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59. Bányásznap
2009. Tatabánya

Az 59. Bányásznap országos központi ünnepsége 2009. szeptember 3-án, Tatabányán
a Jászai Mari Színházban került megrendezésre, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Magyar Bányászati
Az elnökségi asztalnál helyet foglalt
Hónig Péter, közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter, Dr. Faller Jenő
a Külügyminisztérium államtitkára,
Dr. Gulyás Kálmán, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára, Szabados Gábor, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal elnöke,
Dr. Valaska József a Magyar Bányászati
Szövetség elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya
és
Energiaipari
Dolgozók
Szakszervezete elnöke, Dr. Tolnay
Lajos, az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület elnöke, Dr.
Tihanyi László a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar dékánja,
Bencsik János, Tatabánya Város polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint Dr. Zoltay Ákos a Magyar
Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezető elnöke.
Rabi Ferenc, a BDSZ elnökének megnyitója után Hónig Péter miniszter
mondott ünnepi beszédet, majd Dr.
Faller Jenő külügyi államtitkár, Dr.
Gulyás Kálmán SZMM szakállamtitkár, Bencsik János Tatabánya polgármestere, országgyűlési képviselő
köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
A Bányásznap alkalmából „Kiváló
Bányász”, „Miniszteri Elismerés”
miniszteri kitüntetések, „Magyar
Bányászatért” ezüstérmek, és jubileumi
plakettek, Magyar Bányászati Szövetség
kitüntetései, az MBSZ és a BDSZ által

Szövetség, a Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint
a házigazda Tatabánya megyei jogú város
Önkormányzata közös szervezésében.

közösen adományozott Bányász és
Bányamentő szolgálati oklevelek, valamint a Bánya és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezete által a „Bányásztelepülések polgármestereinek elismerő
oklevele” és „BDSZ nívódíjak” kerültek átadásra. Végül a „Tatabányai
Bányászhagyományokért” alapított

kitüntetést Bencsik János polgármester
adta át.
Az ünnepség hivatalos része a
Bányász Himnusz eléneklésével zárult.
Az ezt követő állófogadáson Vasas
Mihály
a
BDSZ
Tatabányai
Szövetségének elnöke mondott pohárköszöntőt.

Rabi Ferenc
ünnepi megnyitója
Jó szerencsét! Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm Tatabányán az 59.
Bányásznap résztvevőit, köszönöm,
hogy elfogadták meghívásunkat és
szakmai ünnepünkön velünk együtt
ünnepelnek. A bányászat azon kevés
szakmák közé tartozik, amely működése első évtizedeiben, évszázadaiban
kifejtett tevékenysége alapján szakmai
ünnepét megtartja. A bányaipar közösséget, kultúrát, és egyéb más hatásokat
is teremtett. Így volt ez Tatabányán is.
Hiszen sokan azért jöttünk vissza ide,
nagy örömmel, mert valamikor
Tatabányát úgy kezeltük, mint a magyar
szénbányászat központját. A Tröszt itt
működött és sok-sok élmény köt ide a
jelenlévők közül is, bennünket. Tisztelet
azért, mert Tatabánya városa nem felej-

tette el, hogy 1902-ben községgé válását, majd azt követően, negyvenöt év
múlva, várossá válását is nagyobb részt
a szénbányászatnak köszönhette. Akik
olvasták, forgatják a tatabányai szénbányászat történetét felidéző könyveket,
tudják, hogy ha megjeleníteni akarnánk
a szénmedencében kitermelt szén menynyiségét, akkor egy hatszáz méter magas
piramist kell elképzelnünk. Másik
összehasonlításban, ha kéttengelyes
vasúti kocsiba rakták volna az itt kitermelt szenet, hatvanhatezer kilométer
hosszú szerelvény jönne létre, ami másfélszer körbeérné a Földet. Ez egy
nagyon nagy teljesítmény. Azok teljesítménye - s erről szól a Bányásznap -,
akik nap, mint nap vállalták a veszélye(Folytatás a 2. oldalon)

90 forint

A BDSZ programjából
November 13-án ülésezik a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének
(BDSZ) XXXII. kongresszusa. Ezt megelőzően ez év július 7-én ült össze szakszervezetünk legmagasabb döntéshozó fóruma, s elvégezte a számadást, az elmúlt négy évről.
Az Országos Tanács beszámolt a küldötteknek a bányászszakszervezet tevékenységéről, eredményeiről, hogy lezárva egy korszakot, másokkal összefogva, újat kezdjen.
Alapszabályt módosítottunk, tisztségviselőket választottunk, s alapszervezeteink is
elvégezték ugyanezt a munkát. Még folynak a beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlések, így mindenre kiterjedő és tanulságokat is hordozó összegzést nem tudunk adni,
de a tendenciák már körvonalazhatók, s nagy biztonsággal felvázolható a jövő számos
tennivalója.
A teljesség igénye nélkül, három olyan tennivaló prognosztizálható a következő évek
programját illetően, amely minden bizonnyal ott lesz szakszervezetünk feladatai
között.
Az első, s talán legfontosabb, a tagság igényeiből, elvárásaiból fakadó parancs: meg
kell védeni vívmányainkat.
Persze ez manapság nem olyan egyszerű, mint kijelenteni. A gazdasági és pénzügyi
világválság nem kerülte el iparágunkat sem. Számtalan cégünket, társaságunkat állította
kezelhetetlen helyzet elé, s ez az ott dolgozó munkavállalókra rakott olykor kibírhatatlan terheket. Több helyen állították őket tisztességtelen válaszút elé, hiszen arra a kérdésre, hogy „vagy a munkahely, vagy a kollektív szerződésben lefektetett vívmányok”,
nem lehet jó választ adni. A BDSZ országos tanácsa „Válság-Alapot” hozott létre,
éppen ezeknek a humánpolitikai problémáknak a kezelésére. Természetesen ezzel nem
tudjuk megoldani a gondot – ez nem is a mi dolgunk -, de egyfelől, a kis segítség is
segítség, másfelől (ez az igazi üzenete e lépésnek) a bányásztársadalom bizonyította
történelmi korszakokon átívelő szolidaritását. Azok a szervezeteink, melyek megtehették, önként járultak hozzá az Alap feltöltéséhez, hogy segítsenek bajbajutott társaikon.
Annak ellenére, hogy nehéz ma jogosultságokat védeni, számos olyan vívmányunk
van, mely él és működik, s melyekre büszkék vagyunk. A bányászszakszervezet mindig
kiállt tagjai érdekeinek védelmében, s ezt a jövőben is megteszi.
A másik fontos feladat, hogy belső igénnyé tegyük szakmakultúránk emlékeinek
megőrzését, tradícióink ápolását. E téren – nem kis mértékben a BDSZ segítségével és
ösztönzésére – komoly sikerként könyvelhetjük el, hogy szinte nincs olyan bányász-,
vagy egykori bányásztelepülés, ahol ne lenne emléke az ősi szakmának. Fontos ez
különösképpen azokon a területeken, ahol már régen nincs termelés, nincs bánya. A
bányászidentitás megőrzésének lényeges eleme, hogy legyen egy emlékhely, ahol
bemutathatók a tárgyi, szellemi emlékek, bányászati eszközök, szerszámok, berendezések. Örvendetes, hogy ennek felismerése ma már általános, hiszen ez azt jelenti, hogy
az adott település büszke a múltjára és nem felejti el, hogy mit köszönhet a bányászatnak. Nem szabad, hogy ez a számunkra oly fontos szakmakultúra feledésbe merüljön.
A harmadik fontos tennivaló, hogy az Ipari-, Energetikai Szakszervezetek Szövetségén
belül erőkoncentráció alakuljon ki. Ennek a folyamatnak a bányászszakszervezet az
élére állt. XXXI. kongresszusunkon, ahol döntöttünk a befogadásról, azért módosítottuk
az Alapszabályunkat, hogy a velünk fúzióra lépő Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete
és Textilipari Dolgozók Szakszervezete zökkenőmentesen csatlakozhasson hozzánk.
Októberben mindkét ágazati szakszervezet megtartotta beszámoló kongresszusát, s a
küldöttek egyöntetűen döntöttek arról is, hogy fuzionálnak a bányászszakszervezettel.
Új nevünk: Bánya-, Energia-, és Ipari Dolgozók Szakszervezete.
Nem szükséges külön bizonygatni, hogy mennyire fontos manapság a szakszervezeti
összefogás. Mégis inkább arról hallunk gyakran, hogy az érdekképviseletek széthúznak,
osztódnak, részekre hullnak. Mi most éppen ennek ellenkezőjéről szeretnénk tanúbizonyságot adni. Arról, hogy a folyamat megfordítható, s ha vannak értő partnerek,
izmosítható a munkavállalói érdekvédelem. Méltó és egyenrangú együttműködés ez.
Annak felismerése, hogy együtt nagyobb eséllyel képezünk ellensúlyt a munkáltatói
oldallal szemben, s közös vívmányaink sikeres védelme csak így garantálható.
A BDSZ XXXII. kongresszusán a három egyesülő szakmai szakszervezet százötven
küldöttje fogja megvitatni a 2009-2014 közötti közös programot, amely a „vívmányaink
megőrzése érdekében” alcímet viseli. A program felöleli az érdekvédelmi munka valamennyi területét, miközben bemutatja azt a szakmai közeget, amelyben célkitűzéseink
megvalósítása okán dolgoznunk kell. Néhány fejezet az írásos anyagból: természeti
forrásaink jövőképe; a könnyűipar perspektívái; foglalkoztatás, bérek, munkaidő; kollektív szerződések; társadalombiztosítási kedvezmények; munkavédelem, foglalkozásegészségügy; szervezeti munka; nyugdíjasok tevékenysége; információáramlás, informatika; a szakszervezet lapja; nemzetközi tevékenység; oktatás, képzés; gazdálkodás;
hagyományaink ápolása.
Lesz tennivaló bőven 2014-ig. Az elkövetkező öt évnek is a legfontosabb feladata lesz,
hogy megőrizzük vívmányainkat, hogy az Európai Unió szigorú követelményeinek
megfelelve se veszítsen el a bányaipar, a ruházatipar és a textilipar munkahelyeket, s a
BDSZ, természetes szövetségeseket találva, képes legyen hatékony érdekvédelemre.
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, a tagságát alkotó három szakmai szakszervezet évszázados hagyományaira, az elődök tapasztalataira és eredményeire támaszkodva, a saját erejében bízva és a szövetségeseivel összefogva sikeresen
kezdhet hozzá a következő öt év feladatainak megvalósításához. Ennek garanciája a
program.
Jó szerencsét hozzá!
Hámori István Péter
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Rabi Ferenc
ünnepi megnyitója
(Folytatás az 1. oldalról)
ket, azok, akik odafigyeltek egymásra
a földalatti munkavégzésben, azok,
akik értéket teremtettek, és igyekeztek fegyelmükkel, közösségi hatásukkal a mindennapokra is odafigyelni, s
eredményeket elérni.
Ugyanúgy, mint máshol is, a bányászat kultúrát teremtett. Örülök a megújult Népháznak, amely a bányászkultúra palotája volt, s remélem, hogy
marad is. Örülök annak is, hogy
Tatabányán újra erőteljesen érezhető
az egyéb más - sport, kulturális - hatásoknak a jelenléte. Ezért mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani
Tatabánya város önkormányzatának,
a helyi bányászszakszervezetnek a
bányásznapi ünnepség megszervezéséért, a feltételek biztosításáért. Bízom
benne, reménykedem, hogy ez mindannyiunk számára nagyon szép ünnep
marad.
Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és
uraim!
A magyar bányaipar elmúlt egy éve
nehéz kihívásokat jelentett, hiszen a
válság egyes hatásai megjelentek a
bányaiparban is. Azt reméltük, hogy
ezek a hatások munkahelyeket kevésbé fognak érinteni. Voltak olyan, szociális partnerségre épült megállapodásaink, ahol a szakszervezet tudomásul vette, hogy a jövő érdekében
bizonyos juttatásokról le kell mondania a munkavállalóknak. Tudomásul
vette, hogy a válság hatásait nem tudják másképpen megoldani, elkerülni,
csak ha odafigyelnek a kollektív szerződés aktualizálására. Szeretném
innen megköszönni, a bauxitbányászok szociális felelősségét, akik nehezen meghozott döntésükkel, sokat tettek azért, hogy a cég jövőbeli működőképessége megmaradjon. Remélem,
hogy a következő időszakban a tulajdonosok, a menedzserek is hasonló
módon fognak majd egy jobb időszakban viszonyulni a bauxitbányászok
gesztusaihoz, a kollektív szerződés
tárgyalásainál.
Mi az utolsó mélyművelésű szénbánya működését 2014-ig képzeljük el.
Szeretnénk, ha ennek a feltételrendszere kialakulna, s abban bízunk,
hogy képesek lesznek a márkushegyi
bányászok 2014-ig tovább végezni
értékteremtő munkájukat. Az egyéb
más, nem fémes ásványbányászat esetében is voltak kisebb nagyobb ciklikusságok a termelésben, de összességében ez az iparág szakmai tudásával,
termelésével, szép eredményeket ér
el. Elsősorban a nagyberuházásokhoz
kötődően, illetve az építőipari megrendelésekhez kötődően. Abban
reménykedünk, hogy a következő időszakban, jobban ki tudjuk használni a
hazai ásványi nyersanyagainkat, s
ezen a területen is jelentősebb előrelépést érünk el. Nagyon sokat tettek a
kollégák azért, hogy a „volt”
Mecsekurán majd Mecsekérc Zrt jól
működő, kiváló cég legyen. Volt is
ígéretünk arra, hogy éppen ezért létre
jöhet munkáltatói (menedzser) és
munkavállalói közös tulajdonlás.
Bízom benne, hogy ez megvalósul,
mert ez a közösség remek tervezőmunkával, piaci kutatással képes arra,
hogy hosszabb távon tudjon jó minőségű munkahelyeket fenntartani, biztosítani.
Szeretnék köszönetet mondani
nyugdíjasainknak, akik a bányászszakszervezet kereteiben és azon
kívül is nap, mint nap odafigyelnek
egymásra, segítik azokat, akik a válság következményeként nehéz helyzetbe kerültek.
Összességében, mi bányászok úgy
gondolom, hogy talán attól leszünk
erősek és figyelnek oda ránk, ha ez az

