2./ Az Országos Gyûlésre valamennyi tag
és pártoló tag meghívást kap; a tagok
szavazati – a pártoló tagok tanácskozási joggal. A határozatképesség és a
szavazati eredményeknél a rendes tagok létszámát kell figyelembe venni.
A határozatképességhez a 2007. június 1-jei taglétszám 50% + 1 fõ; a megismételt idõpontban a ténylegesen
megjelent taglétszám az irányadó. A
szavazás eredményességének megállapításához a megállapított tényleges
határozatképességi létszám többségének szavazata, a határozat elfogadásához ezen belül a többségi szavazat
szükséges. A szavazati jogú résztvevõknek szavazókartont kell kiadni.

1./ Az OIB a Május Elseje Társaság 2007.
évi XV. Országos Gyûlését 2007. június 2-án 9 órára a társaság helyiségébe (Budapest, II. Zsigmond tér 8.)
összehívja. Amennyiben 9 órakor a
megjelenés aránya következtében a
gyûlés nem lenne határozatképes, úgy
azt 10 órakor megismételt gyûlésként,
a meghívóban szereplõ napirendekkel összehívjuk, amely, a jelenlévõk
létszámától függetlenül határozatképes.

A Május Elseje Társaság Országos Intézõ Bizottsága 2007. május 5-i ülésén
határozott a Társaság XV. Országos
Gyûlésének összehívásáról.

4./ Az OIB állást foglalt abban, hogy
a közhasznúsági jelentés tervezetét,
ennek szóbeli indokolását, valamint a 2006. évi költségvetési terv
végrehajtását és a 2007. évi költségvetési terv tervezetét – az ülésen
elhangzott kiegészítések figyelembe vételéve – az Országos Gyûlés
napirendjére javasolja.

5. Egyebek.

4. A Május Elseje Társaság Országos
Intézõ Bizottságának kiegészítése.
Elõadó: Dr. Aggod József elnök

3. A Felügyelõ Bizottság jelentése –
különös tekintettel a 2006. évi költségvetés végrehajtására. A 2007.
évi költségvetés véleményezése.
Elõadó: Csizmazia Pál, a FB-elnöke

2. Beszámoló a Társaság 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
Javaslat a 2007. évi költségvetésre.
Elõadó: Szebeni András alelnök

1. Beszámoló a Társaság 2006. évi tevékenységérõl, javaslat a 2006. évi
közhasznúsági jelentésre.
Elõadó: Dr. Aggod József elnök

3./ Az Országos Gyûlésre javasolt napirend:

KÖZLEMÉNY

2007. május

Dr. Aggod József
elnök

Tudatom veletek, hogy – más szervezetek
képviselõivel együtt – Társaságunk nevében
aláírtam a Kádár-sír meggyalázását elítélõ
nyilatkozatot.
Látnunk kell, hogy folytatódik és egyre
több fronton bontakozik ki az emberi méltóság elleni agresszió.
Van ennek „világháborús” vonulata: Egyre bátrabbak azok az erõk, amelyek a bronzkatona, vagy éppen a háborús bûnösök perei
elleni támadásban élik ki bosszújukat. Így
akarják semmissé tenni a háború antifasiszta
eredményeit, alattomos akciókkal megnyerni
az elveszítettet, a megnyerhetetlent.
Az emberi méltóság elleni agresszió másik
vonulata történelmi személyiségek ellen irányul – Károlyi Mihálytól Ságvári Endréig, de
kapott a piktor késõi utódaitól Churchill vagy
éppen Antall József szobra is. Most a gyáva,
köztörvényes politikai merénylet elérte Kádár
Jánost és feleségét is! Nem tûrhetjük, hogy
elevenek és holtak a hullarablók, a terroristák
kiszolgáltatottjaivá váljanak!
A Május Elseje Társaság – a különbözõ
baloldali beállítottságú emberek szabad társulása lévén - a baloldali és minden demokratikus érzelmû erõ összefogásának híve. Mi úgy
ítéljük meg, hogy Kádár János ma is élõ emléke kortársaink, honfitársaink körében nagymértékben az egyszerû emberek gondjait megértõ, a nemzeti egységen munkálkodni képes
„kompromisszumok robotosa” iránti tiszteleten, nosztalgián, legendán alapul. Az egyszerû embereknek megvan a magukhoz való józan eszük, saját tapasztalataik – és nem a politikusok elfogult, egyoldalú okoskodásai alapján – ítélik meg Kádár János tetteit.
Társaságunk azt szeretné, ha a sírgyalázás
fájdalma Kádár János összetartó erejének tanulságává válhatna a baloldaliak, minden hazafias, demokratikus erõ, minden jóérzésû – az
emberi méltóság tiszteletében érdekelt – honfitársunk számára.
Kérem, Társaságunk tagjai ebben a szellemben vegyenek részt a különbözõ megemlékezéseken.
Budapest, 2007. május 4.

Kedves Tagtársaim!
Kedves Elvtársak!

A Május Elseje Társaság
tagjainak tájékoztatására!

XVI. évfolyam 6. (70.) különszám

A Fáklya különszámát tartja kezében.
Ez elsõsorban a soron következõ Országos Gyûlésünk anyagát tartalmazza.
Alapszabályunk értelmében társaságunk legfelsõ döntéshozó szerve az Országos
Gyûlés.
Az elõterjesztések tervezetét az Országos Intézõ Bizottság 2007. május 5-i ülésén
megtárgyalta és a 2007. június 2-án tartandó XV. Országos Gyûlés napirendjére
ajánlotta.
Az elõterjesztések tervezetének közzétételével tevékenységünk nyilvános jellegét
is szeretnénk hangsúlyozni.
Szerkesztõség

Kedves Olvasó!

