MÁJUS ELSEJE

A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG HÍRADÓJA

TÁRSASÁG

2004. június

XIII. évfolyam 3. (54.) szám
KÖZLEMÉNY

A Május Elseje Társaság 2004. május
22-én megtartotta XII. Országos Gyûlését,
amelyen Dr. Orbán Péter fõtitkár elnökölt.
Napirend szerint:
*
Dr. Aggod József elnök kiegészítéseket fûzött a Beszámoló a MET 2003.
évi tevékenységérõl, javaslat a társaság
2003. évi közhasznúsági jelentése címû
írásban kiküldött jelentéshez.
*
Szebeni András alelnök kiegészítéseket fûzött a társaság 2003. évi költségvetésének zárszámadására, valamint 2004.
évi költségvetésére vonatkozó, írásban
megküldött elõterjesztéshez.
*
Csizmazia Pál, a Felügyelõ Bizottság elnöke elõterjesztette a FEB jelentését a társaság 2003. évi munkájáról, a
költségvetési zárszámadásáról, a 2004. évi
költségvetési javaslatról.
*
Az Országos Gyûlés állást foglalt személyi kérdésekben is: Bocsi József
és Fülep Endre személyében új Örökös
tagokat választott.
Az Országos Intézõ Bizottság két tagja
(Hegedûs Sándor és Tabák Sándor) lemondott OIB tagságáról, az OIB egy tagja
(Dr. Murányi Zoltán) elhunyt. Az Országos Gyûlés jegyzõkönyvben örökítette meg
érdemüket.
A Május Elseje Társaság Országos
Intézõ Bizottságának tagjai
Berényi Ferenc tiszteletbeli elnök
Dr. Aggod József elnök
Dr. Orbán Péter fõtitkár
Kovács György alelnök
Pataki Mihály alelnök
Szebeni András alelnök
Dr. Tóth Miklós szóvivõ
Benkócs István (Bátonyterenye)
Donkó Jolán (Szolnok)
Ferencz Miklós (Siófok)
Ferencz Lajos (Budapest)
Fülep Endre (Budapest)
Dr. Jánosi Gábor (Hatvan)
Kalmár András (Miskolc)
Magyari Iván (Budapest)
Dr. Morva Tamás (Budapest)
Rét Péterné (Budapest)
Somogyi Sándor (Budapest)
Dr. Széchy András (Budapest)
Szalai József (Budapest)
Szõdi Sándor (Budapest)
Szurcsik István (Túrkeve)
Tóth Lajos (Budapest)
Varga József (Szigetszentmiklós)
Vetró Kõmûves Rozália (Budapest)
Felügyelõ Bizottság tagjai:
Csizmazia Pál elnök
Dr. Fábik Ernõ, Réti Józsefné

Az Országos Gyûlés három új OIB tagot választott: Benkócs Istvánt, Magyari
Ivánt és Tóth Lajost.
*
Elfogadtuk az alapszabály módosítására vonatkozó  Dr. Orbán Péter
fõtitkár által elõterjesztett - javaslatot.
*
Meghallgattuk Dr. Morva Tamás
tájékoztatóját Magyarország az Európai
Unióban, a társaságunk tevékenységére
ebbõl adódó feladatok címmel.
*
Állást foglaltunk abban, hogy
Agrárpolitikai Munkabizottságunk ezután
Agrárés Vidékpolitikai Munkabizottságként dolgozik, és titkára Dr. Rajnai Gábor
lett.
*
Az Országos Gyûlés tudomásul
vette, hogy a Május Elseje Társaság és a
Miskolc-Diósgyõr és vonzáskörzetében
mûködõ Összefogás Közhasznú Nyugdíjas Klub Elnöksége együttmûködési szerzõdést kötött.
*
Az Országos Gyûlés nyilatkozatokat fogadott el, ezek szövegét a Fáklyában közzétettük.
A 2003. évi közhasznúsági jelentést,
valamint a módosított Alapszabályt a Fáklyában közöljük.
Budapest, 2004. május 22.

Nyilatkozat
A Május Elseje Társaság már kezdettõl
fogva elítélte az Irak elleni háborús készülõdést és a háborút. Ismételten kifejezzük:
elítéljük a terrorista fenyegetés minden 
egyéni, csoportos vagy állami  formáját.
Becstelen dolognak tartjuk védtelen emberek, foglyok megalázását, kivégzését
bármelyik oldalon  történjék ez bármilyen
okból és ürüggyel.
Tanulva a múltból, figyelemmel a jelenre, társaságunk tagsága az emberi jogok
egysége és oszthatatlansága mellett van.
Meggyõzõdésünk szerint kínzásokkal a
demokráciát legfeljebb megutáltatni lehet,
fejleszteni nem.
Budapest, 2004. május 22.
Május Elseje Társaság Országos Gyûlése
Nyilatkozat
A Május Elseje Társaság csatlakozik
az MSZOSZ Budapesti Területi Képviseletének kezdeményezéséhez: a Hermina
utat vagy annak egy részét nevezzék el
Május Elseje útnak.
Ezt indokolják nem csak a Május Elsejéhez fûzõdõ magyarországi hagyományok,
hanem az is, hogy hazánk 2004. május 1jétõl az Európai Unió tagja.
Budapest, 2004. május 22.
Május Elseje Társaság Országos Gyûlése

Személyes élményeim
arról a mindenrõl és semmirõl, amit az 1944 júniusától 1944. december 9-ig
terjedõ számomra világtörténelmet jelentõ idõszak akkor és ma jelent
Zsidó munkaszolgálatosként kerültem
a miskolci Tiszai-pályaudvarra 1944 június
elején. Miskolcot és környékét amerikai légitámadás érte és a mi századunknak kellett
a megrongált sínpárokat rendbe hozni. A
feladatunk annál is inkább nagyhorderejû volt, mert ezen a vonalon zajlott a magyarországi zsidóság nagy részének a deportálása, az erdélyiek kivételével. Munkaszolgálatos századunknak tehát azt a megtisztelõ kötelességet szabták, hogy Adolf
Eichmannak, a terveit akadályozó sínelgörbüléseket megszüntessük. Munkánk fontosságára felfigyelt maga Sztójai Döme
miniszterelnök úr, meglátogatta a helyszínt, annak bizonyítására, hogy az akkori
magyar kormány nem mûködött együtt
a megszállókkal, csupán az érdekelte, hogy
egy századba tömörített különbözõ korú
zsidó munkaszolgálatos mennyire gyorsan
és magabiztosan sajátítja el a sínkiegyenesítés mesterségét a B-29-es bombázók síngörbítési akcíója után. A látogatás mindenesete sietõs volt, mert a bolsevisták már
pimaszul fenyegették Románia területi

