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Szerencse fel? 
A tárna vár?
Mi lesz 
az Orbán-tervből?

F : MTI / M  Z



2

Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként 
is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden 
számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes 
eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

A jobb élet, a béke tőled is függ
A kérdés csupán az, hogy mindez elég-e. Az emberek ugyan-
is előbb-utóbb felocsúdnak. Ma még mindenki megpróbál 
alkalmazkodni. Kevesebbet fogyasztunk, vagy olcsóbb dol-
gokat veszünk. Kevesebbet autózunk, nem veszünk új ruhát.

Sokan a napelemektől várják a megváltást, és most millió-
kat áldoznak rá. Megjelent a betörők új csoportja is. Nem pénzt 
vagy ékszereket lopnak a lakásból, hanem napelemeket a tetőről.

A történelem arra tanít, hogy nálunk nincsenek fokoza-
tok. Ha elszakad a húr, akkor az ország összes rendőrével 
sem lehet megállítani az embereket. A helyzetet tovább bo-
nyolítja, hogy a húr Európa más országaiban is elszakadhat, 
az események egymást erősítő láncreakcióba lépnek.

A rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket kíván. Fel kell 
ismerni, hogy a problémákat nem csak a kormányok okozzák, 
hanem maga a tőkés rendszer. A tőkés kormányok a kapitaliz-
mus keretein belül cselekednek, nem lépik át annak a határait.

Az Orbán-kormány megadóztatja a nagy cégek extraprofi t-
ját, de nem adóztatja meg a milliárdosokat. Állami tulajdonú 
vállalatokat hoznak létre, de nem nyúlnak a tőkés cégekhez.

Vitatkoznak a tőkés EU-val, de nem lépnek ki. A magyar 
tőke tart attól, hogy a magyar kilépés belső társadalmi vál-
tást is elősegíthet.

Kérdéses a kormány mostani hintapolitikája is. Nem lehet 
egyszerre az ukránok fenekét nyalni, és kiegyezni Oroszor-
szággal. Enélkül pedig nincs béke.

Magyarország számára a megoldás a pénz uralmának leváltá-
sa, az új közösségi társadalom megteremtése. Azonnal meg lehet-
ne adóztatni a milliárdosokat, társadalmi tulajdonba lehetne venni 
a gazdaságot, nem a tőke, hanem az emberek érdekei döntenének.  
Az új Magyarország azonnal egyenjogú együttműködést alakíta-
na ki azokkal, akik nem amerikai egyeduralmat, hanem sokpólusú 
világot, a népek demokratikus együttműködését akarják.

Ma még nincsenek meg e társadalmi változás feltételei. 
Ma a dolgunk az, hogy a kormányt rákényszerítsük mindarra, 
amit még a tőkés rendszeren belül is meg tud tenni. Korlátoz-
zák a tőkét, adóztassák meg a milliárdosokat! Adjanak lénye-
gesen többet az embereknek! Változtassák meg a választási 
rendszert, engedjék a népet beleszólni a politikába! Lépjenek 
ki az EU-ból, a NATO-ból, egyezzenek meg Oroszországgal, 
együtt más EU-államokkal vagy ha kell, akkor önállóan!

Vannak dolgok, amelyeket a tőkés kormányok maguk is meg-
tesznek csak azért, hogy mentsék a kapitalizmust és saját magu-
kat. De vannak dolgok, melyekhez a tőkeellenes erőknek, a béke 
híveinek, a szakszervezeteknek, minden józanul gondolkodó 
embernek, a népnek kell megmozdulnia. A világot átfogó vál-
ság gyengíti a kapitalizmust, teret nyit azoknak, akik változást 
akarnak. Akarjunk változtatni! A jobb élet, a béke tőled is függ!2

A kormányok szerte Európában feszítik a húrt. Az Orbán-
kormány is, a többiek is. Egyre több terhet raknak az em-
berek vállára, velük fi zettetik meg a háború és az elhibázott 
EU-politika következményeit. 

A kormányok tudják, hogy a túlfeszített húr elszakadhat. Az 
emberek egyszer eljutnak oda, hogy eddig és ne tovább. Min-
denki tudja, hogy a politikai következmények még előttünk van-
nak. De senki sem tudja, mikor jönnek és milyenek is lesznek. 

Elsőként a magyar kormány ismerte fel, hogy nem lehet 
büntetlenül próbára tenni az emberek tűrőképességét. A húr 
elszakadhat és akkor olyan bajok jönnek, amelyeket ma még 
elképzelni is nehéz. 

A magyar kormány nem véletlenül fújt riadót. A néme-
teknek, az osztrákoknak és a többi nyugati embernek sem 
könnyű, de ők jobban élnek, mint mi, van mihez nyúlni baj 
esetén. A szociális bomba ott is robbanhat, de később.

A kormány elkezdte adagolni a nyugtató injekciókat. Van 
gáz, meg jön is a gáz, nem kell félni! Megvédjük a rezsicsök-
kentést! A nyugtató hatott. Az elmúlt hónapokban, háború 
ide, infl áció oda, nem mozdult meg a társadalom. 

De gyorsan kiderült, hogy a kormánynak nincs ereje meg-
állítani az áremelkedést. Az ársapkák ellen már a kormány mi-
niszterei is agitáltak, nem beszélve a nagy tőkés cégekről. Most 
visszaüt az, hogy a kiskereskedelmet még a Horn-kormány 
eladta a multiknak, az Orbán-kormány pedig minden ígérete 
ellenére sem tudta visszaszerezni. A multi pedig szépen, nyu-
godtan, ahogyan a csillag megy az égen, srófolja fel az árakat.

A kormány elkezdett taktikázni. Mondtak egy számot, 
hogy szerintük annyi az átlag magyar energiafogyasztása. 
Arra jár az alacsonyabb hatósági ár, a többi után pedig tes-
sék fi zetni a piaci árat. Milliók szerint nem annyi az átlagfo-
gyasztás, mint amennyit kitalálnak a Karmelita kolostorban, 
de ilyenekről nincs vita. Egyébként másról sincs vita, nem 
is lehet, elvégre migrációs, sőt háborús veszélyhelyzet van. 