A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG HÍRADÓJA
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3. Szervezeti-szervezési területen gondjaink egy része a mûködési feltételek anyagi bizonytalanságából adódik. Tagjaink
többsége (egyáltalán nem gazdag) nyugdíjas. A már létezõ
(és a még kilátásba helyezett) megszorítások, betegségek
sújtanak bennünket. Ráadásul a mi tagjaink többsége más –
hasonló anyagi helyzetben, vagy inkább lehetetlenségben –
mûködõ szervezeteket is eltart.
Regionális szervezeteink területfelelõsei közül Tóth Lajos és Berki László a legeredményesebbek. Somogyi Sándor,
Pataki Mihály, Kalmár András és Donkó Jolán is igyekeznek
eleget tenni megbízatásuknak. Betegségük miatt többen ezt
csak mérsékelten tudják teljesíteni. Kétségtelen, nem kellemes élmény tagtársaink, vagy hozzátartozóik növekvõ gondjairól értesülni. Õk viszont - a tapasztalatok szerint - hálásak
az emberi szavakért, az érdeklõdésért.
Örömmel üdvözöljük néhány fiatal érdeklõdését, belépését Társaságunkba. Mindannyian érezzük, hogy Társaságunknak a szó szoros értelmében vett létérdeke a fiatalítás.
Ehhez két úton kellene haladnunk: 1./ Közhasznúsági feladatainkhoz, lehetõségeinkhez kapcsolódó munkálatokba bevonni – az említett komplex munkabizottságok révén – a fi-

2. A közhasznúsági lehetõségek számunkra nem elvont elõírások, hanem nevesíthetõ tevékenységi területek. A tudományos tevékenység, ismeretterjesztés területén kiemelhetõ
például Dr. Széchy András, Dr. Kende János, Dr. Morva
Tamás, Dr. Farkas Péter, Dr. Orbán Péter, Dr. Benedikt
Szvetlana, Dr. Kohánka András, Dr. Nagy László, Hegedûs
Sándor, Szabó Dániel, Szalai József, Dr. Aggod József. A hagyományõrzés területén Kovács György, Somogyi Sándor,
Dr. Tóth Miklós. Külön is említést érdemelnek a honvéd
hagyományõrzés területén Dr. h. c. Tóth Lajos, Kalmár András, Magyar János. Az egészségpolitikában Dr. Jánosi Gábor,
a szociálpolitikában – önkormányzati képviselõként - Csaba Elemér tevékenykednek. A környezetgazdálkodás témájában Szebeni András, Csizmazia Pál, Szurcsik István nevét
kell említenünk. A gyermek- és ifjúságvédelem Magyari
Ivánhoz, Göndör Tiborhoz kapcsolható. Az állampolgári, emberi jogok területén Dr. Halász György említendõ.
A sokrétû érdeklõdési és tevékenységi területen érdekelteket a 2006-ban szervezett komplex munkabizottság fogja össze. Ennek a közhasznúsági jelentésben jelzett eredményei
(sikeres fórumok) mellett azonban hiányosságai is vannak.
Nagyon messze vagyunk a tényleges lehetõségeink kihasználásától. Társaságunk tagjai közül többen érzik joggal úgy,
hogy hiába jelezték érdeklõdési körüket, szándékukat, senki nem hívja õket közremûködésre.
Az agrár- vidék és szövetkezéspolitikai munkabizottság tevékenysége – átmenetileg – sajnos megakadt.

1. Jövõre lesz Társaságunk 20. születésnapja. Szerény, méltó
megemlékezést szeretnénk. Ehhez kéri az OIB Társaságunk
tagjainak javaslatait.

(Elõterjesztés az 1. napirendi ponthoz.)

6. A hazai kormányzati, parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki küzdelmek, az utcai megmozdulások természetesen,
élénken foglalkoztatják Társaságunk tagjait is.
A legkülönbözõbb „szabaduló mûvészi” törekvések,
irányzatok virágzásának, (vagy inkább burjánzásának) vagyunk tanúi. Vannak, akik – a nemzetközi „divathullámhoz” is igazodva - szabadulni szeretnének a második világháború antihitlerista, antifasiszta eredményeitõl. Ez köszön
vissza a „rehabilitációs” bírói ítéletekben, a Szabadság-téri
szovjet emlékmûtõl való szabadulás követelésében. De szívesen szabadulnak nemzeti színû zászlónk egyik csíkjától is.
Gyáva sírrablók azt képzelték, hogy megszabadítják a népet
Kádár emlékétõl, ha csontjait megbecstelenítik. (Nemcsak
„költõi” a kérdés: „Repül a nehéz kõ, ki tudja, hol áll meg”
?!)
A „felül lévõvé” vált politikai erõk kormányzati gyakorlatukban megszabadultak a rendszerváltás ígéreteitõl. (A piacgazdaság minden, csak nem „szociális”.)