épségét és a plutokrata hatalmak által nagy
garral beharangozott invázió  ahogy az
egykorú OKW (Oberkommando der deutschen Wermacht)  jelentés hírül adta,
június 5-én a hajnali órákban megkezdõdött.
Sikeres vágány-rendbehozatali tevékenységünk eredményeképpen helyreállt a
közlekedés ezen a borsodi csomóponton és
folytatódhatott Magyarország megtisztítása
a nem megfelelõ születéséi bizonyítvánnyal
rendelkezõ csecsemõktõl, asszonyoktól,
aggoktól és mindenfajta Tórakedvelõtõl,
akik között olyan, a magyar szellemre
nézve destruktív lény is volt, mint például
a Szép vagy gyönyörû vagy Magyarország áhítattal országszerte énekelt dal
szerzõje, vagy Az ember tragédiájának
Goethe nyelvére átültetõ fordítója. A fordító feltehetõen a magyar és a német költészet és filozófiai gondolkodás iránti nagy
tisztelettõl vezettetve akarta a német szellem mûvelõit az alsósztregovai keserû lángelmével megismertetni. Azt nem tudhatta,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

hogy Goethe nyelvét bitorló fanatikusok jóvoltából és a derék magyar csendõrök szuronyos együttérzésétõl indíttatva birkenaui gázkamrás kirándulásra indul, mielõtt egy felmentõ
hírrel a hírnök az induló vagonhoz érkezik.
Az említett tisztogatási mûveletekbõl nagyon soknak szemtanúja voltam. Eredményes
közremûködésemnek köszönhettem, hogy
1944. június 16-án, egy meglehetõsen meleg
nyári délelõttön, néhány percre megállt egy
deportáltakat a miskolci gettóból (téglagyári
közbeesõ szállásról) szállító tehervonat, amelyben más, farakásként bezsúfoltak között
benne volt a feleségem, akivel május 17-én 
akkor 19 éves volt  a kor szellemében, házasságot kötöttem, mert olyan pletykák jártak,
hogy fiatal munkaszolgálatos feleségét nem
fogják deportálni. Én ugyan a 24 éves fejemmel is badarságnak tartottam ezt a hírt, de a
menyasszonyom szegény anyjának a kérésére
(Erika még kiszökhetett a gettóból, én a katonai
körletbõl), elmentünk a miskolci anyakönyvi
hivatalhoz. Engem a bal karomon hordott sárga szalag honvédségünk tagjaként védett, Erika ruháján virító sárga csillag jelezte, hogy ez
idõ szerint a nem megkülönböztetetten kedvelt
állampolgárok csoportjához tartozik. Az anyakönyvi hivatal derék tisztviselõje, amikor házasodási szándékunkról értesült, a maga tapintatos és megértõ hangján szó szerint a
következõ együttérzõ kérdést intézte hozzánk:
Maguk úgyis megdöglenek, miért akarnak házasodni? Az én válaszom rövid és tömör volt:
Nem mindegy Önnek, hogy eggyel több dögöt
ad össze? Erre õ: Ebben igaza van. Hátrament, elõrehozott magával egy piros-fehér-zöld
szalagot, magára öltötte, és a polgári házasságra
vonatkozó törvény értelmében házastársaknak
nyilvánított bennünket. E boldogító esküvõ
után, újdonsült feleségem visszament a gettóba, amelyet másnap lezártak, én pedig immár
házas emberként, visszaosontam a katonai körletbe.
Az esküvõ után legközelebb június 16-án
láttam a feleségemet, 104-ed magával egy tehervagonban, amelyben éppen szült valaki, egy
öreg már halott volt, valaki megõrült, és természetesen nem volt WC. Viszont a vagont
felszerelték egy fontos védõberendezéssel, a kis
ablakát, nehogy valakik kívülrõl meg merészeljék támadni a bennlévõket, szögesdróttal
bevonták. Egy bajtársam szólt, hogy a harmadik vagonban van a feleséged, menj oda, még
pár percig áll itt ez a szerelvény. Odamentem.
A jelenet leírására Dante, Shakespeare, Tolsztoj volna hivatott. Erika orrhegyét kidugta és
kért, hogy adjak fel egy pohár vizet, mert nagyon meleg volt. Egy fali kútról vettem vizet, de
nem vettem észre, hogy mögöttem egy csendõr
állt, aki önmegtartóztató lendülettel belém
rúgott, elestem, õ pedig, a kötelessége jó teljesítése nyomán kiváltott kellemes hangulatában
peckesen továbbment. A csészébõl a víz kifolyt,
egy másik csendõr, mégis intett, hogy adjam
fel a vizet újra.
Ezután a szerelvény lassan elindult. Mindenütt szuronyos csendõrök álltak a vagonokban, hogy megvédjék a deportáltakat (mint
késõbb megtudtuk) a nem tervezett inzultusoktól, hogy az elvárásoknak megfelelõen lehessen õket a gázkamrákba küldeni, a hitlerék végsõ meoldása szent beteljesítése jegyében.
Június 20.-a körül az utolsó rémszerelvények is elmentek. A munkásszázadunkat
egyéb munkálatok érdekében még ott tartották
a pályaudvar körzetében. Pár nappal késõbb
Waldsee feliratú levelezõlapok érkeztek egy-
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ik-másik bajtársunkhoz. Ezeken a deportált
hozzátartozók írtak szeretteiknek, hogy jól
vannak, dolgoznak. Nem értettem a dolgot.
Miért a szörnyû elõzmények, ha csak dolgoztatják az elhurcoltakat, akik között munkaképes
korban lévõ férfi alig volt. A gyanúm szörnyû
volt, de ki sem mertem mondani. A sátán e
híradásairól röviddel ezután értesültem. Ahol
dolgoztunk, volt egy ócska bakterház, amelyben egy öreg vasutas totyogott, állítgatta a
váltót. Az öreget nem zavarta, hogy az étkezési
szünetünkben bementem hozzá, és egy ott levõ
rádió gombjait csavargattam. Ebben amúgy is
nagy gyakorlatom volt otthonról. (Amikor otthon voltam, évek óta csak azután feküdtem le,
ha meghallgattam a londoni rádiót, akár magyarul, akár németül, akár franciául. ) Ezúttal is
déli két órakor a 31 méteres rövidhullámon
megszólalt az angol rádió. Elõször közölte az
aznapi szövetséges hadijelentést az inváziós
hadmûveletek sikereirõl, Chelbourg
kikötõjének az eleste órák kérdése volt. Ezután
ismertette az auschwitzi táborból (életemben
elõször akkor hallottam a nevét ennek a helynek) menekült két fogolynak Molotovhoz és
Edenhez írt beszámolóját, amely szerint a Magyarországról deportált zsidók gázkamrákban
történõ tömeges kivégzése teljes erõvel folyik.
Szinte öntudatlanul tántorogtam ki a szabadba.