Az emberek félnek a háborútól, és a kormány erre rájátszik. 
Maradjatok csendben, ne lázadozzatok, mi mindent megte-
szünk a békéért, mondják a kormány illetékesei. Arról viszont 
hallgatnak, hogy miért adják egymásnak a kilincset Budapesten 
az amerikai és német tábornokok, hogyan folyik a magyaror-
szági hadszíntér gazdasági és katonai előkészítése a háborúra.

És most jön az ősz, majd a tél, a hideggel és a számlákkal 
egyetemben. A kormány mindenesetre rendesen felnyomta a 
rendőrök fi zetését, a határon szolgáló rendőröket pedig kiváltja 
a gyorstalpalón kiképzett határvadászokkal, úgyhogy a város-

okban megint lesz elég rendőr. Van már Védelmi 
Tanács is, úgyhogy a demokratikus hercehurca, ami 
a covid elején még megvolt, ma már nem akadály.
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Magyarország nem kap 
az amerikai tortából

Minszk 955 éves

Mi lesz veled, Anglia? 
Mi lesz veled, Világ?

Oroszország és Kína szava 
döntő lehet

Kína: előreléptünk 
a marxizmus fejlesztésében

„Biztos kezekben” lesz Nagy-Britannia. Truss 
új miniszterelnök legjobb barátnőjét tette meg 
miniszterelnökhelyettesség és egyben egészségügyi mi-
niszterré. Az 51 éves Thérèse Anne Coff ey (balra) a kép 
tanúsága szerint nem veti meg az élet egyéb örömeit.

Február 24-e, az ukrajnai háború kezdete óta az USA 14,5 mil-
liárd dollár katonai segélyt és hitelt adott már Ukrajnának. Az 
USA újabb 1 milliárd dollárt Ukrajnának és 2 milliárdot „az 
orosz agresszió által leginkább veszélyeztetett” kelet-európai és 
balkáni országoknak, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak. 
Magyarország nem kap semmit. Feltehetően azért, mert a ma-
gyar kormány nem szállított fegyvert Ukrajnának és nem enge-
dett át fegyvereket az ország területén.

955 évvel ezelőtt jött létre a mai Belarusz fővárosa, 
Minszk. A legenda szerint egy Meneszk nevű lovag 
építtetett itt, a Szviszlocs folyó partján vízimalmot. 
Így lett a város neve Minszk. Az évfordulóra nagy-
szabású rendezvényeken emlékeztek.

A Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottsága megvitatta a párt 20. 
kongresszusa elé terjesztendő dokumentumokat. A szervezeti szabály-
zatban rögzítik a marxista elméletben végbement fejlődést, 
a kínai sajátosságú szocializmus eddigi tapasztalatait, meg-
határozzák a Kína feladatait az új nemzetközi helyzetben.

A jelenlegi nemzetközi helyzetben rendkívüli jelentősége van az orosz-
kínai kapcsolatok fejlődésének. Rövidesen személyesen is találkozik 
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai államfő. A múlt héten 
Oroszország és Kína a Vosztok-2022 hadászati csapat- és vezérkari 
gyakorlaton a két ország hadifl ottája közös fellépését, köztük egy fel-
tételezett ellenség szárazföldi és tengeri (repülőgép-hordozó és hajók) 
csapásmérő csoportjainak legyőzését gyakorolta.
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Drasztikus áremelés: 
a milliárdosok nyernek, 
a nép fi zet

Mit követel a német 
hadsereg Magyarországtól?

Az MSZP nem baloldaliMit ígért a HM 
az amerikaiaknak 
a magyar nép háta 
mögött?

Önkéntes katonák: 
ők fognak harcolni 
az ellenség ellen?

Drasztikus áremelés a háborúra hivatkozva. Nem a háború a hibás, 
hanem az EU szankciós politikája és a tőkés cégek, amelyek a nép nyo-
morából is hasznot húznak. A KSH szerint az élelmiszerek ára 30,9 
százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a margarin (66,9 száza-
lék), a kenyér (64,3 százalék), a sajt (61 százalék), a száraztészta (57,9 
százalék), a tejtermékek (54,7 százalék), a vaj és vajkrém (54,5 száza-
lék), a péksütemények (45,4 százalék), a tojás (42 százalék), a rizs (40,9 
százalék), a baromfi hús és az édesipari lisztesáru (40,4 százalk) drágult.

Az MSZP az „igazi baloldal” pártjaként hirdeti magát az interneten. Mi-
lyen baloldal az, amely mind a mai napig együttműködik a liberális pár-
tokkal? Milyen baloldal az, amely nem követeli a milliárdosok, a gaz-
dagok megadóztatását? Milyen baloldal az, amely nem lép fel a háború 
ellen és nem követeli az Oroszországgal való megegyezést? Válasz: az 
ilyen nem baloldal! Egy következetes baloldali párt van, a Munkáspárt!

A HM közlése szerint országszerte közel négyszázan 
vonultak Önkéntes Katonai Szolgálatra és kezdték 
meg kiképzésüket szeptember 5-én. A Honvédség 
öröme akkora volt, hogy személyesen dr. Ruszin-
Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka látogatta meg őket. Kíváncsiak lennénk, 
hogy e kedves fi atal lányokból és fi úkból hogyan 

lesznek katonák. Hogy fognak harcolni 
az orosz vagy a kínai katonák ellen, mi-
vel állítólag ők fenyegetnek minket?

A német hadsereg vezérkari főnöke ritkán jön Magyarországra. Most 
jött! Szeptember 8-án Budapesten tárgyalt Eberhard Zorn vezérez-
redes, a német vezérkar főnöke. Wilhelm Keitel vezértábornagy, az 
akkori vezérkari főnök járt nálunk 1938-ban a magyar fegyverkezési 
program, a győri program elfogadása után, amikor Magyarország gaz-
dasági és katonai lehetőségeit mérte fel, és 1942-ben, amikor magyar 
katonákat követelt az orosz frontra. Most is háború van. Mit követel a 
német hadsereg Magyarországtól?

