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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
FASIZMUS-CSEMPÉSZEK
A magyar politikai elit a kormányelit
vezetésével lassan, de biztosan visszacsempészi a fasizmust. Mi másra gondolhatnánk, amikor azt olvassuk, hogy
Ságvári Endre, akirõl eddig azt hittük,
hogy antifasiszta hõs, voltaképpen egy
bûnözõ, aki engedély nélkül tartott
fegyverrel lövöldözött a derék fasiszta
csendõrökre. Most arról értesülünk, hogy
"a köztársasági elnök a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának
kezdeményezésére - a honvédelmi miniszter elõterjesztésére - eredeti rendfokozatát posztumusz helyreállította
néhai Kisbarnaki Farkas Ferenc
vezérezredesnek." A hír még a jobb érzésû
liberális körökben is visszatetszést váltott
ki. Õk ugyan utálják a kommunistákat, de
tudják, hogy szüleiket, nagyszüleiket
éppen ilyen "derék" Horthy-csendõrök
segítségével jutatták Dachauba. Nyilván
nem tetszik nekik a mostani ügy politikai
üzenete sem. A tábornok jó fiú volt, a gaz
népbíróság, amely elvette a vállapjait,
meg rossz fiúk gyülekezete. A politikai
elit azonban hallgat. A magát nagy antifasisztának hirdetõ kormány egyetlen minisztere sem mondott le. A parlamenti
ellenzék soraiból is legfeljebb egy morajlásra terjedt. Pedig azok a szélsõjobboldali nacionalista tényezõk, amelyekrõl
az állami TV elõszeretettel ad hírt, nagyon is hasonló dolgokat követelnek. A

NÉZÕPONT
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ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.

fasizmust soha sem az utca szüli, hanem a
hatalom tényezõi. Nekik van lehetõségük
ehhez az eszközhöz nyúlni, és nekik van
lehetõségük ezt megakadályozni. A mi
dolgunk, hogy szóljunk, ha szemünk láttára csempészik vissza a fasizmust, elõbb
a történelmi tudatunkba, aztán majd ki
tudja hova. Mi szóltunk, és szólni fogunk
holnap is.
AZ ASZTALOS ÉS A TÖRVÉNYFARAGÓ
Ha az asztalos három lábat tesz a
bútorunkra négy helyett, joggal vagyunk
felháborodva.
A
törvénygyártás
ugyanolyan szakma, mint a bútorgyártás.
Vannak szabályai, sõt szabványai. Az
asztalos azonban különbözik a törvényfaragóktól. Én még soha nem láttam
olyan asztalost, aki tudatosan háromlábúra csinálta volna az asztalt. Háromlábú törvény viszont sok van. Olyan
törvények, amelyekrõl a szerzõi eleve
tudják, hogy nem felelnek meg a szabványoknak. Mégis megteszik, hátha nem
veszik észre. Néha valóban nem veszik
észre, csak az életben derül ki az, amit
már eleve lehetett tudni. Az asztalos
abban is különbözik a törvényfaragóktól,
hogy õ bizony elveszti a munkáját, az
állását, ha rossz asztalt gyárt. Én soha
sem hallottam, hogy akár egyetlen
törvényfaragót is kivágtak volna azért,
mert rossz törvényt csinált. Mindez
annak kapcsán jutott eszembe, hogy az
Alkotmánybíróság
megsemmisítette a
házipénztáradóról
szóló jogszabályt.
Az Alkotmánybíróság
szerint
nem
kifogásolható, ha a törvény
az adó eszközével
kívánja befolyásolni az adózók
magatartását, de a
cél
eléréséhez
kizárólag olyan
eszközöket lehet
igénybe
venni,
amelyek nem sértik az arányos

közteherviselés elvét. A rossz törvény
felelõsei most is megvannak. Ha nem
tudnák odafenn, segítünk õket megtalálni.
HARCOLÓ POLGÁRMESTER
Balázs Árpádot személyesen ismerem.
Többször találkoztunk, amikor Siófokon
jártam. Õ Fideszes, én munkáspárti vagyok,
de ez nem zavart abban, hogy egyetértsünk
a Balaton megmentésében, vagy ugyanazt
mondjuk az egészségügy privatizációjáról.
A polgármester úr most a siófoki kórházért
száll harcba. "Képzeljük el a százezresre
növekvõ Siófokot és a környezõ
településeket, amelyek a nyári idegenforgalomnak úgy lesznek kénytelenek neki
menni, hogy délután négy óra után és éjszaka nincs ellátás." -mondja. Harcában a siófokiak is támogatják. Készek akár az Európai Bírósághoz is fordulni. A Munkáspártnak nem kell a Fideszt támogatnia, de a siófoki kórház megvédése ügyében igenis az
emberek mellé kell állnia.
AKI

NEM LÉP EGYSZERRE, NEM KAP

RÉTEST ESTÉRE

Szerintem többségünknek nincsenek álmatlan
éjszakái amiatt, hogy kik lesznek fõpolgármester-helyettesek Budapesten. Én is nyugodtan aludtam tovább a hírre, hogy Demszky
Gábor fõpolgármester vétót emelt a szocialista
Gy. Németh Erzsébet fõpolgármester-helyettesi jelöltsége ellen. Persze, értem én. Megjött
Gáborunk bátorsága. Novemberben még gazsulálnia kellett a szocialista vezérek elõtt, mert
Budapest szocialista hivõ választói nélkül labdába sem rúgott volna. És persze az MDF
nélkül, amit viszont a szociknak kellett a hatalomhoz édesgetni. Gáborunk azonban fõpolgármester lett. Szép fõvárosunk meg tele lett
Fideszes kerületi polgármesterekkel, amit
Gáborunk részben saját magának, részben meg
a Gyurcsány-kormány politikájának köszönhet. Most megint õ szeretne diktálni. Ugyanúgy, ahogyan SZDSZ-es fõnökei kisebbségbõl
diktálnak a kormánynak. Gáborunk ezért
üzent: aki nem lép egyszerre, nem kap rétest
estére.
THÜRMER GYULA

PÁRTÉLET
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FOLYAMATOSSÁG ÉS MEGÚJULÁS NÓGRÁDBAN
A nógrádi kommunisták komolyan vették
a Központi Bizottság döntését, és nem
elégedtek meg egy szokásos küldöttértekezlettel, hanem szinte tagsági értekezletet
tartottak, amelyen az aktív párttagok nagy
többsége jelen volt. A salgótarjáni Tarján
vendéglõ volt a megyei pártértekezlet színhelye. Urbán Sándor, a párt Elnökségének
tagja, megyei elnök részletesen elemezte a
párt helyzetét az országban és a megyében.
Szavaiból világossá vált, hogy a nógrádi
kommunisták a 22. kongresszus
határozatai mellett vannak, és készek
végrehajtásukra.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke
rendhagyó felszólalást tartott. Hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt nem csak az ország
egészében van új helyzetben, de Nógrádban is. Az MSZP eddigi fellegvárában, Salgótarjánban a Fidesz nyerte meg az önkormányzati választásokat, de igaz ez Balassagyarmatra és sok más területre is. Az új
helyzet jellemzõje az is, hogy a
Munkáspárt nem került be sem a salgótarjáni, sem a balassagyarmati önkormányzatba. Ugyancsak új elem, hogy
Nógrádban aktív a 2006-os párt, s erre oda
kell figyelni. Végezetül a párt elnöke felhívta a figyelmet, hogy a párt szervezete is
meggyengült a megyében. Az új helyzetet
elemezni kell, de a válasz itt is ugyanaz,
mint az országban: új fegyelmezett mar-

A NÓGÁRDI GYÛLÉS UTÁN. A KÉPEN (BALRÓL JOBBRA) URBÁN SÁNDOR LEKÖSZÖNT
ELNÖK, THÜRMER GYULA ÉS SZABÓ LÁSZLÓNÉ MEGVÁLASZTOTT ELNÖK

xista-leninista pártot, hatékony harci
szervezetet kell teremtenünk.
A megyei pártértekezlet érdekessége volt,
hogy ezúttal két megye, azaz egy régió
fejével kellett gondolkodni. Mint
ismeretes, a Heves megyei pártmozgalmat
nagyon meggyengítette a korábbi belsõ
küzdelem. Az Elnökség egyetértésével
ezúttal egy régióba tömörülnek a nógrádiak és a hevesiek.
A pártértekezlet a folyamatosság és a
megújulás jegyében választotta meg az új
regionális elnökséget. A szervezet elnöke

Szabó Lászlóné lett. Erzsike 59 éves
nyugdíjas pedagógus, a Központi
Bizottság tagja, közismert személyisége
pártunknak. Az elnökség tagja lett Urbán
Sándor, eddigi elnök, továbbá Nagy Attila,
Balogh Attila, Szabó József, Oláh Ferenc
Nógrádból és Juhász Norbert, Tóth László
Hevesbõl.
Thürmer Gyula köszönetet mondott Urbán
Sándor sok éves megyei elnöki
tevékenységéért és kérte, hogy a párt egyik
országos vezetõjeként végezze továbbra is
munkáját. !