5. A világpolitikai fejlemények a mi számunkra sem közömbösek.
A globalizáció lehetõségeit ma nem a kapitalizmussal
szembenálló erõk, hanem a tõkések használják ki. (Miközben az antikapitalisták beszélnek a nemzetközi összefogásról, a tõkének ez már létformája.)
A mai világban az emberi méltóságot mélyen érintõ eszmei-politikai offenzíva tanúi és elszenvedõi vagyunk. Ennek
legalább három színtere van: 1./ Minthogy a második világháború az emberi méltóság megmentéséért is folyt, a vesztesek utódai most ennek eredményeit próbálják semmissé tenni. Ha mást nem is érnek el, törekvésük alkalmas arra, hogy
– a modern kommunikációs eszközök révén is – felélesszék
és felszítsák a legaljasabb indulatok hagyományait.(Ezt elõsegíti a gátlástalan profitszerzés által keltett szociális elégedetlenség, létbizonytalanság.) 2./ Gyáva bosszúhadjárat folyik az antifasiszta harc hõseinek, a fasizmus áldozatainak
emléke, jelképei, és sírjai ellen. 3./ Megpróbálják megszokottá, mindennapi „polgárjoggá” tenni a szavak szuronyrohamát, hétköznapi érintkezési normává tenni az emberi méltóság gyalázását.

4. A Május Elseje Klub tevékenysége kétségtelenül Társaságunk sikertörténetei közé tartozik. Elismerés illeti ezért
Széchy Andrást, a klub alapító elnökét. Tóth Lajos igen aktívan és eredményesen dolgozik e munka folytatásán, elismerést érdemel Magyari Iván titkári tevékenysége is.
Komolyan vesszük, hogy a Klub a Társaság örökös tagjainak védnökségével, önállóan dolgozik. Ugyanakkor az
OIB rendszeres tájékoztatót kér és kap a Klub munkájáról és
dönt a Társaság Országos Gyûlésén elfogadott irányvonalát
érintõ kérdésekben.

atal szakembereket. 2./ Az öreges, nosztalgikus emlékek
ápolása mellett teret engedni a számunkra esetleg szokatlan
mozgalmi élmények meghonosodásának.

Beszámoló a Május Elseje Társaság 2006. évi tevékenységérõl.
A Társaság 2006. évi közhasznúsági jelentésének indoklása.
Javaslat a Május Elseje Társaság 2007. évi munkaprogramjára.
Tézisek

Aggod József:

2007. májusi különszám

7. A Társasághoz tartozás feltétele az Alapszabály tiszteletben tartása. Ugyanakkor, Társaságunk húszéves történetében
mindig is természetes volt a szabad egyéni vélemény (és
ellenvélemény)- alkotás és nyilvánítás. Az is természetes,
hogy társasági véleményt csak testület (Országos Gyûlés, Országos Intézõ Bizottság) alakíthat ki. Felhatalmazás nélkül
senki nem nyilatkozhat a Társaság nevében. A Társaság
nevében hivatalos nyilatkozatot csak a Társaság hivatalos
képviselõi tehetnek. (Megjegyzem: Felmerült javaslat, hogy
állítsuk vissza a harmadik döntési szintet, az elnökséget. Ezt
természetesen megvitathatjuk az Országos Gyûlésen. Jelenlegi meglátásom szerint nem szorgalmaznám e javaslat elfogadását, de nekem is csak egy szavazatom van. )
A jelen körülmények között – a már jelzett politikai-közéleti hatások miatt – igen kiélezett viták is vannak nálunk.
Ezeknek legalább két dimenziója van: Egyrészt, nem mondhatunk le (és nem is mondunk le) a kapitalizmus meghaladásának céljáról, az ehhez vezetõ utak, módok keresésérõl.
Másrészt, létezni a mai körülmények között kell, nem mondhatunk le a „mai kocsmában való helytállásról” sem. Ebben
a „kettõs útkeresésben” Társaságunk tagjai – vérmérsékleti, helyzetbeli stb. okokból – nagyon különbözõ szituációkba kerülhetnek. Érthetõ, hogy mindenki hajlamos arra, hogy
„a maga lovát dicsérje”.
Különösen élesen merül fel mindez a dolgozók hétköznapi létérdekeit érintõ kérdésekben, ma elsõsorban az egészségpolitikában. Ebben sokan, sokféle szervezõdésben tevékenykedõ emberek érdekeltek. Súlyos kérdés: Lehet-e, szabad-e
elzárkózni attól, hogy egy asztalhoz üljenek olyanokkal,
akikkel világnézeti vagy politikai kérdésekben nem értenek
egyet, vagy éppen szemben állnak?! Másfelõl, lehet-e, szabad-e nem számolni azzal, hogy ezek az erõk a maguk számára próbálják kihasználni a „közös” akciókat?! Igen élesen
merül fel mindenképpen a ki kit, mire használ ki és milyen
mértékben kérdése.
Még ha – legalábbis a magam számára – fenntartom is a
tévedés jogát, számomra van egy „próbakõ”: Az utcakõ-politikával ma csak rombolni lehet. A kukákat ostromlók nagyon távol vannak az egeket egykor ostromló párizsi kommünároktól.
Számomra - és megítélésem szerint tagjaink többsége
számára is, - ma elsõdleges kérdés a demokrácia megvédése, a félelemkeltés erõinek megfékezése, az emberi méltóság közüggyé tétele. Ezért javaslom: Támogassunk minden olyan törvényi szabályozást, törvényes cselekvést, amely
alkalmas arra, hogy gátat vessen az emberi méltóság tettek-

