
betartjuk. Mi nem adtuk el elveinket akkor,
amikor mindenki más azt tette.
Megtartottuk elveinket, betartjuk ígéreteinket.

A BUDAPESTI LISTA
A N AGY-B UDAPESTI R EGIONÁLIS E LNÖKSÉG

JÓVÁHAGYTA A

2006.

ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON INDÍTANDÓ BUDAPESTI LISTÁT:

T HÜRMER G YULA ,

KÖZGAZDÁSZ , A

M UNKÁSPÁRT

ELNÖKE , LIS -

TAVEZETÕ

S ZÉKELY P ÉTER , PEDAGÓGUS , A M UNKÁSPÁRT E LNÖKSÉGÉNEK
TAGJA , FÕPOLGÁRMESTER - JELÖLT
K AJLI B ÉLA , NYUGDÍJAS , A M UNKÁSPÁRT KB TAGJA , NBRE TAGJA
VAJDA J ÁNOS , ALKALMAZOTT, A M UNKÁSPÁRT ALELNÖKE , POL GÁRMESTER - JELÖLT
F OGARASSY Z SUZSANNA , POSTÁS , A NBRE TAGJA
K EREZSI L ÁSZLÓ , ALKALMAZOTT, A M UNKÁSPÁRT E LNÖKSÉGÉNEK
TAGJA , X. KERÜLETI POLGÁRMESTER - JELÖLT
G ILICZE ATTILA , POSTÁS , A NBRE TAGJA ,
N AGY J ÁNOS , RAKTÁROS , XXI. K ERÜLETI POLGÁRMESTER - JELÖLT
V ÁNCSA C SABA , MUNKÁS , A B ALOLDALI F RONT-K OMMUNISTA I FJÚSÁ GI S ZÖVETSÉG TAGJA
B ENYOVSZKY G ÁBOR , MÉRNÕK , POLGÁRMESTER - JELÖLT
H AJDÚ J ÓZSEF, PEDAGÓGUS , XIV. KERÜLETI POLGÁRMESTER - JELÖLT
A RATÓ I STVÁN , NBRE TAGJA , POLGÁRMESTER - JELÖLT
PAULIK P ÉTER , ALKALMAZOTT, IX. KERÜLETI POLGÁRMESTER - JELÖLT
R ÓNAI K ATALIN , ALKALMAZOTT, VI. KERÜLET
KOZÁK ANDRÁS, PEDAGÓGUS, A MUNKÁSPÁRT KB TAGJA, A NBRE TAGJA.

6

2006. augusztus 25.

HÉT TÉMÁJA

EGYSÉGES BUDAPESTET!
SZÉKELY PÉTER:
PANELFELÚJÍTÁST!

Budapest kettéosztottságának megszüntetését nevezte egyik legfõbb feladatának pénteki fõvárosi kampányindítóján Székely Péter, aki a Magyar Kommunista Munkáspárt
színeiben száll versenybe a budapesti fõpolgármesteri posztért. "A Munkáspárt azért
indul az önkormányzati választáson, és azért indulok én fõpolgármester-jelöltként,
mert meg akarjuk akadályozni, hogy továbbra is szét legyen szakítva ez a város" mondta a fiatal kommunista politikus, hozzátéve, "a belváros kerületek épülnekszépülnek, rengeteg látványberuházással, miközben a külvárosokban semmi nem
történik, elmaradnak a felújítások, s a tömegközlekedés fejlesztése". A Magyar Kommunista Munkáspárt követeli a szociális lakásépítés újraindítását, és olyan fõvárost
szeretne, "ahol mindenki otthon érezheti magát".

EGYSÉGES ÉS OLCSÓ VÁROST!
KEVESEBB POLITIKUST, KÉPVISELÕT!
NE CSAK A BELVÁROS SZÉPÜLJÖN!
HATÉKONY PANELFELÚJÍTÁST!
LAKÓPARKOK HELYETT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSÉPÍTÉST!
A BKV A TÖBBSÉGET SZOLGÁLJA!
SÛRÛBB JÁRATOKAT A KÜLSÕ KERÜLETEKBÕL!
A MUNKÁS ÉS NE A BEGYEPESEDETT LIBERÁLIS URAK VÁROSÁT ÉPÍTSÜK!