ZAJLANAK A TISZTÚJÍTÓ PÁRTÉRTEKEZLETEK
Amegyékben és Budapesten is megkezdõdtek
a kongresszust követõ tisztújító gyûlések. A
fõvárosban november és december hónapokban elõször a kerületek integrálásával létrehozott tíz régióban kerül sor a vezetõk
megválasztására, majd a tervek szerint 2007.
január 27-én lesz a budapesti tagsági értekezlet, amely újjáválasztja a mostani NagyBudapesti Regionális Elnökséget. A megyei
szervezetek egy részében is elõször a városi,
területi egységekben van szükség a szervezeti
rend megerõsítésére a kongresszus politikai
határozatai alapján. A mostani idõszak legfontosabb feladata, hogy a Központi Bizottság
kongresszusi megválasztását követõen, minden szinten megtaláljuk azokat a kádereket,
akik, tudják és akarják is vállalni a vezetõi
munkát. Szervezeteink egy részében ez nem
könnyû feladat, hisz a párt kádereinek száma
is megcsappant. Az eddigi budapesti és
megyei káder-elbeszélgetések tapasztalatai

alapján az bíztató, hogy az eddigi vezetõk
közül a többség vállalja tovább a munkát, s
ahol vannak fiatalabbak, ott újakkal sikerül
bõvíteni a vezetõi kört.
BÁCSBAN már november 12-én megtartották a
tisztújítást. Az aktívagyûlésnek ez alkalommal
Lakatos Lajos elvtársék a dunaszentbenedeki
családi házukban adtak otthont. Megyei elnöki tisztségét ismét vállalta és újra választották
Kiss Lászlóné elvtársnõt, az alelnök Kerekes
Antal elvtárs lett. Az elnökség tagjává választották Kalapos Mária KB-tagot, Kiss László
és Molnár Ferenc elvtársakat.
A BÉKÉS MEGYEI tisztújító gyûlés - amelynek munkájában részt vett Vajda János alelnök - november 18-án zajlott. Az aktíván
értékelték az elmúlt idõszak megyei tapasztalatait, de a hangsúly a 22. kongresszus
alapcélki-tûzésének, az új párt megteremtésének gyakorlati követelményein volt.
Önállóan és az eddigieknél határozottabban

politizáló pártot, fegyelmezett, a végrehajtást
megkövetelõ és ellenõrzõ megyei gyakorlatot, együtt gondolkodó és együtt munkálkodó
megyei vezetést - ezek voltak a vita alapvetõ
gondolatai. Az eddigi hét választókerületi
szervezõdésbõl
Békés
várost
a
megyeszékhellyel, Szarvas térségét Orosházával vonták egybe. A következõ négy
évre egyhangúlag ismét megerõsítették
megyei elnöki tisztségében Bánhegyi József
elvtársat, az új alelnök Szõke János eddigi
KB-tag lett. A megye poltikai irányító
testületének tagjaivá választották: Fülöp
Péter (gazdasági vezetõ), Such Mihály (pártszervezõ), Hankó Mihály (agit-prop felelõs),
Bandur Éva (nõ és ifjúsági munka), és Such
Pál (önkormányzati és választási felelõs)
elvtársakat. A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság
elnökének Gombkötõ Lajost, az Etikai
Bizottságénak pedig Balog Alpár Lászlót
választották meg. !
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BALOLDALI FRONT

VIVA VENEZUELA
November 18-án a Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magyar Venezuelai Szolidaritási Társaság Venezuelai Konferenciát tartott a Baloldali Front
Haller utcai klubhelyiségében. A konferen-

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GUAJE,

A

cia a 2006. december 3-i venezuelai
elnökválasztások alkalmából lett megszervezve, hogy kinyilvánítsuk szolidaritásunkat Hugo Chávez venezuelai elnökkel.
A konferencián elsõként Juan Antonio

VENEZUELAI NAGYKÖVETSÉG

ÜGYVIVÕJE

KÖSZÖNTI A MEGJELENTEKET A SZOLIDARITÁSI KONFERENCIA MEGNYITÓJÁN

Rodriguez Guaje, a Venezuelai Nagykövetség ügyvivõje tartott elõadást. Bemutatta
Chávez elnök eddigi tevékenységeit, illetve
elmondta, hogy mit várnak a december 3-i
elnökválasztásoktól. Az ügyvivõ úr
elmondta, hogy Chávez elnök az elõrejelzések szerint legalább 60%-kal fogja
megnyerni a választásokat. Az elõadás után
a Népek és Küzdelem a IV. világháborúban
címû venezuelai film került levetítésre,
amely bemutatja Venezuela történelmét az
1989-es "Caracazo" lázadástól a 2002-es
Chávez elleni puccsig. A film után Simor
András, költõ és mûfordító a Bolivári Forradalomról tartott egy részletes elõadást.
Majd Gernot Bodner - aki Ausztriából
érkezett a konferenciára egy antiimperialista szervezettõl - bemutatta Venezuela
antiimperialista
küzdelemben
való
részvételét és részvételének vezetõ szerepét
ebben a harcban. A konferenciára érkeztek
Venezuelából is, köztük Ramon Torres, aki
Venezuelában
a
közszolgáltatások
fejlesztésén dolgozik, valamint producere
volt a Venezuela felkel címû filmnek. !

SZOLIDARITÁS A PALESZTIN NÉPPEL
A Baloldali Front - Kommunista
Ifjúsági Szövetség 2006. november 25én szolidaritási konferenciát tartott a
Haller
utcai
klubhelyiségében
"Vessenek véget az imperialista
agressziónak! Szolidaritás a libanoni
és palesztin nép küzdelmével és fiataljaival" jelszó alatt. A rendezvény
idõpontja egybeesett a palesztin néppel
való nemzetközi szolidaritási nappal.
Nem sokkal a konferencia elõtt a
Demokratikus Ifjúsági Világszövetség
(DIVSZ)
Libanonban
tartotta

WAIL BATTREKHI, A DIVSZ ALELNÖKE ÉS
MIGUEL MADEIRA, A DIVSZ ELNÖKE A
BALOLDALI FRONT KLUBHELYISÉGÉBEN

Koordinációs Bizottságának az
ülését, ahol többek között ellátogattak a dél-libanoni menekült
táborokba is.
A Baloldali Front rendezvényén
ezekrõl a háború utáni élményeirõl
tartott elõadást Miguel Madeira, a
DIVSZ elnöke, illetve beszámolt
az ottani libanoni társszervezetünk
helyzetérõl. Majd Wail Battrekhi a
DIVSZ palesztin alelnöke elõadást
tartott a mai palesztin helyzetrõl,
valamint elmesélte ennek elõzményeit egészen a brit gyarmati
idõkig visszamenõleg.
Ezután egy powerpoint anyag
került bemutatásra az izraeli
telepekrõl, ami nagyon jól
lefestette, hogy hogyan vesznek el
több és több területet Palesztinától. A rendezvényt három
rövid, 5 perces film zárta, amelyekben egyértelmûen tükrözõdött,
hogy Izrael brutális államterrorizmust folytat a palesztin nép ellen.

HÉT TÉMÁJA
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SZOLIDARITÁS A BELORUSZ NÉPPEL

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A BELORUSZ KOMMUNISTA PÁRT HIVATALOS MEGBESZÉLÉSE A BKP ORSZÁGOS KÖZPONTJÁBAN

A Belorusz Kommunista Párt
meghívására Thürmer Gyula, a
Magyar Kommunista Munkáspárt
elnöke 2006. november 20-24 között
látogatást tett Belorussziában.
Kíséretében volt Balogh Attila, a
Központi Bizottság tagja. A delegáció tárgyaló partnerei között volt
Tatyjana Golubeva, a BKP elnöke és
a belorusz kommunisták több más
vezetõje. Thürmer Gyulát fogadta
Oleg Proleszkovszkij, a Belorusz
Köztársaság elnökének tanácsadója.
A delegáció látogatást tett a Belorusz
Nemzeti Könyvtár közelmúltban átadott új épületében. Felkereste a Minszki Traktorgyárat. A Nagy Honvédõ
Háború Múzeumában és a Sztálin
Védelmi Vonal emlékparkban lerótták
kegyeletüket a II. világháború
belorusz áldozatai elõtt. A küldöttség
megbeszélést folytatott a belorusz
ifjúsági szövetség vezetõivel.
A Magyar Kommunista Munkáspárt
rokonszenvvel figyeli a belorusz nép
erõfeszítéseit. A belorusz gyakorlatban
a nemzeti függetlenség megõrzése, a
gazdasági fejlõdés és népjólét biztosításának olyan modelljét látjuk,
amely életképes a globalizált világban
is.
hangsúlyozta
minszki
sajtótájékoztatóján Thürmer Gyula.
Magyarországon nõ az érdeklõdés
Belorusszia iránt, mivel olyan gaz-

most 59 éves politikus az építõiparban, mérnökként kezdte és az építõiparért felelõs miniszterhelyettesként,
fejezte be a szakmai pályafutását,
Mindenki ismeri a köztársaságban és
õt is mindenki ismeri. A belorusz nép
megélte a Szovjetunió szétesését,
látta, hogy mit kezdett a hatalommal a
jobboldal, és nem kérnek belõle. Nem
kérnek a korrupcióból, az ország
kiárusításából, a bûnözésbõl, a pénzimádatból, ami akkor jellemzõ volt.
Nem tagadja: a belorusz kommunisták
támogatják Alekszander Lukasenkó
elnök politikáját. Azért támogatjuk,
mert az emberek javát szolgálja. - teszi
hozzá. Lukasenkó elnök a nemzetért
és az emberekért dolgozik. 1994-es
hatalomra jutását követõ két évben
leküzdötték a gazdasági válságot, és
1996-ban megállították a visszaesést.
Fokozatosan beindították a korábban
leállított beruházásokat, a gazdaság
középpontjába a szociális kérdéseket
helyezték. A mezõgazdaság fejlõdése
1998 után indult meg, ma már az
agrárszféra iparosítása van napirenden.
A magyar és a belorusz kommunisták
vezetõi megállapodtak a két párt közötti
együtt-mûködés elmélyítésérõl.
Kialakítják az ifjúsági szervezetek
közötti együttmûködést is. Kölcsönösen szolidaritást vállalnak egymás küzdelmével, amelyet népeikért,
a dolgozó emberekért, Magyarország
és Belorusszia függetlenségéért vívnak. !