Egyik bajtársam, lehetett 40-42 éves, két héttel
korábban gyerekeit, szüleit, mindenkiét látta és
beszélt velük néhány percig a rémvagonok elõtt.
Botorságomban elmondtam neki, amit hallottam. Eszét vesztve nekem rohant és a lapáttal
agyon akart ütni, ordítva, hogy miért gyötröm
õt ezzel az aljas hazugsággal, hiszen, mondta,
olvastuk a lapokat Waldseebõl. Rémülten, eltorzult arcát látva, bocsánatot kértem, hogy hülye viccet csináltam.
A hejõcsabai szállásunkon két munkásszázad volt elszállásolva. Amikor megtudtam
július elején, hogy a másik századot napokon
belül kiviszik az ukrajnai harci területre, néhányad magammal átjelentkeztünk. Az oroszokhoz
történõ átszökés volt a célom. Ez azonban nem
sikerült. Kolomeától Ipolyságig tartott számomra a nagy nyári visszavonulás, számtalan rettenetes és ellentmondásosan érdekes élménnyel.
Jórészt gyalog, kisebb útszakaszokat tehervagonban, összesen 1200 km-t tettünk meg,
mire 1944. november 29-én elérkeztünk Ipolyság közelébe, Újkóvárra, egy kis elhanyagolt
magyar falucskába. Itt azon vettük észre magunkat, hogy a magyar felügyelõ katonai keret
eltünt, átadott bennünket egy német alakulatnak.
A német alakulat parancsnoka, Eck
fõtörzsõrmester, vigyázzt vezényelt. Vártam
a géppuskaropogást. Meg voltam róla
gyõzõdve, hogy az élelem itt véget ért. Megszólalt a német parancsnok: meine Herren.
Mi ez? Hol vagyok? Mondta, hogy neki kell
egy tolmács. Az emberek a nevemet kiáltották,
így a parancsnok tolmácsa lettem, de ha éppen
nem volt rám szüksége, a falu temetõjében
kellett futóárkot ásni. Ásás közben odajött
hozzám a négyünkhöz beosztott tizedes, Hans
Moosbrucker. Valószínûleg ma már nem él ez
az ember  hiszen akkor 40 év körüli lehetett 
emléke a számomra áldott. Imára kulcsolt kézzel azt rebegte, hogy csinálja ezt kissé gyorsabban, mert mindjárt itt vannak az oroszok és
maga még nem kész. Furán néztem rá, és ideges mozdulattal azt kérdeztem, meddig tart
még ez a játék? Öt hónapig, volt a válasz.
Utólag kitûnt, hogy szinte napra eltalálta. (1944.
november 30.-tól 5 hónap 1945. május 1.) Az
5 hónapos jövendölésre arcizmom sem rándult,
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hátha az új fegyverekre, a V1 rakétára, meg a
fene tudta, mire gondolt, amivel hirtelenében
megverik az angol-orosz-amerikai kibontakozó
acélgyûrût. De, õ zavartalanul folytatta: három
hónapon belül amerikai állampolgár vagyok
 mondta. Hogy-hogy? Én  mondta  Frankfurt am Mainbõl való vagyok, és az éjjel Patton
tábornok páncélos erõi áttörtek és közelednek
a frankfurti övezethez. És mi van itt keleten?
 kérdeztem. Õ: 200 orosz hadosztály zúdul a
birodalomra és boldog leszek, ha a szövetségesek megszállják Németországot. Ezt
mondja egy német katona?  kérdeztem. A
válasza: A nácizmusnál szörnyûbbet nem ismerek. A maguk alakulata hogyan gondolkodik, beleértve a törzsõrmester urat?  kérdeztem. A válasz: egy kivételével mind úgy
gondolkodik, mint én.
1944. december 9-én reggel Moosbrucker
közölte velem, hogy az éjszakai parancs
értelmében egy ausztriai koncentrációs táborba kell bennünket vinniük. A maguk fizikai
állapota miatt ebbe belepusztulnak mondta.
Azután arra hivatkozott, amit én mondogattam
neki, hogy t. i. a Salgótarjáni Üveggyárban
dolgoztam üzemvezetõként, és ott a körletünknél (ez egy tehénistálló volt, a majorságan lakott a parancsnokunk egy módosabb
gazdaembernél) egy KRESZ-tábla virított Salgótarján 60 km felirattal. Azt tanácsolta nyomatékosan, hogy szökjem meg. Kifejtette, hogy
az Ipoly szemben lévõ oldalán van Drégelypalánk. Onnan néhány kilométerre vagy egy kis
falu, Nagyoroszi, ahová az oroszok tegnap este
bevonultak. Déli 1 óráig menjek át a hídon,
amelyet 3 órakor robbantunk fel  mondta. Ha
egy kis szerencséje van, Drégelypalánkon elbújik, és délután biztosan bent lesznek az oroszok. Ha viszont ezen a partszakaszon marad,
mivel a folyó erõsen árad, az oroszoknak pár
nap kell egy pontonhíd megépítéséhez, és azalatt a tábori csendõrség felkoncolja  mondta.
Pontosan ez történt, másodmagammal megszöktünk, követtük Moosbrucker tanácsait, és
aznap, december 9-én, délután öt óra körül,
súlyos aknavetõtûz után a községbe bevonult a
Malinovszkij hadsereg Budapestet késõbb bekerítõ jobbszárnya.
A Wehrmacht német tizedese, aki megõrizte
józan emberi tisztességét, és nem butította el a
göbbelsi hangorkán, a számomra, aki magyar
és német kulturális befolyás alatt nõttem fel, a
németség lelkének a másik oldalát jelentette.
Annak a népnek a mûvelt és gondolkodó fiát
láttam benne, aki Kantot és Hegelt, Gausst és
Planckot adta a világnak, nem csak a náci korifeusokat.
Az említett események óta eltelt több mint
egy fél évszázad. Az elmúlt évtizedekben sokféle hivatalos és privát kapcsolatom alakult ki
német vállalatokkal és személyekkel, többen
igazi barátaim lettem. Tavaly 18. évébe lépett
az egyik unokám. Mivel érdeklõdõ fiatalember, a feleségemmel elhatároztuk, hogy kiküldjük Németországba egy, a Goethe intézet által
szervezett nyelvtanfolyamra. Az anyagi fedezetét a túlélésért kapott pénz biztosította.
A történelem micsoda színjátéka, a dantei
pokol-purgatórium és paradicsom hármas
egysége, aminek tanúja, résztvevõje és nézõje
voltam és vagyok. Ha 1944 végzetes nyarán egy
jövendõmondó azt mondta volna nekem, hogy
az unokám német nyelvtanulását a majdani
német kárpótlásból fogom fedezni, és azon
leszek, hogy a gyerek szeresse meg a német
nyelvet és kultúrát, kényszerzubbony után kiáltoztam volna.
Tatár István
Okl. gépészmérnök
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A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
(A 14 /2004.(V. 22.) O.Gy. sz. határozattal módosított, egységes szöveg)