Szeptember 8-án április óta negyedszer ülésezett az 
Ukrajnai Védelmi Kontaktcsoport, amit az USA ho-
zott össze mintegy 50 állam katonai vezetőinek rész-
vételével. Az olasz sajtóban megjelent kép bizonyítja, 
hogy Vargha Tamás magyar HM-miniszterhelyettes, 
parlamenti államtitkár (a kép jobb szélén) is részt 
vett. Erről Magyarországon semmilyen hír nem je-
lent meg, és a magyar kormány hallgat arról, hogy 
mibe egyezett bele Vargha úr a magyar nép nevében.
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Szeptember 26 - 
Gyere, tiltakozzunk együtt a háborús politika ellen!

A Pest-Szolnok-
vasútra emlékeztünk

Derecskei csata

Újbuda: támogassuk minden erővel 
a Munkáspártot! 

Szeptember 26-án újra utcára megy a 
Munkáspárt. Tiltakozunk a háború el-
len, követeljük a megegyezést Oroszor-
szággal. Megmutatjuk, hogy az USA, a 
NATO, az EU felelős ezért a háborúért. 
Elmondjuk mindenkinek, hogy azért van 
drasztikus infl áció, azért emelkednek az 
energiaárak, azért fenyeget bennünket a 
szegénység, mert az amerikai és európai 
hadiipari cégek nem akarnak lemondani 
a busás profi tról. Nekik háború kell, a mi 
szenvedésünk árán is.
Szeptember 26-án 11 órától a Nyugati 
pályaudvarral szembeni téren várunk 
mindenkit. Gyere, tiltakozzunk együtt a 
háborús politika ellen!

Minden eszközt fel kell használnunk a Munkáspárt működésének fenntartására – 
nyilatkozta lapunknak Benyovszky Gábor, a KB tagja, Újbuda munkáspárti vezetője. 
Az egyszerű, akár kidobandónak ítélt eszközök is segíthetik munkánkat, fennmara-
dásunkat. Bemutatjuk, illusztrációképpen, hogy legutóbb szolnoki szervezetünk tag-
jai értették meg ennek fontosságát és megtöltöttek egy 1800 literes csomagteret az 
összegyűjtött mindenféle dologgal. Várjuk jelentkezéseteket Magyarország bármely 
eldugott zugából is – mondotta Benyovszky Gábor.

Szeptember 25-én Derecske lakosai polgár-
mestert és képviselőtestületet is választanak. A 
Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei csapata 300 
ajánlást gyűjtött össze, így polgármester- és 
egyéni listás jelölt lett Balogh György – adta 
hírül Edelényiné Nagy Mária megyei elnök.

Elkészítették a szórólapját, kinyomtatták ezek-
kel szerezték meg az aláírásokat. Jelöltünk gyak-
ran naponta kétszer is átment Derecskére. Csinál-
tatott munkáspárti pólót, a motorjára vörös csilla-
got. Forgalmas helyen leállítja a motorját, mire a 
gyerekek és a fi atalok odamennek, beszélgetnek.

Szolnokon megemlékeztek a Pest-Szolnok vasút-
vonal megnyitásának 175. évfordulójáról. 1847. 
szeptember 1-én a Nyugati pályaudvarról indult 
két gőzvontatású szerelvényt a szolnoki Tisza 
pályaudvaron ünneplő tömeg fogadta. Az ünnepi 
beszédet Kossuth Lajos mondta el, a rendezvé-
nyen részt vett Széchenyi István is. A Munkás-
párt koszorúját Bencsik Mihály és 
Balogh Imréné helyezte el.
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Kubikus-ünnep tanulságokkal

Az idén is megemlékeztek a kubikusokról Mezőtúr város-
ában. Jövőre lesz húsz éve annak, hogy a Munkáspárt helyi 
szervezete, és személy szerint Herceg Antal pékmester, lelkes 
lokálpatrióta és a Munkáspárt tagja, új hagyományt indított 
útjára. Emlékezzünk meg a kubikusokról, akik valaha ebből 
a térségből indultak el, hogy vasutakat, hidakat, csatornákat 
építsenek!

Két évtized alatt az ünnepség városi rendezvény lett, az önkor-
mányzat is beiktatta a városi megemlékezések sorába. Az egy-
kori „ellenzéki” ünnepből hivatalos esemény lett, ahova már 
bárki politikai félelmek nélkül is elmehet.

Az idén is sokan vettek részt. Mezőtúr városát Patkós Éva társa-
dalmi megbízatású alpolgármester képviselte, aki a közelmúlt-
ban nyerte el ezt a tisztséget. 1985 óta dolgozik Mezőtúron pe-
dagógusként, 2002-től a Fidesz-KDNP színeiben városi képvi-
selő, 2019-től a Csoda-vár Központi Óvoda intézmény vezetője. 

Jelen voltak a város civilszervezetei, iskolái, sőt még a Nemzet-
őrség térségi szervezetének több tisztje is. 

Herceg Antal a Mezőtúri Szépkorúak és Hagyományőrzők Klub 
elnökeként idézte fel a kubikosság történetét.  A rendezvény 
más szónokai is láttatták e nehéz fi zikai munka eredményét: a 
gátakat, a vasúttöltéseket, bepillantást engedtek a munkás hét-
köznapokba. Arról is szóltak, hogyan telt a vasárnapjuk, a pihe-
nőnapjuk a kubikusoknak. A megemlékezés a tisztelet koszorú-
inak elhelyezésével zárult. 

A Munkáspárt is jelen volt a rendezvényen. Nem kellett bemu-
tatkozni. Herceg Antalt és Bíró Imrét ismerik a városban. Nem 
kellett bemutatni Thürmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét sem, 
aki Karacs Lajosné és Bencsik Mihály alelnökök kíséretében 
részt vett az ünnepségen és elhelyezte a párt koszorúját.

Jóleső érzés, hogy a Munkáspárt szép és nemes gondolata a ku-
bikusok emlékének megörökítéséről nem maradt szűk körű párt-

rendezvény, hanem méltó városi, társadalmi rangra 
emelkedett. Örülnünk kell neki, végül is ezt akartuk.