dasági és szociális válságba kerülünk,
amelyet a belorusz népnek sikerült
elkerülnie- tette hozzá.
Oleg Proleszkovszkij, a Belorusz
Köztársaság elnökének tanácsadója a
belorusz politika lényegeként az önállóság, a saját nemzeti út megõrzését,
az emberekrõl való fokozott gondoskodást jelölte meg. Meg akarjuk õrizni
a régi Szovjetunióból mindazt, ami jó
volt és Belorusszia érdekeit szolgálta,
és hozzá kívánjuk tenni a belorusz nép
erõfeszítéseit a gazdaság, a kultúra, a
tudomány
terén.
A
tanácsadó
üdvözölte a magyar és a belorusz kommunisták közötti együttmûködést.
Hangsúlyozta,
hogy Belorusszia
nyílt, õszinte viszonyra törekszik
Magyarországgal.
Magyarország és
Belorusszia között
nincsenek vitás történelmi kér-dések,
és nincsenek ellentétes nemzeti érdekeik sem.
Belorussziában
nem lehet narancsos
forradalmat
csinálni - hangsúlyozta Golubeva el- THÜMER GYULA GOLUBEVA ELVTÁRSNÕVEL AZ ÉPITÕIPARI
nök asszony. A KUTATÓ INTÉZETBEN
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A BELORUSZ MODELL
ország
függetlenségét, és biztosítsa az
emberek jólétét.
Politikai téren ez azt
jelentette, hogy elnöki köztársaságot vezettek be, amelyben az USA-hoz, Franciaországhoz, Oroszországhoz - hasonlóan az államelnök
egyben a végrehajtó
hatalom vezetõje is.
Belorusszia nem szocialista ország. Az
alkotmány
szerint
"egységes, demokratikus, szociális orientáltságú jogállam".
A parlamenti képviselõket egyéni körzetekben választják.
A képviselõket a
VLAGYIMIR PUTYIN ÉS ALEKSZANDER LUKASENKÓ
választók 20 százaBelorusszia egykor - Magyar- lékának kezdeményezésére vissza
országhoz hasonlóan - szocialista lehet hívni.
ország volt. A Szovjetunió szétesése Gazdasági téren a belorusz modell
után döntenie kellett: hogyan tovább? vegyes tulajdont jelent, az állam igen
A Baltikum országai, Lengyelország, aktív szerepe mellett. Ugyancsak az
Ukrajna - mind-mind a tõkés fejlõdés alkotmány mondja ki, hogy a "tulajdon
útján indultak el. A polgári erõk ezek- lehet állami és magán". Ugyanakkor
ben az országokban erõsebbnek hozzáteszi, hogy "az állam a tárbizonyultak, és ehhez erõteljes külföl- sadalom és az ember érdekében bizdi támogatást is kaptak. Belorusz- tosítja az állami és a magántulajdon
sziában egy rövid ideig a jobboldal szociális irányultságát és összehankerült hatalomra. A köztársaság golását." Belorussziában az erdõk, a
vezetõje Stanislav Suskevics lett, és vizek, a föld kincsei és a mezõgazfennállt a lehetõsége annak, hogy daságilag hasznosítható területek állaBelorussziában is teljes tõkés ellenfor- mi tulajdonban vannak.
radalom megy végbe. Nem ez történt! Szociális téren a belorusz modell azt
1993-ban a belorusz parlament Alek- jelenti, hogy a döntéseknél, a megterszandr Lukasenkó, a parlamenti melt javak elosztásánál nem a tõke
antikorrupciós
bizottság
akkori haszna, a profit a döntõ, hanem az
elnökének kezdeményezésére korrup- emberek szociális igényei.
ció miatt vizsgálatot indított Suskevics Külpolitikai és külgazdasági téren a
ellen, és leváltotta. Útóda Vjacseszlav belorusz modell azt jelenti, hogy
Kebih
lett.
1994
júliusában Belorusszia nem zárkózik el a világtól,
elnökválasztást tartottak és 45%-kal igyekszik minden országgal jó viLukasenkó lett a gyõztes.
szonyt fenntartani, de a középpontban
Lukasenkó elnök új utat fogalmazott Oroszország és a többi FÁK-állam áll,
meg Belorusszia számára, a belorusz illetve az utóbbi idõben egyre jelenmodellt. A célja, hogy a globalizált tõsebb lett Kína, Vietnam, Venezuela,
világban, a keletre elõretörõ tõkés Irán, Szíria.
erõk, a NATO és az EU, illetve a ka- Mit jelent a belorusz modell a gyakorpitalizálódó, de erõsen meggyengült latban? Nos, amíg a tõkés MaOroszország között megõrizze az gyarországon az Ikaruszt és minden

más nemzeti nagyüzemet megszüntettek, vagy eladtak, addig Beloruszsziában olyan óriás üzemek is mûködnek, mint a 22 ezer fõt foglalkoztató
Minszki Traktorgyár. Amíg a tõkés
Magyarországon az állampolgárok
lényegében önmagukra vannak utalva,
addig Belorussziában a nagyüzemek
és az állam óvodákat, bölcsõdéket tart
fenn. Amíg Magyarországon legalább
egy millió regisztrált és nem regisztrált munkanélküli van, addig
Belorussziában mindenki dolgozhat,
aki dolgozni akar. Amíg Budapestet
ellepi a szemét, addig a belorusz
fõváros, Minszk ragyog a tisztaságtól.
Amíg a magyar embereket elönti a
nyugati
kultúrszemét,
addig
Belorussziában nem engedélyezett a
pornográfia, de támogatják a nemzeti
irodalmat, kultúrát, fillérekbe kerül a
színház, a hangverseny, a mozi. Amíg
Magyarországon érdemben senki nem
foglalkozik a fiatalok iskolán kívüli
életével, addig Belorussziában az
állam sportlétesítményeket, ifjúsági
parkokat tart fenn.
A belorusz modellnek természetesen
megvannak a gyenge pontjai. Elõször
is, Belorusszia kis ország, amelynek
nagyon nehéz ellenállnia a tõkés
környezet nyomásának. Nehéz, de nem
lehetetlen! Másodszor, Oroszországban is vannak olyan politikai erõk,
amelyek szívesen kiszolgáltatnák
Belorussziát a NATO-nak és az USAnak. Az orosz nemzeti érdek
ugyanakkor nem lehet ez. Harmadszor,
a saját modell, az önerõre való
támaszkodás mindig azt jelenti, hogy
azzal kell beérnünk, amink van. De
vajon hány magyarnak okoz örömet,
hogy millió féle árú között válogathat?
Hány magyarnak okoz ez örömet, ha
nem tudja megvenni?
A nyugatnak érthetõen nem tetszik
Belorusszia. Nem tetszik, mert saját
önálló útját akarja járni. Úgy, mint
ahogyan teszik Venezuelában vagy
Szíriában. A nyugat a saját maga arculatára akarja formálni a beloruszok
életét, úgy, mint Magyarországon vagy
Lengyelországban
tette. A mi
érdekünk a belorusz modell sikere. A
mi rokonszenvünk a belorusz nép
oldalán van. !
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AZ ELNÖK
elnök
megdöntését Legyen jó az embereknek, és legyen
akarják azok, akiknek jó a beloruszoknak együtt véve!
nem jó az, ha a föld és a Használjuk fel azt, amink van, ne
bánya állami tulajdon- várjunk csodákra! Nagyjából ez a
ban van, mert õk akar- lukasenkói program. A beloruszok
ják megszerezni.
igen tehetséges emberek, az országLukasenkó nem õrült. nak van mezõgazdasági és ipari
Lukasenkó egy poli- kultúrája,
erre
építenek,
ezt
tikus,
aki
más használják ki.
kategóriákban él, mint a A tõkés világnak mindez nem tetszik. A
legtöbb nyugati állam- tõkés világ olyanokat kedvel, akik lefekférfi és keleti követõik. szenek nekik, szó nélkül beengedik a
Az
USA
letiltotta külföldi tõkét, mindent el is adnak nekik,
Lukasenkó
elnök amit akarnak. Lukasenkó nem ilyen.
külföldi bankszámláit. A tõkések ma megpróbálják lejáratA belorusz elnöknek ni. A tõkés propagandában õ Európa
azonban
nincsenek utolsó diktátora. A tõkés propaganda
külföldi bankszámlái. hazugságait már sokszor megtapaszNincsenek, mert nem taltuk. Koszovóban nem voltak
ilyen kategóriákban él. tömegsírok, pedig ezért vonult be a
Lukasenkó
egyszerû NATO. Nem voltak tömegpusztító
ALEKSZANDER LUKASENKÓ, A BELORUSZ KÖZTÁRSASÁG
dolgot vall. Azt kell fegyverek Irakban, mégis erre
ELNÖKE
csinálni, ami az embe- hivatkozva háborúztak. Ha mindezt
Lenint az orosz munkások, a szegény reknek jó. Nem egynek vagy száz- tudjuk, most sem ülhetünk fel a
parasztok, akiknek földet és békét nak, hanem a többségnek. Mag- tõkés propagandának. Ismerjük meg
adott, imádták, az egykori cári arisz- yarországon sokat beszélnek a ház- a beloruszokat és fogadjuk el
tokrácia, az emigrációba szorult cári gyári lakások helyreállításáról és Lukasenkó elnököt olyannak, amitisztek és hivatalnokok, akiket meg- tesznek is érte ott, ahol megéri a lyennek a belorusz emberek túlfosztott a hatalomtól és a további pénzt befektetõ tõkésnek. Belorusz- nyomó többsége elfogadja. !
gazdagodás lehetõségétõl, gyûlölték. sziában megtartotMa sincs ez másként. Hugó Chávez ták a házgyárakat,
venezuelai elnök képét rajongással és újjáépítik, kibõés õszinte odaadással emelik magas- vítik a lakótelepi
ra a venezuelai falvak elnyomorított házakat. Egy szemmilliói, akiknek a túléléshez az pont van: legyen jó
egyetlen esélyt Chávez gyõzelme és az ott lakó embekormányzása jelenti, és leplezetlen reknek.
gyûlölettel szervezkednek ellene a Lukasenkó
nem
venezuelai nagytõke urai, akik kor- diktátor. Az amerilátlan hatalma vált egyik évrõl a kai elnök sokkal
másikra kérdésessé.
több jogkörrel renAlekszandr Lukasenkó belorusz delkezik, és a haelnököt tisztelettel veszik körbe a talom koncentrábelorusz emberek, akik meg tudják ciója sokkal nagybecsülni a teljes foglalkoztatottsá- obb.
Lukasenkó
got, az ingyenes oktatást és karizmatikus
álegészségügyet, mert tudják milyen lamelnök egy elnöélet jutott osztályrészükül egykori ki köztársaságban,
honfitársaiknak, az oroszoknak, ahol az alkotmány
ukránoknak, és - tegyük hozzá - jogokat és kötenekünk, magyaroknak. Gyûlölik lességeket ad száLukasenkót azok, akik éppen miatta, mára.
a nemzet gazdasági önállóságát védõ Lukasenkó
nem
politikája miatt nem vehetik meg a nacionalista, õ a
minszki traktorgyárát, amely ott van belorusz nemzeta világ elsõ öt óriása között. Az ben gondolkodik. A SPORTKEDVELÕ ELNÖK
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TÉNYEK BELORUSSZIÁRÓL

