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Az MSZOSZ
VII. Kongresszusának
Nyilatkozata

Ülésezett az MSZOSZ
VII. kongresszusa
November 19-20-án, Budapesten, a Hotel
Mercure-ben ülésezett a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége
VII. kongresszusa, melyen a BányaEnergia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetét tizennyolc küldött képviselte.
Az ünnepélyes megnyitást az MSZOSZ
Érdemérem kitüntetések átadása követte.
Az esemény után Pataky Péter elnök
kapott szót, aki megtartotta általános
vitaindítóját. Ezt követően Balogh Béla (a
VASAS Szakszervezeti Szövetség elnöke), valamint Sáling József (a KASZ
elnöke) - az illetékes munkabizottságok
elnökei -, szóbeli kiegészítést tett a beszámoló, illetve a program javaslathoz. A
kormány képviseletében Czomba Sándor
államtitkár szólt hozzá a kongresszuson
elhangzottakhoz.
Az MSZOSZ Elnöksége döntése alapján, Pataky Péter elnök, tizenegy
MSZOSZ Érdemérem elismerést adott át.
A Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének tagjaként vette át az
Érdemérmet Fábián Istvánné a szombathelyi STYL Ruhagyár szakszervezeti
bizottságának titkára, a bányász-, ruhásés textiles szakszervezet egyesülését
követően a Bánya-, Energia-, és Ipari
Dolgozók Szakszervezete Országos
Tanácsának tagja. Szakszervezeti titkári
funkciója mellett kétszer is megválasztották az Üzemi Tanács elnökének.
Kimagasló szakszervezeti munkájának
köszönhető, hogy a 2004 óta felszámolás
alatt álló és működő gyárban megőrizte a
szakszervezeti tagság és a gyár valamen�nyi munkavállalójának bizalmát.
Hámori István Péter, a Bánya-, Energiaés Ipari Dolgozók Szakszervezetének volt
alelnöke, a Bányamunkás című lap
főszerkesztője. Meghatározó szerepe volt
a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
létrehozásában, valamint a bányász
művelődés és hagyományápolás irányításában. A bányászati érdekvédelem mindennapi küzdelmeit több könyvében is
bemutatta. Irodalmi tevékenységéért
2002-ben MSZOSZ-Díj kitüntetésben
részesült. Jelenleg is fontos szerepet játszik a munkavállalói érdekvédelem nyilvánosságának szervezésében.
Az MSZOSZ Elnöksége az MSZOSZ
Érdemérem arany plakettjét adományozta
Keleti Tamásnak a Textilipari Dolgozók
szakszervezete volt főtitkárának, aki a

szövetség megalakulásától az MSZOSZ
Elnökség tagja, a Gazdálkodási és
Vagyonkezelési Bizottság volt vezetője.
Meghatározó szerepe volt az elmúlt évben
a bányász-, ruhás, textiles szakszervezet
integrációjában, a Bánya, Energia és Ipari
Dolgozók szakszervezetének megalakulásában.
Ezúton köszönjük meg a díjazottak
munkáját, gratulálunk kitüntetésükhöz!
A Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége (MSZOSZ) programjában prioritást a munkavállalói alapérdekek kapnak - mondta Pataky Péter, az MSZOSZ
elnöke vitaindítójában a szövetség beszámolóját, és a következő négy évre szóló
programját megvitató, elfogadó, valamint
tisztújító kongresszusának első napján.
Az elnök hangsúlyozta: az MSZOSZ
programjában az alapvető értékeket rögzítik, a szakszervezet azoknak az érdekeit képviseli, akiknek nincs más tulajdonuk, mint a munkaerejük, tudásuk,
képességeik, és ezeket viszik a piacra.
Az MSZOSZ elnöke szerint nagyobb
súlyt kell kapniuk a reálfolyamatoknak,
újra kell gondolni a szabadpiac működését, a piac, az állam és a szabályozás szerepét nemzeti és nemzetközi szinten.
Pataky Péter felszólalásában kiemelte:
a munkavállalókat megfelelő tudással,
képzettséggel lehet versenyképessé tenni,
ehhez pedig elengedhetetlen a képzés,
szakképzés,
oktatás
átalakítása.