A parlamenti ellenzék fõ erõi szabadulni szeretnének a törvények korlátjaitól, a parlamenti kötöttségektõl, és – ha érdekeiket ezzel gondolják érvényesíteni – korábbi nézeteiktõl, sõt, elõzõ napi ötleteiktõl is. Ahol – a helyi hatalom birtokában tehetik – megszabadulnak iskolaigazgatótól, kórházigazgatótól,
színházigazgatótól.
A pártelnök-miniszterelnök futóversenyben igyekszik szabadulni saját és a baloldal múltjától, Kádártól, a Köztársaság-tértõl, a szocialista évtizedek „kitérõjétõl”.
Úgy érezzük, hogy a szó szoros értelmében a bõrünkre megy
az alattomos „szabadulni akarás” a dolgozók (sok évtizedes járulékfizetésével és nélkülözésével) szerzett jogaitól, a társadalmi biztosítási rendszertõl.
Attól tartunk, hogy a liberálisok erõszakoskodása, a szocialisták bizonytalankodása – meglehet, szándékuk ellenére – valamilyen hazárdjátékos kezére játssza a hatalmat.
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kel vagy akár szavakkal történõ megsértésének. (Ebben a
szellemben írtam alá - Társaságunk nevében is – a gyûlöletkeltés, a bûnbakkeresõ agresszió elleni Zéró Tolerancia Kiáltványt.) Minden módon járuljunk hozzá ahhoz, hogy a
közvéleményben a józanság kerekedjen felül. Ez elemi emberi és politikai érdekünk.
Nem feledhetjük azt sem, hogy számunkra a demokrácia
nem felfújt luftballon. Demokrácia nem lehet teljes a hétköznapi létbiztonság nélkül. Az emberi méltóságot a dolgozók
szerzett jogainak a profitszerzõk javára történõ csorbítása
is sérti!
Mi nem vesszük át a Kossuth-tériek nyelvleckéit, de nem
iratkozunk be az õszödi nyelvtanfolyamra sem!
Ide kívánkozik még egy gondolat. Szerencsére, Társaságunkban vannak szakemberek, akiket nemcsak a napi politikai (iszap)-birkózások foglalkoztatják, akik konkrét javaslatokat, kezdeményezéseket tesznek az emberi létet befolyásoló más kérdésekben.
8. Baloldali beállítottságú emberek szervezeteként minket mindig is élénken foglalkoztatott a baloldal helyzete.
Ma hazánkban az MSZP hivatalos irányvonalától balra álló szervezõdések, személyek körében bizonytalanságok
(egyes esetekben túlzott magabiztosságok), útkeresések, viták vannak, - mindenesetre a szétforgácsoltság, a parlamentképes tömegbefolyás hiánya jellemzõ.
Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy számot vessünk azzal, hogy mire képes Társaságunk: mit tehetünk és
mit nem tehetünk. (Utóbbira nemcsak életkorunk
figyelmeztet…) Mindenesetre, I. Országos Gyûlésünkön is
kifejeztük: nem vagyunk mindenhatók, mindentudók. Társaságunk a „szocialista érzelmû és meggyõzõdésû emberek
egyik fóruma ”- hangsúlyoztuk. Számunkra mindig is fontos volt a baloldali összefogás. Ebben már csak tagságunk összetétele is bizonyos katalizátori lehetõségeket és kötelezettségeket ró ránk. (Tanulságos lenne feldolgozni mindazt,
amit ezért közel húsz év alatt tettünk.) Fontos hagyományunk az is, hogy Társaságunk születése óta a baloldali összefogás számunkra nem öncél, hanem a szélesebb demokratikus összefogás feltétele. Emlékeztetek I. Országos Gyûlésünk (1989) állásfoglalására: Társaságunk „a különbözõ világnézetû, demokratikus, hazafias erõk koordinációját sürgeti, az autonómia, akciószabadság, elismerése alapján”.
Társaságunkból a közelmúltban többen elméleti eszmefuttatást és gyakorlati lépést tettek ez ügyben. A Fáklya mellékleteként jelent meg nagy példányszámban Széchy András örökös tagunk „A baloldali együttmûködés – a demokrácia megvédésének és továbbfejlesztésének elõfeltétele” c. dolgozata. A Május Elseje Klub 2007. februári rendezvényén újult
erõvel merült fel az összefogás sürgetése, és indult el egy
megfontolt építkezés. Nincsenek illúzióink! Érezzük, ennek
során sokszor kényes kérdéseket kell megoldani, a kudarcok
sem kizártak. Bízunk Tóth Lajos, Orbán Péter és más – ebben szerepet vállaló – aktivistáink bölcsességében. Biztosak
vagyunk, hogy a szavaknál, a jelszavaknál fontosabbak a gyakorlati lépések. Ha például a már említett munkabizottságaink valóban szélesítenék tevékenységüket, ez vonzaná más
társszervezeteink hasonló érdeklõdésû szakembereit. Vagy,
egyszerûen megvalósítható lenne például az egyes szervezetek lapjaiban a testvérlapok rendszeres szemlézése.
Számolnunk kell azzal is, hogy új baloldali – vagy baloldali orientációjú -demokratikus (választási) koalíció jöhet létre. Tudnunk kell: Mi pártszövetségben (a közhasznúsági minõsítés szerint) társaságként nem vehetünk részt.
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Fontos lenne, hogy tagjaink közöljék e-mail címüket.
Ez meggyorsítaná (és olcsóbbá tenné) a társasági hírek
áramlását.

Át kell gondolnunk az Internet-hozzáférés terjedésének
hasznát, kihasználását. Miután az OIB tagok többsége ma
már rendelkezik ezzel, számukra akár a hivatalos meghívók,
anyagok is küldhetõk lennének ezen az úton. Ennek azonban – szerintem - volna egy elõfeltétele: a „szemhez vétel”
visszaigazolása.

Nem vagyok kibékülve azzal, hogy vannak OIB tagok,
akik még csak nem is jelzik az ülésrõl való távolmaradásukat.

12. Az Országos Intézõ Bizottság munkája sokat javult. Különösen fontos számomra a napirendek utáni kötetlen beszélgetés, aminek keretében mindenki kendõzés nélkül felvetheti még esetleg kiérleletlen gondolatait is.

nak. Ezek személyekre való tekintet nélküli kivizsgálására kértem a Felügyelõ Bizottság elnökét.