A BELORUSZ ZÁSZLÓ

·Belorusszia 10 millió lakosú ország.
BELORUSSZIA CÍMERE
·GDP növekedése 2006-ban 9,7%;
·Ipari termelés növekedése 2006-ban 12,4%;
·Mezõgazdasági termelés növekedése 2006-ben 3,7%;
·Külkereskedelmi forgalom növekedése 2005-ben 11.1%;
·Munkanélküliség aránya 2005-ben 1,5%;
·2006 októberében az infláció 0,7% volt az elõzõ év hasonló idõszakához
képest.
·A szegénységi küszöb alatt él a lakosság 2%-a (Ukrajnában 31,4%);
·Az egészségügyi kiadások a GDP 4,9%-át teszik ki;
·Az oktatási kiadások a GDP 6,1%-át;
·2006-ban Belorusszia és a FÁK országok kereskedelme 20 milliárd dollárt tett
ki.
·A mobiltelefonok száma 1996-2003 között 170 szeresére nõtt, és ma 1,2 millió
elõfizetõ van.
·Belorusszia a világ televízió termelésében a 11. helyen, hûtõszekrény-termelésében a 12. helyen, a traktorgyártásban a 14. helyen van.
·A FÁK országok között itt a legalacsonyabb a gyermekhalandóság: 6,9/ezer
újszülött.
·Belorusszia a világ elsõ 20 sporthatalma között van.
·Belorusszia 61 olimpiai bajnokot nevelt fel. Köztük a legismertebbek Alekszandr Medvegy, Viktor Szidvak, Olga Korbut, Jelena Belova.
·A lakosság 11 százaléka aktívan sportol. Ez az arány Oroszországban csak 9
százalék.
·10 esztendeje, 1996. november 27-én vonták ki az utolsó atomfegyvereket, a
RSZ-12M Topol típusú rakétákat Belorusszia területérõl. Belorusszia a világ
elsõ állama, amely önként, minden feltétel nélkül lemondott az atomfegyverek
birtoklásáról.
·2005-ben Belorussziában 166 ezer bûncselekményt követtek el. A nagyjából
ugyanolyan lakosú Magyarországon 433 ezret. Belorussziában a bûncselekmények 62 százaléka válik ismertté, Magyarországon 55%.

A BELORUSZ
KOMMUNISTÁK
Belorussziában a kommunista mozgalom nem kis megpróbáltatásokon
ment át. A Szovjetunió feloszlatása
után a betiltás várt a pártra. A mozgalom késõbb két pártra szakadt. Az
egyikük - Szergej Kaljakin vezetésével - fellépett és fellép a
Lukasenkó nevével fémjelzett politika ellen, és mára lényegében a
jobboldali ellenzék szövetségese.
Odahaza és külföldön igyekszik
lejáratni a Golubeva vezette kommunista pártot, amely következetesen támogatja az elnök politikáját.
Ez a párt a közelmúltban más polgári pártokkal együtt létrehozta az
úgy nevezett "baloldali szövetséget". Kaljakin kijelentette, hogy a
szociáldemokrácia alapelveit ismerik el. Az országban "a törvényesség
és a demokrácia visszaállítására,
politikai és gazdasági reformok
megvalósítására törekednek".
A Kaljakin-féle párt taglétszáma
csökken. Az igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy a januári
önkormányzati választások után
megvizsgálják a párt taglétszámát,
és ha nem éri el a törvényben elõírt
ezer fõt, kezdeményezik feloszlatását.
A Golubeva vezette Belorusz KP
taglétszáma jelenleg mintegy 6 ezer
fõ. Az elmúlt két évben több mint
kétezren léptek be a pártba.
Mind a hat megyében és a 115 járásban rendelkezik pártszervezettel.
Erõteljes a befolyása a köztársasági
ifjúsági szervezetben, ahonnan az
utánpótlása is jön.
Vezetõinek többsége a negyvenes
éveiben jár, a tagság jelentõs része
aktív dolgozó.
A 110 fõs parlamentben 21 kommunista képviselõ van, ami igen jelentõs erõ.
A párt támogatja Lukasenkó elnök
politikáját. Nemzetközi téren részt
vesz a kommunista és munkáspártok
együttmûködésében.
Golubeva elnök asszony részt vett a
kommunista
és
munkáspártok
nemzetközi tanácskozásán. A legutóbbi prágai tanácskozásra azért
nem tudott elmenni, mert nem
kapott vízumot. !
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AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN GYÕZELMI POZÍCIÓBA KERÜLT A LIBERÁLIS POLITIKA
Tehát az egyenlõ hozzáférés esélyének nem az a kulcsa, hogy ahol
elmaradás van, ott fejlesztünk,
hanem az, hogy ahol több van onnan
elveszünk. Ez a "szolidaritás elvére
épülõ" liberális megoldás. Manapság
minden a liberalizmus elvére épül.
Az csak parányi eltérés, hogy a
szabadság elve helyett, kicsi fogalmi
"botlás" alapján a szabadosság elve
érvényesül.
Az egészségügyben az egyesek
szerint felmerült "reform-kényszer"
furcsa, szörnyszülött, antihumánus
intézkedések sorát produkálja. Az
intézkedések alkalmasak a társadalom végsõ megosztására.
Mára már végre Gyurcsány Ferenc is
beismerte, a bizony sokak által már
úgyis felismert tényt, hogy a cél a
több biztosítós társadalombiztosítási
rendszer bevezetése. A több biztosítós
rendszer
bevezetésének
feltétele, pedig a jelentõs mértékben
privatizált egészségügy és az alapbiztosítás degradálása. Az alapbiztosítási csomagból a tervek jelenlegi
állása szerint a sürgõségi ellátás is
kikerült, helyette csak az életmentés
szerepel benne a mentõszolgáltatáson és a járványügyi ellátáson kívül,
ez jár állampolgári jogon, a többi
már fizetõs lesz.
Persze eddig is fizettünk, és ezért a
szolidaritás elve alapján meg is kaptuk az indokolt mértékû ellátást,
függetlenül a személy szerint
befizetett összegtõl. Január elsejétõl
már egyre jobban elõtérbe fog kerülni az a kérdés, hogy a kockázatelemzés elvén mûködõ magánbiztosítók kötnek, vagy nem kötnek
velünk szerzõdést. Az egészséges,
fiatal, magas jövedelmû alanyok
elõtérben lesznek, míg az idõs
betegségre hajlamos egyénekkel
nem, vagy csak igen magas biztosítási összegekért kötnek ellátási
biztosítást.
Elõ fog fordulni majd az amerikai
filmekben már látott jelenet, mikor a
kórházi
ágyunkhoz
lép
egy
kifogástalanul
öltözött,
diplomatatáskás ficsúr és közli: vagy
behoz a család némi pénzt, vagy itt
ért véget a kezelés, tudniillik a társadalombiztosítási folyószámlára