Hozzátette: nem értenek egyet azzal,
hogy az atipikus formák elterjesztése
növeli a foglalkoztatást, a kölcsönzött
munkaerő kiszolgáltatott helyzetet teremt
a munkavállalók esetében, ehelyett a
fenntartható, tisztes megélhetést biztosító
munkahelyek kialakítását támogatják. A
hazai környezetet értékelve kiemelte:
2006-2008. között a konvergencia program jegyében működött az ország, a szakszervezetek kárenyhítés céljával tárgyaltak, illetve tiltakoztak. 2008-2010 között
a szakszervezetek válságkezelő programot kezdtek végre hajtani, és 2010 májusától új hatalomgyakorlási stílussal találták magukat szembe.
A beszámolási időszakról szólva
Pataky Péter kiemelte: a nehéz helyzet
ellenére az elmúlt négy év eredménye,
hogy a párbeszéd intézményét fenn tudták tartani. Kijelentette: fel kell építeni az
erős, autonóm párbeszéd rendszerét, és

meg kell tartani egy hatékony országos
háromoldalú egyeztetést. Ha hatékony
érdekképviseletet akarnak végezni, a
szakszervezeteknek a szétdarabolását
meg kell szüntetni - tette hozzá.
Pataky Péter kitért arra, hogy folyamatos vita volt a nyugdíjrendszer átalakításáról, az MSZOSZ álláspontja szerint
nem a nyugdíjrendszer egyes elemeit kell
változtatni, hanem az egészet fenntarthatóvá tenni. A szakszervezet a jövőben is
felemeli a szavát, ha olyan jelenséget
tapasztalnak a társadalomban, amely
alapértéket kérdőjelez meg. Ilyen például
az igazságos teherelosztás kérdése.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkár a kongresszuson az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, és a legfontosabb feladatok
között említette a foglalkoztatás bővítését. A Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára megismételte, hogy a kormány tíz év alatt 1 millió új munkahelyet
kíván teremteni, mert ha ez nem valósul
meg, akkor a nyugdíjelásásban, oktatáspolitikában, egészségügyben nem lehet
eredményt elérni. Ténylegesen és nem
statisztikailag akarják javítani a foglalkoztatottságot. Az államtitkár kihangsúlyozta: fontos az érdekegyeztetés rendszere, a hatékony működtetéséhez partnerséget várnak.
A vita lefolytatása után szavazásra
került sor. A küldöttek a beszámolót és a
programot egyhangúlag elfogadták.
A tanácskozás második napján a küldöttek meghallgatták Rajcsányiné Gróf
Gabriella, a Gazdasági Ellenőrző
Bizottság elnökének beszámolóját, melyet
vita után elfogadtak.
Ezt követően Rabi Ferenc, az
Alapokmány Bizottság elnöke tett szóbeli
kiegészítést az MSZOSZ Alapokmányának módosító javaslatához. A kongresszus, vita után, határozattá emelte a
javaslatot.
A küldöttek ezután megvitatták, majd
elfogadták a Kongresszusi Nyilatkozatot.
(A Nyilatkozat teljes szövegét közöljük!)
Utolsó napirendként a küldöttek megválasztották a szövetség új tisztségviselőit. Az MSZOSZ elnökének Pataky
Pétert, alelnökének Hernádvölgyi
Andreát, a GEB elnökének pedig
Rajcsányiné Gróf Gabriellát választották meg.

Mi, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége VII. Kongresszusának küldöttei tisztában vagyunk azzal, hogy alapvető változásokra van szükség a gazdaság- és társadalompolitikában, a közteherviselésben. A változtatásokat csak akkor támogathatjuk, ha azok
valódi egyetértésen alapulnak és a társadalom többségét alkotók, a munkájukból élők és a
nyugdíjasok jobb életminőségét szolgálják. A nemzeti együttműködés rendszere akkor lesz
több üres jelszónál, ha a kormányzó párt megváltoztatja az érdemi egyeztetést teljes mértékben nélkülöző eddigi parlamenti és kormányzati gyakorlatot.
1. A Kongresszus követeli, hogy az átalakítás terheit méltányosan osszák meg a különböző társadalmi csoportok között.
Az „egykulcsos és arányos személyi jövedelemadó” igazságtalanul és aránytalanul rendezi át a jövedelmeket a jelentős kisebbséget képviselő magas keresetűek javára, a munkából élő nagy többség kárára. Az adóváltozások negatív hatását tovább növeli a munkavállalók járulékterhének emelése. Meggyőződésünk, hogy egy munkavállaló sem érzi úgy,
hogy jobban jár, ha a söralátéten elférő adóbevallásából azt látja, hogy jelentősen csökkent
a jövedelme.