FÁKLYA

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. január 1-jei 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 pártoktól független, baloldali szellemiségû 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 kezdeményezõ, alapító szerepet játszott több –
civil szervezeteket tömörítõ - szervezõdés létrehozásában. Így
például a TÉT (Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanács), a Civil
Parlament, a Haladó Erõk Fóruma, a BET (Baloldali Együttmûködési Tanács). Közvetve - a TÉT-en keresztül - részesei vagyunk a Civil Fórum tevékenységének. Csatlakoztunk az Országos Emberjogi- és Gyermek Tagozathoz.
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 – tagjaink személyes sorsában is –, az antifasiszta hagyományok õrzõje. Társaságunk a mai közélet aktív, kritikus, az együttmûködés szellemét ápoló résztvevõje.
Társaságunk tevékenysége saját - szellemi és fizikai - mun-

1

Folytattuk Társaságunk szervezeti megújítását. Jelenleg
135 tagunk, illetve pártoló tagunk van.
Hosszú idõ óta elõször fiatalok – huszonévesek – is jelentkeztek Társaságunkba.

Elõzõ, XIV. Országos Gyûlésünket 2006. június 2-án tartottuk.

II. A Május Elseje Társaság tevékenysége 2006-ban

kán alapszik. Társaságunk tisztségviselõi semmiféle anyagi támogatásban nem részesülnek. Közvetlen használati tárgyakon
(bútorzaton és néhány újabban vásárolt kommunikációs eszközön) kívül társasági vagyonunk nincs.
Központi (egyetlen) helyiségünk jelenleg sajátos civil otthonként is szolgál. Két olyan szervezet is tevékenykedik itt, amelyik a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalások részvevõje volt. (Társaságunk és a Baloldali Alternatíva Egyesülés.) Itt tevékenykedik a Marx Károly Társaság is. Rendszeresen mûködik itt klub,
valamint idõnként különbözõ lakossági fórumokat is tartanak nálunk.
Munkánk további fejlõdésének egyik fõ akadálya tevékenységünk anyagi feltételeinek bizonytalansága. 2006-ben tagdíjból, adományból és szerény mértékû közhasznúsági adományból volt bevételünk.
- A felajánlott SZJA 1%-ból 24.875,- Ft-ot utalt át az APEH.
- 2006-ban mûködési költséghez, támogatáshoz – a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékhez viszonyítva - korlátozott mértékben jutottunk.
- 2006-ban NCA-pályázaton 1 millió forintot nyertünk –
technikai eszközök felújítására, illetve kiadványok készítésére.

(Elõterjesztés az 1. napirendi ponthoz.)

A Május Elseje Társaság 2006. évi közhasznúsági jelentése

Aggod József

11. Az OIB 2006. november 11-i ülésén felvetettem: Társaságunk adminisztrációs tevékenységében hiányosságok van-

10. Néhány szót külön is a Fáklyáról. Amikor kifejezem, mennyire örülök az új szerzõknek, szükségesnek tartom az ezen
a téren még mindig meglévõ gátlások leküzdését. A lap ne
az eleve kiválasztottaké legyen, hanem fordítva: a szerkesztõség minél több olyan írásból válogathasson, amiben
saját tagjaink véleménye, személyisége tükrözõdik. Különösen fontosnak tartanám, az egyes történelmi eseményekhez (nem csak május elsejéhez) kapcsolódó személyes élmények megjelenítését.

9. Nagyra értékelem, hogy – említett szûkös anyagi feltételeink
közepette is – sikerült több társasági kiadványt megjelentetnünk. Külön is kiemelem I. Országos Gyûlésünk jegyzõkönyvét és a „Társaságunk a korabeli sajtó tükrében” címû
összeállítást. Most is készül – a közhasznúsági jelentésben jelzett NCA-támogatással – két kiadványunk.
Nem hallgathatom el: Társaságunk tagjaitól – ismert anyagi gondjaik ellenére - több támogatást várnék ehhez a tevékenységhez. Az OIB javasolja a tagdíjfizetési tétel módosítását: „havi 200.- Forint, - az egyéni lehetõségek figyelembe
vételével.”
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Társaságunk központi irodájában rendszeres ügyeletet tartunk.
Az Országos Intézõ Bizottság ülésein - munkatervünk szerint - rendszeresen foglalkoztunk közhasznú tevékenységünk értékelésével.
A Társaság hivatalos képviselõi hetente tartanak megbeszélést. Nagy elõrelépés, hogy ma már Társaságunk minden hivatalos képviselõje rendelkezik saját Internet-hozzáféréssel.
Bevezettük, hogy a heti megbeszélésekrõl Emlékeztetõt
készítünk, amit azonnal továbbítunk az OIB többségének,
akik, Internet-hozzáféréssel rendelkeznek.
A IX. Országos Gyûlésünk döntése értelmében megalapítottuk a Társaság Örökös Tagja címet. Ezt eddig 11 tagunk
nyerte el, közülük ketten posztumusz. (Az újabbakra az
Örökös Tagok tesznek javaslatot.)
Társaságunk alapító tagjainak kezdeményezésére, az Örökös Tagok védnökségével – Május Elseje Klub néven –
rendszeres klubélet folyik. Havonta tartanak összejöveteleket, mintegy 40-50 fõ részvételével.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Öszszefogás Klubbal.
Társaságunk több tagja a honvéd hagyományõrzés aktivistája.