TILTAKOZÁS A KÓRHÁZAK BEZÁRÁSA ELLEN. A TÜNTETÕK “AZ ÉSZAK-PESTI KÓRHÁZ
NEM ELADÓ TÁBLÁT” FESZÍTETTÉK KI A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSTERMÉBEN

befizetett összegeket, már az eddigi
ellátásunk során feléltük.
Ennek a folyamatnak a része a 9000
kórházi ágy végleges megszüntetése
és további közel 8000 aktív kórházi
ágy elfekvõvé alakítása. Ha megnézzük, hogy területileg hol fekszenek a
beszüntetésre ítélt kórházak, akkor
azt látjuk, hogy ott, ahol eddig
kielégítõ volt az ellátás, ott történik
a felszámolás, de a hátrányos
helyzetû területekre való építésrõl
szó sincs. Az már csak hab a tortán,
hogy a fõleg Budapesten megszüntetésre ítélt kórházak kivétel nélkül
horribilis értékû ingatlanokká vállnak, abban az esetben, ha a gyógyítási folyamat megszûnik bennük.
Vajon az eladásukból (privatizálásukból) befolyt pénzt visszakapja-e a
társadalombiztosítás? Hiszen, a
kórházi épületeket apáink, nagyszüleink által befizetett tb-járulékokból emelték.
Igen tetszetõs az a bejelentés is,
hogy a betegek által befizetett
kórházi ágydíjak 300 Ft-jai az
intézményeknél maradnak. Azonban
azt már nem verték nagydobra, hogy
az ebbõl várhatóan befolyó összeg
nagyságával tovább csökkentik az
intézmények költségvetését.
Számos kérdés merül fel ebben az
esetben is. Kell-e abban az esetben is
fizetni, amikor nem kapunk ellátást mondjuk hétvégén? Hogyan hajtják
be a kórházak a nem fizetõ betegek-

tõl a pénzt? Hogyan fog fizetni az a
fedélnélküli, akit az utcáról, egy fillér és iratok nélkül visznek be? A
vizitdíj nem csak arra "alkalmas",
hogy rengeteg adminisztrációs feladattal terhelje beszedõit, hanem arra
is, hogy ellehetetlenítse, és szembefordítsa a háziorvosokat a rendelõintézeti szakorvosokkal.
Aztán mi lesz az azokban a betegség
csoportokban élõkkel, akiknek rendszeresen fogyasztott gyógyszereinek
az ára meghaladja a havi többszázezer forintot? Hiszen a miniszter úr
azt mondta, hogy "megszûnik az
ingyenesség és a szocializmus az
egészségügyben". Minden eddig
ingyenes gyógyszer 10%-át ki kell
majd fizetni. Vajon ezt, hogyan
fogják túlélni azok, akik rákosak,
hemofíliásak,
szervátültetettek,
cukorbetegek, akiknek a havi gyógyszeradagjának ára jelenleg akár 300500 ezer Ft. Igaz erre is megvan a
megoldás: a generikus gyógyszerek
adásának programszerûvé tétele. Ez
korrekt megoldás: olcsóbb gyógyszerekkel, olcsóbb gyógyítás, 15-20
évvel ezelõtti színvonalon.
Gratulálunk, éljen a liberalizmus!
TARI TAMÁS
M AGYAR M ÁJÁTÜLTETETTEK
É RDEKVÉDELMI ÉS S PORT
E GYESÜLETÉNEK ELNÖKE
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ANTIKOMMUNIZMUS

ÚJABB ANTIKOMMUNISTA TÁMADÁS
CSEHORSZÁGBAN

A BALOLDALI FRONT

- KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG ÉS A DEMOKRATIKUS

IFJÚSÁGI VILÁGSZÖVETSÉG PETÍCIÓT ADOTT ÁT A BUDAPESTI CSEH NAGYKÖVETSÉGNEK TILTAKOZVA A KSM BETÍLTÁSA ELLEN.

Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) miközben az Európai Parlament egyik baloldali csoportjának a
GUE/NGL-nek
(Európai
Egyesült
Baloldal/Skandináv Zöld Baloldal) a
találkozóján vett részt, egy nagyon
meglepõ és riasztó hírrõl értesült: A cseh
parlament felsõ kamarájában a Szenátus
szándékát fejezte ki arról, hogy egy
speciális rendeletet hoz létre, amivel
felülvizsgálhatja Csehország és Morvaország Kommunista Pártjának legális
létezését. Egy olyan politikai pártól van
szó, amelyik tagjait megválasztották a
képviselõi kamarába, a parlament Szenátusába és az Európai Parlamentbe
demokratikus választásokon, ami az
állampolgárok szabad akaratán alapul.
Egész Európa hosszú idõn keresztül
figyelemmel követhette azt az érthetetlen
káoszt, ami Csehország politikai színterén
folyik, azt hogy a választások után néhány
hónappal teljesen lehetetlenné vált egy

stabil kormány megalakítása. A jelenlegi
feszültséggel és problémákkal teli légkör
és az egyelvû, tekintélyelvû állam elõnyös
egyes magánszemélyeknek, hogy erõsebb
pozíciót érjenek el a cseh társadalomban.
Az õ céljuk teljesen egyértelmû: korlátozni azoknak az embereknek és
képviselõiknek a jogait, amennyire csak
lehetséges, akiknek más a véleményük,
mint nekik.
Hogy elérjék céljukat, egy közkedvelt
taktikát folytatnak: ma megpróbálnak
megszabadulni a kommunistáktól, holnap
a szociáldemokratákkal folytatják és holnap után a más vallású emberek
következnek. Ezeknek a tekintélyelvû
politikusoknak a számára, akikbõl
hiányzik a tolerancia és a képesség arra,
hogy megértsenek bárkit saját magukon
kívül a demokrácia nem jelent semmit,
azon kívül, hogy felállítsanak szabályokat, amikkel visszaélve érvényre juttathatják akaratukat.

Csehország és Morvaország Kommunista
Pártja gyakorlatban és dokumentumain
keresztül bebizonyította, hogy egy modern demokratikus párt. Természetesen
hiteles baloldali párt, amely számára az
emberi jogok védelme a küzdelmet jelenti a hatalommal való visszaélés és a
szegénység ellen, hogy megvédje a dolgozó embereket. Ez egy olyan párt, amely
számára a harc a békéért nem egy üres
frázis, hanem egy teljesen konkrét kérdés,
ami összefügg a balkáni, az afganisztáni
és az iraki helyzettel - ami aggodalommal
tölt el mindannyiunkat. Ez egy olyan párt,
amelyik nem tudja elképzelni a jövõt a
militarizmus korlátozásai és a környezet
radikális megõrzése nélkül, mint az
örökké fenntartható fejlõdés elõfeltételei.
Az ilyen pártoknak mindig vannak ellenségeik - azok, akik profitálni tudnak a mai
kapitalizmusból.
A cseh kommunisták megkérik minden
kollégájukat az Európai Parlamentben,
Európa minden nemzeti parlamentjében
és természetesen a cseh közösséget, hogy
használják befolyásukat, hogy figyelmeztessék a világot arra a tekintélyelvûségre, ami a politikában folyik. A
kísérletek Cseh és Morvaország Kommunista Pártjának betiltására csak az elsõ
lépések afelé, hogy a demokrácia
erõsödését Európában teljesen lehetetlenné tegyék. Európa jövõjének a közös
megértésen, szolidaritáson és békén kell
alapulnia.
A jelenlegi támadások a cseh Kommunista
Ifjúsági Unió és Csehország és Morvaország
Kommunista Pártja ellen támadást jelentenek
az összes baloldali párt ellen. Ezért a KSCM
megkér minden GUE/NGL szervezetet,
hogy fejezzék ki támogatásukat és szolidaritásukat Csehország és Morvaország Kommunista Pártjával és tartsanak egy nyílt vitát
errõl az Európai Parlamentben. !

BETILTOTT JELKÉPEK ÉSZTORSZÁGBAN
Az észt kormány jóváhagyott egy büntetõjogi
törvényt, miszerint büntetendõ lesz az, ha valaki a Szovjetunió vagy a náci párt és az SS hivatalos szimbólumait használja, viseli. Ezzel a
törvénnyel megtiltották, a történelmi zászlók,
címerek és minden más szimbólumnak,
aminek köze van a Szovjetunióhoz vagy az
NSDAP-hez és SS-hez a nyilvános helyen

történõ használatát. Az is elegendõ, ha a szimbólumok részben érthetõek. Ez azt jelenti, hogy
a horogkereszt, az ötágú csillag, a sarló és
kalapács, valamint más szimbólumok minden
típusú használata büntetve lesz a törvény által.
Az új törvényt jóvá kell hagyni a parlamentnek
is, ahol az ellenzékben szociáldemokrata és
konzervatív pártok vannak. !

AZ ÉSZT BALOLDALI PÁRT JELKÉPE
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VÖRÖS HÉTVÉGE ÉS FEHÉR HÉTKÖZNAPOK
Az észak Manchestereként emlegetett
finnországi Tamperé-ben szervezett figyelemfelkeltõ rendezvénysorozatot a Finn Kommunista Párt (SKP) Vörös hétvége névvel. Az
Európai Unió politikáját rendszeresen bíráló
párt választása azért esett november utolsó
hétvégéjére, mert tiltakozni kívánt a
rákövetkezõ hétfõtõl Tamperé-ben ülésezõ
euromediterrán közgyûlés tevékenysége
ellen. Az EU és a Földközi-tenger övezetének
külügyminisztereinek jelenléte azonban
csupán aktualitást adott a Vörös hétvégének.
A kommunista rendezvények célkitûzései
jóval túlmutattak e nemzetközi találkozó
elleni fellépésen. A nagytõke befolyása alatt
álló finn média természeténél fogva aránytalanul kevés teret ad a kommunista nézeteket
közvetítõ szervezetek számára. Most azonban
a média figyelme a közelgõ külügyminiszteri
találkozó miatt Tamperé-re összpontosult, így
az SKP rendezvényei is nagyobb publicitást
kaphattak. A tampere-i helyszín szerencsés
egybeesés a finn kommunisták számára,
ugyanis Tampere régi iparvárosként a
munkásmozgalom erõs centruma. Mondhatnánk Finnország Csepelének, ha még nem
létezne a szintén találó észak Manchestere
elnevezés. A büszke tamperei lakosok
szívesen is becézik városukat Manse-nak az
angol iparváros nyomán. Aváros kommunista
hagyományait jól jellemzi, hogy itt található a
világ utolsó állandó kiállítással rendelkezõ
Lenin múzeuma. Lenin maga is többször járt
Tamperé-ben, az 1900-as évek elején itt
találkozott az illegalitásban tevékenykedõ
elvtársaival. Akkoriban Finnország az orosz
cári birodalom része volt. A cár már korábban