összefogás, ez az erő megmarad. Új
fogalmakat tanulunk az európai szociális párbeszédben. Új technológiákról
hallunk, új eljárásokról, amelyek azzal
a reménnyel töltenek el bennünket,
hogy a bányász szakma jövője megteremthető, s a bányász szakma továbblépése, továbbfejlődése a szociális
partnerséggel biztosítható.
Büszkék vagyunk arra a teljesítményre is, amit a bükkábrányi bányaüzemben összeszerelt, a világ legnagyobb kompakt kotrógépe jelent, s
kívánjuk, hogy az ott dolgozó bányászok sikeresen, eredményesen tudják
működtetni ezt az új technológiát.
Innen szeretnék köszönetet mondani Horvát J. Ferenc úrnak, a Magyar
Energia Hivatal volt elnökének, aki
hosszú évtizedeken keresztül szakmánkat, s a bányászszakszervezet
törekvéseit is figyelemmel kísérte, s
igyekezett kérdéseinkre korrekt,
kiszámítható válaszokat adni. Dr.
Matos Zoltán úrnak pedig sikereket
kívánok, hogy versenysemleges piaci
körülményeket tudjon teremteni, energiahivatali tevékenységet folytatni.
Köszöntöm a hatvanéves miskolci
egyetemet is, amely egyik fő hordozója selmecbányai hagyományainknak,
hiszen most a kétszázhetvenöt éves
bányász „tiszti” képzést fogják,
hagyományaik alapján megünnepelni.
Zárógondolatként azt erősítem,
hogy a bányaiparban felhalmozódott
tudásra szükség van, legyen az föld
alatti, vagy külszíni tevékenység,
mert ez az a tudás az, amely termelé-

Dr. Faller Jenõ
köszöntõje

kenységet, új munkahelyeket teremthet, ami számunkra legfontosabb.
Bízom abban, hogy ezek a munkahelyek tisztes megélhetést adnak majd a
bányászoknak, akik a családjukról,
környezetükről ezáltal tudnak gondoskodni.
Még az ókorban fogalmazta meg
Arisztotelész a következő gondolatot:
van olyan föld, amelynek a mélyébe
kell hatolni, hogy több embert legyen
képes ellátni, mint a felszín termése.
Ez a gondolat maradjon meg.
A bányászat értéket teremt, az új
bányaipari technológiák környezetbarát technológiák lehetnek, s az a
tapasztalat, tudás, ami megvan, segítheti, hogy a magyar nemzeti össztermékhez és magyar gazdaság fenntartható fejlődéséhez sikeresen tudjunk
hozzájárulni.
A bányásznapi ünnepséget – e gondolatok jegyében - megnyitom.
Köszönöm a figyelmüket!

Hónig Péter
ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
vendégek, kollégák!
Megköszönöm
meghívásukat.
Megtisztelő számomra, hogy itt lehetek Önök között, ennek a kihívásokkal teli, ugyanakkor szép eredményekkel működő szakmának, iparágnak az 59. központi ünnepségén. Már
a rendezvény helyszíne az ünnepség
rangját hivatott hangsúlyozni, hiszen
ez az esemény itt Tatabányán, az iparág egykori fellegvárában kerül megrendezésre. Az idők folyamán az
ünneplés szellemisége sokat változott. Ezen a napon a bányásztársadalom eredetileg mártírjaira emlékezett,
az emlékezést egy idő után az együvé
tartozás ünneplése váltotta fel, majd
ehhez csatlakozott később a társada-

lom, elismerve a szakma teljesítményét, a bányászok áldozatos munkáját.
Kedves Vendégek!
Őszinte tisztelettel köszöntöm
Önöket, akik a bányászat szerteágazó
területein dolgoznak, e szép szakma
írott és íratlan törvényei, a hagyományok, a veszélyes és nehéz munkakörülmények formálta közösségben. A
bányászok, generációkon át, munkájuk jellegéből adódóan, közösséget
teremtő közösséget formáló emberek
voltak, hiszen a bányászatban nincs
egyéni teljesítmény, abban mindig a
kollektív csapatmunka érvényesül. A
bányászok munkája és a bányászat is
folyamatosan átalakult,
formálódott a történelem
során. Egyetlen dolog
mutatott csak állandóságot, az, hogy a bányászok munkájára szükség
van, és a jövőben is szükség lesz. Életünk jelentős
részét szövi át mindaz,
amit a bányászat kitermel számunkra. Az Önök
munkájának eredményével találkozunk otthonunkban, munkahelyünkön, vasút és közúthálózatunk építésénél. Az
Önök munkájának eredményeként jutunk energiához.
Az 59. Bányásznapon
a kormányzat nevében
megköszönöm a munkájukat, s a továbbiakban is
jó egészséget, s a hagyományos bányászköszöntéssel kívánok jó szerencsét!

A nemzetközi politika a külpolitika,
hosszú évszázadok óta háborúkról,
békékről, szövetségekről szól. Az
utóbbi néhány évtizedben megjelent
az energiabiztonság problémaköre, s
erről szeretnék néhány szót szólni.
A magyar energiaellátás diverzifikálása a magyar kormány legfontosabb feladata.
2008-2009 évfordulóján az ukránorosz gázválság, amely magyarországi kezelésének én is részese voltam,
úgy gondolom, hogy teljesen új helyzetet teremtett a világban – egy picit a
szeptember 11-ei New-yorki merényletekhez hasonlítható – másnap az
emberiség már nem tudott úgy gondolkodni, ahogy korábban. Ki
vagyunk téve – nemcsak mi, hanem
rajtunk kívül még nyolc, uniós tagállam is – az ukrán-orosz gázvitának és
én nem vagyok benne biztos, hogy e
tekintetben az idei év jobb lenne,
mint a tavalyi. Mindezek fényében a
kormány valamennyi gázszállítási
eszközt, módszert – hívjuk azt DéliÁramlatnak, Nabuccónak – vizsgál.
A Nabucco esetében a kormányközi
megállapodást aláírtuk, bizonyos
fajta biztonságunk növekedett. Az
energiabiztonság megszilárdítása
érdekében, én úgy gondolom, felértékelődik a szilárdásvány-bányászat,
felértékelődik az építő- és nyersanyagiparhoz szükséges kő- és
kavicsbányászat. Természetesen nem
szabad megfeledkeznünk az emberiség egyik legnagyobb kihívását jelentő vízhiány feloldásáról, a vízbányászatról.
A bányászat kiemelten fontos tényező Magyarország, de az Európai Unió
ellátásának biztosításában is. Én
egyetértek ebben a tekintetben a
Werhagen, európai uniós biztos, által
kidolgozott nyersanyag-stratégiával.
Ebből a javaslatból kiindulva én úgy
gondolom, hogy javítani kell a magyar
bányászat működési feltételein. Ki
kell egészíteni és jobban hozzáférhetővé kell tenni a lelőhelyekről szóló
információkat. Fel kell lépni a minőségi és mennyiségi problémákkal
szemben a bányászathoz kapcsolódó
egyetemi oktatásban. A jogi szabályozásra is érdemes gondolkodni. A szektor nem vonzó a munkavállaló számára, negatív a kommunikáció, a rossz,
hibás és csekély bérezés miatt. A
magyar bányászok számára meg kell
teremteni a lehetőségeket, hogy elsősorban itthon, esetleg külföldön vállalhassanak munkát, ez utóbbihoz
nyelvi képzésre, a mobilitás segítésére
van szükség. Érdemes feltárnunk, az
említett körülmények között hazánk-

ban is az ásványbányászatban a báziskészleteket. A világpiaci tendenciák
azt mutatják, hogy a hazai külfejtéses
lignit, továbbra is ezen a bázison
marad, az immáron szigorú környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
Az ár mellett az ellátásbiztonság és a
foglalkoztatási szempontok is a lignitbányászat mellett szólnak.
Amiről még szólni szeretnék ez a
nemzetközi kapcsolatokban egyre
jobban megerősödő, nem kormányközi, úgynevezett civil kapcsolatok szerepe. E tekintetben a magyar bányászat a többi szakmához képest példamutató. Akár a Bánya- és Energiaipari
Dolgozók Szakszervezetét, akár a
Magyar Bányászati Szövetséget
tekintjük. A MBSZ aktívan vesz részt
az EU Kitermelő ipari, Bányász
Ágazati Párbeszéd Bizottság munkájában, a bányászszakszervezet elnöke
pedig az EMCEF Szociális Párbeszéd
Bizottságának elnöke. Köszönet illeti
őket nem csak a bányásztársadalom,
de a magyar diplomácia nevében is.
Lobbi-tevékenységük fontos.
Az ásványi energiahordozó és
nyersanyag kitermelés, mint valódi
értékteremtő tevékenység nélkülözhetetlen a magyar gazdaságban, az infrastrukturális fejlesztések, s az ország
energiaellátásának biztonsága érdekében.
Tisztelet és elismerés mindazoknak, akik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű,
mindennapi munkavégzésükkel ezt
biztosítják. Meggyőződésem, hogy a
bányásztársadalom továbbra is érezni
fogja az ország megbecsülését, s
ehhez kívánok Önöknek jó szerencsét!
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59. BÁNYÁSZNAP – 2009. TATABÁNYA