“Ennek a rossz kormánynak van egy jó
törvénye, ez a Panel Plusz program. Ez
azt jelenti, hogy a panelfelújításokat
három részbõl finanszírozzák, egyrészt
maguk a lakók, másrészt maga az
állam, a kormány, harmadrészt pedig a
helyi önkormányzat. S itt kezdõdik
számunkra a probléma. Mi egy centralizált Budapestet szeretnénk. Olyan
Budapestet, ami erõs, és hatékonyan
mûködik. Szerintünk a panelfelújításoknál ezt a harmadik részt nem a
kerületi önkormányzatoknak kellene
vállalni, illetve jelentkezni rá, hanem
magának a fõvárosnak. Ahhoz képest,
hogy Budapesten van a legtöbb panellakás, ahhoz képest Budapesten minimális a Panel Plusznak a felhasználtsága.
Mi úgy gondoljuk, hogy Demszky
Gábor 16 éves liberális uralkodása
alatt Budapest szétesett. Van 23
kiskirályság, ennek a 23 kiskirályságnak van 23 udvartartása, és ez szerintünk nemcsak, hogy nem hatékony, de
drága is.
Úgy gondoljuk, hogy újra kellene osztani a lapokat, a Fõvárosi Önkormányzatra vonatkozó törvényben újra meg
kéne szabni a hatásköröket. Egy
kerületi önkormányzatnak legyen a
hatáskörében az oktatás, legyenek
hatáskörében a kulturális intézmények.
De semmi esetre sem tartozzon hozzá
az úthálózat vagy a tömegközlekedés.
Ezt fõvárosi kézbe kell venni.
Ezért a második legfontosabb kérdés a
közlekedés.
Azzal
szeretnénk
foglalkozni, hogy miért a külvárosokban ritkítják a járatszámokat, miért a
külvárosokban járnak legritkábban a
tömegközlekedési eszközök. Milyen
az úthálózat, milyen az útfelújítás
struktúrája.
A harmadik nagy kérdés a plázák
kontra kiskereskedõk, kistermelõk.
Budapesten plázaépítési mánia van,
már mindenhol engedik, hogy felhúzzanak
egy
bevásárlóközpontot.
Miközben a kiskereskedõk, a családi
boltok tönkremennek.”

MUNKÁSPÁRT
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FELELJEN
A KORMÁNY!
Mint az valamennyiünk számára ismeretes, az
MSZP-SZDSZ kormány az államháztartási
hiány csökkentése érdekében számos olyan
intézkedést hajtott végre, amelyek rontják a társadalom túlnyomó többségének anyagi
helyzetét, és további intézkedések szükségességérõl, elõkészítésérõl folyik szakmai,
politikai vita.
Ennek a vitának egyik elemével kapcsolatban
fontosnak tartjuk, hogy a Munkáspárt is
foglaljon állást. Javasoljuk, hogy lépjünk fel
minden olyan kísérlettel szemben, amely az
államháztartási hiány csökkentését a nyugdíjak
értékállóságának, a nyugdíjasok jövedelmi
helyzetének gyengítésével akarja elérni.
Igaz, a kormány MSZP által funkcióba juttatott
pénzügyminisztere többször nyilatkozott úgy,
hogy a nyugdíjasok jövedelmi helyzetét nem
kívánják rontani. Veszélyesnek tartjuk azonban,
hogy a kisebbik kormánypárt szakértõi szerint
elkerülhetetlenné vált a költségvetés "szent
tehenének"
nevezett
nyugdíjrendszer
módosítása, és a vita újból és újból fellángol.
Veszélyesnek tartjuk továbbá, hogy az írott és
elektronikus sajtóban olyan elemzések jelentek
meg, miszerint a nyugdíjasokat ellátó rendszerek nemzetközi vonatkozásban is teljesítõ
képességeik felsõ határára értek, hiszen - és ez
az érvelések közös alapja - egyre több nyugdíjast kell eltartani egyre kevesebb aktív dolgozónak.
Munkáspárt XII. kerületi szervezete szerint ez
az érvelés hamis és veszélyes.
Hamis; mert nem veszi figyelembe a technológiai
fejlõdés
következtében
elért,
termelékenység-növekedésbõl
származó
lehetõségeket, és veszélyes, mert megpróbál
ellentétet gerjeszteni a társadalom