Helsinkibe helyeztette át az ország székhelyét
a könnyebb ellenõrizhetõség kedvéért. Tampere azonban kívül esett a cár figyelmén, így
teret kaphatott a munkásmozgalmi
szervezõdés.
Az Euromed konferenciát viszont minden
bizonnyal nem a város kommunista múltjára
tekintettel rendezték Tamperé-ben. Idén
szeptember 9.-én egy hasonló Európai Uniós
esemény házigazdája volt a soros elnökségi
tisztet ellátó Finnország. A fõvárosba érkezõ
külföldi delegációk biztonságát szavatoló
rendõrséget egy kb. 2500 fõs békésen
tiltakozó tömeg nyugtalanította. Több mint tíz
helsinki-i szervezet jelentett be demonstrációt
a vasúti pályaudvar elõtti térre. Köztük az
SKP és más baloldali szervezetek. A bejelentõk között volt azonban a kis létszámú Smash
Asem nevû szélsõséges anarchista csoport is.
Ez elegendõ ürügyet jelentett a harcra kész
rohamrendõrök kivezénylésére. A kommunista jelmondatokkal teli transzparensek erdeje összezavarta a gumibotjukat szorongató
rendõröket, és izgatottan, bevetésre készen
lesték, hogy kik lengetik leglelkesebben a
vörös zászlót. Abeszámolók szerint a tüntetõk
a rendõri provokációk ellenére is igyekeztek
elzárkózni az erõszakos összecsapástól, a
végeredmény mégis lerohanás, gumibotozás
és bilincselés lett.
Az Euromed konferencia szervezõi nem
kockáztathattak meg még egy ilyen botrányos
konfliktust, ezért hétköznapra tették és
vidékre helyezték az eseményt. Tampere
kézenfekvõ választás volt, hiszen korábban
már szerveztek itt több sikeres nemzetközi
politikai találkozót. Tampere lélekszámát te-

TRANSZPARENS A TÜNTETÉSEN. A FELIRAT ÁLLÍTSÁTOK MEG A HÁBORÚT

kintve lényegesen kisebb Helsinkinél, és kellõ
távolságban van a fenyegetést jelentõ tüntetõktõl. Ennek ellenére az SKP-nak sikerült
szerveznie egy jelentõs felvonulást "Egy másmilyen Európa - a béke világa" címmel az
Euromed konferenciát megelõzõ szombatra.
Ahivatalos rendõrségi becslés szerint ezen kb.
300 ember vett részt. A fõvárosi demonstrálókat külön buszok szállították Tamperébe.
A felvonulás a Munkásmozgalmi Múzeum
elõl indult (ahol nem sokkal korábban
fejezõdött be a "Gramsci, politika és civil
szervezõdések" címû szeminárium), majd
rákanyarodott a város elõkelõ bevásárló
utcájára. A fogyasztói társadalom dicsõségét
jelképezõ fényûzõ üzletekbõl elõbukkanó, a
pompás elegancia bûvöletétõl megszédült
vásárlókat láthatóan sokkolta a kapitalizmus
ellenes szlogeneket skandálók menete. Elsõ
döbbenetükbõl felocsúdva egyesek szimpátiát
sugalló
mosollyal
konstatálták
az
eseményeket, míg mások rosszalló sugdolózásba kezdtek a bevásárló partnerükkel.
Egyébként a járókelõk és felvonulók közt
nem alakult ki komolyabb vita, békésen
zajlott le a demonstráció. A rendõri jelenlét
lényegesen mérsékeltebb volt, mint
Helsinkiben szeptember 9-én és célja inkább a
forgalom irányítása volt, mintsem a tömegek
kontrollja.
A Tampere-i Kommunista Ifjak "Club Fidel"
néven szerveztek szombat esti zenés-táncos
összejövetelt a kubai ritmus kedvelõinek.
Vasárnap több helyszínen párhuzamosan zajló
szemináriumokkal folytatódott a rendezvénysorozat. Ezek témái között szerepelt
például az európai szegénységi küszöb alatt
élõk helyzetének javítása, a munkanélküliség
felszámolása a munkaidõ és a nyugdíjkorhatár
csökkentésével, a magas jövedelmûek szigorúbb adóztatása, szociális biztonság
fejlesztése, minimálbér bevezetése. A Vörös
hétvége keretében idõszakos kiállítások nyíltak a Lenin Múzeumban: "Marx - történelem
vagy jelen", "Finnország, szívósság, szociális
biztonság" valamint "Béke, barátság, szolidaritás - Világifjúsági és Diáktalálkozók". A
Vörös hétvége rendezvénysorozatot a vörös
vonal ünnepe zárta színházi elõadással,
valamint neves zenészek fellépésével. Avörös
vonal egy népszerû finn kisregény (Kianto,
Ilmari: Punainen viiva), ami megjelent magyar fordításban a Farkasmenyasszony címû
kötetben (Bp., 1985).
MAJOR LÁSZLÓ
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PUSKÁS ÖCSI HALÁLÁRA
Meghalt Puskás Ferenc a labdarugók egyik
legnagyobb egyénisége. Az egész világ
gyászolja, nem érdemtelenül. A nekrológok
szuperlatívuszokban méltatják nagy érdemeit, melyeket az általa mûvelt sportágban
elért. Kétségtelenül beírta nevét a sporttörténelembe. Erre mi magyarok joggal
lehetünk büszkék. Ugyanakkor némi kétely
vegyül e büszkeségbe. Felmerül bennem a
kérdés: nincs-e Puskás "történelmi" szerepe
túldimenzionálva? Csaknem egyidõben halt
meg Ligeti György híres magyar zeneszerzõ, Gregor József basszista, világszerte
ismert operaénekes, Faludy György neves
költõ és mûfordító. Halálhírüket természetesen közölték a médiumok, de messze nem

olyan "hangerõvel", mint Puskás Öcsi
esetében. Anélkül, hogy a csatár jelentõségét
alábecsülném, úgy érzem sokat tudnak, a
minap elhunyt labdarúgó neve azonban még
a honolului suszterinas számára sem
ismeretlen. Sajnálatos, hogy ugyanezt nem
mondhatjuk el kultúránk nemes mûvelõirõl.
Õk nem a "köznép", hanem "csak" egy szûk
elit számára megbecsült emberek. Nem
devalválódtak kultúránk értékei, pontosabban szólva, nem mi devalváljuk azokat?
Öcsinek kijár a Szent István bazilikai országos gyászmise, kripta a dóm alagsori
nyugvóhelyén, stadiont neveztek el róla,
rövidesen utcát is kap, temetése napját
gyásznapnak nyilvánították. Ennyit egy

koronás király is megsokallna. Vajon miért
nem részesült ekkora megbecsülésben
Munkácsy Mihály, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Kodály Zoltán? Nyilván elveszítettük
arányérzésünket. Mi történjék azzal a magyarunkkal, aki egy-ültében megeszik kétszáz gombócot és bekerül a rekordok
könyvébe? Nem semmi! Ám mi történjék az
Ásító inassal, vagy a Psalmus Hungaricusszal? Az iskoláknak, médiumoknak kellene
e téren jelentkezõ hiányosságokat pótolniuk.
Ifjúságunk tudatában a kiváló sportolók és
rockénekesek mellett jusson hely
nemzetközileg elismert hazai tudósok,
mûvészek számára is.
HEGEDÛS SÁNDOR

ELMÉLETI SAROK:
VIGYÁZAT, VESZÉLYES!

A tõkés rendszer lényege a piaci verseny. A
verseny jobb minõségre ösztönöz, ezért csak a
piaci verseny biztosíthatja a társadalmi
fejlõdést. Nagyjából ezzel érvelnek a kapitalizmus hívei évszázadok óta. Ezt halljuk ma is
a Gyurcsány-kormánytól, amikor bevezetik a
vizitdíjat, piacosítják az egészségügyet, az
oktatást. Mi a valóság? A tõkés rendszerben a
tõkés gyár elõállítja a számítógépet, és kiviszi
a piacra. Itt kiderül, hogy vannak-e más olyan
gyárak is, amelyek számítógépet gyártanak.
Ha van, akkor verseny alakul ki a két gyár
között. A vevõ lesz az, aki eldönti, hogy
melyiket veszi meg. Avevõ nyilván a jobbat és
az olcsóbbat veszi meg. Ennek legalább két
következménye van. Az egyik: akinek a termékét a vevõ megveszi, többet fog termelni,
abban a reményben, hogy többet adhat el. A
másik: akinek a termékét huzamosabb ideig
nem veszik meg, az csõdbe megy. Ebben az
értelemben igaz, hogy a piac és a verseny
ösztönzi a minõséget és kiválasztja a jót. Aki
többet termel, látszólag megnyerte a versenyt.
Csakhogy elõbb-utóbb olyan sokat fog termel-

ni, hogy nem lesz, aki megvegye, és ezért
kerülhet csõdbe.
Most képzeljük el, hogy nem két gyárról van
szó, hanem sok ezer gyárat magában foglaló
iparágról. Sõt, nem csak egy ország
számítógép-gyártásáról, hanem az egész
világéról van szó. Ebben az esetben nem egy
vagy két gyár mehet tönkre, hanem sok ezer.
Így jönnek létre a válságok. A tõkés rendszer
kezdettõl fogva megpróbálja kivédeni a válságot. Ennek egyik eszköze éppen a verseny
korlátozása. Nézzünk egy példát a mai világból! A nagy személyi számítógépcégek között
megegyezés van, hogy a Microsoft Windows
operációs rendszerét telepítik a gépeikre. Ezzel
a versenybõl kiszorítják azokat, akik más
operációs rendszert használnak, mondjuk a
Linux-ot. Van is verseny, meg nincs is.
Vagy vegyük a magyarországi nagy bevásárló
központokat! Ha egy magyar termelõ a kenyerét, borát a hipermarketben akarja árusítani, elõször le kell fizetnie a polcpénzt. Ezért
semmi sem jár, csak a jog, hogy beteheti a
lábát. Utána fel ajánlania, hogy bevezetõ áron,
azaz gyakran az önköltségnél olcsóbban adja
el a termékét. A nagytõkés ezt kihasználva
akciókat hirdet, s többletprofitra tesz szert. Ha
már bent van, olyan árukkal kell "versenyeznie", amelyeket a nagytõkés nyomott
áron kényszeríttet ki másokból. Verseny tehát
a valóságban nincs.
Jelent-e minõséget a verseny? Elvben igen, a
gyakorlatban nem feltétlenül. A magyarországi