Jó dolog, hogy a Munkáspárt aktivistái képesek civilszerveze-
tekben tisztséget vállalni és tekintélyre szert tenni. Bárcsak mi-
nél több helyen rendelkeznénk ilyen erőkkel és lehetőségekkel!

De vannak más tanulságok is. A Munkáspárt ma is részese az 
ünnepségnek, de a Munkáspárt egykori kezdeményező szere-
péről már senki sem tesz említést. A Munkáspárt neve egyet-
len egyszer hangzott el a rendezvényen, amikor bekonferálták 
a koszorúzókat.  Ez viszont nem jó. Még akkor sem, ha tudjuk, 
hogy ma ilyen a politikai kultúra, pontosabban a politikai kul-
turálatlanság.

Voltak, akik üdvözölték a Munkáspárt elnökét, udvariasságból, 
tiszteletből.  Vagy ha másért nem, legalább azért, hogy ő volt az 
egyetlen országos politikus a rendezvényen, aki ráadásul már 
többször volt Mezőtúron korábban is.

Jól sikerült rendezvény volt, értékelte később Thürmer Gyula. 
Nem az a lényeg, hogy köszöntöttek-e vagy sem. A lényeg az, 
hogy mindenki tudta, hogy mi vagyunk a Munkáspárt, mi va-
gyunk ennek a munkáshagyománynak a folytatói. 
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Szerencse fel? A tárna vár?
Az Orbán-kormány bányászatot akar

Egyszer volt egy bányászország

A szocializmus évtizedeiben a szénbányászat az ipar fontos te-
rülete volt. 1975-ben a bányászat adta az ipari termelés 9,2 szá-
zalékát. 1989-re ez 5,7 százalékra csökkent.

1989-ben Magyarország 5,8 millió tonna lignitet és 12 mil-
lió tonna barnaszenet termelt, ehhez jött 2,1 millió tonna feke-
teszén is. A feketekőszén-bányászat már az 1990-as években 
megszűnt. A mélyművelésű barnakőszén bányászat utolsó (Vér-
tesi Erőmű Zrt. Márkushegy) bányájának a termelése 2017-ben 
befejeződött.

A szénbányászat leépítése már a szocializmus utolsó éveiben 
megkezdődött, de a csapást a rendszerváltás hozta. „A hazai bá-
nyászat, ezen belül a szénbányászat megítélésének alapja sem le-
het más, mint a piaci értékítéleten alapuló nyereséges termelés. 
Meg kell valóban szüntetni a szénbányászat állami támogatását, 
de a szénárak állami kötöttségét és előírását is, egyúttal pedig 
szabaddá kell tenni a hazai és a nemzetközi piaccal való közvet-
len kapcsolatát.” – mondta ki a kormány a rendszerváltás után. 

A bányászat és ezen belül a szénbányászat felszámolásának 
voltak politikai céljai is. 1989-ben a bányászatban 93 ezren dol-
goztak, közülük 53 ezer fi zikai dolgozó. 2003-ban már csak 4,5 
ezer ember dolgozott a bányászatban. 2021-ben 4,2 ezer.

A bányász a legjobban fi zetett rétegek közé tartozott. 1989-
ben a bruttó átlagkereset ebben a szakmában 14 ezer forint volt.  
A könnyűiparban ennek csak a felét keresték meg.

Lényeges volt az is, hogy a bányászok kétharmada együtt, nagy-
üzemekben végezte a munkáját. A szocialista társadalom osztály-
bázisának egyik eleme éppen a bányász volt. Az iparág felszá-
molásával csapást mértek a szocializmus társadalmi bázisára is. 

A bányásztársadalom a magyar munkásság legedzettebb, 
legszervezettebb, politikailag elkötelezett rétegei közé tarto-
zott. Ahogyan egykori párttársunk, a bányamérnök Tóth István 
fogalmazott, a „marxizmust két módon lehet megtanulni, a tan-
könyvekből, és a bánya mélyén. Ez utóbbi tudás az erősebb.”

Kiből lehet bányász?

A szocializmusban az iparág műszaki fejlesztése is állami fel-
adat volt. Az egyetemi szellemi kapacitás intézményes igénybe-
vétele mellett az állam létrehozta az önálló kutató-fejlesztő és 
tervező intézeteket, lehetőséget biztosítva arra is, hogy a nagy 
bányavállalatok saját kutató-fejlesztő részlegeket szervezzenek 
és működtessenek.

A rendszerváltás felszámolta a bányászat szellemi hátterét is, 
a kutató-fejlesztő és tervező apparátus összeomlott. Visszatért 
az egy évszázaddal korábbi helyzet: a Miskolci Egyetem lett a 
hazai bányászat egyetlen szellemi alkotóműhelye.

Az iskolarendszerű szakképzésbe integrált vájártanuló-kép-
zés a szocializmus idején az oktatás és a gazdaság 
fontos területe volt. 1949-től 16 vájáriskola és 6 kö-
zépfokú intézmény volt hivatott biztosítani a bányá-

„Szerencse fel! A tárna vár!” – hallhatjuk a bányászindulóban, így, felkiáltójellel, és magabiztosan. A kérdőjel manapság azonban 
jogos. Az Orbán-kormány elhatározta, hogy helyreállítja és kibővíti a szénbányászatot Magyarországon, de vajon megvannak-e 
ennek a feltételei? Meddig terjednek a magyar államkapitalista módszerek határai?
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szati szakemberek utánpótlását. A bányászat szakemberigényé-
nek kielégítése mellett a bányaipari szakmunkásképzésnek fon-
tos szerepe volt a kis településeken lakó fi atalok iskolázásában 
és társadalmi felzárkóztatásában.

1989-ben 602 fi atal tanult bányásznak. 1991-ben már csak 
450. Mára a bányaipari szakképzés lényegében felszámolódott.

Jelenleg az országban egyetlen középiskola van, ahol nappali 
tagozaton képeznek bányaművelő szakembereket. Ez a Heves 
Megyei Szakképzési Centrum Március 15. Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium. A képzési idő 3 év. 2014 óta 100 
bányaipari szakember végzett itt. 