különbözõ generációi között.
Az egyre fejlõdõ technika
segítségével ugyanis semmilyen nehézséget nem jelenthet
a növekvõ számú nyugdíjas
réteg szükségleteinek és az
aktív
réteg
növekvõ
igényeinek kielégítése, még
akkor sem, ha valóban változik az aktív dolgozók és a
nyugdíjasok létszámaránya.
Az említett érvelés különösen
hamis azokban az országokban, így Magyarországon is,
ahol
korábban
tervgazdálkodás volt a jellemzõ.
Ezekben az országokban a
nyugdíjas generáció felhalmozott munkája az egész nép
tulajdonát képezõ állami vagyonban testesült meg,
melynek profitja ma bõségesen fedezhetné a nyugdíjas korosztály igényeit,
ha az a privatizáció során a felelõs politikai
osztály, politikai-gazdasági elit felelõtlen döntései következtében nem került volna ki a magyar állam tulajdonából, és nem került volna át
külföldi államok és magánszemélyek tulajdonába.
A Munkáspárt XII. kerületi szervezetének a
véleménye szerint az államháztartás tartós
hiánya a felelõtlen és átgondolatlan privatizációra vezethetõ vissza, ennek
következményit próbálja a felelõs politikai
osztály jelenleg kormányzati pozícióban
lévõ egyik pártja a nyugdíjas rétegekre hárítani.
A Munkáspárt XII. kerületi szervezete

tiltakozásra szólít fel mindenkit annak
érdekében, hogy a nyugdíjasok helyzetét
rontani kívánó szakértõi vélemények és a
sajtóban megjelenõ hamis közvéleményformáló állásfoglalások ne erõsödhessenek
meg, és a kormányzati döntésekben azok a
jövõben se nyerjenek teret. Tiltakozásra
szólítunk fel azért is, hogy ne következzen
be e hibás logika alapján a generációk
mesterséges szembeállítása, és ne lehessen
gyengíteni a nyugdíjas korosztály önbecsülését.
DEÁK ANTAL ALAPSZERVI TITKÁR
HORVÁTH LÁSZLÓ ALAPSZERVI TITKÁR
SÁNDOR GYÖRGY KERÜLETI ELNÖK

BORSODBAN LESZ LISTA!
A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI ELNÖKSÉGE BEJELENTETTE: RENDELKEZIK A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÓSZELVÉNYEKKEL. EZ A TÍZEZERNÉL ALACSONYABB LÉLEKSZÁMÚ
TELEPÜLÉSEKRE VONATKOZIK, VAGYIS A MEGYE MINDEN KISTELEPÜLÉSÉN
LEHET A PÁRTRA SZAVAZNI A MEGYEI KÖZGYÛLÉSBE JUTÁS ÉRDEKÉBEN. A
PÁRT LISTAVEZETÕJE SZÁDVÁRY GYULA, AKI AZ ELÕZÕ KÉT ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕI VÁLASZTÁSON A PÁRT KÉPVISELÕ-JELÖLTJE VOLT. !
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VÉLEMÉNY

EGYES MARXI ALAPFOGALMAK VÉDELMÉBEN
Schmidt Mária történész, a Terror Háza igazgatója Tamás Gáspár Miklós (TGM) filozófussal bocsátkozott vitába a Népszabadság
(augusztus 17.) hasábjain, majd az MTV1
Napkelte címû mûsorában (augusztus 19.).
Schmidt Mária megpróbálta ízeire szedni a
bölcselõt, amiért az kísérletet tett meghatározni
a "baloldaliság" minimumát. Ezúttal nem
TGM-mel próbálok polemizálni (bár a tõle
megszokott fejtegetéseiben bõven találni anarchikus, önkényes megállapításokat), inkább
kolleginámhoz lenne egy-két keresetlen
szavam. Egyik "vádja" a filozófus ellen, hogy
olyan - szerinte elavult - marxista fogalmakat
használ, mint a burzsoázia, proletariátus, osztály, osztályharc, stb. A történészasszony nyilván egy a (nem létezõ) burzsoázia által felállított üvegházban él, mely heremetikusan elzárja
õt a létezõ kapitalizmustól, de az is lehet, hogy
túl sok olyan történelmi, politológiai, szociológiai mûvet olvas, kritikai hozzáállás nélkül,
mely megzavarta tisztánlátását. Bizonyára 2030 évvel ezelõtt a TGM, de Marx és Lenin által
is használatos fogalmak felett nem csodálko-