Az MSZOSZ kongresszusának küldöttei felhívják a tagság és a társadalom figyelmét
arra, hogy a költségvetési egyensúlyt biztosító különadókat, ha most közvetlenül nem, de
hosszabb távon a bérből és fizetésből élők, a fogyasztók fogják megfizetni.
Az MSZOSZ olyan társadalompolitikát sürget, amely az esélyegyenlőséget nem csak a
törvényekben fogalmazza meg, hanem azt az élet minden területén a gyakorlatban érvényesíti.
2. Elfogadhatatlannak tartjuk az országos bértárgyalásokon benyújtott kormány és munkáltatói javaslatot. A versenyszférában az általuk javasolt mértékek a reálkereset 3,5-5%-os
csökkenését eredményeznék. A kötelező legkisebb munkabérek nettó értéke továbbra sem
elegendő a megélhetéshez. A szakképzettséget igénylő munkakörre fizetendő kötelező bér
nettó összege is elmarad a létminimum értékétől. A közszféra számára ajánlott nulla százalékos keresetnövekedés sem lehet érdemi tárgyalási alap.
Az MSZOSZ korábban is tiltakozott az igazságtalan és aránytalan adóváltozások miatt.
Az Országgyűlésben elfogadott új adó és járulékszabályok nehéz helyzetbe hozták a tárgyaló feleket. Ennek ellenére szükségesnek és lehetségesnek tartjuk olyan bérmegállapodások létrehozását, amelyek megakadályozzák a reálkeresetek csökkenését. A versenyszférában eddig is teljesítményekkel alátámasztott béremelésekre került sor, a jövőben is ezt az
elvet kell érvényesíteni.
3. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk a nyugdíjrendszer átalakításáról.
A kongresszus küldöttei elutasítják a magán-nyugdíjpénztári tagok járulékainak tisztázatlan feltételekkel történő visszatartását, a magánpénztári ág elleni támadást, a rendszer
átalakításnak nevezett, kizárólag költségvetési indokú akciókat. Meggyőződésünk, hogy
szükség van a magyar nyugdíjrendszer olyan átalakítására, amelyben meg kell találni a
munka- és tőkefedezeti elemek helyes arányát, a kedvezmények és ösztönzők egyensúlyát,
a működtetés kereteit, hosszú távú, fenntartható biztonságát. A nyugdíjrendszer átalakítása
nem eredményezheti a jelen és a jövő nyugdíjasai életminőségének romlását. Az új rendszer kizárólag érdemi egyeztetés után kialakított széles társadalmi támogatottsággal hozható létre. A tárgyalások megkezdése nem halasztható.
4. Semmilyen különadó, költségvetési átalakítás nem tud tartós egyensúlyt létrehozni,
ha a foglalkoztatás belátható időn belül számottevően nem nő.
Az MSZOSZ - a kormányprogramhoz hasonlóan - szükségesnek tartja, hogy új, adózó
munkahelyek jöjjenek létre és elsősorban ettől növekedjen a foglalkoztatás. A kongresszus
ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés tervezetéből, az adórendszer várható hatásaiból nem látszik, hogy ez a folyamat beindulhatna. A kormány
továbbra is adós azzal a programmal, amitől valóban élénkülhet a belső piac, létrejöhetnek
új, minőségi és fenntartható munkahelyek. Nem láthatók azok az intézkedések, amelyek
eredményeként fehéredne a foglalkoztatás.
Elutasítjuk azokat a törekvéseket, amelyek a foglalkoztatás bővítése jelszava mögé
bújva a bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot növelő formák bevezetését szorgalmazzák.
A foglalkoztathatóság biztosítása miatt is, az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlyt kell
kapnia az oktatás minősége, eredményessége javításának, a piacképes, a piac igényeinek
megfelelő képzésnek, szakképzésnek.
5. Az MSZOSZ kongresszusa határozottan kiáll a jogbiztonság az alkotmányos keretek,
a demokratikus alapok megőrzéséért.
A kongresszus küldöttei aggodalommal figyelik azt a politikai gyakorlatot, amelyet a
kormányzó párt folytat. Tiltakozunk az európai joggyakorlattal is ellentétes, jogbiztonságot
támadó törvénymódosítások ellen. Ezek nem csak az eddig írott jognak, de a józan észnek
és a jó erkölcsnek is ellentmondanak. Elfogadhatatlannak tartjuk a törvények és kollektív
szerződések alapján járó tisztességes jövedelmek visszamenőleges megadóztatását.