nagy bevásárlóközpontok mindegyike széles
választékkal, jó minõséggel és elfogadható
árakkal indított. Ma már ez a múlté. A multi a
bécsi szupermarketbõl áthozza azokat az áruit,
amelyek szavatossága már lejáróban van, és itt
adja el. A csokoládé, a kávé - bár ugyanazon
márka - nem azonos minõségû nyugaton és
keleten. A kapitalizmus, a verseny, a piac
önmagában nem biztosíték az emberi szükségletek magasabb szintû kielégítésére, a minõségre, a fejlõdésre. Mielõtt folytatnánk, nézzük
mit ír errõl Engels!
Engels errõl így ír:"…a nagyipar, noha elsõ
fejlõdési korszakában maga hozta létre a
szabad konkurenciát, most mégis túlnõtt rajta;
hogy a konkurencia és egyáltalában az ipari termelésnek egyesek által való ûzése a nagyipar
számára béklyó lett, amelyet szét kell feszítenie
és szét is fog feszíteni; hogy a nagyipar, ameddig a mostani alapon ûzik, csak a hétévenként
megismétlõdõ általános zûrzavar árán tarthatja
fenn magát, amely minden alkalommal az
egész civilizációt fenyegeti, és nemcsak a proletárokat dönti nyomorba, hanem nagyszámú
burzsoát is tönkretesz; hogy tehát magát a
nagyipart vagy egészen fel kell adni, ami teljes
lehetetlenség, vagy pedig ez a nagyipar
feltétlenül szükségessé teszi a társadalom egy
egészen új szervezetét, amelyben már nem
egyes, egymással konkuráló gyárosok
irányítják az ipari termelést, hanem az egész
társadalom - szilárd terv és az összesség szükségletei szerint." !
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EVO MORALES KUBÁBAN
December elsején Kubába érkezett Evo
Morales bolíviai elnök. Morales azért utazott
Havannába, hogy részt vegyen Fidel Castro
elnök 80. születésnapja körüli rendezvényeken,
és megemlékezzen a Granma nevû hajó 50
évvel ezelõtti hõsies szerepérõl.
"Szeretnénk kifejezni Bolívia kubai nép iránti
háláját, és természetesen Fidel Castro iránt
érzett barátságunkat" - mondta a dél-amerikai
államfõ. "Idén, - szögezte le Morales, - az
ország két fontos változást vitt véghez, az egyik
az energiaforrások nemzeti kézbe kerülése, a
másik pedig a kisebbségi törvény, bár még sok
problémát kell megoldani, köztük a nyugdíjak
és a bányászat kérdését. (A bolíviai kisebbségi
törvényt a minap vezették be, az ünnepélyes
ceremónián Garcia alelnök képviselte a kormányt. A törvény lényege, hogy a Morales

elnök megválasztása elõtt perifériára szorult
bennszülöttek, akik a társadalom 62%-át
alkotják, is megválaszthassák saját helyi
vezetõiket, és nagyobb beleszólásuk legyen a
földterületeiken való gazdálkodásba. Morales
bízik benne, hogy a bennszülött lakosság
vezetõi is támogatni fogják a neo-liberalizmus
ellenes politikáját. Forrás: Granma) Morales
elnök Nigériából érkezett Kubába, ahol részt
vett a Dél-Dél Csúcstalálkozón, amelynek nem
más volt a célja, minthogy a hajdan gyarmati
sorban élõ országok ne csak népüket, hanem
természeti erõforrásaikat is felszabadíthassák.
Abolíviai elnököt a szigetország alelnöke, Carlos Lage Davila, és más magasrangú politikai
vezetõk és diplomaták fogadták, mind
Kubából, mind Bolíviából. - írja a Prensa Latina, a latin-amerikai hírügynökség.

KÍNAI LÁTOGATÁSA KÖZEL-KELETEN

TÜNTETÉS VENEZUELÁÉRT

NÉMET GYERMEKSZEGÉNYSÉG

A közeljövõben egy magasrangú diplomatát fog Kína küldeni Izraelbe és
Palesztinába, hogy elõsegítsék az országok jó kapcsolatát, és segítséget kínáljanak fel a közel-keleti kérdés megoldásában, jelentette be a minap a kínai
külügyminisztérium szóvivõje. A kínai
külügyminiszter helyettese, Zhai Jun
ellátogat Izraelbe, Palesztinába és a
térség más országaiba is. "Az ENSZ
Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Kína elkötelezett híve a közelkeleti kérdés békés megoldásának" idézi Zhai Jun nyilatkozatát a Renmin
Ribao.

Szolidaritási tüntetést szervez az
osztrák Kommunistische Initiative
más, baloldali, antiimperialista szervezetekkel december 4-én. A bécsi
tüntetés célja, hogy kifejezzék szimpátiájukat és támogatásukat a vasárnapi választásokkal kapcsolatban
Venezuelában. A Kommunistische
Initiative és más, a Bolivári Köztársasággal szolidaritást vállaló mozgalmak bíznak Chávez elnök
újraválasztásában, és mélyen elítélik
az elnököt érõ imperialista provokációt. - írja a Kommunistische Initiative honlapja.

Minden hatodik gyermek szegénységtõl
szenved Németországban. Berlinben,
Brémában és Hamburgban pedig minden harmadik. Az aggasztó tényekre a brémai
munkavállalók kamarája hívta fel a figyelmet,
és természetesen a baloldali, társadalmi problémák iránt érzékeny szervezetek is
foglalkozni kezdtek vele. Manapság gyakran
annyira alacsonyak a fizetések, hogy teljes
munkaidõben foglalkoztatott állampolgároknak is szükségük lehet, hogy igénybe
vegyék
az
"Arbeitslosengeld
II"-t
(Kettesszámú munkanélküli juttatás): Laut
Bundesagentur für Arbeit - írja a kamara éves
beszámolója.
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186 ÉVE SZÜLETETT FRIEDRICH ENGELS
1820. november 28-án született a Rajna-vidéki
Barmenben, mérsékelten liberális polgárcsaládban, apjának textilgyára volt Manchesterben és Barmenben. Kimaradt a gimnáziumból, de apja 1838-ban elhelyezte egy brémai
exportcégnél. Aliberális és forradalmi írásokat,
Börne, Gutzkow és Heine mûveit olvasta,
1841-42-es szolgálata során jelentõs katonai
ismereteket szerzett, késõbb számos lexikoncikket írt e témából. Közben, kettõs életet élve,
hegeliánus filozófusok elõadásait hallgatta az
egyetemen, s megismerkedett a kor új gondolataival: Friedrich Oswald álnéven írt a lapokba.1842-ben kereskedelmi ismereteinek
bõvítésére Angliába utazott. Manchesterben
észlelte a legfejlettebb ország munkásságának
nyomorát és jogfosztását. Ekkor lett Moses
Hess hatására materialista és forradalmi
demokratából kommunista, s megírta a Vázlatok a politikai gazdaságtan kritikájához címû
mûvét, amelyre Karl Marx is felfigyelt. 1845ben Párizsban barátkoztak össze, ezután
pályájuk összefonódott. Elsõ közös munkájuk
1845-ben jelent meg, Brüsszelben együtt írták
a Német ideológiát, melyet csak 80 év múlva
adtak ki. Ebben több ifjú-hegeliánussal és szocialistával szálltak szembe, akik vitatták a forradalom szükségességét. Sokszor másokkal
vitázva fogalmazták meg gondolataikat, kimutatták: a munkásság nemcsak elnyomott, de a
felszabadulásáért harcoló osztály is.
Engels szocialista elveit elõször két 1844-es,
Marx Német-Francia Évkönyvébe írt cikkében

fejtette ki, szerinte a fennálló rend milliomosokból és nyomorgókból álló világhoz
vezet. Ezután írta A munkásosztály helyzete
Angliában-t, majd Párizsban létrehozta a titkos
szocialista társaságot, az Igazak Szövetségét.
Ez elsõ kongresszusán 1847-ben Londonban
Kommunisták Szövetségévé alakult át.
Második londoni kongresszusuk felkérésére
írták le elveiket és céljaikat a Kommunista
Kiáltványban. Az 1848-as forradalomban a
német államok le akarták rázni a hûbéri,
autokrata rendszert s alkotmányos, képviseleti
kormányzást kívántak, Marx és Engels a forradalmat a kommunisták gyõzelmévé akarták
változtatni. A Marx által kiadott kölni Neue
Rheinische Zeitungban ösztönözték híveiket s
bírálták a politikusokat, kormányokat és pártokat. Engels munkásbrigádokat szervezett az
1849-es májusi Rajna-vidéki felkelésben, õ
vezette az erõdítési munkákat s a tüzérséget. A
bukás után a Szövetséget Londonban
szervezték újjá. Engels anyagi gondjai miatt
állást vállalt az Ermen&Ermen cégnél Manchesterben, késõbb a vállalkozó társa lett, kommunista hitét el tudta választani a cég hatékony
kapitalista irányításától. Jövedelmébõl támogatta Marxot, s mikor 1869-ben eladta
üzletrészét, élete végéig elég pénze maradt. Az
emigrációban írta A német parasztháború s a
Forradalom és ellenforradalom... címû mûveit,
levonva 1848 tapasztalatait. Marx fõmûve, A
tõke sokban barátja angliai tapasztalataira és
stiláris készségére támaszkodott. Marx az

elmélet embere volt, a marxista nézeteket
Engels propagálta. Az Anti-Dühring zömmel
az õ munkája, az eszme terjesztéséért a legtöbbet ezzel tette, szétzúzva Eugen Dühring professzor mozgalmi befolyását. Marx 1883-as
halála után õ lett a fõ marxista szaktekintély,
barátja kéziratai alapján befejezte A tõke 2-3.
kötetét, levelezése révén tartott kapcsolatot a
világ szociáldemokratáival. A nemzetközi
munkásszervezetek, az I. és II. Internacionálé
létrehozásában és irányításában is részt vett.
1895. augusztus 5-én halt meg Londonban.
Engels kellemes, angolos modorú úr volt, bár
olykor gorombán vágott vissza a támadásokra.
Jó zenei érzékkel bírt, remekül rajzolt, húsz
nyelven olvasott és beszélt. Enciklopédikus
tudása, nagy munkabírása volt, s megjósolta az
elsõ világháborút, minden szörnyûségével. !