zott el ennyire. Lehetséges, hogy a kollegina
áttért a dialektikus materializmusról - Berkeley
hatására - a szubjektív idealizmusra, miáltal
immár nem hiszi el a létezõnek azt, amit nem
akar elhinni? Régi polgári tétel, hogy megszûnt
a proletariátus. Vagyis munkavállalók vannak,
de nem proletárok. A proletár, - Karl Marx
szerint - olyan dolgozó, akinek nincsenek termelési eszközei, ezért kénytelen munkaerejét
áruba bocsátani a termelési eszközökkel rendelkezõ tõkésnek. Igaz, tõkések nincsenek,
csak munkaadók. Mibõl lesz az értéktöbblet,
ami érdekeltté teszi a vállalkozót, hogy idegen
munkaerõt alkalmazzon? Mibõl lesz a tõke, ha
nincsen kizsákmányolás? Megannyi kérdés
amire választ kap, ha kézbe veszi Marx "A
tõke" címû mûvét. (Ezt a nagyszabású munkát
nyugaton minden egyetem kézikönyvtárában
bármely hallgató megkaphatja.) Schmidt
Mária is magáévá tette azt a polgári nézetet,
miszerint a tudományos szocializmus megalapítói korában a kékköpenyes proletárok,
akiket összezsúfoltak egy nagyobb
munkateremben,
könnyebben
voltak

szervezhetõk, mint ma, amikor a fejlett technika mellett kevesebb munkást alkalmaznak a
nagyüzemekben. Ám a mai informatikai "társadalom" ezt a hátrányt bõven kompenzálja.
Hogy megszûnt volna az osztályharc? Nyugaton a pilóták, nagyüzemek, vasutasok körében
mindennapi jelenség a jobb életkörülményért
folyó munkabeszüntetés. Elavult volna a forradalom? Egy olyan jelenségrõl lenne szó, ami
csak a marxizmus technológiájában szerepelne
és nem a valóságban? A történész Schmidt
Máriának illene tudni, hogy a formációváltás
végrehajtói (amennyiben elõrehaladásról van
szó és nem ellenforradalomról) minidg a forradalmak voltak és semmi okunk nincs
hinni abban, hogy a jövõben ez másként
lesz. A tõkések számára kellemetlen
jelenségek verbális tagadása semmit nem
változat azok létezésén, mint ahogyan a
sziklafalra vésett mammut, nyíllal való
érintése sem befolyásolja a vadonban
élõk életét.
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.
Életünk minden percében találkozunk

az állammal. Millió törvény szabályozza életünket, amelyeket az állam hoz.
Ugyancsak az állam veti ki az adókat, és
az állam visz el, büntet meg, ha nem
fizetjük. Néha az a benyomásunk, hogy
az állam valami jót is tesz, hiszen
fenntartja a kórházakat, az iskolákat, a
rendet az utcán. De az állam viszi el a
fiataljainkat is az izraeli agresszió elleni
tüntetésrõl, és az állam folytat pert a
Munkáspárt vezetõi ellen.
Az államot senki sem ismeri személyesen. Az állam egyszerre semmi, és mindenki. Az állam semmi más, mint egy
eszköz. Az állam mindig annak a
kezében van, aki hatalmon van. Ma
Magyarországon a tõkésosztály van
hatalmon. Mivel ez így van, fölösleges
azt várni az államtól, hogy visszaadja a
vörös csillagot a munkásságnak, és
olcsó bérlakás épít nekik Csepelen.
Nem teszi. Az állam a tõkéseké, de azt a
látszatot kelti, hogy mindenkié, az
egész társadalomé. Ezt, sajnos, sokan
elhiszik. Pedig láthatjuk az ellenpéldákat. Aki milliárdokat lop, azt nem