Bencsik jános
köszöntõje

Dr. Gulyás Kálmán
hozzászólása
Tisztelt ünneplő bányászok! Készülve
a mai napra – manapság a modern
kor mindenféle technikai segítséget
megad a tájékozódáshoz – én is az
internethez fordultam, s elkezdtem
keresni erre a szóra, hogy: bányásznap. Hihetetlen sok címet dobott ki a
kereső és én elkezdtem tallózni ezek
között. Tudom, hogy ez az 59. alkalom, tudom a gyökereit, tudom, hogy
1919, s azt is tudom, hogy ez mennyire fontos önöknek. Döbbenetes
képekre találtam. Elnézést, hogy
ilyen szubjektív felvezetéssel indítom
a szakmai részt. Komlón, a hetvenes
évek környékén szénmosót építettek,
s a filmhíradóban elmondták róla,
hogy ez Közép-Európában a legmodernebb, a legtisztább, a legkorszerűbb berendezése. A következő film
2001, s azt mutatják, hogy miként
robbantják fel az egészet. Ez azért
döbbenetes, mert benne van az egész
iparágnak, szakmának a közelmúltbeli története. Az az átalakulás, amin
átment ez a szakma. Néztem a számokat tovább és azt láttam, 1990.
Nyolcvan-nyolcvanegyezer alkalmazottja van a magyar bányaiparnak.
Ma tizenegyezer körül mozog ez a
szám. Mégis hozzá kell tennem, és
visszaigazolom, ámbár nem vagyok
szakember, csak a leírt szöveg és
számok alapján, hogy korszerű technológiával kétszer annyit lehet termelni, kevesebb emberrel.
És akkor, ami az én szakmám, ami
a tárca feladata: a konfliktuskezelés,
az érdekegyeztetés. Emberekről van
szó, munkavállalókról, akik adott
esetben naponta az életüket kockáztatják, mondjuk egy mélyművelésű
bányában, s ott vannak a munkaadók,
akik már többnyire nem az állam,
hanem a külföldi tőkebefektetők,
vagy magyar tulajdonosok képviselői. Ha közöttük konfliktusra kerül
sor, azt az érdekegyeztetés különböző fórumain lehet rendezni.
A magyar érdekegyeztetés húszéves múltra tekint vissza. Mindenki
ismeri az Országos Érdekegyeztető
Tanács történetét, a konfliktusok
rendezésében játszott szerepét.
Viszont a szakmák, így a bányászat
problémáival érdemben az ágazati
párbeszéd bizottságok foglalkoznak.
A bányaiparban, szinte az elsők
között jött létre 2003-ban, s azóta
kiválóan működik itthon és kiválóan
működik az Európai Unióban is. Ez
utóbbinál elmondhatjuk, hogy a hazai
szociális párbeszéd eredményességének az elismerése, hogy Brüsszelben,
mind a munkaadói, mind a munkavállalói magyar bányász érdekképviselet adott és ad jelenleg is elnököt e
bizottságok élére. 2009. június 22-én,
a magyar parlament szinte egyhangúlag elfogadott két törvényt. Az egyik
az országos érdekegyeztetésről, a
másik az ágazati párbeszédről szól.
Azt kell mondanom, hogy szerves
fejlődés következtében – az OÉT ese-

tében ez hosszabb, az ÁPB-k esetében rövidebb ideig tartott -, törvényi
garanciákat és hátteret kapott mindkét olyan intézmény, amely arra hivatott, hogy a szociális partnerek egymás között egyezzenek meg azokról
a kérdésekről, amik fontosak egy
szakmán belül a munkahelyek biztonsága szempontjából, a munkafeltételek biztonsága szempontjából, a
kollektív kapcsolatok szempontjából.
Én úgy gondolom, hogy ez egy sikertörténet.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium nevében köszönöm a
meghívást. Kívánok minden bányásznak és bányászcsaládnak jó szerencsét, a dolgozó bányászoknak biztonságos munkahelyet és munkát és
kívánom, hogy ne csak az ágazati
párbeszéd bizottság, de szent Borbála
is védje őket. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Tisztelt Ünnepeltek! Tisztelt Ünneplő
Közönség!
Tatabánya városa, az önkormányzat, a városban működő bányász szakszervezet nagy örömmel tett eleget az
országos Bányásznap megszervezésével járó kötelezettségeinek. Hiszen ez
a találkozó jó lehetőséget biztosít arra,
hogy a város felmutathass azt a bányászati kultúrközösség, a magyarországi
bányász közösség számára, hogy nem
lett hűtlen a bányászhagyományok
őrzéséhez, hiszen a Magyar Általános
Kőszénbányák Rt által még a XX.
század első felében létrehozott jóléti
intézményeket, létesítményeket jó
gazda módjára vásárolta meg, s jó
gazda módjára újította föl, az elmúlt
években. Közösségi forrásból s elsősorban hazai, helyi, 80%-ban tatabányai forrásokból kilencmilliárd forintot fordítottunk a Jászai Dalszínház
működési központjaként is jegyzett
Népház épületére, amelyben jelenleg
is ünnepeljük az 59. Bányásznapot.
Felújítottuk Tatabánya sportlétesítményeit, és építettük újjá a strandot, s
építettünk vele együtt egy városi
élményfürdőt.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Ezekben a pillanatokban arra is kell
gondolnunk, milyen felelőssége van a
bányásztársadalomnak az ország gazdasági életében. Hiszen a Föld mélye
által magába zárt ásványvagyon és
kincs, az közös kincs, nemzeti vagyonnak számít, s ezzel felelősen kell gazdálkodni. Elsősorban az abból származó hasznot a közösség erőforrás
alakító rendszereinek felújítására és
megerősítésére kell fordítani. Ahogy
az történt mintegy száz esztendővel
ezelőtt is, országszerte a Kárpátmedencében, a Magyar Általános
Kőszénbánya Rt tevékenysége alapján, amely a megtermelt haszon egy
jelentős részét közszolgáltatásokra,
jóléti szolgáltatásokra, kulturális,
egészségügyi, oktatási és sportfejlesztésekre, ahogy szokták mondani,
b e r u h á z á s ok r a
fo r d ít ot t a .
Magántársaságról van szó. Akkor,
amikor az ásványi kincsek hasznosításáról beszélünk mennyivel fontosabb,
és kötelességünk is kijelenteni, hogy
az ebből származó haszon, jelentős
részét vissza kell forgatni a közösségi
erőforrás alakító rendszerekre. De
kitételeket is kell tennünk, hiszen vannak olyan ásványi kincseink, amelyeket nem is szabad kiadni a nemzetgazdaság kezéből, a nemzet, mint tulajdonos kezéből, s ezek közé tartozik a
karsztvíz-kincs, és az a termálvízkincs, amely szintén a földben található, s kapcsolatban van a bányászati

tevékenységgel is. Hiszen ma már a
bányászatból élők egy jól meghatározható része éppen a hazai vízbányászatban, vízszolgáltatásban, illetve a
termálvíz vagyon feltérképezésében
és felszínre hozatalában tevékenykedik. Mindezek az elkövetkezendő
években, évtizedekben különös szerepet fognak betölteni az ország gazdasági fejlődésében, hiszen a biztonságos ivóvízellátás, az alternatív energia
felhasználás potenciál bővítése, a méltán szép jövő előtt álló biokertészet
energiával és vízzel való ellátása, a
hazai idegenforgalmi potenciál jobb
kihasználása számtalan úton kapcsolódik ezekhez az iparágakhoz, ágazatokhoz.
Egészen biztos, hogy az elkövetkezendő évek gazdaságpolitikájában a
versenypiaci igény ismeretében,
kiemelt helyzetbe fog kerülni az építőipar, s ez a hazai ásványbányászatban
foglalkoztatott társaságok számára a
jelenleginél perspektivikusabb jövőképet ígér, hiszen az építőipar az,
amely a hazai piacélénkítő döntések
következtében a leggyorsabban tudja
aktivizálni a nemzetgazdaságot. Erre
kell készülnünk közösen, annak érdekében,
hogy
az
elkövetkező
Bányásznapokon legyen mit megosztani önökkel, tapasztalatokat és híreket egymással.
Természetesen aggódunk a hazai
mélyművelésű bányászat jövőjéért is.
Kiváltképpen ebben a térségben,
hiszen a Vértesi Erőmű Zrt nem
magántársaság, hanem a nemzeti
vagyont képező MVM Rt leányvállalataként
végzi
mun káját.
Mindenképpen arra kérjük szakállamtitkár urat, hogy akkor, amikor elérkezik az ideje annak, hogy a munkavállalói érdekeket is kell a párbeszédbizottságok sokaságában érvényesíteni,
akkor ne feledkezzenek, ne feledkezzünk meg arról, hogy a gazdasági

szempontok mellett a humán erőforrás
érdekeit, szempontjait is figyelembe
kell venni, mert a humán erőforrás
megléte és annak a karbantartása,
megtartása tudja egy gazdasági térség
számára biztosítani a megfelelő szerkezetváltást. Középtávon a humán
erőforrással ebben a térségben nagyon
felelősen kell gazdálkodnunk. A jelenlegi gazdasági időszakban és a következő években is. Talán még kevesen
tudják, azt, hogy a városi önkormányzat az idei esztendőben bevásárolt az
energiaiparba. Néhány napon belül a
városi önkormányzat többségi tulajdonába kerül a városban működő
Tatabányai Fűtőerőmű Kft, ahol
hőenergia és villamos energia előállítására is sor kerül. Éppen ezért a
bányászat, a bányászok mellett a város
közössége nevében szeretném köszönteni a villamos-ipari dolgozókat is.
Mindannyiunk számára, a bányásztársadalom számára, s az egész ország
számára jó szerencsét és gazdasági
növekedést kívánok Tatabányának,
annak érdekében, hogy a megélhetésünket, közösen összefogva, a bányászatra nagyon is érvényes szociális
hozzáállással közösen megteremtsük.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Vasas Mihály
pohárköszöntõje
Városunkat a szénbányászat tette
várossá, megyeszékhellyé. A száztíz
éves bányászkodás alatt – itt már

elhangzott, hogy hány méter vagonsor, vagy milyen magas piramis lenne
az itt megtermelt szénből – közel kettőszázmillió tonna szenet hoztak ki a
bányászok itt Tatabányán és a vonzáskörzetben. A rendszerváltás után
Tatabánya ipari szerkezete átalakult.
Folyamatosan zárták be a bányákat, s
2004-ben véglegesen befejezték a
városban és környékén a széntermelést.
De azért elmondhatjuk, hogy
Tatabányán még vannak bányászok,
akik Márkushegyen dolgoznak és vannak, akik Tatabányán dolgoznak, a
víztermelő bányaüzemben.
Hölgyeim és Uraim!
A polgármester úr elmondta, hogy
micsoda kincs az ivóvíz. Elmondhatjuk,
hogy mi ezt a kincset termeljük ki a
föld alól. Ezért is nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy immáron harmadik
alkalommal rendezheti meg városunk
az országos központi bányásznapi
ünnepséget. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket. Ez alkalomból a
rendező bizottság nevében szívből
gratulálok a kitüntetetteknek, köszöntjük a bányászainkat, bányász nyugdíjasainkat, és a bányászcsaládokat.
Engedjék meg, hogy mindenkinek
személy szerint nagyon jó egészséget,
munkasikereket, és bányászköszöntéssel Jó szerencsét kívánjak. Emeljük
poharunkat a kitüntetettekre, a jelenlevőkre, a bányásztársadalomra!
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„Mondom nektek, hogy bányászok vagyunk”
Hosszú idő telt el azóta, hogy
Nógrádban bezárták az utolsó mélyművelésű szénbányát is. A bányák
nyugdíjasai - ahogy a költő Babits
Mihály szép versében tette, - ma is
bányásznak tartják magukat. Őrzik
hagyományaikat, a 12 szakszervezeti
alapszervezetben megtartják ünnepeiket, az 59. bányásznapot is, néhol
városi falunappá „szélesítve” azt.
Emlékhelyeken,
temetőkertekben
virággal és koszorúval tisztelegnek
több mint ezer társuk előtt, akik a
megyében, bányabalesetben veszítették életüket. Elismeréssel adóznak
azok előtt, akik 50-60, Mátranovákon,
Karancsvölgyében és Kazáron pedig
65 éve hűséges tagjai a bányászszakszervezetnek. A megyében közel 140en vannak.

Megõrzött kedvezmények
Mátraterenyén Hámori István Péter, a
BDSZ alelnöke emlékbeszédében a
szakszervezet érdekvédelmi tevékenységét méltatta. Eredményeként sikerült
megőrizni a kedvezmények jelentős
részét, így a szénpénzt, vagy a sikondai
szanatóriumot. Elismeréssel szólt arról
a hagyományőrző tevékenységről,
amely a nógrádi alapszervezetekben így Mátraterenyén is folyik. A BDSZ
Művészeti Nívó-díjával esztendeje
kitüntetett asszonykórus szép népdalokkal és bányász dalok csokrával tisztelgett az emlékezés résztvevői előtt.
Vizsláson hagyományosan a falunapon emlékeztek meg a bányászünnepről is. Hámori István Péter és Angyal
Jenő polgármester a bányászok emlékművénél emlékezett a bányászmúltra,
méltatva a bányásznyugdíjas közösségek mai tevékenységét, szerepét a települések életében. Majd a résztvevők
meggyújtották a bányászok vörösfekete szalagjával „körülölelt” gyer-

tyákat és letették az emlékmű talapzatára.