„A mai bányaművelés összetett szaktudást, a modern gépi be-
rendezések működtetését igényli. A bányaművelő szén-, érc-, 
ásvány bányák művelési, termelési feladatait végzi, jövesztő, szállító, 
rakodó gépeit üzemelteti, kezelési, karbantartási és technológiai mun-
kaszervezési feladatokat hajt végre.” – olvasható az iskola honlapján.

2022 – tervek és realitások

A 2020. januárjában elfogadott és 2030-ig szóló stratégiai terv ki-
mondja: „A hazai szénvagyon 54 százalékát a lignitkészlet jelenti, a 
földtani vagyon 30 százaléka barnakőszén és csupán 16 százaléka 
feketekőszén. Magyarországon a szénkitermelés szinte teljes egé-
szében a lignit bányászatot foglalja magában (99,97 százalék). A 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai alapján 
hazánkban a szenet 93,5 százalékban az erőművek hasznosítják, 4 
százalékát pedig a lakosság tüzeli el. A lakossági fűtésre használt 
szén 88 százaléka lignit, 9 százaléka importált kőszén, 3 százaléka 
barnaszén, brikett. A MAVIR Zrt. adatai szerint a termelt hazai vil-
lamos energia 14,57 százalékát állították elő szén alapon 2018-ban.”

A terv a feladatot is megjelöli: „Mindamellett azt is biztosí-
tani kívánjuk, hogy – tekintettel a számottevő hazai lignitva-
gyonra - a lignitalapú termelés lehetősége stratégiai tartalékként 
továbbra is rendelkezésre álljon.”

A kormány dokumentumai szerint „a lignitbányászat a szénbá-
nyászat egyetlen  »zászlóshajója«. A Mátrai Erőmű Zrt. visontai 
és bükkábrányi (ez utóbbi rendelkezik kedvezőbb földtani adott-
ságokkal) lignitbányája jelentős, gazdaságosan kitermelhető ás-
ványvagyonnal rendelkezik. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a 
termelés a következő években folytatódjon és biztosítson a hazai 
villamos energiában min. 14-15 százalékos arányt (ez 2017-ben 
14,7 százalék volt). Mindkét bánya lakossági lignitet is biztosít”. 

Palkovics László technológiai és ipari miniszter a 2022. évi 
Bányásznapon kifejtette: a világpiacon rendkívüli mértékben 
megdrágultak az energiahordozók, de már nem csak az a kérdés, 
hogy mennyibe kerül a gáz és az olaj, hanem az is, hogy meg 

tudjuk-e szerezni ezeket, ezért a kormány legfon-
tosabb feladata, hogy gondoskodjon Magyarország 
energiabiztonságáról. 

A kormány szándékai szerint a magyarországi lignitkitermelés 
fokozatos lépésekben haladva ismét elérheti a közel hatmilliárd 
tonnás szintet, a barnaszén bányászata pedig az átlagos 50 ezer-
ről akár évi 280 ezer tonnára is emelhető. 

A megvalósításhoz sok kérdést kellene megoldani. Honnan 
vegyenek bányászokat? A KSH adatai szerint ugyan 6300 fő 
dolgozik a bányászat területén, de ez nem csak szénbányászat. 
Ide tartozik a kő- és kavicsbányászat is, ez pedig nem ugyanaz.

A rendszerváltáskori bányászok már kiöregedtek vagy régen 
szakmát váltottak. Maradna az iskolai képzés felgyorsítása, de 
a határvadászoktól eltérően bányászt nem lehet két hónap alatt 
képezni. Bár sokak szerint határvadászt sem.

Számolni kell azzal is, hogy a gazdaságban ma óriási a mun-
kaerőigény, és a legtöbb fi atal még az igen magas jövedelmek 
ismeretében sem vállalná a nehéz bányászéletet.

Bányászokat természetesen lehet importálni is, bár a külföldi 
munkaerő foglalkoztatása nem olcsó. Ráadásul a szénbányá-
szok iránti kereslet most mindenütt megugrik.

***

Szerencse fel? A tárna vár? Nos, a kérdés valóban jogos. A ma-
gyar szénbányászat mai helyzete több tanulságot is rejt magában.

A rendszerváltás után a bányászat sorsáról a politikai szem-
pont mellett a tőkés piac elvei alapján döntöttek. Megéri vagy 
nem éri meg? Ráadásul nem általában, hanem abban a konkrét 
pillanatban. A jövőre senki sem gondolt. 

A bányászat fejlesztésével kapcsolatos mai tervek megmu-
tatják a magyar államkapitalista gazdaságpolitika korlátait. Az 
állam ebben a rendszerben beavatkozik a piaci folyamatokba. 
Az állam tulajdonra tesz szert, és maga is piaci szereplővé válik. 
Az állam az adópolitika eszközével és más politikai döntésekkel 
szintén hatást gyakorol a gazdaságra.

Az államkapitalizmus is kapitalizmus. Enyhíti, de nem szá-
molja fel a tőkés gazdaság ellentmondásait. Az állami tulajdon 
növekedése mellett is a magántulajdon marad a meghatározó. A 
döntő szempont továbbra is a befektetett tőke megtérülése. 

Megmutatkozik az is, hogy vannak állami szándékok, de 
nincs központi állami tervezés. Hiába döntenek egy ágazat ki-
emelt fejlesztéséről, ha az nem párosul az oktatási rendszer, az 
egészségügyi intézmények fejlesztésével. A bánya működésé-
hez bányászok kellenek. Nekik valahol élniük kell, családjukat 
el kell látniuk, a gyerekeiknek iskolába kell járniuk. Ehhez kel-
lene az ember érdekeire épülő központi tervezés.

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy egyetlen tőkés 
kormány sem örökéletű. Szinte biztosra vehető, hogy egy libe-
rális kormány felszámolná az államkapitalista módszereket és 
ismét mindent a piac önkényére bízna.