6./ Az MSZOSZ VII. Kongresszusa összefogásra és közös cselekvésre hívja fel a szakszervezetek tagságát és a még nem szervezett dolgozókat, a nyugdíjasokat. Az összefogás
erejére, a szolidaritáson alapuló együttműködésre támaszkodva kell kialakítani a munkavállalók szervezett és eredményes érdekvédelmét. Szükséges és elodázhatatlan a szervezeti integráció annak érdekében, hogy mind országos, mind ágazati szinten még hatékonyabb
és eredményesebb szakszervezetek legyenek Magyarországon.
Budapest, 2010. november 20.
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„A gyõzelem megéri a küzdelmet!”
A Bánya-, Energiaés Ipari Dolgozók
Szakszervezetének
országos tanácsa
megbízásából Rabi
Ferenc elnök szólt
hozzá, a Program
vitájában.
Hozzászólását teljes terjedelmében közöljük.
Jó szerencsét! Tisztelt
Kongresszus,
Kedves
Kolléganők,
Kollégák,
Barátaim!
Amikor négy évvel ezelőtt
kongresszust tartottunk a
Vasas
Szakszervezeti
Szövetség
székházában,
arról beszéltünk, hogy van
egy kis remény arra, hogy a
gazdasági fellendüléssel,
növekedéssel jobb életminőséget tudunk teremteni az
általunk képviselteknek.
Bíztunk abban, hogy ez a
növekedés erősítheti a szakszervezetek pozícióit, a szervezettséget, együttműködést, s a munkavállalók számára, ezen keresztül, egy
erőteljesebb, határozottabb
érdekvédelmet
biztosít.
Aztán jöttek az utcai politizálás évei, jött egy nem
látott, nem tapasztalt - legalábbis a mi korosztályunk
által nem tapasztalt -, gazdasági válság, jöttek a konfliktusok, munkahelymegszűnések, az ezekkel kapcsolatos
érdekegyeztetések, a megállapodásra való törekvés.
Amikor az előző kongres�szuson tettünk egy program
pontot, az a pont az úgy
szólt, azért kell szervezkedni, összefogni és erősödni a
következő években, hogy a
szervezetünk
alkalmas
legyen a szükséges erő felmutatására is. Sajnos, ebben
nem sokat tudtunk előre
lépni.
Mi, az ipari szakszervezetekkel a részszövetség keretein kívül, létrehoztunk egy
jogi személyiségű szervezetet, amelynek az volt a célja,
hogy ez az együttműködés
erős ipari szakszervezetté
nője ki magát, amelynek
vannak területi szervezetei, s
vannak szakértők, akik segítik a tevékenységeket, s őket rendesen, tisztességesen meg tudjuk fizetni. A
vegyészszakszervezet kivételével
minden MSZOSZ tagszervezet részt
vett ebben a munkában, később csatlakozott hozzá a Húsipari Dolgozók
Szakszervezete is. Négy év egyeztető
munka után jutottunk el oda, hogy
most itt a kongresszuson a bányászok,
a ruhások és a textilesek nevében tudlak benneteket köszönteni.
Abban reménykedünk, abban
bízunk, hogy ez a kongresszus lökést
ad további összefogásra, s a szövetségen belül a többi ipari szakmában is
meg tudjuk alakítani az erős, együttműködő szakszervezetet. Bízom
abban, hogy ennek az élére a Vasas
Szakszervezeti Szövetség áll – úgy,
ahogy ezt megbeszéltük -, s együttesen meg tudjuk szervezni azt, amit
négy évvel ezelőtt végiggondoltunk és
tulajdonképpen elkezdtünk megépíteni.
Mi nyitottak vagyunk, a BDSZ legutóbbi kongresszusa ebben döntést
hozott.