bántják, aki a kenyérre valóra lop, azt
lecsukják. A kisember adóját növelik, a
gazdagét nem, vagy csak módjával. Az
állam nem a miénk, ez az állam a
tõkéseké. Az állam akkor lesz a mienk,
ha mi leszünk hatalmon, és a munkás, a
dolgozó érdekében mûködtetjük.
Engels, a marxizmus egyik klasszikusa
így ír errõl: "Az állam, ellenkezõleg, a
társadalom terméke a társadalom
bizonyos fejlettségi fokán; annak bevallása, hogy ez a társadalom megoldhatatlan
ellentmondásba
bonyolódott
önmagával, kibékíthetetlen ellentétekre
hasadt, amelyeknek leküzdésére képtelen. Hogy azonban ezek az ellentétek,
az ellentétes gazdasági érdekû osztályok ne semmisítsék meg egymást és a
társadalmat meddõ küzdelemben, olyan
hatalom vált szükségessé, amely látszólag a társadalom fölött áll, az
összeütközést tompítja és a "rend"
határain belül tartja; és ez a hatalom,
amely a társadalomból keletkezett, de
fölébe helyezi magát, s mindjobban
elidegenedik tõle: az állam." !

LAPSZEMLE
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KÍNA AZ IRÁNI RENDEZÉS MELLETT
Kína mindig abban hitt, hogy az iráni
kérdés megoldása csak békés, diplomatikus úton képzelhetõ el - nyilatkozta
a kínai külügyminisztérium képviselõje a
Zsenmin Zsipaonak. Az iráni atomprogram vezetõje, Ali Larijani azt mondta, Irán készen áll, hogy komolyan tárgyaljon a világ hat vezetõ hatalmával a
kérdés megoldásáról. Kína alaposan
megvizsgálja az irániak válaszát arra a
programtervezetre, melyet a hat vezetõ
nemzet dolgozott ki. A kínai kormány
õszintén bízik abban, hogy Irán
figyelembe fogja venni a nemzetközi
véleményt, és hajlandó az együttmûködésre a világ vezetõ hatalmaival.
“Bízunk benne, hogy az összes tárgyalófél rugalmasnak és befogadónak
bizonyul, és hajlandó alkalmazkodni a

többség véleményéhez, amennyiben az a
békés megoldás felé tereli a helyzetet"nyilatkozta a minisztérium szóvivõje.
Irán ígéretet tett arra, hogy mielõbbi
hivatalos választ ad arra a programtervezetre, melyet az USA, Oroszország,
Németország, Franciaország, Kína és
Nagy-Britannia dolgozott ki.
A csomag tartalmazza a nemzetközi
véleményt arról, hogy hogyan képzelik
el az iráni atomprogram folytatását,
illetve a lehetséges szankciókat is, amennyiben Irán megszegi a megállapodásokat. A megegyezést várhatóan
nehezíti, hogy az USA azzal vádolja
Iránt, hogy titokban atomfegyverek
elõállításán dolgoznak, a perzsa ország
kormánya viszont kategorikusan elutasítja ezt a feltételezést.

ÁLLÍTSUK MEG A HÁBORÚT!

DDSZKRIMINÁCIÓ MALAJZIÁBAN

LIBANONI BÍRÁLAT IZRAELNEK

Az amerikai-kanadai határnál szerveztek
demonstrációt az amerikai háborús veteránok. A tüntetés célja az iraki háború
elleni tiltakozás volt, és egyúttal
üdvözölték azokat az amerikaiakat, akik az
iraki szolgálatteljesítés elkerülése végett
választották Kanadát. A tüntetésen résztvevõ számos vietnami veterán megköszönte
a kanadai kormánynak, hogy több tízezer
embert fogadtak be annak idején, akik
ellenezték a vietnami háborút. Arra bíztatták a kanadai kormányt, hogy a továbbiakban is válasszák a béke útját, és gyakoroljanak hatást Bush elnökre.

Folytatja a létezésért való harcot a malajziai
szocialista párt. Egy 2003 januári bírósági
döntés alapján a párt nem regisztrálhatja
magát, illetve nem vehet részt a választásokon. A hivatalos indoklás alapján a szocialisták nem felelnek meg az ún. "hét állam"
szabálynak, mely szerint akkor lehet egy pártot regisztrálni, ha hét államban regisztrálja
magát és vannak tagjai. Ez az indoklás azonban nyilvánvalóan csak ürügy és a szocialisták egyértelmûen politikai döntésnek tartják
a történteket, és tovább folytatják a harcot,
hiszen egy demokráciában ilyen döntés
elképzelhetetlen.