P  L  S . 
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Új kihívásokra válaszol a baloldali média
A közelmúltban új hírportál jelent meg az interneten. Már maga 
a névválasztás is tükrözte az alkotók szándékát, hogy a balolda-
li média új módon válaszoljon a kor kihívásaira. A 1046 nevet 
kapta, amely kellőképpen titokzatos, de mindenképpen köny-
nyen megjegyezhető.

Kihívás pedig van bőven. Megváltoztak az emberek olvasási 
szokásai. A nyomtatott sajtó már nem fogy, a fi atal nemzedé-
keket nem is érdekli. Már az államok vezetői is az internetes 
közösségi oldalakon teszik közzé gondolataikat, sőt már a kor-
mányzati döntéseket is.

Az emberek egyre több időt töltenek az interneten, de egyre ke-
vesebb időt egy-egy anyagnál.  Lehet egy anyag a legérdekesebb, 
sőt a legfontosabb a világon, de ha a cím, vagy egy kép nem köti 
meg azonnal a fi gyelmet, az olvasó már rohan is tovább.

Szembe kell nézni azzal is, hogy az emberek elfordulnak a po-
litikától. Nem olvasnak el lassan semmit se, ami hivatalosnak 
tűnik, vagy nyilvánvalóan kötődik politikai pártokhoz.

Hasonlóképpen nem olvasnak olyan anyagokat, amelyek azon-
nal nem növelik az adrenalin szintjüket. Az átlagos, a középsze-
rű, az unalmas azonnal a kukában köt ki.

Egy valami viszont félelmetes sebességgel terjed. Ez pedig a 
primitívség, a közönségesség, a durvaság, a trágárság. Az anyá-
zó stílust nem sikerült megállítani. A Facebook és hasonlók is 
inkább a politikai ellenfeleik korlátozásával foglalkoznak, mint-
sem a jó ízlés, az emberi kultúra terjesztésével.

A 1046 (https://1046.hu) ebbe a közegbe csöppent bele. A szerkesz-
tők az olvasót akarják kiszolgálni. Ne menjenek sehova, itt kapja-
nak meg mindent, ami érdekli őket, a közéleti hírektől a divatig! 

A 1046 is bőven kínál politikai híreket. Igyekeznek olyanról 
írni, amiről mások nem írnak, vagy ha írnak is, itt biztosan más 
értékelést kap az olvasó. A 1046 baloldali! Nem liberális, nem 
konzervatív, nem vegyes felvágott, hanem baloldali. Ez fontos 
érték, mert egyszerűbbé teszi az olvasó tájékozódását. Ez olyan, 
mint egy étlap az étteremben. Ha valaki vegánételekre vágyik, 
ne menjen húsételekről híres helyekre. Ha valaki liberális vagy 
konzervatív táplálékra éhes, ne ide jöjjön! Ez itt a baloldal szel-
lemi konyhája.

A fi gyelmes olvasók eddig is kitalálhatták, de most el is áruljuk: 
a kis szerkesztői csapat élén Kovács István áll, aki a Munkás-
párt közismert személyisége. Ő vállalta, hogy közelebb hozza az 
emberekhez a Munkáspárt gondolatait, anélkül, hogy bárkire is 
erőltetné a politikai nézeteket. Nem kész válaszokat ad, hanem 
választásokat kínál, és az olvasóra bízza a döntést. 

Akit a divat, az autós hírek érdekelnek, és megelégszik a felszíni 
politikai hírekkel, megállhat itt, de tovább lapozhat a munkás-
párti oldalakra, ahol mélyebben is tájékozódhat.

A 1046 ízléses oldal. Korszerű és szép a kivitelezése, harmoni-
kus a színvilága. A technikai megoldások, amelyek a mai világ-
ban szinte önálló életet élnek, jó színvonalon vannak és folya-
matosan fejlődnek.

A 1046 értékes kezdeményezés a mai zsúfolt, agyonmanipulált 
világban, Minőséget, tisztességes információt kínál. Érdemes 
betérni a 1046 oldalára. Sőt, érdemes csatlakozni a szerkesz-
tői csapathoz. Minél több helyről, minél sokrétűbb információ 
jut el a 1046 szerkesztőihez, annál jobban tudják az olvasókat 
kiszolgálni.

Találkozzunk a 1046-on!
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Magyarország energetikai biztonsága 
szavatolt
Magyarország energetikai biztonsága 
szavatolt a jelenlegi körülmények között. 
Magyarország felelősségteljes álláspon-
tot képvisel az ukrajnai konfl iktussal 
kapcsolatban, jól érti a helyzetet, bele-
értve a kárpátaljai magyar és más ki-
sebbségek helyzetét is, és nem önt olajat 
a tűzre – mondta Jevgenyij Arnoldovics 
Sztaniszlavov, az Oroszországi Föderá-
ció magyarországi nagykövete, aki a Ma-
gyar Békekör vendége volt a múlt pén-
teken. (A cikk a Békekör összefoglalója 
alapján készült.)

Oroszország kölcsönösen előnyös 
kapcsolatot ápol Magyarországgal, s ezt 
tekinti normálisnak, nem pedig a Nyugat szankciópolitikáját. – 
szögezte le. A diplomata egyetértően idézte Orbán Viktor véle-
ményét arról, hogy „kopogtat az ajtón a több pólusú világ". Ilyen 
nagy manőverezési lehetősége kis országoknak még nem volt 
– idézte továbbá Orbán Balázs véleményét „A magyar stratégiai 
gondolkodás egyszeregye" c. könyvéből.

„Mi a szuverén egyenlőség alapján építjük kapcsolatainkat 
Magyarországgal - úgy tűnik, sikeresen" – mondta, és hozzá-
tette: a több pólusú világrendben, mely Oroszország célja, helye 
lesz minden olyan országnak, amely máris kiáll a szuverenitásá-
ért. A legtöbb országnak előnyére válik egy ilyen új világrend, 
hiszen az eddigi egypólusú amerikai hegemóniától megszaba-
dulva érvényt szerezhet nemzeti fejlődésének.