I. Általános rendelkezések
1./ A szervezet neve: Május Elseje Társaság, rövidítve: MET, (a továbbiakban: Társaság).
Székhelye: 1023. Budapest, Zsigmond tér
8. I. em.
2./ A Társaság jelvénye: Égõ fáklyát tartó
kéz. (Világoskék alapon a testszínû kéz sötétkék fáklyát tart, melynek három lángcsóvája
tûzpiros, alul piros-fehér-zöld sáv zárja le.)
A Társaság bélyegzõje: kör alakú, középen
a Társaság jelvénye, felsõ ívén a Társaság neve,
alsó körívén a szervezet megjelölése található.
3./ A Társaság képviselõi: a tiszteletbeli
elnök, az elnök, a fõtitkár és a 3 alelnök.
4./ A Társaság országosan mûködõ jogi személy. Jogi személyek azon szervezetei is, melyek önálló költségvetéssel rendelkeznek.
A Társaság civil társadalmi szervezet, amely tagnyilvántartással rendelkezik. Tevékenységébe a tagsághoz nem tartozó személyek is
bevonhatók.
A Társaság magára nézve kötelezõnek ismeri el A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.
évi CLVI. sz. törvényt.

II. A Társaság célja és feladatai
1./a.) A Társaság haladó hagyományokat
örzõ, a független demokratikus Magyarország
fejlõdésében érdekelt, s abban tevékenyen
közremûködni kívánó társadalmi szervezet.
A Társaság kész együttmûködni minden
haladó, demokratikus erõvel.
b.) Az 1997. évi CLVI. törvény értelmében:
A Társaság politikai tevékenységet nem
folytat, pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem állít jelöltet az országgyûlési képviselõi, és a megyei, fõvárosi önkormányzati választásokon.
2./ a.) A Társaság közhasznú tevékenységet
folytat a következõ célokra irányuló tevékenységi körökben:
- egészségmegõrzés,
- családsegítés, idõskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység, kulturális örökség
megóvása,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme.
b.) A Társaság közhasznú tevékenységét
szervezetein, illetve szakmai, vagy közös érdeklõdés alapján szervezett munkacsoportok, körök
útján látja el. Szakmai vagy tematikus konferenciákat, találkozókat rendez, közvetlen kapcsolatokat tart fenn a rokon tevékenységû társszervekkel, részt vesz hasonló célú tömörülések
munkájában. Pályázatokat ír ki. Lehetõségeihez
képest támogatja a tevékenységéhez kapcsolódó
területeken az arra rászorulókat.
c.) A Társaság közhasznú tevékenységében
bárki részt vehet, illetve részesülhet közhasznú
szolgáltatásaiból. Vállalkozási tevékenységet
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt az Alapszabályban meghatározott

tevékenységre fordítja.
d.) Elsõrendû feladatának tekinti a Társaság
a szolidaritás elõsegítését, az állampolgárok
hétköznapi gondjainak megoldásában való
közremûködést, a civil szervezetek együttmûködését. E célok elérése érdekében kész együttmûködni az állami, az önkormányzati szervekkel és minden demokratikus szervezettel és
személlyel.

III. A Társaság tagsága
1. a.) A Társaság tagja lehet minden 16 évet
betöltött magyar állampolgár, aki elfogadja a
Társaság Alapszabályát, programját és tagdíj
fizetésével is hozzájárul a Társaság munkájához.
A tagsági viszony azáltal jön létre, hogy a
jelentkezõt  belépési nyilatkozata alapján  a
Társaság valamelyik szervezete felveszi.
b.) Pártoló tag az lehet, aki nem tud, vagy
nem kíván részt venni a Társaság szervezeti
tevékenységében. Így társasági tisztségre nem
választható, a döntésekben nem vesz részt. A
Társaság tevékenységét anyagilag és egyéb
módokon támogatja. A pártoló taggal a helyi
csoport, a Kooperációs Bizottság vagy a Társaság képviselõi állapodnak meg és biztosítják az
együttmûködést.
c.) A Társaság örökös tagja lehet az a hetvenötödik életévét betöltött tag, pártoló tag,
vagy társult szervezet tagja, akit az Országos
Gyûlés a Társaság célkitûzéseinek megfelelõ
életmûvéért, vagy több évtizedes, ilyen irányú
tevékenységéért azzá nyilvánít. Az örökös tag
elismerés posztumusz is adományozható.
2.) A tagok jogai:
- kezdeményezõ részt vállalhatnak a Társaság
tevékenységében,
- saját szervezeteikben szavazati joggal rendelkeznek,
- a Társaság bármely tisztségére jelölhetõk,
megválaszthatók,
- javaslattal, panasszal fordulhatnak a Társaság
valamennyi vezetõ testületéhez.
Az Örökös Tag fentieken kívül
- szavazati joggal részt vehet az Országos
Gyûlésen, vagy más egyéb delegálás alapján
mûködõ testület munkájában, még akkor is,
ha küldöttnek nem választották meg,
- javaslataival, panaszaival az érintett testület
legkésõbb következõ ülésén érdemben köteles foglalkozni.
3.) A tagság megszûnik:
- a kilépési szándék bejelentésével;
- törléssel, amennyiben a tag azt kéri, vagy legalább egy évi tagdíjhátraléka keletkezett, s
annak rendezésében nem állapodott meg
szervezetével;
- kizárással, amennyiben a Társaság Alapszabályát súlyosan megsértette, vagy a Társaság
célkitûzéseit sértõ tevékenységet folytatott,
s e körülményeket az Etikai Bizottság megállapította. A kizárást az Országos Intézõ Bizottság mondja ki, döntése ellen az Országos Gyûléshez lehet fellebezni, amelynek
döntéséig a tagsági jogok gyakorlása szünetek;
- elhalálozás miatt.

4.) Társult tagság: a Társasághoz csatlakozhatnak olyan közösségek (társadalmi csoportok, szervezetek), amelyek elfogadják a Társaság Alapszabályát, de ragaszkodnak saját
mûködésük hagyományaihoz. A társult tagcsoportok tevékenysége nem lehet a Társaság Alapszabályával ellentétes. A Társaság és a társuló
szervezet külön írásos megegyezésben határozzák meg együttmûködésük célját, annak
kereteit és eszközeit, módszereit, a tulajdonukban vagy kezelésükben, használatukban lévõ
eszközök közös, vagy kölcsönös használatának
lehetõségeit, a közös vagy megosztott költségviselés feltételeit. A Társaság választott szerveiben  amennyiben a csoporttal kapcsolatos
kérést tárgyalnak  az illetõ csoport képviselõjét
tanácskozási joggal meg kell hívni.
A társult tagszervezet tagjai  egyidejûlegegyénileg is a Társaság tagjaivá válhatnak, ez
esetben rájuk is vonatkoznak a Társaság Alapszabályában rögzített jogok és kötelezettségek.
5.) Tagsági díj: havonta 100,- Ft.
Ettõl a Társaság szervezetei  egyes indokolt esetben  eltérhetnek.
A befizetett tagdíj 50%-ával a jogi személyiséggel rendelkezõ helyi vagy szakmai önálló
csoport gazdálkodik, másik 50%-át az Országos Intézõ Bizottsághoz kell eljuttatniuk.

IV. A Társaság szervezeti
felépítése
A Társaság valamennyi szervezetének
mûködése a demokratizmus és a kollektív
vezetés gyakorlatán alapszik; és a tagság, valamint a tagszervezetek és választott szerveik
kezdeményezéseire épül.
A./ Helyi (községi, városi, fõvárosi kerületi,
illetve szakmai önálló) csoport:
Alakuló ülésén létszámának megfelelõ
számú vezetõséget választ (legalább elnököt és
gazdasági felelõst). A helyi csoport vonzáskörzetében lakó, vagy tevékenykedõ azon tagok,
akik lakóhelyén helyi csoport nem mûködik,
az általuk választott helyi csoporthoz csatlakozhatnak. A csoport helyi ügyekben döntést
hozhat.
A helyi csoport gyûléseit az elnök, vagy az
általa megbízott tag vezeti. A jogi személyként
mûködõ helyi vagy szakmai önálló csoportban
beszedett tagdíjak 50%-ával gazdálkodik. Helyi képviseletét az elnök vagy annak helyettese
látja el.
Hasonló érdeklõdésû, foglalkozású vagy
tevékenységi körû tagok szintén önálló szakmai csoportokba tömörülhetnek. Tevékenységükre, a helyi csoportokra vonatkozó szabályok
érvényesek azzal, hogy a III. fejezet 2.bekezdése
szerinti tagfelvételi joggal is rendelkeznek,
B./ Kooperációs (Területi) Bizottság:
Budapesten, a megyékben, illetve megyén
belüli nagyobb tájegységekben a helyi (községi, városi, illetve fõvárosi kerületi) és szakmai
csoportok hozhatják létre munkájuk állandó,
vagy idõszakos összehangolására. Döntéseik
csak az ebben résztvevõ csoportokra terjednek
ki.