János az alapszervezet elnöke négyéves munkáról adott számot, akit a
tagok megerősítettek tisztségében. A
bányásznapi megemlékezést Borenszki
Ervin országgyűlési képviselő tartotta. Köszöntötte a bányásznyugdíjasokat, akik valaha nehéz és veszélyes
körülmények között dolgoztak. Beszélt
mai helyzetükről, a kormány megszorító intézkedéseiről, amelyek a gazdasági helyzet javulásával enyhülnek
majd.

Bányászat és a város
Salgótarján baglyasaljai városrészében az 1926-os Sára-lejtő-aknai sújtólégrobbanás hét áldozata sírjánál
Tóth László emlékezett, aki fejet hajtott a temetőben nyugvó bányászhősök és azok előtt, akik az országban, a
szomszédos országokban, a világ távolabbi részein a bányában veszítették
életüket. A csendőrsortűz első magyarországi áldozata emlékművénél
Szentpéteri Róbert, Salgótarján l-es
alapszervezetének alelnöke mondott
emlékbeszédet. A diákotthon kertjében, a Bányász emlékműnél Fenyvesi
Gábor, Salgótarján alpolgármestere
többek között a szén, a bányászok
„erejéről”, a szénbányászat és a város
fejlődéséről szólt.
Salgótarján Forgách-i városrészében
emléktáblát avattak az első akna megnyitásának 150 éves évfordulója és a
forgách-i aknákban balesetben elhunyt
huszonhat bányász tiszteletére. A
bányászszakszervezet városi l-es alapszervezetének kezdeményezését felkarolta a megyei és városi önkormányzat, városi önkormányzati képviselők,
civil szervezetek és a városrész lakossága is. Eötvös Mihály, Salgótarján
alpolgármestere avató beszédében
hangsúlyozta: 1972-ben az utolsó
forgách-i aknát is bezárták, de a hajdani bányászok hűségesek múltjukhoz,
szakszervezetükben tovább éltetik
hagyományaikat, őrzik munkakultúrájuk emlékeit. Salgótarján történelmének meghatározó része a bányászat
gazdasági-társadalmi kultúrtörténete.
Az önkormányzat tiszteletben tartja
múltját, támogatja a hagyományápolókat újabb emlékhelyek létrehozásában.
Az alapszervezet bányásznapi meg-

Gyûrû Nívó-díjjal

Molnár Katalint, az ezüstgyűrűs kazári polgármestert és a Nívó-díjas hagyományőrző asszonyokat köszönti Rákos József

emlékezésén Boldvai László, országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.
Többek között elmondta, a város léte,
fejlődése a bányászathoz kötődik. A
városnak talán nincs is olyan lakosa,
akit nem fűzne valamilyen kötelék a
bányához. Salgótarján fejlődéséről
szólva az elmúlt évek jelentős fejlesztéseit említette; a 21-es utat, a
Baglyaskő idősotthont, a kórház és
rendelőintézet tízmilliót meghaladó
beruházását, amelyekben része volt.

Díszpolgár és
Kiváló bányász
Bátonyterenyén - a hagyományokhoz híven - a városnap része a
Bányásznap. Lavajné Dóka Éva polgármester asszony a városlakók között
külön tisztelettel köszöntötte azokat,
akiknek hosszú évtizedekig a bánya
adta a kenyeret. A város önkormány-

Kitüntetettjeink
Bányásznap országos központi ünnepsége
Tatabánya, 2009. szeptember 3.
„Kiváló Bányász” kitüntetésben
részesült:
Apagyi Gábor a Rotary Fúrási Zrt.
Főfúrómestere, Bajzát László az Omya
Hungária Kft. robbantómestere, Buda
Attila a Vértesi Erőmű Zrt Márkushegyi
Bányaüzem gépész művezetője, Eőri
József a KŐKA Kft Öttevényi
Kavicsbánya bányamestere, Farkas
Gyula a MANGÁN Kft földalatti lakatosa, Farkas József a MAL Zrt. BauxitHidrát divízió Halimba bányaüzem
szakvezető vájára, Füzi Balázs a DrávaKavics és Beton Kft. Hirdi homokbánya
rakodógép kezelője, Germus Bertalan a
MECSEK-ÖKO
Zrt
Gyöngyösi
Fióktelep felelős műszaki vezető helyettese, Gönczi Sándor a Mátrai Erőmű Zrt
Bükkábrányi Bánya kotrómestere,
Katona Gyula a MOL KTD. Keletmagyarországi termelés gázfeldolgozó
berendezés kezelője, Kiskovács Pál a
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi
Gyár közvetlen termelésirányítója, Lakó
Ernő a Perlit ’92 Kft műszaki vezetője,
Lohrmann Ervin a Lasselsberger
Hungária Kft. Püspökmolnári bányavezetője, Lovas János az E.ON Földgáz
Storage Zrt Zsanai Földalatti gáztároló
termelőmestere, Mátéfi Sándor a Vértesi
Erőmű Zrt Márkushegyi Bányaüzem
csapatvezető vájára, Mészáros László a
COLAS-ÉSZAKKŐ Kft. Nógrádkövesdi
Üzem rakodógép kezelője, Nagy Imre
Győző a Vértesi Erőmű Zrt Bányamentő
Állomás bányamentő parancsnoka,
Nagy János a Nógrádi Szénbányák
nyugdíjas körzetvezetője, Pásztor László
a Dunai Kavicsüzemek Kft. Ócsai üzem
gépkezelője, Palyov György a Vértesi
Erőmű Zrt Márkushegyi Bányaüzem
szakvezető főaknásza, Renczes Kálmán

a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. Uzsa
Bányaüzem laboránsa, Tóth László a
Mátrai Erőmű Zrt Visontai bánya gépmestere, Tóth Zoltán a MOL KTD
Nyugat-magyarországi termelés termelőmestere, Turger Zoltán a MECSEKÉRC
Zrt. geodéziai osztályvezetője, Varga
Mihály a MECSEKÉRC Zrt biztonsági
főmérnöke, Végh Sándor a MOL KTD
Algyői Gáztechnológia műszaki ellenőre.
„Miniszteri Elismerés” kitüntetésben részesült:
Bóna Róbert a Mátrai Erőmű Zrt
Visonta Bánya, bányaigazgatója, Kovács
Lászlóné a KAVICS UNION Kft cégvezetője, Fekete Lászlóné a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal számviteli főmunkatársa, Szabó Attila a MOL
KTD Nyugat-szibériai asset-ek vezetője, Újj Józsefné a Vértesi Erőmű Zrt
nyugdíjas humánpolitikai főelőadója.
A „Magyar Bányászatért” emlékérem kitüntetésben részesült:
Dr. Fazakas Szabolcs volt Európaparlamenti képviselő, aki annakidején
miniszteri rendeletben szabályozta a
„Borbála érem” miniszteri kitüntetés
adományozását. Kiss János a CEMEX
Kft bányászati igazgatója. Dr. Mátyás
Ernő geológus, a földtudományok kandidátusa, a Geoproduct Kft ügyvezetője,
Eötvös Lóránd Díjas” szaktanácsadója.
Dr. Ormos Tamás a Miskolci Egyetem
Földtudományi Kar docense. Horváth J.
Ferenc a Magyar Energia Hivatal szeptember 1-jén nyugalmazott elnöke.
A fennállásuk, alapításuk, tevékenységük kezdetének jeles évfordulóját
ünneplő bányászati vállalkozások

MBSZ jubileumi emlékplakett
kitüntetésben részesültek:
100 éves jubileuma alkalmából:
A Basalt-Középkő Kőbányák Kft a
Sághegyi Bazaltbánya Rt alapítása emlékére. A kitüntetést átvette: Laub Ernő
ügyvezető igazgató.
A Duna-Dráva Cement Kft a
Beremendi Gyár alapításának emlékére.
A kitüntetést átvette: Szarkándi János
elnök-vezérigazgató.
90 éves jubileuma alkalmából:
A MANGÁN Kft a mangánbányászat
kezdete emlékére. A kitüntetést átvette:
Farkas István ügyvezető igazgató.
60 éves jubileuma alkalmából:
A Reneszánsz Kőfaragó Zrt. A kitüntetést átvette: Balogh Miklós elnök.
30 éves jubileuma alkalmából:
Az EDIAFILT Kovaföld Termelő és
Feldolgozó Kft. A kitüntetést átvette:
Ligárt László ügyvezető igazgató.
A Saint Gobain Weber Terranova Kft.
25 éves jubileuma alkalmából:
A GEOPRODUCT Kft. A kitüntetést
átvett: Mátyás Ernőné.
20 éves jubileuma alkalmából:
A CEMEX Hungária Kft. A kitüntetést átvette: Kiss János bányászati igazgató.
A TESZT Tervező Szervező és
Fővállalkozó Kft. A kitüntetést átvette:
Dr. Miklós Pál ügyvezető igazgató.
15 éves jubileuma alkalmából:
A GEOTEAM Kft. A kitüntetést átvette: Czene János ügyvezető igazgató.
A KAVICSKER Kft. A kitüntetést
átvette: Kakas Antal ügyvezető igazgató.
A KAVICSUNION Kft. A kitüntetést
átvette: Kovács Lászlóné ügyvezető
igazgató.

zata - mint a korábbi években is - díszpolgári címet adományoz azoknak,
akik bár nem itt élnek, de sokat tesznek a városért. Most Rabi Ferenc a
Bánya-, és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetének elnöke kapta az
elismerést. Azért a munkáért, amelyet
két évtizede a bányászokért, a bányászhagyományok
ápolásáért
tesz.
Ugyancsak városi - szakszervezeti
hagyomány, hogy este égő fáklyákkal
tisztelegtek a bányászhősök emléke
előtt. Emlékbeszédet Nagy János, az
alapszervezet elnöke mondott, aki
több mint harmincéves bányamunkáért Kiváló bányász miniszteri kitüntetést kapott a tatabányai országos
bányásznapon. A megemlékezésen ott
volt Juhász Gábor országgyűlési képviselő és Bátonyterenye testvérvárosa
Fülek küldöttsége. Karancsságon a
tisztújító taggyűléssel kötötték össze a
bányásznapi megemlékezést. Gyüre

Kazáron az emlékparkban, Tőzsér
Gáspár az alapszervezet elnöke a
Bányásznap történetéről beszélt, majd
Molnár Katalin polgármester asszony
köszöntötte a résztvevőket, a hajdanvolt
bányászokat, bányászfeleségeket.
Méltatta a szakmát, amely munkát
adott, amely szolidaritásra, fegyelemre és felelősségre nevelte az embereket, közösséget teremtett. S ahogy a
bányászat fejlődött, úgy gyarapodott a
család, a település is. Ezért az utódok
kötelessége, hogy őrizzék, tovább
éltessék a hagyományokat.
Rákos József, a BDSZ Nyugdíjas
Választmányának alelnöke a bányászszakszervezet Nógrád megyei nyugdíjas bizottságának elnöke méltatta
Molnár Katalin tevékenységét a
bányászhagyományok ápolásában,
emlékhelyek létrehozásában, a szakszervezet alapszervezetének támogatásában. Munkáját ezüstgyűrűvel
ismerte el a BDSZ. Az 1996-ban alakult hagyományőrző asszonykórust amely az ünnepet bányászdalokkal
színesítette - a bányászszakszervezet
BDSZ Művészeti Nívó-díjban részesítette. Az elismerést Takácsné Édes
Katalin, a csoport művészeti vezetője
vette át
-vg-

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a 11/2008.
(VII.5.) KHEM rendelet alapján a Bányásznap alkalmából kitüntetéseket adományozott.

„Bányász Szolgálati Oklevél” kitüntetésben részesült:
40 ÉVES SZOLGÁLATÉRT:
Borovácz Sándorné a MECSEKÉRC
Zrt. radiometriai laboránsa, Horváth
György a Pécsi Bányakapitányság
helyettes bányakapitánya, Horváth
István a Colas-Északkő Kft Recski üzem
nehézgépkezelője, Horváth Julianna az
Északdunántúli Vízmű Zrt Víztermelő
Bányaüzem szállításvezetője, Dr.
Kovács Sándorné a GEOINFORM Kft
gazdasági osztályvezetője,
35 ÉVES SZOLGÁLATÉRT:
Dr. Bőhm József a Miskolci Egyetem
egyetemi docense, Demkó László a
MECSEK-ÖKO Zrt Környezetvédelmi
üzemvezető helyettese, Kurtos László a
Perlit ’92 Kft bányagépkezelője, Pelle
László a Lasselsberger Hungária Kft
Nyékládházi bányaüzem osztályozó
kezelője.
25 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Fekete István a MAL Zrt. BauxitHidrát divízió Fenyőfő bányaüzem
vezetője, Zsédely János az Üveg-Ásvány
kft villanyszerelője.
„Bányamentő Szolgálati Oklevél”
kitüntetésben részesült:
30 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Békési János a Rotary Fúrási Zrt.
főfúrómestere.
20 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Sipos Béla a Vértesi Erőmű Zrt.
Bányászati Igazgatóság bányamentője.