Emberiség elleni bûntettel vádolja Fuad Siniora libanoni elnök az izraeli kormányt. Az elnök
akkor nyilatkozott így, amikor Bejrút rommá
bombázott déli részén járt. Kegyetlen bûncselekménynek nevezte az izraeli agressziót,
melynek egyetlen célja Libanon és a libanoni
nép elpusztítása. Kérte a nemzetközi médiát,
hogy ne hallgasson és ne folytasson struccpolitikát. Az izraeli agresszió eddig több, mint
1500 ember halálát okozta, a sebesültek száma
több ezerre tehetõ, nem is beszélve azokról a
hatalmas veszteségekrõl, amik az ország infrastruktúráját érték: eddig 90 lerombolt hídról és
94 használhatatlanná tett útról beszélnek.
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TÖRTÉNELMÜNK

ÉVFORDULÓ: NÉPSTADION
1950 augusztus 20-án adták át a Népstadiont. Az országgyûlés 1945-ben szavazta meg
a stadion költségeit. Az építkezés 1948. július 13-án kezdõdött el, az építész Dávid
Károly, a statikus Gilyén Jenõ volt. Az elsõ tervek szerint 70 ezer fõ elhelyezésére
számítottak, de ezt ki akarták bõvíteni 100 ezer emberre. Budapest lakossága önkéntes
munkát vállalt. A nagy elemeket a helyszínen elõre gyártották. Idõközben tervezési és
kivitelezési problémák merültek fel, de a a központi vezetés ragaszkodott az augusztus 20-i átadáshoz. Farkas Mihály honvédelmi miniszter ezer katonát vezényelt ki a
helyszínre, így a beruházás a kijelölt határidõre elkészült. A megnyitón hatalmas
ünnepséget rendeztek, felvonult 12 ezer tornász, 2100 sportoló. Szabadon engendtek
10 ezer galambot is. Ezután egy norvég-magyar atlétikai összecsapás következett,
majd a Budapesti Honvéd-Szpartak Moszkva futballistái játszottak. A magyarok 3:2re diadalmaskodtak.

ÉVFORDULÓK
Augusztu 19.

" 1919-ben új állambiztonsági szerv alakul
A miniszterelnök rendeletet hoz: a Tanácsköztársaság funkcionáriusai, katonái és szimpatizánsai elleni bûnvádi eljárás jogi
alapjairól és formáiról rendelkezik. Elrendeli továbbá a gyorsított eljárással tárgyaló törvényszéki tanácsok felállítását. A
belügyminiszter elrendeli az Állambiztonsági Megbízottak Országos Szervezetének felállítását. A szervezet feladata a
kommunisták megfigyelése. A budapesti rendõrfõkapitányság felhívást tesz közzé: minden minisztérium, közhivatal, iskola, pénzintézet és iparvállalat köteles összeírni és jelenteni a kommunistákat.
" 1927-ben az orosz ortodox egyház hitet tesz a Szovjetunió mellett
" 1944-ben ezen a napon felkelés tör ki a német megszállók ellen Párizsban
" 1950-ben átadják az Úttörõvasutat
Budapesten a Széchenyi-hegy és Hûvösvölgy között 1950. augusztus 19-én felavatták az Úttörõvasút teljes pályáját, s
augusztus 20-án megindult a forgalom. A vasút építését 1948 áprilisában kezdték el, s az elsõ három kilométeren már alig
három hónap múlva, augusztus 1-jén megindult a forgalom
Augusztus 20.

" 1866-ban megalakul az USA elsõ szakszervezete
Az Egyesült Államok elsõ szakszervezetét Baltimore-ban alapítják meg. A National Labor Union célja a 8 órás munkanap
kiharcolása. A szakszervezet gondolatát az Európából sorra érkezõ bevándorlók hozzák magukkal az Egyesült Államokba.
Európához hasonlóan az Egyesült Államok munkásainak is elérhetetlen egyelõre a 8 órás munkanap. A munkaadók nem
ismerik el tárgyalópartnernek a szakszervezeteket. Északon az Egyesült Államok iparosodásának alapjait a polgárháború
alatti fegyverkezés és a Nyugat megnyitása vetette meg.
Augusztus 22.

" 1869-ben szocialista nagygyûlés zajlik Budapesten
A fõvárosi szocialisták nyilvános nagygyûlése elhatározza a szociáldemokrata párt megalakulását.
" 1877-ben ezen a napon született Szabó Ervin
Szabó Ervin (1877. augusztus 22.-1918) jogász, szociológus, könyvtárigazgató. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
vezetõségi tagja, 1911-tõl haláláig a Fõvárosi Könyvtár igazgatója. 1945-ben a könyvtárat róla nevezték el.
Augusztus 23.