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)

Tevékenységüket a saját soraikból választott ügyvezetõ hangolja össze. Képviseletüket
a küldõ szervezetektõl kapott felhatalmazás alapján gyakorolják.
C./ Országos Gyûlés:
A Társaság legfelsõbb, döntést hozó szerve.
Az Országos Gyûlést évente az Országos
Intézõ Bizottság hívja össze. Rendkívüli esetben a Társaság egyharmada írásban kezdeményezheti összehívását.
Az Országos Gyûlés tagjai a helyi szervezetek küldöttei. A küldöttek választásának
rendjét az elõzõ Országos Gyûlés felhatalmazása alapján az Országos Intézõ Bizottság
határozza meg. Ebben biztosítani kell az
arányos képviseletet úgy, hogy minden 10 tagra
egy küldött jusson, de valamennyi szervezet
legalább egy küldöttel képviseltethesse magát.
Az Országos Gyûlés összevont taggyûlés
formájában is megtartható.
Az Országos Gyûlésre szóló meghívót a
gyûlés elõtt legalább 2 héttel az elnök, vagy a
fõtitkár aláírásával el kell küldeni. A meghívóban egyértelmûen fel kell tüntetni a tervezett napirendi pontokat.
Az Országos Gyûlés hatáskörébe tartozik:
a. A Társaság Alapszabályának és programjának elfogadása, illetve módosítása. (Ez kétharmados többségi szavazattal történik.)
b. A Társaság éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
c. A Társaság közhasznúsági jelentésének
megtárgyalása és elfogadása.
d. A Társaság éves költségvetésének megállapítása; a költségvetés végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása.
e. Az Országos Intézõ Bizottság munkájáról
szóló jelentés megtárgyalása, elfogadása.
f. A Felügyelõ Bizottság jelentésének elfogadása.
g. A Társaság tiszteletbeli elnökének, elnökének, fõtitkárának, alelnökeinek, valamint az
Országos Intézõ Bizottság tagjainak megválasztása.
h. A Felügyelõ Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
i. Döntés a szervezet külsõ kapcsolatainak
(csatlakozás, szétválás, egyesülés) ügyében.
j. A Társaság örökös tagja elismerés adományozása
Az Országos Gyûlés döntéseit  az a) és h) pontok kivételével , egyszerû többséggel hozza.
D./ Országos Intézõ Bizottság:
Két Országos Gyûlés között a Társaság
munkájának összehangolására, 3 évre választott szerv. Tagjainak száma 25 fõ.
Üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Határozatképességéhez a megválasztott tagok legalább felének és még egy
tagjának részvétele szükséges; határozatait
egyszerû szótöbbséggel hozza.
Az Országos Intézõ Bizottság két ülése
között a vezetõ tisztségviselõk  az Országos
Intézõ Bizottság megbízása szerint  eljárhatnak; intézkedéseikrõl a következõ ülésen kötelesek tájékoztatást adni.
Az Országos Intézõ Bizottság ülését az
elnök vagy a fõtitkár hívja össze. A meghívót
az ülés idõpontja elõtt legalább két héttel írásban el kell küldeni, feltüntetve abban a napirendi
pontokat.
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Az Országos Intézõ Bizottság gondoskodik
a Társaság mûködésérõl, gazdálkodási rendjérõl, meghatározza a soron következõ Országos Gyûlés javasolt napirendjét, döntést hoz az
Országos Gyûlés elé kerülõ elõterjesztések
ügyében.
E./ Felügyelõ Bizottság:
Az Országos Gyûlés 3 tagú Felügyelõ Bizottságot (elnököt és két tagot) választ, 3 évre.
A Felügyelõ Bizottság, mint felügyeleti
szerv, ellenõrzi a Társaság mûködését és gazdálkodását. Tevékenységét A közhasznú szervezetekrõl szóló, 1997. évi CLVI. sz. törvénynek a felügyelõ szervekre vonatkozó szabályai
határozzák meg. A Felügyelõ Bizottság elnöke,
illetve tagjai az Országos Intézõ Bizottság
ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Felügyelõ Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg. Üléseit legalább háromhavonta
tartja; határozatképességéhez legalább két tag
jelenléte szükséges. Határozatait egyszerû
szótöbbséggel hozza.
A Felügyelõ bizottság köteles az Országos
Intézõ Bizottságot tájékoztatni, és összehívását
kezdeményezni, ha a Társaság mûködése során
jogszabálysértést, illetve a Társaság érdekeit
súlyosan sértõ cselekményt tapasztal.
A Felügyelõ bizottság évente az Országos
Gyûlés elõtt számol be tevékenységérõl.
F./ Etikai bizottságot  szükség esetén 
az Országos Intézõ Bizottság, kivételes esetben az Országos Gyûlés hoz létre. Megállapításairól a létrehozó szervet, illetve az érintettet
igazolható módon tájékoztatja.
G./ Vezetõ tisztségviselõnek minõsülnek:
a Társaság tiszteletbeli elnöke, elnöke, fõtitkára,
alelnökei, az Országos Intézõ bizottság tagjai,
a Felügyelõ Bizottság elnöke és tagjai. Ezért
választásuk feltétele, hogy elfogadó nyilatkozatot tegyenek, magyar állampolgársággal rendelkezzenek, ne álljanak a közügyektõl való
eltiltás hatálya alatt, és ne essenek az 1997. évi
CLVI. törvény 9.§. hatálya alá. Ezen kívül nem
lehet a Felügyelõ Bizottság tagja az sem, aki a
törvény 8.§. (2.) bekezdése hatálya alá tartozik.
Záradék: A vezetõ szervek határozathozatalában nem vehet részt az 1997. évi CLVI.
törvény 8.§. hatálya alá esõ személy.

V. A társaság gazdálkodása
A Társaság mûködésének anyagi feltételeit tagdíjakból, jogi- és magánszemélyek adományaiból, pályázatokból, valamint a Nemzeti
Civil Alapprogram (költségvetés) támogatásából biztosítja. Ugyanakkor számításba veszi
a gazdálkodás más, törvényes lehetõségeit is.
Ennek megfelelõen:
- számít a tagság önkéntes hozzájárulásaira,
- tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon
vesz részt,
- vállalkozásokat, alapítványokat hoz létre,
- megfelelõ feltételek mellett igényli a Nemzeti Civil Alapprogram, (költségvetés) támogatását.
A Társaság gazdálkodását az erre vonatkozó törvények, rendeletek, valamint saját szabályainak alapján végzi.
A Társaság alapítványokat hoz létre. A
Társaság önállóan mûködõ gazdasági szervezeteit a vonatkozó jogszabályok szerint
irányítja, illetve ellenõrzi.

FÁKLYA
A Társaság befektetési tevékenységet nem
folytat.
A Társaság tagjai tagdíjukon túlmenõen, az
esetleges tartozásokért nem felelnek.