3

4

5

6

7

8

9

15 Közhasznúsági feladatainkhoz kapcsolódó komplex bizott-

14 Több, nálunk is vezetõ szerepet játszó szakember
(Csizmazia Pál, Szurcsik István) fontos javaslatokat tett
országos szerveknek – a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan – környezetgazdálkodási, kistérségi témakörökben. Ezeket publikáltuk a Fáklya c. kiadványunkban is.

13 Többen tevékeny szerepet vállalnak oktatóként és más minõségben a Humanista Társadalmi Egyetem munkájában:
Gergátz Józsefné, Dr. Morva Tamás, Pataki Mihály és
Tabák Sándor.

12 Társaságunk képviselõi Budapesten – és több vidéki városban is – a különbözõ ünnepi alkalmakkor koszorúkat helyeztek el szobrokon, emlékmûveken.

11 Hagyományõrzõ szerepünk szerint - más civil szervezetekkel közösen - május 1-jén jelen voltunk a Városligetben,
a Civil Udvarban. (Társaságunk sátránál az érdeklõdõk ezrei fordulnak meg, akik szívesen viszik a Fáklyát és más kiadványainkat.) Több vidéki szervezetünk, - pl. Szolnokon,
Miskolcon, Bátonyterenyén - ugyancsak részt vett a helyi
május elsejei rendezvényeken. (Budapesten a május elsejei rendezvényeinket évek óta Kovács György alelnök szervezi.)

10 Bátonyterenyei csoportunk bányász hagyományõrzõ szerepet is vállal.

Három budapesti és hat vidéki regionális (megyei) csoportunk van.
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Dr. Jánosi Gábor folytatta szakmai felvilágosító tevékenységét a betegségmegelõzés és az egészségügyi reform témakörében..
A Fáklyában a történelmi ismeretterjesztés témakörében
is több cikket közöltünk: Széchy András, Orbán Péter,
Szalai József, Nagy László. tollából.

-

-

A Fáklyában elkezdtük publikálni Társaságunk tagjainak visszaemlékezéseit.

-

20 Kapcsolatunk Budapest II. kerület Önkormányzatával, az új
polgármesterrel korrekt.
A II. kerületi Önkormányzatnál bejelentett településpolitikai szakértõnk – Szebeni András okl. építészmérnök - eddig több mint 50 szakvéleményt nyújtott be az Önkormányzat fõépítészéhez a kerület településrendezési tevékenységéhez, a készülõ helyi szabályozási tervekhez.

19 Dr. Tóth Miklós alelnök Társaságunk, illetve néhány civil
szervezet tevékenységét gazdagon illusztrált videó-felvételeken örökíti meg. Ezeket - a különbözõ klub-rendezvényeken - sikeresen hasznosítják.

18 Az NCA-pályázat keretébõl sikerült valamelyest korszerûsíteni társasági kommunikációs eszközeinket.

A Fáklyában rendszeresen értesítést adunk elhunyt tagtársainkról.

-

17 A Fáklya megújult formában, megnövelt terjedelemben,
lényegesen szélesebb szerzõi körrel jelenik meg.

16 Az NCA-pályázat keretébõl sikerült publikálni az alábbi kiadványainkat:
- „Társaságunk a korabeli sajtó tükrében”
- „A Május Elseje Társaság a szövetkezeti hagyományokért, a szövetkezésért”

Szakértõink tanulmányokat publikáltak helyi és országos lapokban, illetve szakfolyóiratokban. Külön kiemeljük Dr. Széchy András, Dr. Kende János, Dr.
Benedikt Szvetlána, Dr. Nagy László, a történettudomány témakörében, Dr. Morva Tamás közgazdaságtudományi témában és Dr. Jánosi Gábor az egészségmegõrzés témakörében közölt cikkeit.

Más civil szervezetekkel közösen eszmecserét szerveztünk a kormányprogram egészségügyi témáihoz
(„Zöld Könyv”) kapcsolódóan. Az egészségügy témakörében bejegyzett közhasznúsági feladataink értelmében részletes véleményt juttattunk el az egészségügyi
miniszterhez.

-

-

A történelmi ismeretterjesztés témájában kerekasztal
beszélgetést tartottunk – több társszervezet közremûködésével - a Ságvári Endre megítélése körül kialakult
vitához kapcsolódva.

-

sági tevékenységet alakítottunk ki a történelmi hagyományok, a jog, a közgazdaság és az életmód témaköreiben.
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31 Tovább korszerûsítjük a Fáklyát, szélesítjük a szerzõi gárdát.
Hírt adunk más civil szervezetek tevékenységérõl is.

30 Feldolgozzuk, és a Fáklyában közzé tesszük Társaságunk tagjainak az önkormányzatokban végzett munkájával kapcsolatos tapasztalatait.

29 .A Társaság elnökének kezdeményezésére a FEB átfogó
vizsgálatot végez a Társaság adminisztrációs tevékenységérõl, és javaslatot tesz a feltárt hiányosságok pótlására az Országos Gyûlésnek.

28 Publikációs lehetõséggel támogatjuk tagjaink környezetvédelmi, kistérségi, hagyományõrzõ és más szakmai tevékenységét.

27 A TÉT és a Haladó Erõk Fóruma tagszervezeteként részt veszünk ezek közös rendezvényein.

26 Megszervezzük a miskolci Összefogás Klub és a Május Elseje Klub tagjainak baráti találkozóját.

25 A Május Elseje Klub folytatja tevékenységét. Új beszélgetési formákat is szervezünk.

24 Kezdeményezõ szerepet vállalunk a baloldali szervezetek
együttmûködésének erõsítésében.

23 Folytatjuk a hasznos hagyományt: Az OIB-üléseken a napirendek után kötetlen beszélgetés keretében vitatjuk meg a Társaságunk tagjait foglalkoztató idõszerû kérdéseket.