Kell is, hogy összefogjunk, mert ma
elhangzott államtitkár úrtól, hogy
ötszázezer termelő-munkahely van
ma Magyarországon. A bányaiparban,
az elmúlt húsz-huszonöt évben har-

minckétezer munkahely tűnt el. Most
az utolsó szénbányászati munkahelyekért küzdünk. Itt is szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek
demonstrálni velünk az utolsó mélyművelési szénbányánk megmentése
érdekében. Akkor küzdünk a szénre
épülő villamos áram-termelésért,
amikor olcsón termelik a villamos
áramot ezek az egységek. Nem akarlak számokkal fárasztani benneteket,
de 800-900 Ft környékén termel egy
giga joule-t az oroszlányi szenes
erőmű, a gáz tüzelőanyagú erőműben
ez kb. 1900 – 2000. – Ft/giga joule.
Most azért harcolunk, hogy az utolsó
mélyművelésű szénbányában még
egyáltalán maradjon munkahely.
Sajnos a múlt héten kaptunk egy rossz
hírt: egy egymilliárd forinttal már
támogatott projekt – a külszíni szénbányászatra épülő mátrai fejlesztés –
megállt, megállították.
Meggyőződéssel vallom – nem csak
a szénbányászati munkahelyekre
vonatkozóan –, hogy Magyarországon
ipari munkahelyek teremtése nélkül
nem lehet a foglalkoztatási biztonságot megadni. Egy kitermelő-iparági
munkahely három-négy munkahelyet
hoz magával. Nem lehet engedni,
hogy Magyarországon legyen egy-két
ipari skanzen, s ne legyen semmilyen

ipari termelés. Kutatás, fejlesztés,
innováció és környezetbarát ipari
munkahelyek kellenek. Ezen a területen át kell gondolni, hogy milyen
ágazatpolitikák, szakpolitikák vannak. Támogatom a Programot, amibe
ezt beleírtuk, s remélem, hogy ezen a
területen közösen is tudunk előrelépni.
Ehhez még valamit hozzátennék.
Az elmúlt négy évben az európai ágazati párbeszédben eredményeket
értünk el. Itt ülnek olyan kollégák,
akik vezetnek ágazati párbeszéd
bizottságot, akik ágazati szakszervezetek szociális párbeszéd bizottságaiban érdekeltek, azok elnökei. Ha a
közös munka, a nemzetállam és az
európai szint egymásra épülésének az
egységét meg tudjuk teremteni, akkor
tudunk majd új, fenntartható munkahelyeket létrehozni, tudunk egy kis
ipari kitekintést adni, s talán ami a
legfontosabb, amit elkezdtünk közösen azt végig tudjuk vinni. Folyamatos
belenövéssel, gazdasági növekedéssel
tudunk talán európai ágazati megállapodásokat is kötni.
El kell indulni ebbe az irányba.
Amiről még szólni kell. Az autonóm ágazati szociális párbeszéd fontos. Ágazati kollektív megállapodások, alágazatiak vagy szakágazatiak

kellenek. Elhangzott a vitában, hogy e
nélkül nem lehet a munkahelyeken
jelentős biztonságot adni. Kiterjesztett
ágazati kollektív szerződésre a mai
magyarországi viszonyok között
szükség van. Örülök annak, hogy itt
van a LIGA Szakszervezetek elnöke,
meghallgatja a vitát is. Abban bízom,
hogy a konföderációk is megértik,
hogy szükséges az összefogás. A villamosenergia-ipari szakszervezettel,
amely a LIGÁ-hoz tartozik, mi kiváló
kapcsolatokat ápolunk, s közösen dolgozunk az alágazati kollektív szerződés területén. Remélem, hogy ez át
fog húzni, s a konföderációk együttműködésével a mátraházi gondolatok
újra felerősödnek, amelyik arról szólt,
hogy az együttműködést keressük.
Keressük azokat az összekötő elemeket, amelyek közös alapon adhatnak a
munkavállalók számára jobb érdekvédelmet és nem azt nézzük, hogy hol és
milyen módon lehet a másikat gyengíteni. Nagyon bízom benne, hogy ez az
összefogás megvalósul. Azért is, mert
elfogadhatatlan az, hogy beszélünk a
nők negyvenéves munkaviszony utáni
nyugdíjba vonulásáról, beszélünk a
korengedményes nyugdíjról, beszélünk a korkedvezményről, beszélünk
a rehabilitációsok problémáiról,
beszélünk a 98%-os különadóról,

amikről
az
Országos
Érdekegyeztető Tanácsban
kellene vagy kellett volna
megállapodni. Amennyiben
ez megtörténik, akkor nincsenek olyan találgatások,
mint itt a kongresszuson. Az
utolsó hírek alapján én meg
úgy tudom, hogy bejött a
negyven évnél egy új kategória, ami nem volt: a jogosultsági idő. Ami azt jelenti,
hogy az iskolaévek és a munkanélküli időszak nem számítanak be a nyugdíj kiszámításánál, minden más egyéb
igen. Úgy értesültem, hogy a
negyven évnél a gyerekek
számát úgy veszik figyelembe, hogy ki volt GYED-en,
GYES-en, stb. Más meg úgy
tudja, hogy negyvenkét év
után lehet elmenni. Ezek
azok a bizonytalanságok,
amelyek a munkavállalókat
nap, mint nap érik. Ők kiszámíthatóságot, biztonságot
akarnak, s ha ezt az OÉT-ben
és az ágazati egyeztetésben
nem tudjuk elérni, akkor
végig kell gondolnunk: alkalmasak vagyunk-e a funkciónk betöltésére.