VI. A Társaság megszûnése
A Társaság megszûnik, ha:
1./a.) Az Országos Gyûlése kétharmados
többséggel kimondja
aa./ feloszlatását, vagy
ab./ más szervezettel való egyesülését.
b.) Az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy
megszûnését megállapítja.
2./ Az 1./a.) pontban megfogalmazott esetben a Társaság vagyonáról az Országos Gyûlésnek kell döntenie. Az ezzel kapcsolatos teendõk
ellátása a létrehozandó felszámolók feladata.

VII. Mûködési és
hatálybahelyezési rendelkezések
A választott szervek létszámát minden esetben, páratlan számban kell meghatározni.
Határozatképes a testület, ha tagjainak több
mint a fele (50%+1) jelen van. Határozatképtelenség estén az ismételten összehívott testület
 az eredeti napirend szerinti ügyekben  a jelenlévõk létszámától függetlenül határozhat.
A testület bármely kérdésben szavazhat
nyilvánosan vagy titkosan. Titkos szavazásra
akkor kerül sor, ha a jelenlevõk többsége ezt
kívánja.
Az Országos Gyûlésen, az Országos Intézõ
Bizottság, valamint a Felügyelõ Bizottság
ülésein jegyzõkönyvet és feljegyzést (Döntések
Tárát) kell készíteni. A Döntések Tárában rögzíteni kell a határozat keltét, tartalmát, hatályát,
a végrehajtás felelõsét, a döntést támogatók,
ellenzõk és tartózkodók számát. Az Országos
Intézõ Bizottság és a Felügyelõ Bizottság döntéseirõl készített nyilvántartásban a szavazás
eredményét név szerint kell rögzíteni. Az érintett személyekkel a rájuk vonatkozó döntést írásban, igazolható módon kell közölni.
A Társaságtevékenysége, az Országos
Gyûlés, az Országos Intézõ Bizottság ülése nyilvános. Amennyiben a testületi léseken személyiségi jogokat, üzleti titkokat, vagy  jogilag
vagy erkölcsileg  indokoltan méltányolható
más kérdéseket tárgyalnak, úgy zárt ülést is lehet tartani. A Társaság irataiba  elõzetesen
egyeztetett idõpontban, a Társaság egyik tagjának jelenlétében, a Társaság helyiségeibenaz ez iránt érdeklõdõ betekinthet.
A mûködés módjáról, a döntésekrõl, a
szolgáltatások igénybevételének módjáról
tájékoztatást adunk a Fáklya c. kiadványban,
valamint a Társaság irodájában lévõ hirdetõtáblán.
A jobb tájékoztatás érdekében Társaság
tagjai közül egy személyt szóvivõi feladattal bíz
meg.
Az Alapszabály az Országos Gyûlést követõ napon, 1999. június 20-án lép hatályba.
Az Alapszabályt a Május Elseje Társaság Országos Gyûlése 1999. július 19-én egyhangúlag
elfogadta. A III. fejezet módosítását az Országos Gyûlés 2003. május 17-én egyhangúlag,
május 17-ei hatállyal elfogadta.
Dr. Aggod József
a Május Elseje Társaság elnöke

FÁKLYA
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A Május Elseje Társaság 2003. évi közhasznúsági jelentése
I. Célkitûzéseink és tevékenységünk
általános bemutatása
Társaságunk 1988. november 11-én alakult,
mai nyilvántartás szerinti bejegyzése 1990.
február 15-én történt. A Fõvárosi Bíróság 1999.
június 19-én - 1998. januári 1.-i hatállyal - társaságunkat közhasznú szervezetté nyilvánította
az egészségmegõrzés, a családsegítés, a tudományos tevékenység, az ismeretterjesztés, az
egyetemes és nemzeti kulturális örökség
megóvása és ápolása, a környezetvédelem, a
gyermek- és ifjúságvédelem, az emberi- és állampolgári jogok védelme tevékenységi körökben.
Társaságunk baloldali és civil szervezet.
Részesei vagyunk a társaságunk nevében is
vállalt hagyományok ápolásának. Tagjaink, szimpatizánsaink között gyakorlati és elméleti
tapasztalatokkal rendelkezõ közgazdászok,
jogászok,
építészmérnök,
orvos,
környezetvédelmi szakemberek, agrárszakemberek is vannak.
Társaságunk a TÉT (Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanács), a Civil Parlament és a Haladó Erõk Fóruma alapító szervezeteinek egyike. A BET alapító szervezetei közé tartozunk.
Közvetve - a TÉT-en keresztül - részesei
vagyunk a Civil Fórum tevékenységének. Csatlakoztunk Magyar Szociális Fórumhoz, illetve
az Összefogás Óbudáért Együttmûködési
Fórumhoz.
Más szervezetekkel közösen több ízben
felemeltük szavunkat az emberi- és állampolgári jogok, valamint a kisebbségek és a nõk
jogainak védelmében. Elítéljük a gyûlöletkeltést, a terrorizmus, a rasszizmus és az antiszemitizmus minden formáját.
Társaságunk tevékenysége saját - szellemi
és fizikai - munkán alapszik. Társaságunk
tisztségviselõi semmiféle anyagi támogatásban
nem részesülnek. Közvetlen használati tárgyakon (székeken, asztalokon) kívül társasági
vagyonunk nincs.
Központi (egyetlen) helyiségünk jelenleg
sajátos civil otthonként is szolgál. Két olyan
szervezet is tevékenykedik itt, amelyik a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalások résztvevõje volt.
(Társaságunk és a Baloldali Alternatíva
Egyesülés.) Itt tevékenykedik a Marx Károly
Társaság, és helyiségünket a Magyar Szociális Fórum is igénybe veszi.
Munkánk további fejlõdésének egyik fõ
akadálya tevékenységünk anyagi feltételeinek
bizonytalansága. 2003-ban tagdíjból,
adományból és szerény mértékû közhasznúsági adományból volt bevételünk. A felajánlott
SZJA 1%-ból 26 548.- Ft-ot utalt át az APEH.
Technikai ellátottságunk igen hiányos, egyáltalán nem felel meg a mai kor követelményeinek. Telefonon kívül mindössze egy
használt, elavult másológépünk van. Helyiségünk bérleti díjával kapcsolatos gondjaink
2003-ban sem rendezõdtek.
II. A Május Elseje Társaság
tevékenysége 2003-ban
X. Országos Gyûlésünket 2003. május 17én tartottuk. Társaságunk alakulásának 15. évfordulója tiszteletére 2003. november 22-én
megtartottuk XI. Ünnepi Országos Gyûlésünket.
2003-ban 4 ízben tartottunk országos intézõ bizottsági ülést. Ezeken - munkatervünk
szerint - rendszeresen foglalkoztunk közhasznú
tevékenységünk értékelésével.