" 1903-ban kettészakadt az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt
Az 1898-ban alakult Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt II. kongresszusán, mely július 24-ig, Brüsszelben, azután
Londonban ülésezett, szakadás történt Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin) hívei és a többiek között. A bolsevikok (többségiek) Lenin programját követték, és élcsapatpártot akartak, míg a mensevikek (kisebbségiek) ragaszkodtak a tömegpárthoz. Formálisan egyelõre mindkét szárny az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártban maradt.

KÜLFÖLD

CHÁVEZ:ÉLJEN MAO!
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PUCCS-ÉVFORDULÓ
OROSZORSZÁGBAN
MAI SZEMMEL

HUGO CHÁVEZ VENEZUELAI ELNÖK HU JINTAO
NISTA PÁRT ELSÕ TITKÁRÁVAL PEKINGBEN
"Mao Ce-tung forradalma fontosabb
állomás
volt
az
emberiség
történetében, mint az ember Holdra
lépése" - mondta Pekingbe érkezésekor
adott nyilatkozatában Hugo Chávez. A
venezuelai elnök augusztus 22-én este
érkezett a kínai fõvárosba, nyilatkozatát másnap közölték a kínai lapok.
Szavai szerint "az egyik legnagyobb
dolog, ami a XX. században történt az
emberiséggel, a kínai (szocialista) forradalom volt". "A dolgos kínai nép fél
évszázadnál kevesebb idõ alatt
kiemelkedett a feudális korszakból" mondta egyebek között.
Úgy vélekedett, hogy Kína példa lehet

KÍNAI ELNÖKKEL, A

KÍNAI KOMMU-

a Nyugat számára, amellyel "megpróbálják elhitetni, hogy csak a kapitalizmus és a neoliberalizmus a járható
út". Szavai szerint Kína "példát ad
nagylelkûségbõl, és példát mutat a
méltányos, igazságos, békés világért
vívott harcával".
A Pekinghez fûzõdõ viszonynak
kiemelt helye van Chávez diplomáciájában. (Ez a mostani már a negyedik
kínai vizitje 1999-es hatalomra jutása
óta.) A venezuelai elnök élesen bírálja
az Egyesült Államokat, és rendszeresen hangoztatja, hogy "a XXI. század
szocializmusát" kívánja megteremteni
hazájában. !

ÉSZAK-KOREA NEM HAGYJA MAGÁT
Háborúval felérõ cselekedetként értékelte az
észak-koreai hadsereg augusztus 22-én az
elõzõ nap kezdõdött hagyományos dél-koreaiamerikai közös hadgyakorlatot, és támadást
helyezett kilátásba, mondván: a hadijátékok
miatt érvénytelennek tekintendõ a koreai
háborút lezáró fegyverszüneti megállapodás.
Amerikai és dél-koreai katonák hétfõn
kezdték meg szokásos éves közös hadgyakorlatukat. A nagyrészt számítógépes szimulációval lebonyolított gyakorlaton egy esetleges

nagyszabású észak-koreai támadás visszaverésére készülnek fel. Észak-Korea korábban
jelezte, hogy a hadijátékokat hadüzenetnek
fogja tekinteni.
A KCNA hivatalos hírügynökség által
ismertetett keddi közleményben Észak-Korea
azt hangoztatta: fenntartja magának a jogot
arra, hogy önvédelembõl megelõzõ támadást
indítson az ellenség ellen egy olyan válságos idõszakban, amelyben szükségesnek
véli megvédeni magát.!