15 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Bódi Sándor a Vértesi Erőmű Zrt.
Bányászati Igazgatóság bányamentő
osztagparancsnoka.
A Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetének Elnöksége a településen élő bányásznyugdíjas közösségek
támogatásáért, a bányász emlékek és
hagyományok ápolásáért emléklapot és
ezüst bányászgyűrűt adományozott:
Molnár Katalin asszonynak, Kazár község polgármesterének, Tóth Andrásné
asszonynak, Egercsehi község polgármesterének, Szitka Péter úrnak,
Kazincbarcika polgármesterének.
A Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetének Elnöksége a bányász
kulturális örökség és hagyományőrzés
terén végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként Művészeti Nívódíjat
adományozott: Dr. Krisztián Béla címzetes egyetemi tanár részére, a Kazári
Népdalkör és a népdalkör vezetője
Takácsné Édes Katalin részére, a Mázai
Bányász Fúvószenekar és a zenekar
karnagya Pecze Gábor részére.
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
„Bányász
Hagyományokért” díjat adományozott
Bársony Lászlónak az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
Tatabányai Szervezete elnökének, aki
vájárból bányamérnök, közemberből
közéleti szereplő lett. Korábban alpolgármestereként is tevékeny részt vállalt
Tatabánya város közéletében. Lélekben
ma is bányász, aki szívügyének tekinti a
bányászhagyományok ápolását.

5

2009. OKTÓBER

Megbecsüljük
a bányászat értékeit
Évfordulót ünnepeltünk ismét: az 59. bányásznapot, a bányászok rangos eseményét.
Szép számmal gyûltek össze a Hild-park árnyas fái alatt a föld mélyének egykori munkásai, a szén kitermelõi, hogy a Bányász
Nyugdíjas Szakszervezetek és a Bányász
Hagyományõrzõ Egyesületek szervezésében
ünnepeljenek és koszorúzzanak.
Ragyogó napsütés köszöntötte a föld
kincseinek egykori előteremtőit.
Mintha ezen a napon akarná kárpótolni őket a természet a szénporos
sötétségben töltött délelőttökért, délutánokért, csillagos éjszakákért, az
égboltot előlük elzáró fekete
százméterekért.
Az idei bányásznapon a szervezők
inkább kegyeletes emlékezéseket,
koszorúzásokat rendeztek, a mártírokra és a munkában életüket vesztett dolgozókra emlékeztek. A Hildparkban, az 1984-ben felállított
Marton László szobrászművész által
alkotott bányászemlékműnél a
Bányász
Hag yományápoló
Nyugdíjasklub közreműködésével
énekelték el a Bányászhimnuszt,
majd Vallerné Horváth Andrea szavalata után Kazár Attila bányakapitány emlékezett az egykor virágzó
iparágra, azokra a bányászokra, akik
nap, mint nap leszálltak a föld alá. –
Ezen a napon emlékezünk a bányászok hősies munkájára, amely
nagyon sok településen értékeket
teremtett. Megértük a széncsatákat,
az építéseket, megértük azt is, hogy
a rendszerváltás után a bányászatot
más kategóriába minősítették.
Remélem, hogy ez a nap mindig a
bányászok ünneplését, a szakma
szeretetét, legújabban inkább a
bányász hagyományok ápolását fogja
jelenteni. A szénbányászatnak Ajka
és térsége nagyon sokat köszönhet,
hiszen a bányászat tette lehetővé,
hogy ezen a területen kialakuljon az
üveggyártás, a villamos-energiatermelés, a timföld és alumíniumgyártás. A szénbányászatnak köszönhetően Ajka 1959-ben városi rangra
emelkedett – hangsúlyozta a bányakapitány. Beszéde további részében
szólt a város ötvenedik évfordulójáról, amelynek a bányásznapi rendezvénysorozat is egyik programja.
Kazár Attila megemlékezett a szomorú eseményekről is, amelyek
következtében az ajkai bányászat
139 éve alatt közel száznyolcvanan
kötelességteljesítés közben áldozták
életüket. Örömét fejezte ki, hogy
Ajka város vezetése, a hagyományápoló nyugdíjasok mindig ébren
tartják a bányászati hagyományokat.
A beszéd után az önkormányzat, a
Bakonyi Erőmű Zrt, a Bányász
Nyugdíjas szakszervezetek, Ajka és
Térsége Civil szervezetek Szövetsége
és a Nyugdíjasklubok Egyesületének
képviselői helyezték el az emlékezés
koszorúit.
Befejezésül két bányászdal hangzott
el
a
Hagyományápoló
Nyugdíjasklub előadásában.

***

A Bányászati Múzeum kertjében a
szénbányászat és erőműves áldozatok emlékére felállított kopjafánál
lehajtott fejjel tisztelegtek a vendé-

gek az előtt a 175
ember márványba
vésett emléktáblája előtt, akik társaikhoz hasonlóan
bizakodva szálltak
le a föld mélyébe,
de feljönni már
nem tudtak többé,
befejezetlenül
hagyták életük sok
megkezdett feladatát. A Bányász
Fúvószenekar térzenéjének felhangzásakor sok-sok
évre visszatekintő
pillanat idéződött
fel a bányagépek
között. Itt is az önkormányzat képviselőivel
együtt
ugyanazok a szervezetek koszorúztak, mint a Hildparkban.

Az önkormányzat koszorúját helyezi el Schwartz Béla polgármester, Utassy István művelődési-, sportbizottsági
elnök, Kazár Attila bányakapitány.

***
A padragkúti
bánya bejáratánál
négy éve felállított
emlékműnél
Horváth
István
mondott ünnepi
beszédet. – Ezen a
helyen emlékezzünk volt munkahelyünkre, amely A Bányász Nyugdíjas Szakszervezet képviseletében Blaskó
tisztes munkát, Sándor, Károlyi Mária és Bábics Gábor koszorúzott
megélhetést biztosított számunkra. Emlékezzünk arra
***
a huszonhárom bányásztársunkra itt
Padragon, akiket munkahelyi balA padragkúti Bányász és Kegyeleti
esetben vesztettünk el. Emlékezzünk Parkban lévő Borbála szobornál a
azokra a bányásztársainkra, akik az Civil Fórum Padragkútért Egyesület
egyre idősödő bányásztársadalom- rendezett bányásznapi ünnepséget.
ból már nem lehetnek közöttünk. A Bányász Himnusz elhangzása után
Már több mint tíz éve bezárt a pad- Róka József a C. F. P. E. elnöke
ragi bánya, de szívünkben még köszöntötte a több mint száz résztvetovább él munkahelyünk szeretete. vőt. Ezután a Bányász Férfikórus
Az embert próbáló nehéz, férfias kápráztatta el a hallgatóságot szépen
bányászmunka összetartó kollektí- hangzó bányászdalokkal, s a békéről
vákat kovácsolt. Életelemünkké vált szóló énekkel. Ezt követően a Jó
az egymásrautaltság, az egységbe Szerencsét Nyugdíjasklub előadásásűrítő fegyelem, a mélyben szövődő ban elevenedett fel Szabó Jenőné
barátság. Itt mindenki mindenkiért összeállításában az 57 évig tartó
dolgozott. Amíg emlékezünk, addig padragi bányászat története a bányáél a szakmakultúra, s beszélnek róla ban dolgozók szemszögéből. A töra megőrzött tárgyi emlékeink – ténetet Bíró Józsefné, Orbán
fogalmazott
Horváth
István. Károlyné, Pap Piroska, Ring Jánosné
Hozzátette:
és Tiszta Ferencné tolmácsolta.
- Elmondhatjuk, hogy a város mél- Közben Varga Gábor három bányásztóan ápolja a bányásztelepülés múlt- verse színesítette a műsort Bíró
ját és jövőjét. Ezt erősíti az a megva- Józsefné, Pap Piroska és Gazdag
lósításra váró elképzelés is, hogy itt Józsefné előadásában.
az egykori bányaüzem környezetéA klub műsorában elhangzott
ben alakítja ki a padragkúti város- dalok a bányászélet szépségéről szólrész központját, valamint a megin- tak, a résztvevők elhelyezték a tiszdult nagyberuházás, amely a sze- telet koszorúit.
münk előtt zajlik.
Az ünnep zárásaként közösen éneKoszorúzás zárta a megemléke- kelték el a Szózatot.
zést, itt is az előbbi helyszínek szereplői helyezték el tiszteletük jelképTollár Sándor
ét.
Fotó: Györkös József

Jubileumi ünnepségen
a hûséget jutalmazták
A múltban megtartott
bányásznapok ünnepélyes
hangulatának
emeléséhez hozzátartozott két esemény, -a
kiemelkedő munkának
elismerése kitüntetések
átadásával, -és a hűség
megjutalmazása pénzosztással, az úgynevezett hűségjutalommal.
Az Ajkai Bányász
Nyugdíjas
Szakszervezet, a bányászati
hagyományokat követve jubileumi ünnepségre hívta tagjait. Az A jutalmazottak, hűségük tárgyát, a korsót
59. Bányásznap meg- tartják a kezükben
ünneplése alkalmából
az 50 és a 60 éve szakszervezeti tagság- és a Máltai Szeretetszolgálat képviselegal rendelkező tagjainak Okleveleket, a tében köszönte meg, hogy helyet kaptak
szakszervezet által készíttetett korsót, a házban és innen, kultúrált körülméés pénzjutalmat adott át a hűség elisme- nyek közül irányíthatják a szervezetek
réseként. 4-én délután a Bányász közös- munkáját. A hozzászólások után Bábics
ségi házban gyülekeztek a meghívottak, Gábor, és Károlyi Mária az 50 éves
ahol az ünnepség kezdetéig magnóból szakszervezeti tagság elismeréseként
bányászdalok szóltak. Bábics Gábor a oklevelet, porcelán korsót és pénzjutalszakszervezeti bizottság elnöke köszön- mat adott át Beitli Antal, Csiszár
tötte a jubilálókat és a meghívottakat. Ferencné, Farkas Gyuláné, Herendi
Egy kis visszatekintésre kérte a bányász Józsefné, Hódi László, Jokesz Károly,
tagtársakat, felidézte az elmúlt évek jó Kovács István és Marczona Ferenc
és rossz, felfelé ívelő és leszálló idősza- részére, majd a 60 éves hűség elismerékát. Elmondta, hogy a bányászat meg- seként Polgár Ferenc és Szövérfi Sándor
szűnésével sokan temették a bányász vehette át az elismeréseket és fogadták
szakszervezetet is, de az idő bebizonyí- a tagok gratulációit. Bábics Gábor zártotta, hogy van bányász társadalom itt szavában egy író, költő, filozófus,
Ajkán, és él a szakszervezet. Azt is Anatol France versével a lényeget
kiemelte, hogy az országban sehol nincs kiemelve fogalmazta meg a bányászok
ilyen aktív szervezet, mint városunk- jellemét.
ban. Háromszáznyolc tagot tartanak
nyilván, akikkel bizalmiak tartják a
A bányász keze erős kéz,
rendszeres kapcsolatot. Ajka idén szép
A jelleme is tiszta.
évfordulót ünnepel, 50 éves lett a város.
A bányász mindig tettre kész,
Mi bányászok megalapozói voltunk a
A hitvány bányász ritka.
várossá válásnak és az utána következő
Ha csákányával odasújt,
lüktető életnek. A bányászok odaadó
Szikrát hány a nagy szikla.
munkája és összetartása legyen az unokák előtt is példa, mondta a szakszerveA továbbiakban a hivatalos részt felzet elnöke. Oravecz Edit a Bányász váltotta egy kellemes, családias hanguKulturális Egyesület nevében szólt a lat, ahol oldottan, harmonikaszó mellett
megjelentekhez, kívánta, hogy erőben folytatták a kitüntetettek és a bányászés egészségben, még sokáig éljenek nap ünneplését.
tevékeny életet és őrizzék a hagyomáT. S.
nyokat. Gáspár János az Ajkai Szépírók