n
Folytattuk Társaságunk szervezeti
megújítását. Jelenleg 160 olyan tagunk van, aki
kitöltötte a tagságát megerõsítõ, illetve belépési nyilatkozatát (ennél sokkal több tagunk van,
de még nem töltötték ki a mai követelmények
szerinti nyilatkozatot). Budapest 20
kerületében, illetve az ország 14 megyéjében
vannak szervezeteink, illetve tagjaink. Társaságunk központi irodájában rendszeres ügyeletet
tartunk.
n
IX. Országos Gyûlésünk döntése
értelmében megalapítottuk a Társaság Örökös
Tagja címet. Ezt eddig 6 tagunk nyerte el,
közülük ketten posztumusz.
n
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
nyugdíjas klub alakult, amely kollektív társult
tagszervezetként kapcsolódik társaságunkhoz.
n
Útjára indult  jelenleg Május Elseje Klub néven  társaságunk alapító tagjainak
klubja.
n
Társaságunk aktívan részt vett a
Nemzeti Civil Alapprogramot elõkészítõ vitákban. Az NCA-hoz országos szervezetként csatlakoztunk.
n
Hagyományõrzõ szerepünk szerint más civil szervezetekkel közösen - jelen voltunk a Városligetben május 1.-én a Civil Udvarban. Több vidéki szervezetünk - pl. Szolnokon és Miskolcon - ugyancsak részt vett a
helyi május elseji rendezvényeken.
n
Több ízben megnyilatkoztunk az
emberi jogok védelmében.
n
Erõsítettük kapcsolatainkat a Humanista Társadalmi Egyetemmel. Többen
tevékeny szerepet vállalnak ennek munkájában

oktatóként és más minõségben: Gergátz
Józsefné, Dr. Morva Tamás, Dr. Murányi
Zoltán, Dr. Orbán Péter, Pataki Mihály, Tabák
Sándor.
n
Történelmi ismeretterjesztés témakörében több cikket közöltünk a Fáklyában.
n
Korábban a II. kerületi Önkormányzatnál bejelentettük környezetvédelmi szakértõnket, Csizmazia Pált.
n
A II. kerületi Önkormányzatnál bejelentett településpolitikai szakértõnk  Szebeni András okl. építészmérnök - eddig mintegy
40 szakvéleményt nyújtott be az Önkormányzat fõépítészéhez a kerület településrendezési
tevékenységéhez, a készülõ helyi szabályozási
tervekhez.
n
Társaságunk tagjai folytatták karitatív tevékenységüket az Õszi Napsugár szervezeteiben és más helyeken.
n
XI. kerületi tagcsoportunk - más
demokratikus szervezetekkel együttmûködve 
Dr. Rikli Erzsébet vezetésével rendszeresen tart
hangulatos, értékes tea-délutánokat.
n
Szakértõink tanulmányokat publikáltak helyi és országos lapokban, illetve szakfolyóiratokban. Külön kiemeljük Dr. Jánosi
Gábor, OIB-tag egészségmegõrzés témakörében közölt cikkeit.
n
Folytattuk a fórum-sorozatot a MKTgal közösen az Európai Unióhoz való csatlakozás és más témakörökben. Rendezvényeinken
átlagban 50-60 fõ vett részt.
n
Ferencz Lajos, OIB-tag rendszeresen információval látta el társaságunk honlapját:
www.extra.hu/faklya.
III. A Május Elseje Társaság 2003. évi költségvetésének teljesítése
(1. Eredeti terv, 2. A csökkent állami támogatás alapján lehetséges módosított terv, 3. Tény)
Bevételek:
1.
2.
3.
Nyitó egyenleg
173 483
173 483
173 483
Éves bevételek
Tagdíjak
120 000
120 000
108 000
Támogatások
400 000
400 000
315 300
Állami költségvetési támogatás
3 000 000
457 375
457 375
Közhasznú felajánlás
50 000
50 000
20 000
1 % SZJA
15 000
15 000
26 548
Bankkamat
4 000
4 000
1 344
Beázási kártérítés
0
0
31 780
Összesen
3 589 000 1 046 375
960 347
Mindösszesen:
3 762 483 1 219 858 1 133 830
Kiadások:
Eszközbeszerzés Fénymásoló, nyomtató, fax
300 000
0
0
Felújítás
Festés
200 000
0
0
Mellékhely. burkol., berend. csere
30 000
0
0
Összesen
230 000
0
0
Fenntartás
Helyiségbérleti díj
1 500 000
480 000
258 048
Villany
50 000
50 000
50 808
Gáz
100 000
100 000
97 262
Irodaszerek
60 000
10 000
6 240
Fogyóeszközök
15 000
10 000
8 601
Összesen
1 725 000
650 000
420 959
Üzemeltetés
Posta
75 000
50 000
47 902
Telefon
120 000
90 000
87 102
Összesen
195 000
140 000
135 004
Propaganda
Fáklya újság
320 000
120 000
63 220
Utazások rendezvényekre
180 000
0
0
Konferenciai költségek
500 000
50 000
28 304
Május elsejei megjelenés
100 000
58 750
Fénymásolás
100 000
0
432
Összesen
1 100 000
270 000
150 706
Egyéb
Bankköltség
30 000
30 000
33 855
Egyéb
20 000
20 000
16 951
Összesen
50 000
50 000
50 806
Mindösszesen:
3 600 000
1 110 000
757 475
Záró egyenleg
162 483
109 858
376 355
Együtt:
3 762 483 1 219 858 1 133 830

Megjegyzés: a teljes egyszeres mérleg irodánkban tanulmányozható, illetve a társaság hirdetõtábláján nyilvánosságra hozzuk.

2004. június
IV. A Május Elseje Társaság 2004. évi költségvetési terve
Bevételek:
Terv (Ft-ban)
Nyitó egyenleg
376 355
Éves bevételek
Tagdíjak
150 000
Támogatások
400 000
Állami költségvetési támogatás*
1 000 000
Civil Alapprogram támogatás**
500 000
Közhasznú felajánlás
30 000
1 % SZJA
30 000
Bankkamat
2 000
Összesen
2 112 000
Mindösszesen:
2 488 355
Kiadások:
Felújítás
Festés
65 000
Összesen
65 000
Fenntartás
Helyiségbérleti díj***
480 000
Villany
70 000
Gáz
120 000
Irodaszerek
5 000
Fogyóeszközök
10 000
Összesen
685 000
Üzemeltetés
Posta
90 000
Telefon
120 000
Összesen
210 000
Propaganda
Fáklya újság
80 000
Kiadványszerkesztés****
750 000
Május elsejei megjelenés
150 000
Fénymásolás
2 000
Összesen
982 000
Beszerzés
Számítógép-Internet*****
400 000
Egyéb
Bankköltség
40 000
Egyéb
10 000
Összesen
50 000
Mindösszesen:
1 992 000
Záró egyenleg
496 355
Együtt:
2 488 355
*
**
***
****
*****

A Miniszterelnöki Hivatal ígérete szerint
A pályázati lehetõségek ismeretében
Elõzetes tárgyalások véglegesítése esetén
A Miniszterelnöki Hivatal támogatása esetén
A civil pályázat sikere esetén