22 Beszámoltatjuk Társaságunk képviselõit a Haladó Erõk Fórumában, a Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanácsban, a Baloldali Együttmûködési Tanácsban végzett munkájáról

21 Az országos intézõ bizottsági üléseken - az eddigi hagyományokat követve - rendszeresen visszatérünk a Társaság konkrét tevékenységének (ezen belül a közhasznúsági szempontok) értékelésére.

2008-ban emlékezünk meg Társaságunk megalakulásának 20.
évfordulójáról. Kiemelt feladatunknak tartjuk az erre való felkészülést.

VI. A Május Elseje Társaság 2007. évi munkaprogramja

V. A Május Elseje Társaság Felügyelõ Bizottságának jelentése
(Csizmazia Pál, a FB elnökének jelentése alapján.)

IV. A Május Elseje Társaság 2007. évi költségvetési terve
(Szebeni András alelnök elõterjesztése alapján.)

III. A Május Elseje Társaság 2006. évi költségvetésének
teljesítése
Megjegyzés: a közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú
egyszerûsített beszámolója szerinti dokumentum irodánkban
tanulmányozható.
(Szebeni András alelnök elõterjesztése alapján.)
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39 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 honlap rendszeres frissítésének biztosítása érdekében szerkesztõbizottságot hozunk létre.
- Internet-hozzáféréssel rendelkezõ OIB-tagjainkat és tagjainkat rendszeresen tájékoztatjuk a társaság híreirõl.
- Társaságunk dokumentumait - Döntések Tára, stb. - egyeztetett idõpontban, bárki megtekintheti.
- Megjelentetjük Fáklya c. kiadványunkat. Intézkedéseket
teszünk a Fáklya elektronikus és postai úton történõ terjesztésének javítására.
- Rendszeresen publikálunk a TÉT Hírlevélben, és más civil
szervezeti kiadványokban.
- Szakértõink közzéteszik cikkeiket a helyi és országos lapokban, szakfolyóiratban.

38 Az NCA-pályázat keretében további kiadványokat készítünk: a Ságvári-fórum anyagából, illetve Társaságunk Örökös Tagja, a 103 éves Tabák Lajos szocio-fotómûvész közéleti-mûvészi tevékenységérõl.

- Ismételten felajánljuk: Egészségpolitikai munkabizottságunk
a kerület lakosai számára is szívesen vállal nyilvános fórumokat.

37 Tovább szeretnénk erõsíteni kapcsolatunkat Budapest, II.
kerület Önkormányzatával.
- Társaságunk egyik alelnöke folytatja építészmérnöki szaktevékenységét.

36 Ez évben is jelen leszünk – más civil szervezetek Társaságában – a május elsejei ünnepségeken a fõvárosban, Szolnokon,
Miskolcon, és Bátonyterenyén..

35 2007. május elsején a Fáklya különszámával jelentkezünk,
amelynek fõ témája: Legemlékezetesebb május elsejém –
egyéni visszaemlékezések alapján.

34 A Fáklyában továbbra is megemlékezünk Társaságunk idõközben elhunyt tagjairól.

33 Folytatjuk Társaságunk tagjai személyes élményeinek összegyûjtését, feldolgozását.

32 Folytatjuk a Május Elsejére vonatkozó dokumentumok, hagyományok gyûjtését, feldolgozását.
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Anyagbeszerzés

240000

108000

Telefon

"Fáklya" újság

150000

Posta

650000

4000

Fogyóeszközök
Összesen

20000

Irodaszerek

110000

276000

30000

2729883

1885892

4000

25000

150000

1526892

300000

0

0

600000

626892

0

240000

összesen

saját

kerületi

fõvárosi

NCA pályázati

NCA mûködési

állami költségvetés

180000

Gáz

Villany

Helyiségbérleti díj

Festés

Összesen

Bankkamat

1 % SZJA

Közhasznú felajánlás

Támogatások

Tagdíjak

843991

Mindösszesen:

Egyéb

Beszerzés

Propaganda

Üzemeltetés

Fenntartás

Felújítás

Kiadások:

Mindösszesen:

Éves bevételek

180000

Éves bevételek

Tagdíjak

Nyitó egyenleg

462728

462728

Nyitó egyenleg

Terv

2007. májusi különszám
2007. évi költségvetés tervezete

Bevételek:

Tény

7

Bevételek:

Terv

2006. évi költségvetési beszámoló számadatai

FÁKLYA
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FÁKLYA

a Fõvárosi Bizottság nem indította be, programjáról,
tevékenységérõl információt nem kaptunk.)
5. A Társaság 2006 évi költségvetése az elõírások betartásával,
a valós bevételek és költségek bemutatásával készült
6. A FB kiemeli Szebeni András alelnök munkáját a
pályázatok elkészítésében és gondozásában. Az általa
összeállított anyagokkal nyert pénzen tudtuk a Társaság
kiadásait, és a Fáklya megjelenését biztosítani.
7. A FB átvizsgálta az Országos Intézõ Bizottság 2007. évi
munkatervét, és azt az Országos Gyûlésnek elfogadásra
javasolja.
8. A FB felkéri az Országos Intézõ Bizottságot, hogy
· a munkatervben megfogalmazott célkitûzéseknek
megfelelõen tovább erõsítse Társaságunk „baloldali és civil”
jellegét
· az adminisztrációs tevékenységét tegye folyamatossá, a
jelenleg meglévõ elmaradt hiányokat legkésõbb 2007. július 1.
napjáig pótolja.
9. A FB 2007. július 1. és 15. között, valamint 2007. november
1. és 15. között ellenõrzést tart.
10. A FB megbízza Csizmazia Pált, hogy a jelentést hitelesítse.