Bányászokért mondtak misét
a csingeri kápolnában
A csingervölgyi Boldog Károly
király kápolnában a felszenteléstől
kezdve minden évben ünnepi szentmisét tartanak a bányászok emlékére, szeptember első vasárnapján.
Ilyenkor a kápolna parkolója kicsinek bizonyul, sokan jöttek el, hogy
meghallgassák a misét, és a Padragi
Bányász Férfikórus által tolmácsolt
dalokat. Zoltán atya ezt az évközi
23. vasárnapi misét a most tanévet
kezdő iskolásokért, és a bányászokért ajánlotta fel. Felszólította a
híveket, emlékezzenek meg azokról
a bányászokról akik közöttünk élnek
és azokról is, akik már eltávoztak
közülünk. Felhívta a figyelmet arra,
hogy Jézus rövid földi élete során
csupa jót cselekedett. A némákat
beszélővé, a süketeket hallóvá, a
járásképteleneket ismét járóképessé
tette. Kérte, gondolkodjunk el azon,
nekünk nem kellene e Jézus segítségét kérni, hogy életünk jobb és boldogabb legyen! A bányászok napmint nap fohászkodtak, amikor
leszálltak a föld mélyébe. Az atya
elmondta, hogy az Ő családjában is
van bányász, aki munkája során
gyakran nézett szembe a veszéllyel.
A bányászok, ha nem is voltak gyakori templomba járók, de sokszor
imádkoztak mielőtt beléptek a lefelé
induló kasba. A régi időkben tudták,
hogy csak a jó Istenbe vethetik bizal-

mukat, mert nincs az a technika, az
a jól felszerelt bánya, ami száz százalékosan megvédhette az életüket.
Mennyi és mennyi dolgot tettek,
templomokat, kápolnákat építettek
falvaikban és a bányák környékén,
hogy kapcsolatba kerüljenek az
Istennel, hogy legyen velük, védje
meg őket és családjukat. Hívők voltak. Már nincs működő bányánk, de
vannak bányászaink, akik elmondhatják a felnövekvő ifjúságnak, hogy
létezett itt egy ilyen életforma, ők
tanúskodhatnak, hogy a technika
önmagában kevés, Istenbe kell vetni
bizalmunkat. A mise után Dujmovics
István részletet mondott el a Bányász
szak című versből, amely ízelítőt
adott a bányász szakma veszélyeiről,
a család mindennapos aggodalmáról, de arról a különös tényről is, ha
valaki belekóstolt a fekete elemmel
való küzdelembe, nem szabadult,
egy életre hűséget esküdött a bányának és bányásztársainak. Ezt a felemelő érzést adta át a karzaton álló
férfikórus, amikor a mise végén
elénekelték a Bányászhimnuszt. Az
emlékeket felidéző dal hallatán
könnycseppek gördültek végig az
arcokon. A mise résztvevői az atya
áldásával hagyták el a kápolnát,
amely épület minden kövével kapcsolódik a bányászokhoz.
T. S.
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Bányász szakképzési
konferencia Várpalotán
A bányaipari munkaerő utánpótlásának
megoldása érdekében szakképzési konferenciát tartottak Várpalotán, hogy a
bányászati ágazat igényeihez igazodó
államilag támogatott szakképzés újra
megindulhasson.
Galambos Szilvia, a Közép-Dunántúli
régió szakképzési elnöke köszöntötte a
résztvevőket. Hangsúlyozta a bányaipari
szakoktatás megújításának szükségességét. Örömmel tapasztalta, hogy a konferencián a témában érintett valamennyi
érdekelt képviselteti magát a rendezvényen. A bányaipar, az iskola, a társadalmi és érdekvédelmi szervezetek jelenléte bizonyítja, hogy cselekedni kell a
szakoktatás megújítása érdekében. Létre
kell hozni a képzéshez szükséges gyakorlati, és elméleti oktatási tudásbázist,
valamint a hozzá kapcsolódó személyiés tárgyi feltételeket.
Dr. Káldi Zoltán, a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal főosztályvezetője
hangsúlyozta, hogy rendszerváltás és a
bányászati szerkezetátalakítás során
megváltozott a hazai bányászat termelési összetétele, aminek következtében
alap-, közép-, és felsőfokú szakemberek
hiánya jellemzi az iparágat. A szakmára
összpontosító speciális képzésekben kell
gondolkodni. A piaci igényekre kell
fókuszálni, a munkáltatók azok, akik
tudják milyen szakemberigények merülnek fel a vállalatnál. A szakképzés megújítására során egy központi tanintézményben koncentrált tananyaggal, ismeretekkel, oktatókkal és infrastruktúrával
működhet az oktatás. Hangsúlyt kell
fektetni a munkavédelmi szabályok
betartására, a biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtésére. Szükség
van a végzett technikusok továbbképzésére és a munkavállalói flexibilitásra.
Dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati
Szövetség főtitkára a hazai bányászat
jelenlegi helyzetét mutatta be. Európát
és a Világot egyre nagyobb nyersanyaghiány jellemzi. Magyarországon a
bányászat a közfelfogással ellentétben
létező iparág, ásványi energiahordozók
és ásványi nyersanyagok kitermelése
nélkül nincs civilizáció, gazdasági és
infrastrukturális fejlődés. A bányászat
értéket teremtő ágazat, amelynek szakmai utánpótlását előtérbe kell helyezni.
A hazai bányászat csúcsidőszakában
közel 82.000 ember dolgozott az iparágban, és 61 millió tonna ásványi nyersanyagot termeltek ki. Az utóbbi időben a
kő- és kavicsbányászat felértékelődött.
A szerkezetváltozás következtében
elsődlegesen a szénbányászat szorult
vissza. Jelenleg 11.000 ember van jelen
a bányászatban, a téves KSH adatokkal
ellentétben. A felmérések szerint a GDP
10%-át tette ki a hazai bányászat 2005ben. Problémaként jelentkezik, hogy
egyre nehezebb a nyersanyagokhoz való
hozzáférés a környezetvédelmi előírások következtében. A Máza-déli,
dubicsányi bánya megnyitása esetén
szükség van képzett szakemberekre. Az
elmúlt időszakban átalakult a szakképzés struktúrája, az állami képzési intézmények többsége privatizált képzési
központtá vált.
Kovacsics Árpád, a MAL vezérigazgató-helyettese a magyar bauxit- és
mangánbányászat helyzetét, fejlesztéseit
és szakember ellátottságát prezentálta. A
bányászati szakképzés nem csak a jelen
problémája, 1980-as évektől kezdve
folyamatosan igény van rá. A hazai bauxitbányászat 1990 óta folyamatos változáson megy keresztül, önálló Kft-k alakultak az iparágban. 1996-ban történt a
bauxitbányászat privatizációja. A világgazdasági válság drasztikusan érintette a
bauxitbányászatot is, két és fél hónapos
kényszerleállást vezettek be, a föld alatti
pótlék 30 %-ról 20 %-ra csökkent, megszűnt az éjszakai műszak és a bányásznapi jutalom 2010-ig, de sikerült elérni a
15 %-os beszállítói ár csökkenést, valamint egyetlen munkavállalót sem küld-

tek el. A bányászati szakképzésben 2006
után vájártanfolyamot szervezett a cég,
2007-ben aknászképzést bonyolított le.
Jelenleg robbantómesteri, bányamentő
tanfolyamot is szerveznek. A termelés
során az alábbi tényezőket kell számításba venni: piaci igények, gazdasági
körülmények, a hitelállomány mértéke,
az alapanyagárak növekedés, tulajdonosi érdekek és szakember-ellátottság. A
foglalkoztatást azonban hátráltatják a
túlzott adóterhek. Szükség van a bányászati szakképzés újraindítására záros
határidőn belül.
Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke üdvözölte, hogy a megyei közgyűlés alelnöke, valamint a polgármester úr is kezdeményezte a rendezvény létrejöttét. A
legfőbb kihívás a korszerű tudás és
modernizációs folyamatok végig vitele.
Az elsődleges cél, hogy olyan tudással
rendelkezzenek a munkavállalók, amivel el tudnak helyezkedni a munka világában. A bányászati szakképzés iskolarendszerben megszűnt, a cégek átképzéssel, képzéssel oldották meg a problémát. A Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet közreműködésével a bányászati szakképzés megjelent
az aktuális OKJ-ben. Rendkívül nehéz
megjósolni, hogy milyen piaci igényekre lesz szükség a közeljövőben. A hoszszú távú igényeket csak ágazatpolitikával lehet megoldani. Ha lesz hazai ágazatpolitika, akkor lehet majd valamilyen
képzésben gondolkodni, aminek alapja a
foglalkoztatás biztonsága és a tisztes
munkabér. Európai szinten a tiszta szén
technológia reneszánszát éli. A munkaerő-piaci igények felmérése az ágazati
párbeszéd keretében kerülhet kialakításra, a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottságokkal döntéseinek figyelembevételével. Modern, korszerű szaktudásra
van szükség, valamint a szakmunka és a
szakmunkás társadalmi presztízsének
növelésére.
Nagy László, a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet főigazgatója a
hazai felnőttképzési tevékenységet és a
felnőttképzési akkreditációt mutatta be.
Az OKJ határozza meg, hogy egy adott
szakában milyen képesítések, tulajdonságok szükségesek annak elsajátításához. A bányászati iparágban a hatékonyság megnőtt. A vállalatok a technológiai
változások hatására kevesebb emberrel
többet termelnek. Az OKJ-t évente két
alkalommal lehet megváltoztatni, ehhez
szükség van a fenntartó támogatására, és
hogy legyen rá igény a szülők és a diákok részéről. Térségi integrált szakképző központok jöttek létre, amelyek EU-s
forrásokhoz juthatnak.
Nagy Lajos, az Omya Hungária Kft.
ügyvezető igazgatója hozzászólásában
elmondta, hogy jelenleg a bányász ágazat küzd a létéért, társadalmi elfogadottságáért, annak ellenére, hogy 900
bányászvállalkozás működik hazánkban.
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A szakmunkások nélkülözhetetlenek a
technika kezeléséhez. Problémát jelent,
hogy a bányászat nem tud olyan perspektivikus jövőképet mutatni, ami meggyőzné a szülőket. Magyarországon
állami bányászati szakképzés nem
folyik, a vájárképzést a munkáltatók
többségének meg kell oldani. Nehézséget
jelent az is, hogy a tőkeerős csoportok
nem karolják fel a bányászati befektetéseket. Az egyetemi képzésben a képzés
minőségével nincsenek megelégedve a
cégek, sok múlik az ismeretanyagon és
az oktatás tematikáján. A középvezetőknek nélkülözhetetlen a pénzügyi, közgazdasági ismeretek megléte.
Szakály Áron, a Geoprosper Kft. ügyvezetője a vízbányászat problémáit
ismertette. Az ágazatot megrázta az
elmúlt évtizedekben jelentkező szakemberhiány. 150-160 vízkútfúró vállalkozás működik az országban, amelyek
nem tudják saját erejükből képezni az
embereket. Félő, ha sikerül is beindítani
az állami képzést, akkor nem lesz rá
megfelelő létszámú jelentkező.
Németh Géza, nyugalmazott mérnöktanár is megállapította, hogy a magyar
bányászat leépülése a bányaipari tanintézmények megszűnését jelentette. Ezért
a bányavállalkozások többsége kénytelen képzetlen, vagy alulképzett embereket foglalkoztatni. A bányaipari oktatás
újraszervezésével olyan tudást kell átadni a hallgatóknak, amellyel képesek
lesznek a korszerű technikát kezelni,
esetlegesen javítani. A konferenciát
megelőzően számos bányavállalkozást
kerestek fel, amely során kiderült, hogy
a cégek érzik a megfelelő szakképzettségű munkaerő hiányát, és támogatják a
szakképzés újraindítását. Ennek érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat,
Várpalota Város Önkormányzata és a
Bakonyi Szakképzési és Szervezési
Társulás együttesen kívánják elérni,
hogy a Faller Jenő Szakképző Iskolának
létesüljön új tagozata, ahol a jelenlegi
bányaipar elvárásainak megfelelően
kerüljön kialakításra egy új típusú felnőttoktatási intézmény, későbbiekben
nappali tagozatos képzéssel kiegészülve. Bányaipari technikus, külszíni
bányász, vájár és vízkútfúró szakmákban szeretnék az oktatást megindítani.
Németh Árpád, Várpalota város polgármestere a konferencia összegzéseként elmondta, hogy a bányászati szakma él és létezik, az iparágban szükség
van képzett szakemberekre. Létre kell
hozni egy államilag ellenőrzött, irányított felnőttoktatási központot, amely a
várpalotai szakiskola tagozataként
működne. A jelenlegi gazdasági viszonyok között érződik, hogy az orosz gáz
folyamatosan drágul, ezért praktikusabb
lenne a hazai szénhidrogének, szénvagyon nagyobb mértékű felhasználása.
B.F.Sz.