Mindössze az oroszok 12 százaléka értékeli a
"demokratikus
forradalomban
aratott
gyõzelemnek" a 15 évvel ezelõtti puccs kísérletet. A Levada közvélemény-kutató központ
felmérésébõl kiderült, hogy az oroszok relatív
többsége (39 százalék) a felsõ vezetésben
kitört hatalmi harc megnyilvánulásának tekinti
a puccsot. A megkérdezettek 36 százaléka
tragikus, a nép számára végzetes
következményekkel járó napoknak tartja az
1991. augusztus 19-21. közötti idõszakot, és
mindössze 12 százalékuk értékeli a
demokratikus
forradalomban
aratott
gyõzelemnek az akkori eseményeket.
Az Oroszországi Közvélemény-kutatási
Intézet felmérése szerint az oroszok 66 százaléka sajnálja, hogy szétesett a Szovjetunió, sõt
a megkérdezettek 74 százaléka véli úgy, hogy
1991 decemberében egy "nagy államot" zúztak szét. A válaszadók 57 százaléka azt gondolja, hogy igenis elkerülhetõ lett volna a
Szovjetunió felbomlása.
Mihail Gorbacsovot, a Szovjetunió elsõ és
egyben utolsó elnökét soha nem értette meg az
orosz nép, és máig sem bocsátott meg neki. A
FOM felmérése szerint az oroszok 46 százaléka úgy gondolja, hogy Leonyid Brezsnyev
idejében jobban éltek az egyszerû emberek.
Brezsnyevet Jurij Andropov követi 8 százalékkal, majd Sztálin és II. Miklós cár jön 6-6
százalékkal, a listát 2 százalékkal záró Gorbacsovnál még Borisz Jelcin is elõbbre került.
Az évfordulón több ezer kommunista
tüntetett Moszkvában, a Vörös téren. A Leninmauzóleum elõtt összegyûlt tüntetõk, túlnyomó többségükben idõs emberek, vörös
zászlókat lengettek, valamint "Állítsuk vissza
Szovjetuniót!", "A kapitalizmus a szélsõségesség és a terrorizmus keresztapja".
"Nincs demokrácia Oroszországban". "A
kõolaj és a gáz az oligarchák kezébe került,
a népnek ebbõl semmi haszna. A
tudományt és a fejlett katonai technológiákat megsemmisítették" - véli Anatolij Nyescsitoj, a Tudományos Akadémia
munkatársa.
Vlagyimir Markov, az Oroszországi
Föderáció Kommunista Pártjának egyik
vezetõje a tüntetõkhöz intézett beszédében
árulónak, a nép ellenségének minõsítette a
puccs vezetõit. "Nem tettek semmit, hogy
megvédjék a szovjet hatalmat!" - harsogta
a hangosbemondón Markov. !
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UTOLSÓ OLDAL

MUNKÁSPÁRTI RENDEZVÉNYEK
SZEPTEMBER
12-ÉN CSEPELI KAMPÁNYNYITÓ 16.00 ÓRÁTÓL A SÉTÁLÓ
UTCÁBAN
15-ÉN ZUGLÓI KAMPÁNYNYITÓ 17.00 ÓRÁTÓL A METRÓ ÖRS
VEZÉR TÉRI
ALULJÁRÓJÁBAN
19-ÉN ÚJBUDAI KAMPÁNYNYITÓ 10.00 ÓRÁTÓL A FEHÉRVÁRI ÚTI
VÁSÁRCSARNOK
BEJÁRATÁNÁL
21-ÉN ANGYALFÖLDI KAMPÁNYNYITÓ 16.00 ÓRÁTÓL A METRÓ
NYUGATI TÉRI
ALULJÁRÓJÁRÓJÁBAN
26-ÁN JÓZSEFVÁROSI KAMPÁNYNYITÓ 14.00 ÓRÁTÓL A TELEKI
TÉRI PIACON
29-ÉN KÕBÁNYAI KAMPÁNYGYÛLÉS 15.00 ÓRÁTÓL A LIGET TÉRI
(VOLT ZALKA MÁTÉ
TÉRI) ALULJÁRÓ FELETTI TERÜLETEN

A KONGRESSZUSI DOKUMENTUMOK
KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE:
Szeptember 9.: A Kongresszusi
Elõkészítõ bizottság megtárgyalja
a dokumentum-tervezeteket
Szeptember 16.: A Központi Bizottság
"Az új párt feladatai" címû napirend
keretében megtárgyalja a
kongresszusi határozat tervezetét,
illetve a szervezeti szabályzatot
Szeptember 16. után pártvita
a kongresszusi határozatról és a
szervezeti szabályzatról
Október 21.: a Központi Bizottság
beszámolójának elfogadása
November 4. - a Munkáspárt 22.
kongresszusa

FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTI RÖPLAPOK ÁTVEHETÕEK A BAROSS UTCAI KÖZPONTBAN
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