A Szerkesztõbizottság
megjegyzése:
a cikkek – a testületi állásfoglalások
kivételével –
egyéni álláspontot képviselnek.

Cím: 1023 Budapest, Zsigmond tér 8.
Telefon: 335-4236
Nytsz.: B/PHF/805/1991
Internet: http://faklya.extra.hu
E-mail: maj1tars@freestart.hu
Nyomda: Vasas-Köz Kft. Budapest

a Május Elseje Társaság híradója

FÁKLYA

került megrendezésre. Kora reggel – a sátor felállítással és
fõzéssel – vidáman zajlottak az elõkészületek. Az ünnepi
beszédet a város polgármestere mondta el. Ezt követõen a
hagyományõrzõ együttesek, a környezõ falvak tánccsoportjai
szórakoztatták a résztvevõket. Az idõjárás is nekünk kedvezett,
gyönyörû napsütéses idõben volt részünk.
A nap során még kerékpáros ügyességi és KRESZ-vetélkedõt
is tartottunk, amit a gyerekek nagyon élveztek. A díjazás
írószerekbõl és egyszerûbb, olcsó játékokból állt. A támogatást
társaságunk tagsága és a kisebbség képviseletében Tupi Sándor
biztosította.
A Május Elseje Társaság helyi csoportja külön is értékelte
saját tevékenységét. Szervezetünk 2005. május 17-én alakult újjá
négy fõvel. Ma 11 fõs tagsággal és mintegy 35-40
szimpatizánssal végezzük munkánkat. A tagság köszönetét
fejezte ki az alapító tagoknak. Benkócs barátunk (s vele én is)
elérzékenyülve tettünk fogadalmat az intenzívebb munka
végzésére és arra, hogy tovább keressük a lehetõséget az
együttmûködésre más civil szervezetekkel.
A súlyos hétköznapi gondok ellenére nagyon vidáman,
kellemesen teltek nálunk a május elsejei ünnepségek.
Berki László OIB-tag
a MET Nógrád és Észak-Pest megyei
területfelelõse

Alapító szerkesztõ: Berényi Ferenc
Felelõs szerkesztõ: Dr. Tóth Miklós
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság,
Tagjai: Kovács György,
Dr. Orbán Péter, Szebeni András
Felelõs kiadó: Dr. Aggod József

Nálunk, Bátonyterenyén már az elõzõ napokban elkezdõdtek a
május elsejei ünnepségek.
Mi is részt vettünk azon a veterán autós találkozón, amelyet
a helyi önkormányzat és a civil szervezetek rendeztek. A
bemutató után elbeszélgettünk az 1934-1970. között gyártott
autók tulajdonosaival.
Április 30-án a bányász emlékmû megkoszorúzásán vettünk
részt. Itt a polgármester mondott beszédet. Méltatta az egykor
bányász fellegvárként emlegetett bátonyterenyei bányászok
hõsiességét, május elseje jelentõségét. Az ünnepség után veterán
bányászokkal találkoztunk. Emlékeik és munkájuk felelevenítése
során egyik-másik bányász nyugdíjasunk szeme könnyekkel
telt meg és a mi szívünk is igencsak összeszorult. Benkócs
István barátunk közben korát meghazudtolóan sürgött-forgott a
boros poharakkal. Fiataljaink pedig apró süteményekkel,
üdítõkkel kínálgatták nyugdíjas bányászainkat és
hozzátartozóikat.
Ezt követõen a Bátonyterenyei Mûvelõdési Házban mintegy
20 fiatal részvételével a Nógrád Megyei Szénbányák történetét
bemutató kiállításon vettünk részt. A fiatalokat itt Benkócs
István – a bányász hagyományõrzõ munkacsoport vezetõje –
kalauzolta. A fiatalok megjegyzéseibõl azt a tanulságot szûrtem
le, hogy sajnálják e nemes munka megszûnését.
A május elsejei ünnepség a Bátonyterenyei Kastélykertben

Bátonyterenyei május elseje

1. A Felügyelõ Bizottság (továbbiakban: FB) áttekintette a
Társaság, ezen belül az Országos Intézõ Bizottság 2006. évben
folytatott tevékenységét, és megállapította, hogy a Társaság a
törvények, ill. saját szabályzatának elõírásai szerint, azok
betartásával mûködött.
A 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. A FB megállapította, hogy a 2006. éves jelentésében tett
észrevételeit az Országos Intézõ Bizottság a 2006. évi munkája
során figyelembe vette, annak szellemében tevékenykedett
A Társaság “baloldali és civil” jellege erõsödött. Ezen belül
kiemelkedõ tevékenységnek ítéli:
· Széchy András örökös tagunk által mûködtetett
klubtevékenység folytatását ill. támogatását;
· a baloldali összefogás érdekében tett kezdeményezéseket;
· a 2006-ban kiadott ismeretterjesztõ kiadványait.
4. A Társaságtól független okokból többszöri kísérlet ellenére
sem tekinthetõ sikeresnek a Fõvárosi Közgyûlés által létrehozott
Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságával
való érdemi munka kialakítása. (Megjegyzés: az érdemi munkát

A Május Elseje Társaság Felügyelõ Bizottságának jelentése
(Elõterjesztés a 3. napirendi ponthoz.)

Csizmazia Pál FB elnök

2007. májusi különszám