Tisztújító küldöttgyûlés
Márkushegyen
Szeptember közepén tisztújító küldöttgyűlést tartottak a Márkushegyi
Bányaüzem BDSZ szervezetében. Új titkárt választottak, de megújult a vezetőség
és a számvizsgáló bizottság is. Erre azért
volt szükség, mert az előző vezetés négyéves mandátuma lejárt. Mindezt megelőzte a bizalmi tisztségválasztás. Számos
munkaterületet új bizalmi képvisel, mert
az előzőek közül sokan éltek a nyugdíjazás lehetőségével vagy már, mint nyugdíjas képviselték a munkavállalók érdekeit.
Sajnos néhányukat érintett a kényszerű
létszámleépítés.
Az eseményen részt vett és felszólalt
Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke is.
Beszámolót hallhattak meg az elmúlt
időszak munkájáról, a pénzügyi beszámo-

lóból tájékozódhattak a szervezet gazdasági helyzetéről és dönteniük kellett az új
titkár személyéről, valamint a vezetőség
összetételéről is. Tisztes küzdelemben dőlt
el az új titkár személye. A bizalmiak titkos
választással Illés Róbertet választották
meg a Márkushegyi alapszervezet titkárának. Ezután az új vezetőség összetételéről
döntöttek. Számos jelölt közül 8 fő került
a vezetői testületbe, 5 fő az OBEDSZ
bizottságba, 3 fő pedig a számvizsgáló
bizottságba. A megválasztott vezetőségi
és bizottsági tagok, nehéz feladat előtt
állnak. Nap, mint nap keményen kell küzdeniük és helytállniuk, hogy az eddigi
vívmányok megmaradjanak és a munkavállalói érdekek ne sérüljenek.
sawia

Ismét gyászol a
bányász t ársadalom, ismét kevesebb lett egy nagyszerű emberrel a
bányászok egyre
fogyó családja.
Megdöbbenve és
végtelen szomorúsággal fogadtuk a
hírt: életének hatvannyolcadik évében itt hagyott
minket Csatlós
Ferenc, kollégánk,
barátunk.
1942. augusztus 23-án született
Hódmezővásárhelyen. Iskoláit szülőhelyén és Pécsett végezte. Az
általános iskola befejezése után a
II. Rákóczi Ferenc Katonai
Középiskola hallgatója, annak
megszüntetése után a Pécsi 500.
Ipari Iskolában kovács szakmunkás tanuló, majd a szakvizsga után
a szénbányánál helyezkedett el a
szakmájában. Munka mellett sportolt és tanult a Bányagépészeti és
Bányavillamossági Technikumban, ahol eredményes érettségi
vizsgát tett.
Művezetőként
dolgozott
Széchenyi- és István-aknán. A
közművelődés iránt már ifjú korában, mint színjátszó, néptáncos és
rendszeres versmondó elkötelezte
magát. A szakszervezet kulturális
felelőse volt. 1973 márciusában
kinevezték a Puskin Művelődési
Ház igazgatójának, melyhez tizenegy intézmény tartozott. A kinevezésével párhuzamosan elkezdte
tanulmányait a Ho-Si Minh
Tanárképző Főiskolán és 1979-ben
eredményesen államvizsgázott a
Főiskola Népművelés-pedagógia
tanári szakán.
1982. május 1-től, az intézmények összevonását követően, a
Mecseki Szénbányák „József
Attila” Művelődési Központ igazgatója volt, egészen annak 1996.
március 1-ei megszűnéséig. A
megszűnéssel párhuzamosan elkezdett szervezni egy civil szervezetet, amelyet 1996. június 25-én
jegyeztek be, mint Bányász
Kulturális Szövetséget. Itt előbb
ügyvezető elnök, majd elnök lett.
1992-ben a bányász kultúrházak
vezetői a BDSZ- el együttműködve
létrehozták a budapesti székhellyel
működő Bányász Művelődési
Intézmények Szövetségét, amelynek elnökévé választották, és amelyet későbbi nevén Országos
Bányász,
Kulturális
és
Hagyományőrző Szövetségként
vezetett ez év májusáig, amikor is
egyre súlyosbodó betegsége miatt
le kellett mondania tisztségéről.
Ízig, vérig népművelő volt, a
bányász kultúra és hagyományőrzés elkötelezett megszállottja.
Állandó mozgásban, fáradhatatlan
lendülettel dolgozott, ha egy- egy
rendezvényen túl volt, máris újabb
kihívásoknak ment elébe.
Szerette az embereket, tisztelte
és becsülte a bányászokat, a szakmát, amelynek oly sokat köszönhetett, és amelyet tisztességgel szolgált és képviselt egész élete során.
A népművelők körében különös
tekintélyt, rangot és tiszteletet
vívott ki magának felkészültségével, sok évtizedes tapasztalatával
és a bányászművelődés területén
elért eredményeivel. Csatlós Ferit
ismerte és elismerte a szakma a
kollégák, a barátok, az ismerősök

hosszú sora itthon
és külföldön egyaránt.
Vé l e m é n y é t
mindig világosan,
karakteresen
fogalmazta meg,
oda kellett figyelni
arra, amit mond.
Sz e nve d élye s e n
érvelt, védte álláspontját, de kíváncsi volt és meghallgatta a többieket is, mert minden
érdekelte, ami a
közösségekben, az intézményekben, körülötte történt.
Higgadt, jó kedélyű, céltudatos
ember volt, mindenkor közösségben érző és gondolkodó, aki cselekvéseit elsősorban a szerint mérlegelte, hogy mit segít vele másoknak, hogyan használhat barátainak,
kollégáinak, a bányász kultúrának,
a közművelődésnek.
A munkahelyéhez és hivatásához egyaránt hűséges maradt.
Végig a Mecseki Szénbányáknál
dolgozott, s népművelőként is
kitartott a bányászkultúra mellett,
azt szolgálta fáradhatatlanul, szűkebb hazája Pécs és az ország
bányász településeinek minden
területén.
Szakmai tevékenységét Borbála
emlékéremmel és MSZOSZ díjjal
ismerték el. 2006-ban kiemelkedő
munkásságáért megkapta Pécs
Város Közművelődési Díját. Nem
hivalkodott ezekkel. Neki elég volt
az, hogy a városban sokszor megállították – hiszen mindenki ismerte és mindenkit ismert -, érdeklődtek a hogyléte felől, tanácsot kértek
tőle, elmondták neki ügyes bajos
dolgaikat. Ezt a felé áradó szeretetet és bizalmat a legnagyobb kitüntetésnél is többre értékelte.
Sokszor beszélt nekünk családjáról, fontos volt számára az a nyugodt háttér szerető családi környezet, amely a sokszor kimerítő és
hajszás munkanapok után a megnyugvást, az élet folytonos értelmét jelentette számára.
Aggódva figyeltük harcát az
alattomos betegséggel. Soha nem
panaszkodott, a magánügyének
tartotta, olyan küzdelemnek, amit
neki egyedül kell megvívnia.
Másokra figyelt, nem magára. Az
egyre súlyosbodó betegség, amely
nem bírt a lélekkel, hát legyőzte a
testet. És 2009. szeptember 6-án
véget ért egy életút, örökre eltávozott körünkből egy szerető férj,
apa, nagyapa, egy kedves kolléga,
jó barát, egy igaz ember, akit
Csatlós Ferinek hívtunk.
Még nem fogtuk fel igazán, még
kell egy kis idő, hogy rádöbbenjünk: már nincs köztünk.
Búcsúznak tőle a barátok, munkatársak, a bányász népművelők, a
bányász zenekarok, énekkarok,
táncegyüttesek tagjai.
Búcsúznak a szervezetek: A
Bánya és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezete,
a
Mecseki
Bányászok Szakszervezete, az
Országos Bányász Kulturális és
Hagyományőrző Szövetség, a
Bányász Kulturális Szövetség.
Pótolhatatlan veszteség ért minket. De emléke, melyet megőrzünk,
itt él velünk, tovább.
Nyugodj békében, bányásztestvérünk!
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Bányász emléktábla avatása Belgiumban
2009. február 27-én a most
Belgiumban élő Somi Judit megkereste e sorok íróját és tájékoztatta
arról, hogy a Charleroi (Marcinelle)
Bois du Cazier bányában 1956.
augusztus 8-án történt a legnagyobb
belgiumi bányakatasztrófa. A tűzvészben 262 bányász (136 olasz) halt
meg. A nagy létszámot az 1946-ban
megkötött belga – olasz munkaerőimport egyezmény indokolta, ugyanis
az egyezmény szerint 1946–1947
között hetente Olaszország 200 munkást küldött, melyért minden hónapban minden munkás után négy mázsa
szenet kapott. 140 ezer bányászból
120 ezer telepedett le és még a múlt
század végén is Belgiumban éltek.
Részben emiatt Olaszország felmondta a bevándorlási egyezményt és
ezután több országból érkeztek
bányászok. A bányaszerencsétlenségben 95 belga, 8 lengyel, 6 görög, 5
német, 3 magyar és 1 – 1 algériai,
francia, angol, holland, orosz, ukrán
vesztette életét. Az aznapi csapatból
csak tizenhárman menekültek meg.
Somi Judit tájékoztatást adott arról is,
hogy majdnem minden országnak
már van emléktáblája a múzeumban,
sajnos azonban hazánknak nincs.
A bányarobbanásról készült irodalmi adatok alapján a nemzetközi
bányamentőcsapat csak oxigénmaszkkal tudott leereszkedni és az
utolsó halottat csak 1957. december
9-én hozták fel. De, hogy milyen
nagy volt a robbanás az is bizonyítja,
hogy a föld alatt élő lovak némelyikét
több kilométerre találták meg, az
egyik pedig amelyik nem tudott elmenekülni, fél méter mély lyukat kapált
a patájával és abba rejtette fejét.
A bányászok szervezettsége alacsony fokú volt. A zömmel idegenek
iránt a szakszervezetek nem igen
érdeklődtek. A katasztrófa másnapján ébredtek csak fel, pl. J. Lediest a
CSC, a keresztény szakszervezet
főtitkára többek között az alábbiakat
mondta: „Nem elég, hogy egy bűnbakot, mérnököt, csoportvezetőt bíróságon meghurcoljanak (…) a szénkitermelést irányító rendszernek kell válaszolni a bíróság előtt. Ebben a rendszerben minden profitáló igazgatót,
tulajdonost a haszon érdekli, ők

Ludvig Kessing

múzeum dolgozói és közel száz meghívott és érdeklődő.
A múzeum vezetőjének beszéde
után a magyar zászlóval letakart
emléktábla leleplezésére, majd koszorúzásra került sor. Az ünnepség a
Bányászhimnusz hangjaival zárult.
Kikre emlékeztek:
HÖFFLINGER SÁNDOR
1923. október 7-én született
Felsőgallán. A magyar hadsereg 18.
gyalogezred katonájaként esett fogságba 1945. április 15-dikén, a brit
hatóságok Hollandiából internálták a
belgiumi hadifogolytáborba. 1946.
március 20-dikán szabadon engedik
avval a kikötéssel, hogy a belga
bányák
egyikében
dolgozzék.
Belgiumban nősül meg és fiúk születik. A halotti jegyzőkönyv szerint
1956. augusztus 31-én találják meg
holtestét.
HRABOVSZKY ISTVÁN
1923. augusztus 19-én született
Sarkadon Hasonló életpályával indult,
mint Höff linger Sándor. 1956.
augusztus 9–én , a bányaszerencsétlenség másnapján lett volna az esküvője Yvonne Bertrandal. 1956.
augusztus 18-án temették el
Marcinelleben.