Az ukrajnai orosz különleges katonai művelet nem csak Uk-
rajna nácitlanítására, demilitarizálására és semlegességére irá-
nyul, hanem egyúttal a több pólusú világrend katalizátora is.

„A liberálcentrikus világról a szuverenitás világrendjébe tör-
ténő átmenet sok évet vesz igénybe, hiszen olyan új erőegyen-
súlyt feltételez, amely lehetővé teszi, hogy többé ne egyetlen ál-
lam diktálja a feltételeket, hanem mindenki érdekeit fi gyelembe 
vegyék" – jelentette ki az előadó.

Az egypólusú régi rend mindent elkövet, hogy megakadá-
lyozza az országok, nemzetek egyenjogú együttműködésén ala-
puló új rend megszületését. Az Egyesült Államok ezért választja 
a konfrontáció útját, s gyűri maga alá csatlósait, legfőképpen 
az Európai Uniót, mely eddig sem igen büszkélkedhetett önálló 
külpolitikával. Az EU vezetői valósággal élvezik, hogy kiszol-
gálhatják az amerikai érdekeket, és gyűlöletet szíthatnak az oro-
szok ellen – adott hangot véleményének a nagykövet.

Washington ellenségévé nyilvánította Oroszországot, Kínát pedig 
legfőbb vetélytársává. Nem tudja megbocsátani Kínának, hogy saját 
szabadkereskedelmi szabályai alapján győzi le gazdaságilag, a Nyu-
gat pedig nem tud megbarátkozni azzal, hogy nem foglalhatta el a 
posztszovjet térséget. „Leeresztették a vasfüggönyt velünk szemben, 
s mára egészen odáig jutottak, hogy az oroszok mozgását a vízum-
egyezmény felmondásával akarják korlátozni" – hangzott el.

„Mi már nem hiszünk a nyugati ígéretekben, mert pofátlanul 
becsaptak minket" – emlékeztetett Bush Gorbacsovnak tett mál-
tai ígéretére, miszerint a NATO nem terjeszkedik Keletre, és nem 
vonja be a volt szocialista országokat. Geopolitikai hadszíntérré 

kezdték változtatni Ukrajnát, modern fegyverekkel 
látták el, a „nyitott kapu" elvére hivatkozva nem vol-
tak hajlandók lemondani bevonásáról a NATO-ba. 

„Nem tűrhettük tovább a vörös vonalak átlépését. Semmibe 
vették alapvető érdekeinket. A 2014-ben puccsal hatalomra 
segített bábkormány nácikat avatott hőssé, háborúba kezdett 
Donbászban élő saját polgárai ellen, lehetetlenné tette, hogy a 
lakosság 60 százaléka megélhesse orosz identitását, megtagadta 
a minszki megállapodás végrehajtását. A Nyugat szemet hunyt 
olyan szörnyűségek felett, mint amilyen a donbásziak lemészár-
lása és az odesszai szakszervezetek házának felgyújtása, a bent 
lévők elevenen megégetése volt. Nem maradt más választásunk, 
mint Ukrajna nácitlanítása és a demilitarizálása" – mondta.

Sztaniszlavov hangsúlyozta: nem Oroszország kezdett há-
borúba Ukrajna ellen, hanem Kijev az Ukrajnában élő oroszok 
ellen. A különleges katonai művelet célja, hogy véget vessen a 
kijevi rezsim háborújának. Teszi ezt a Donyecki és a Luhánszki 
Népköztársasággal kötött szerződése, és az ENSZ Alapokmá-
nyának 52. cikke alapján.

Noha Moszkva olyan európai biztonsági rendszert szeretne 
tető alá hozni, amelyben a felek az egy és oszthatatlan bizton-
ság elve szerint nemzetközi törvényben szavatolják egymás 
biztonságát, és senki sem szavatolhatja saját biztonságát mások 
biztonságának rovására, még nem jött el a diplomáciai ideje. 
A Nyugat megtiltotta Ukrajnának, hogy kiegyezzen Oroszor-
szággal, Kijev pedig a fejébe vette, hogy a nyugati fegyverek 
birtokában kiszorítja az oroszokat a Donbászból és a Krímből. 
A tárgyalás orosz feltétele: Ukrajna vállalja a semlegességet, 
lemondjon a nukleáris fegyverekről, elismerje a Donyecki és a 
Luhánszki Népköztársaság és a Krím külön státuszát. „Csak en-
nek alapján tárgyalunk" – mondta, fi gyelmeztetve azokat, akik 
nem akarnak tárgyalni róla, hogy a hadszíntéren orosz előnyre 
végbemenő változások közepette mind nagyobb árat kell fi zet-
niük a békekötésért.

Az előadáson résztvevőkkel folytatott beszélgetésében 
Sztaniszlavov nagykövet kitért a Pentagon üzemeltette ukrajnai 
biológiai laboratóriumokra is. Elmondta, hogy az orosz fegyveres 
erők bizonyítékokat szereztek arról, hogy ezekben a laboratóriu-
mokban nem a helyi lakosság egészségét veszélyeztető kórokozók 
leküzdésével foglalkoztak, hanem vírusok kitenyésztésével és 
hordozókkal történő eljuttatásával a környező országokba.

A zaporozsjei atomerőmű ellen intézett ukrajnai támadásokra 
vonatkozó kérdésre válaszolva az orosz nagykövet érthetetlen-
nek tartotta, miért veszélyezteti Kijev az ukránok életét, és teszi 
ki sugárveszélynek másokét, köztük a magyarokét is, noha tud-
hatja, hogy a sugárzás nem ismer határokat.
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A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

Megalakult a Fórum a Békéért mozgalom
A háború mindennapjaink részévé vált. Magyarország még nem 
áll hadban, de az ország belesodródhat a háborúba. Az USA és 
a NATO Oroszország elleni háborújának és az EU elhibázott 
szankciós politikájának gazdasági következményei máris sújt-
ják a magyar népet. A Magyar Munkáspárt ezért égetően szük-
ségesnek tartja a háborúellenes erők összefogását – jelentette ki 
Thürmer Gyula szeptember 5-én több háború ellenes szervezet 
és magánszemély találkozóján. 