V. A Május Elseje Társaság Felügyelõ Bizottságának jelentése
1. A Felügyelõ bizottság (továbbiakban: FB) áttekintette a társaság, ezen
belül az Országos Intézõ Bizottság 3003. évben folytatott
tevékenységét, és megállapította, hogy a társaság a törvények, ill. saját
szabályzatának elõírásai szerint, azok betartásával mûködött.
Az FB részérõl külön intézkedésre szükség nem volt.
2. A közhasznúsági jelentés szöveges értékelése megfelelõen tükrözi a
végzett tevékenységet, bemutatva az elért eredményeket és problémákat.
3. Az FB megállapította, hogy a 2002. éves jelentésében tett észrevételeit az Országos Intézõ Bizottság a 2003. évi munkája során figyelembe
vette, annak szellemében tevékenykedett
· a Társaság baloldali és civil jellege erõsödött. Ezen belül kiemelkedõ
tevékenységnek ítéli:
· a kapcsolatfelvételt a kormányzat által létrehozott Civil Irodával;
· neves politikusok által tartott - nívós - elõadás sorozat folytatását 2003ban is, kiemelten az EU csatlakozással kapcsolatos kérdésekben;
· azon tevékenységet, amely elõsegítette a baloldali és civil szervezetek szervezõdését, közös megjelenítését, megtartva társaságunk
szuverenitását;
· a társaság megalakulása 15. évfordulójának megünneplését, ezzel egy
idõben a tagság mozgósítását kiemelten a vidéki szervezeteinkben;
· a lehetõségeken belül központunk felújítását;
· a társaság 2003. évi költségvetése az elõírások betartásával, a valós
bevételek és költségek bemutatásával készült.
4. A 2003. évi programból, annak ellenre, hogy a társaság tisztségviselõi
minden lehetõséget felkutattak, az Internet hálózatot székházunkban
nem tudta beindítani.
5. Az FB átvizsgálta az Országos Intézõ Bizottság 2003. évi munkatervét, és azt az Országos Gyûlésnek elfogadásra javasolja.
6. Az FB felkéri az Országos Intézõ Bizottságot, hogy:
- a munkatervben megfogalmazott célkitûzéseknek megfelelõen tovább
erõsítse Társaságunk baloldali és civil jellegét;
- minden lehetséges eszközt használjon fel annak érdekében, hogy
székházunkban egy állandó Internet kapcsolat jöjjön létre;
- az Internet hálózat - amennyiben megvalósítható - lehetõ legjobb kihasználása érdekében, tagjai részére szervezzen oktatást.
7. Az FB 2004. június 1. és 15. között, valamint 2004. november 1. és
15. között ellenõrzést tart.
8. Az FB jelentését az Országos Gyûlés résztvevõi változtatás nélkül
jóváhagyták
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VI. A Május Elseje Társaság 2004. évi munkaprogramja
2004. évi munkánk kiemelkedõ feladata szervezeteink további megerõsítése. Ennek érdekében fõtitkárunk pontosítja alapító tagjaink névsorát, és célul tûzzük ki, hogy közülük minél többen regisztráltassák magukat az új követelményeknek megfelelõen. Ezen kívül természetesen
törekszünk arra is, hogy tevékenységünk során új tagok is kapcsolódjanak társaságunkhoz. Továbbra is szorgalmazzuk a kollektív társult tagságra vonatkozó (Alapszabályunkban foglalt) lehetõségek kihasználását.
2004. évi munkánk fõbb feladatait hazánk Európai Unióhoz való
csatlakozása szabja meg. A 2003-ban elfogadott munkaprogramunk
értelmében tovább dolgozunk az állampolgárok Európájáért címmel
meghirdetett koncepciónkon. Ennek értelmében
• amennyiben ehhez anyagi támogatást kapunk ismeretterjesztõ, hagyományõrzõ összeállítást készítünk 2004. május 1-jére;
• agrárpolitikai munkabizottságunk eszmecserét szervez Az Európai
Unió és a szövetkezés témakörében;
• Az EU belépés alulnézetben témakörben TSZ-látogatáson tájékozódunk a gyakorlati problémákról;
• a Május Elseje Klub eszmecserét rendez A baloldal helyzete és célkitûzései az Európai Unióban címen;
• eszmecserét szervezünk az Európai Alkotmány-tervezet problémáival
összefüggésben;
• az MKT és a BAL  Társaságunkkal együtt  fórumot rendez Esélyek egy kényszerpályán. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz címmel;
• az MKT és a BAL közremûködésével fórumot kezdeményezünk a
Szegénység probléma  kitekintéssel az Európai Unióra címen.
Az országos intézõ bizottsági üléseken - az eddigi hagyományokat
követve - rendszeresen visszatérünk a Társaság konkrét tevékenységének
(ezen belül a közhasznúsági szempontok) értékelésére. Így például napirendre kerülnek a következõk:
 Egészségmegõrzõ munkacsoportunk tevékenysége.
 Agrár- és vidékpolitikai munkabizottságunk tevékenysége.
 Településpolitikai szakértõnk tevékenységének értékelése. Tervezzük
településpolitikai fórum megtartását.
 2004. május 1-jén ismét jelentkezünk a Fáklya különszámával - benne
a témakörbe esõ irodalmi antológiával.
 Az Õszi Napsugárban dolgozó tagjaink tevékenységérõl szóló tájékoztató.
 Folytatjuk a történelmi ismeretterjesztés témában elkezdett munkánkat.
 Tovább erõsítjük kapcsolatainkat a Bp. II. Önkormányzattal:településpolitikai fórumot kezdeményezünk. Részt veszünk a kerület Föld Napja akciójában.
 Folytatjuk a megbeszélést a Humanista Társadalmi Egyetem képviselõivel egy számítógépes klub szervezésérõl. Ennek sikere esetén, felajánljuk a Bp. II. kerületi Önkormányzatnak: elõre egyeztetett idõben a
kerület hátrányos helyzetû diákjai nálunkingyenesen gyakorolhatnak.
 A TÉT és a Haladó Erõk Fóruma tagszervezeteként részt veszünk ezek
közös fórumain.
 Napirendre tûzzük környezetvédelmi szakértõnk tanulmányait.
 Rendszeresen beszámoltatjuk Dr. Morva Tamást, a Civil Nemzeti
Tanácsban - a társaság képviseletében - végzett munkájáról.
 Beszámoltatjuk társaságunk képviselõit a Haladó Erõk Fórumában, a
Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanácsban, a BET-ben végzett munkáról.
 Részt veszünk a Nemzeti Civil Alapprogram kuratóriumainak megválasztásában.
Biztosítjuk tevékenységünk nyilvánosságát:
• Rendezvényeink nyilvánosak.
• Rendezvényeinkrõl rendszeresen hírt adunk társaságunk hirdetõtábláján.
• Társaságunknak saját honlapja van: www.extra.hu/faklya. Ezen minden közérdekû döntésünket, állásfoglalásunkat elhelyezzük. A honlapot, legalább havonta egyszer frissítjük.
• Társaságunk egyik tagja  Csizmazia Pál, saját készülékén fiókot nyitott számunkra: met1.@.chello.hu Ezen tesszük közzé társaságunk
hivatalos információit. Gondoskodunk az innen lekerülõ anyagok szakszerû archiválásáról.
• Társaságunk dokumentumait - Döntések Tára, stb. - egyeztetett idõpontban bárki megtekintheti.
• Megjelentetjük Fáklya c. kiadványunkat.
• Rendszeresen publikálunk a TÉT Hírlevélben, és más civil szervezeti
kiadványokban.
• Szakértõink közzéteszik cikkeiket a helyi és országos lapokban, szakfolyóiratban.
A közhasznúsági jelentést a Május Elseje Társaság XII. Országos Gyûlése,
2004. május 22-én, egyhangúlag elfogadta.
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