vezették be azt a bérezési módszert
mely a bányászt csak a termelés növelésére sarkalja anélkül, hogy a biztonsággal törődne, ők tolerálják azt,
hogy a biztonsági intézkedéseket
áthágják.”
A vizsgálat két és fél éven át folytatódott, az eljárás 1962 februárjában ért
véget. A másodfokú bírósági döntés az
igazgató felelősségét állapította meg,
aki felfüggesztett büntetést kapott,
mert elhanyagolta a biztonságot és
késedelmesen látott hozzá a mentőmunkálatokhoz. A részvénytársaság
peren kívül egyezett meg az áldozatok
családjának kártérítéséről. A mentési
munka befejezése után a bányát ismét
– kisebb termelési szinten – megnyitották, de miután nem kívántak munkát vállalni, így a bányát 1961–ben
bezárták. Később feltártak egy szén-

ben gazdag telért és a bányát újból
megnyitották. Véglegesen a termelést
1967 decemberében fejezték be.
Somi Judit megkeresése után a
Bánya-és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetének elnöke, Rabi
Ferenc felkarolta az ügyet -, majd
fogadta a Szakszervezet székházában
Somi Juditot és testvérét a szintén
Belgiumban élő Asszonyi Klárát köszönve tájékoztatásukat melyről
eddig Szakszervezetünknek semmilyen információja nem volt.
Megállapodtak a technikai kérdésekről és ennek kapcsán arról, hogy a
BDSZ emléktáblát készíttet és annak
avatására még ez évben sor kerül. A
BDSZ megrendelt egy emléktáblát
Süttői kemény mészkőből. Az emléktáblát engedélyeztetni kellett a
Múzeum vezetésével és a kiszállítást

„VERSENYTÁRGYALÁS”

A bányában
A földalatti élet
jaj, kemény küzdelem.
A fáradt test, s a lélek
csatája, szüntelen.
A hosszú műszak terhe
- úgy érzed, vége nincs a lábadról leverne.
De csillékben a kincs!
Görnyesztő munka rágja
az egészségedet,
és megszorít a tárna,
mely sírod is lehet.
Minden kis zugban ott van,
ugrásra készen áll,
bízva az alkalomban,
pajtásod, a halál.
Arról – míg feldicsértek,
ti dalban gazdagok –,
hogy lent mint szól az ének,
ó, nincs fogalmatok!
(1913)

JÓGI ESETEK

a Magyar Külügy-minisztérium vállalta.
2009. augusztus 7-én (egy nappal a
robbanás előtt, ugyanis augusztus
8–án, több száz családtag, látogató
keresi fel a világ szinte minden tájáról
a Múzeumot), csendült fel a Magyar
Himnusz a Múzeumban az emléktábla avatásán, amelyen a BDSZ-t
Hámori István Péter a BDSZ alelnöke, aki egyben az avatóbeszédet is
tartotta és Kovács István a BDSZ
Borsodi
Bányászok
Területi
Tagozatának elnöke, a BDSZ országos tanácsának tagja képviselte. Az
avatáson megjelent a múzeum igazgatója, Jean Louis Delaet igazgató -, a
Charleroi
Régió
Bányászszakszervezet képviselője, Carlo
Briscozini, emellett megjelentek a
városi önkormányzat képviselői, a

PERES JÁNOS
1915. március 20–n született
Vésztőn. Ő, mint ENSZ menekült
érkezett Belgiumba 1948.július 16-án.
Felesége 1948. július 19-én érkezik
Belgiumba négy gyerekkel (kettő
Németországban), az ötödik már
Belgiumban született. Mint politikai
menekült jelentkezett be. Holttestét
1956. szeptember 17–én találták
meg.
Egy régi – általunk eddig nem
ismert – adósságot törlesztett
Szakszervezetünk, amikor a magyar
zászlóval letakart emléktáblát leleplezte és tisztelgett a három magyar,
de egyidejűleg mind a 262 áldozat
emléke előtt.
E helyen is köszönetet mondunk
Somi Juditnak, hogy megemlékezhettünk a hősi halottainkról.
Dr. Horn János

Túlélési kézikönyv

azoknak, akik elvesztették a munkájukat,
vagy félnek, hogy elveszítik
Túlélési kézikönyv – nem csak a
lapátra tett nemzedéknek. Ezzel a
címmel jelent meg Peredi Ágnes
újságíró új könyve, amely manapság
jószerével mindenkinek szóal.
Ritoók Magda munka- és pályatanácsadó szakpszichológus, az ELTE
tanára, aki nemzedékeket segített
hozzá, hogy megtalálják helyüket a
munkában, hivatásukban így ajánlja a
könyvet az olvasók figyelmébe: „A
vihar lecsapott. Naponta jönnek a
válsághírek a legfőbb feladat: túlélni
ezt a korszakot, ép testtel, ép lélekkel,
ép gerinccel.” – írja Peredi Ágnes
könyvében, amely a túléléshez ad
segítséget. Nemcsak az 1990 előtt
felnőtté váltaknak, hanem mindenkinek, azoknak is, akik fiatalon kerültek nehéz helyzetbe. Az egyéni válságkezelés kézikönyvének is nevezhetnénk. Olvasóként azt éljük át, hogy
egy gazdag megküzdés-ismerettel

rendelkező barátunk tanácsait olvassuk. Életszerű, gyakorlati tanácsokat
arról, hogyan lehet felnőtt lélekkel,
tartásunkat, önbecsülésünket megőrizve megküzdeni a „lapátra kerülés” helyzetével. Igazi derű jellemzi
Peredi Ágnes könyvét. Arra is tanít,
hogy milyen külső és belső erőforrásokat találhatunk a túléléshez.”
A könyv ára 1498.-ft (szinte minden
könyvesboltban megkapható), de
megrendelhető tajpress1@gmail.com
e-mail címen 20 %-kal kedvezménynyel.
Ez esetben az utánvétellel történő
szállítás igen nagy költséggel jár,
ezért telefonon nálam megrendelhetik
(06-20-9-388-279 vagy 3-221-221) és
akkor a BDSZ-be elszállítják a könyveket és a számlát annak állítják ki,
aki megrendeli és innen vihető el.
H.J.

Köszönetnyilvánítás
SZJA 1 %
A Bányász Kultúráért Alapítvány
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki, hogy a
2008. évi 1%-os felajánlásból 122.872.forinttal támogatták az Alapítvány célkitűzéseit.

A
Bányászokért
Alapítvány
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki, hogy a
2008. évi 1%-os felajánlásból
36.829.-forinttal
támogatták
az
Alapítvány célkitűzéseit.
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KÖSZÖNTJÜK A BDSZ
XXXII. KONGRESSZUSÁT!
Munkavédelem
A Mátrai Erőmű ZRT. Bányászati
Munkavédelmi Bizottsága 2009. október 01-én Visonta bányaüzemben,
2009. október 02-án Bükkábrányi
bányaüzemben munkavédelmi ellenőrzést tartott.
Mindkét bányaüzemben az elnöki
teendőt Percze László a ME Zrt
Bányászati Munkavédelmi Bizottság
elnöke látta el.
Visontai Bányaüzemben Kovács
István felelős műszaki vezető,
Bükkábrányi bányaüzemben Halmai
György, felelős műszaki vezető tájékoztatta a Bányászati Munkavédelmi
Bizottságot a téli intézkedési terv
2009/2010. őszi-téli csúcsra történő
felkészülésről, valamint a két bányászati terület munkavédelemi helyzetéről Dr. Dovrtel Gusztáv bányászati

biztonságtechnikai osztályvezető tartott tájékoztatót.

ÖRÖMHÍR
- Na Józsikám, pár évre adómentes sávba került

Hosszú sorok

Az
ellenőrzésen
a
BDSZ
Munkavédelmi Bizottság is képviseltette magát.
A szóbeli tájékoztatókból egy–két
fontosabb kiemelés:
- 1993 év óta (az integráció kezdete)
a legkedvezőbb eredményeket érték el
2008 évben Visontán 12 statisztikai
köteles
munkabaleset
történt,
Bükkábrányban 5 statisztikai köteles
munkabaleset történt.
- Az Igazgatóság által meghatározott
2009 évre vonatkozó célkitűzés 7 baleset/ 1 millió munkaóra - jelenleg ez a
mutató 2009 év I-III. negyedében társasági szinten 3,5 körül alakul. Az eredmények a németországi mutatónál kedvezőbb, az elért eredmények azonban
még tovább javítandók,
- kiemelt szerepet kap az oktatás és a
tréning,
- az OMMF – és az MBFH ellenőrzések mindig pozitív eredményt hoztak,
- a foglalkozás- egészségügyi szolgálat kiemelkedően végzi a munkáját.
Mindkét
bányaüzemben
a
Munkavédelmi Bizottság tagjai komplex ellenőrzést végeztek, majd azt
követően kiértékelésekre került sor. A
Munkavédelmi Bizottság az ellenőrzés
során kisebb hiányosságokat észlelt,
amit jegyzőkönyvbe foglaltak (a társaság vezetés azonnal ígéretet tett a megállapított hiányosságok azonnali felszámolására).
A bükkábrányi program az emlékház
megtekintésével zárult.
Dr. Horn János

VÍZSZINTES: 1. Újságért fizetendő összeg. - Matematika, rövidítve. Meghúzza magát, igyekszik rejtőzni.
2. Régi magyar kozmetikai márka. Máj termelte emésztőnedv. - Női név.
3. Tudomásul, régi latin kifejezéssel:
ad ... - Kortárs politikus (Zoltán). Angol konzervatívok, ahogyan mi
mondjuk.
4.
Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat, röviden. Szárnyas gyermekalak a képzőművészetben. - Előtagként fület jelent. 5.
Páros kötőszó. - Formai. - Ilyen ló is
van. 6. Rideg. - Orvostudomány ága:
...ómia. 7. Anyagokat nagy tömegben
mozgató. - Regényes dunai sziget. 8.
Íz és illat együtt. - Kortárs színésznő
(Éva). - Kereskedelmi alkalmazott. 9.
Frank uralkodócsalád, amely nevét
Nagy Károlyról kapta. - A lábához
közelít. 10. Ropogósra, jól kisütött. Fejér megyei község. 11. Fiatal. - Japán
híradástechnikai márka. - Férfi udvarias megszólítása. 12. Kioszt, de csak
félig. - Az erdélyi Oravicabánya román
neve. - Urán és tantál vegyjele. 13.
Függeszt - Borsod-Abaúj-Zemplén. Magasan fekvő ázsiai terület. 14.
Balatoni üdülőhely. - Világ közepe! Ilona becézve. 15. Grízes. - Vállal, de
csak félig! - Melyik embernek?
FÜGGŐLEGES: 1. Dunántúli
város. - Tüzet csinál. - Gödöllő környékén fekvő község. 2. Alajos német
változata. - Külföldi cipőmárka, de
papagáj is. - Madár kicsinye. 3. Kortárs
operaénekesnő (Katalin). - Megélt évek
száma. - Uralkodói jelkép. 4. Vádak

közepe! - Seres Rezső világsikert aratott dala: ... vasárnap. - Fölé ellentéte.
5. Margarin márkája. - A pincébe,
ahová mutatok. - Liftek márkája,
nálunk is. 6. Fémet megmunkáló. - A
Duna német mellékfolyója. Partján
épült München is. 7. Feladatot végrehajt. - Bizonytalan egyensúlyi helyzetű. 8. Kire hasonlíthat egy gyerek? Matuzsálemi korú. - Belgrád Gellérthegye. 9. Ingatlan után fizetendő
költség. - A szivárvány színeiben játszik. 10. Világhírű énekesnő: ... Turner.
- Agitáció, rövidítve. 11. Baltikumban
élő nép. - A dzsungel könyve farkasa.
- Tyúk tájszóval, és névelővel. 12.
Műsorszóró berendezés. - Bolti készlet
része. - Jód és lítium vegyjele. 13.
Oroszok kedvenc étele, tésztában hús.
- Régi súlyegység. - Drágakő. 14. Olasz
napilap: L’... (Jelentése: igazság). Toledo fele! - Sportág, névelővel. 15.
Valahol élő ember. - Helyet firtató kérdés. - Matematika diáknyelven.
Beküldendő a vastag betűs sorok
megfejtése.
A rejtvénypályázat nyertesei
Július-augusztusi rejtvényünk helyes
megfejtése a következő: IRÁN, DÉVA,
JÁK, TOGO.
A nyertesek: Darvas Lajos, 3720
Sajókaza, Sajó út 2.; Káldi Béláné,
8060 Mór, Kodály Z. u. 13.; Szabó
Nikolett, 8172 Balatonakarattya, Árpád
u. 67.
A nyereményeket postán küldjük el.