A Munkáspárt részéről a párt elnöke, továbbá Hajdu József, 
az Elnökség tagja és Fehérvári Zsolt, a KB tagja vettek részt.

A tanácskozást Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke kez-
deményezte. Javasolta a Fórum a Békéért mozgalom megala-
pítását, és azt, hogy a mozgalom politikai nyilatkozatokkal és 
akciókkal rendszeresen reagáljon a hazánk békéjét, biztonságát 
veszélyeztető történésekre. 

A tanácskozás részvevői megállapodtak a Fórum a Békéért 
mozgalom létrehozásáról. A tanácskozás az alábbi közleményt 
tette közzé:

„A Fórum a Békéért mozgalom felhívással fordul minden 
személyhez, közösséghez, társadalmi és politikai szervezet-
hez, védjük meg legfőbb kincsünket, a békét. Akadályozzuk 
meg, hogy Magyarországot háborúba sodorják Oroszország, 
vagy bárki más ellen, és hogy megint magyar vér folyjon ide-
gen érdekekért!

Magyarország nemzeti érdeke a béke!

Felhívjuk a kormányt, hogy tanúsítson semleges magatartást a 
konfl iktusban! Szakítson a szankciópolitikával, mert a magyar 
embereknek árt vele, aláássa életszínvonalukat, tönkreteszi a 
legszegényebb rétegek életét. A szankciópolitika infl ációt ger-
jeszt, szerény keresetűek és nyugdíjasok millióinak elszegénye-
déséhez vezet, szociális válságot idéz elő.

Belső békénk, a magyar társadalom békéje attól függ, hogy 
a kormány további politikai és katonai engedményeket tesz-e, 
és behódol-e a nyugati szövetségeseknek, 
vagy a sarkára áll.

Hazánk legyen szuverén, ne pedig ide-
gen érdekeknek alárendelt ország!

Követeljük az idegen csapatok kivoná-
sát Magyarországról! A szovjet csapatok 
és a szovjet katonai infrastruktúra kivo-
nása után vonják ki hazánk területéről a 
NATO katonáit és infrastruktúráját is!

Magyarországnak nem fűződik érdeke 
olyan szövetséghez, amelyik akadályoz-
za fejlődésében, és kapcsolatépítésében 
olyan országokkal, amelyek nélkülözhe-
tetlenek nemzetgazdasági fejlődéséhez, 
energiabiztonságához, társadalmi stabi-
litásához és népének felemelkedéséhez.

Magyarország éljen békében és jó vi-
szonyban Kelettel és Nyugattal egyaránt!

Az anyaország vegye védelmébe a 
kárpátaljai magyarságot! Ne tűrjük, hogy 
a kijevi rezsim ágyútölteléknek használja 

az ott élő magyar férfi akat. Ne hagyjuk, hogy Kijev megfossza 
a kárpátaljai magyarságot és ruszinokat attól a joguktól, hogy 
eldöntsék, kivel akarnak együtt élni a jövőben!

A tartós béke nevében követeljük az Ukrajnában élő többi 
nép, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikai és vallási közös-
ség önazonosságának és szabad választási jogának elismerését 
is, hogy eldönthessék, kihez akarnak tartozni és kivel kívánnak 
együtt élni.

A Békefórum jogosnak ismeri el Oroszország 2021. decem-
ber 15-én Washington elé terjesztett biztonsági igényeit. Meg-
győződésünk, hogy az ukrajnai katonai konfl iktust el lehetett 
volna kerülni, ha a Nyugat eleget tett volna a biztonságának sza-
vatolására vonatkozó jogos orosz elvárásoknak, a kijevi vezetés 
pedig végrehajtotta volna a minszki megállapodást. Az orosz 
javaslatok között szerepel egy olyan biztonsági rendszer létre-
hozása, amelyben az egy és oszthatatlan biztonság elve alapján 
nemzetközi törvényben szavatolnák egymás biztonságát. Mi 
ilyen megoldást akarunk! Árokásás helyett kiegyezést, konf-
rontáció helyett együttműködést az emberiség nagy problémá-
inak megoldásáért: a szegénység és az éhezés felszámolásáért, 
a járványok megfékezéséért, a földkerekség megingott egészsé-
gének gyógyításáért, az emberiség közös boldogulásáért. Egy 
bolygón élünk, Kelet és Nyugat egyaránt. Ki kell jönnünk egy-
mással! A kelet-nyugati kiegyezés hívei vagyunk. De ha a Nyu-
gat továbbra is megtagadja a kiegyezést, és elutasítja a békés 
együttműködést, akkor nem marad más hátra, mint az, hogy 
Magyarország külön biztonsági és együttműködési megállapo-
dást kössön Oroszországgal!

A Fórum a Békéért a békeszerető magyar ember akaratát és 
álmát testesíti meg egy békés, kooperatív, egymásért felelős világ 
iránt, amelyben a birodalmi hegemóniát az egyenjogúság, és a kö-
zös boldogulás, az alávetést a népek, nemzetek szabad fejlődése 
váltja fel, az emberi jogok pedig maradéktalanul érvényesülnek.

Hazánk békéjének megőrzésére, nemzetünk békés jövőjének 
biztosítására hívunk sorainkba minden magyart!”



Militarizált gulyásfesztivál Szolnokon
A Szolnoki Gulyásfesztivál és Hagyományőrző Kulturális Rendezvény nevet viselte a szeptember 9-10-én a szolnoki Tiszaligetben 
megtartott valami. Kétségkívül főztek gulyást is, hagyományőrzés is volt, de a szórakozni vágyó látogató mással találkozott. A 
terület jelentős részét elfoglalták a Honvédség, a Rendőrség, sőt a Büntetésvégrehajtás standjai. Szolnok katonaváros, de ez sem 
indokolja a fesztivál militarizálását.  De ha már így alakult, miért nem volt hely, ahol vitázni lehetett volna az értelmetlen ukrajnai 
háborúról, a magyar Honvédség háborús készülődéséről? A szervezők „politikamentességet” hirdettek, de csak a Munkáspárttal 
tartatták be.
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