Friedrich Engels mûvei:
(Engels 1892-es összeállítása)
1, (Marx-szal együtt) "A szent család. Bruno Bauer és társai ellen". Friedrich Engels és Karl Marx, Majna-Frankfurt 1845.
2, "A munkásosztály helyzete Angliában. Személyes megfigyelések és forrásmunkák alapján", Lipcse 1845.
3, (Marx-szal együtt, névtelenül) "A Kommunista Párt kiáltványa", London 1848. Minden nyelvre lefordítva.
4, (Névtelenül) "A Pó és a Rajna", Berlin, F. Duncker 1859.
5, (Névtelenül) "Szavoja, Nizza és a Rajna", Berlin, Behrend 1860.
6, "A porosz katonai kérdés és a német munkáspárt", Hamburg 1865.
7, "A német parasztháború". [A "Neue Rheinische Zeitung. Politsch-ökonomische Revue" nyomán], Lipcse,
8, "A lakáskérdéshez". 3. füzet, a "Volksstaat" nyomán. I. kiad. Lipcse, Genossenschaftsbuchdruckerei 1872, II. kiad. Zürich,
9, "Az oroszországi társadalmi viszonyokról", a "Volksstaat" nyomán, Lipcse, Genossenschaftsbuchdruckerei 1875.
10, "Porosz pálinka a német Reischtagban". "-" 1876. [MEM, 19. köt.]
11, "A bakunyinisták munkában. Emlékirat a legutóbbi spanyolországi felkelésrol". A "Volksstaat" nyomán, Lipcse,
12, "Eugen Dühring új tudomány-forradalmasítása". A "Volksstaat", ill. "Vorwärts" nyomán. I. kiad. Lipcse,
13, "A szocializmus fejlõdése az utópiától a tudományig", I., II. és III. kiad., valamennyi 1883, Zürich, Volksbuchhandlung.
14, "A család, a magántulajdon és az állam erdete. Lewis H. Morgan kutatásai nyomán" Zürich, Volksbuchhandlung 1884.
15, "Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége". A "Neue Zeit" nyomán, Stuttgart, Dietz 1888.
16, "A Brentano contra Marx állítólagos idézethamisítási ügyben" Hamburg 1891. [MEM, 22. köt.]
Egyéb fontosabb munkái:
Jegyzetek a háborúról
A természet dialektikája
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ÉVFORDULÓ: GEORGIJ ZSUKOV
Georgij Konsztatyinovics Zsukov, (Sztrelovka, 1896. december 1. – Moszkva, 1974. június
18.) orosz-szovjet hivatásos katona, a Szovjetunió marsallja, a Vörös Hadsereg vezérkari
fõnöke, az SZKP KB tagja, honvédelmi miniszter.
Szegényparaszti családba született Sztrelkovkában (kalugai terület), édesapja cipész volt. A
helyi egyházi iskolába járatták ahol kitüntetéssel végzett. Szûcsnek tanult, majd
Moszkvában folytatta tanlumányait. 1915-ben behívták katonának, a lovasságnál szolgált és
altiszti rangon fejezte be az I. világháborút. 1918-ban belép a Vörös Hadseregbe, majd egy
évvel késöbb a Szovjetunió Kommunista Pártjába is. 1941-ben vezérakari fõnöknek
nevezték ki, így a honvédelmi miniszter elsõ helyettese lett. 1957-tõl a Központi Bizottság
tagja. 1943-ban marsallá léptették elõ. 1944-45-ben az I. Belorusz Front vezetõjeként csapatait Varsótól Berlinig vezette gyõzedelmesen, majd a Szovjetunió nevében õ fogadta a
német hadsereg kapitulációját. 1945-46 között a németországi szovjet csapatok parancsnoka, 1946-tól 1953-ig odesszai és uráli katonai körzetparancsnok. 1953-tól a honvédelmi miniszter elsõ helyettese, 1955-tõl 1967-ig honvédelmi miniszter volt. 1952-57 között az
SZKP KB tagja, 1957 júniusától októberig a KB Elnökségének is tagja. Emlékek, gondolatok címû memoárkötete magyar nyelven is megjelent. Moszkvában hunyt el 1974. június
18-án.

ÉVFORDULÓK
November 25.

" 1969-ben ezen a napon John Lennon, a Beatles együttes tagja visszaküldi 1965-ben kapott kitüntetését II.
Erzsébet királynõnek, tiltakozásul Nagy-Britannia biafrai politikája és az Egyesült Államok vietnami beavatkozását támogató kormánypolitika ellen.
November 26.

" 1942-ben véget ér a sztálingrádi csata
A november 19-én kezdõdõ szovjet ellentámadás bekerítette Paulus tábornagy csapatait és ezzel a szovjet fronton
döntõ fordulat következett be. A 6. német hadsereg letette a fegyvert. December végén pedig a német csapatok
kísérlete, hogy felmentsék a katlanba zárt Paulust, véglegesen kudarcot vallott.
" 1973-ban megkezdõdik az Arab Liga ülése
A kétnapos tárgyaláson a palesztin ügy egyetlen képviselõjének a Palesztin Felszabadítási Szervezet-et ismerik el,
s rangsorolják a világ államait az arab ügy szempontjából.
November 27.

" 1958-ban a Szovjetunió ultimátumot ad Berlin ügyében
Nyikita Hruscsov szovjet miniszterelnök a három nagyhatalomhoz intézett jegyzékben egyoldalúan felmondja a
Berlin státusával foglalkozó összes megállapodást, és azt követeli, hogy a nyugati részt változtassák szabad
várossá. Ennek egy éven belül kell megtörténnie. Amennyiben az ultimátumot nem teljesítik, Hruscsov az NDK-nak
kívánja átadni a Berlinre vonatkozó összes jogot. Berlint szuverén német állam zárja körül, tehát a négyhatalmi
ellenõrzés szerinte a történelem által túlhaladott dolog. A nyugati hatalmak elutasítják Berlin státusának
módosítását.
November 29.

" 1923-ban Franciaország és Szovjetunió megnemtámadási és semlegességi szerzõdést kötött
" 1945-ben kikiáltják a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot
Az új állam közvetlenül a II. világháború után jött létre
1945-ben Jugoszláv Demokratikus Szövetség néven, amit Joszip Broz Tito vezetett.
1946-ban Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nevet kapott, majd
1963. április 7-én Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság lett.

16

2006. december 2.

UTOLSÓ OLDAL

KEGYELETSÉRTÉS TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

A MUNKÁSPÁRT TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZERVEZETE TÖBB , MINT MÁSFÉL ÉVTIZEDE ÁPOLJA A VÁROS SZOVJET FEL SZABADÍTÓINAK EMLÉKMÛVÉT ÉS SÍRJAIT. A MOSTANI OKTÓBER

24- I

FELSZABADULÁSI MEGEMLÉKEZÉSRE IS RENDBE

TETTÉK A REFORMÁTUS TEMETÕBEN A SZOVJET KATONÁK SÍREMLÉKÉT. AZ ÜNNEP ELÕESTÉJÉN , AZAZ OKTÓBER
AZONBAN ISMERETLENEK FESTÉKKEL ÖNTÖTTÉK LE A SÍROKAT, AZ EMLÉKOBELISZKRE PEDIG AZ

1956

23- ÁN

FELIRATOT

PINGÁLTÁK .
LÁM : AZ ÚJ MAGYAR RENDSZER TÖRTÉNELEM HAMISITÁSA NYOMÁN EGYESEK FEJÉBEN ÍGY TOBZÓDNAK EGYMÁSRA A
MAGYAR TÖRTÉNELEM KÜLÖNBÖZÕ DÁTUMAI .
A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNISTÁK HELYREHOZZÁK A MEGRONGÁLT SÍRHELYEKET. UGYANAKKOR AZ IS TISZTELETRE MÉLTÓ , HOGY A VÁROS REFORMÁTUS LELKÉSZE MAGA IS FELEMELTE SZAVÁT A BARBÁR TETT ELLEN , SÕT MAGA
TETT FELJELENTÉST A RENDÕRSÉGENA TETTESEK KÉZREKERÍTÉSE ÉS PÉLDÁS MEGBÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN .

LAPUNK KÖVETKEZÕ SZÁMA 2006. DECEMBER 16-ÁN JELENIK MEG. A
RÁKÖVETKEZÕ, A “JUBILEUMI” 30-IK SZÁM PEDIG 2006. DECEMBER 30-ÁN
MINDKÉT SZÁMBAN RÉSZLETESEN BESZÁMOLUNK A MUNKÁSPÁRT ÚJJÁALAPÍTÁSÁNAK ÜNNEPÉRÕL, AZ ÚJ KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRÕL, AZ AKTUÁLIS
NEMZETKÖZI ESEMÉNYEKRÕL.
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