Ez a kormány az erő kormánya. Kétharmados felhatalmazással
megmondja,
hogy mit kell a munkáltatóknak képviselni, mit kell a
munkavállalóknak adni, mert
ők erre is kaptak felhatalmazást, tájékoztatott bennünket
elnökünk
az
OÉT-ban
elhangzottakról. Ha ez így
van, akkor azt mondják ki,
hogy a szakszervezetekre
semmi szükség.
Tisztelt Kongresszus!
Amennyi eredmény, tudás
van ebben a szakszervezeti
mozgalomban, annak alapján
állítom, hogy ha a munkavállalói oldalon az elnökök
összeülnek, húsz év gyakorlat
után sok esetben többet tudnak, mint a magyar kormány
a magyar valóságról, a törvénykezésről, azok előzményeiről, egyebekről. Ezt a
tudást nem szabad hagyni
elveszni.
Azt sem, amit a szakképzésben elértünk az elmúlt
négy évben. Kialakult a
Regionális
Fejlesztési
Bizottságunk mentén egy
szaktudás és egy MSZOSZ szakértői
kör, akik már értenek is a szakképzéshez. Ebben a négy évben a szakképzési területen elértük, hogy három,
százmillió forint feletti projektet tudtunk végigvinni. Az egyik a munkaerő-piaci ismeretek átadása a pedagógusoknak, hogy oktassák a gyerekeket, a másik az SZGT megvalósított
programja a válság kapcsán, pályaválasztás és orientáció, hogyan kell segíteni a rászoruló munkavállalókat. A
textiliparban megvalósult egy nagyon
jó projekt, ahol azt próbáltuk modellezni, hogy milyen szaktudás kell egy
fiatalnak, hogy megállja a helyét az
európai munkaerő-piacon. Én azt
várom, hogy ezek az eredmények
adódjanak össze, a szakszervezetek
mutassák meg magukat, beleértve a
nagy tapasztalattal rendelkező nyugdíjasokat is, s ez az összefogás teremtsen a következő négy évben egy új
minőséget.
Ez a kongresszus, ebből a szempontból vízválasztó, hiszen nem sok
ilyen lehetőségünk lesz már.
1890-ben egy százezres tüntetésen
azt mondták elődeink, hogy „munkások szervezkedjetek, a győzelem megéri a küzdelmet!”. Ez ma is igaz.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
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Borbála Nap, 2010.
A 2010 évi Szent
Borbála napi országos
központi ünnepség,
december 3-án került
megrendezésre
a
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium,
a
Magyar Bányászati
Szövetség, a BányaEnergia és Ipari
Dolgozók
Szakszervezete, valamint
az Országos Magyar
Bányászati
és
Kohászati Egyesület
közös szervezésében.
Az elnökségi asztalnál Dr. Fónagy
János a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára, Horváth
Péter a Magyar
Energia Hivatal elnöke, Jászai Sándor a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal elnöke, Holoda
Attila a Magyar Bányászati Szövetség
elnöke, Rabi Ferenc a Bánya- Energia
és Ipari Dolgozók Szakszervezete
elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület elnöke, Mosonyi György a
MOL Nyrt vezérigazgatója, Dr.
Tihanyi László a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar dékánja,
Dr. Gácsi Zoltán a Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar
dékánja, valamint Dr. Zoltay Ákos az
MBSZ ügyvezető főtitkára az ünnepség levezető elnöke foglalt helyet.
A Magyar Himnusz eléneklése után

a levezető elnök köszöntötte az ünnepség résztvevőit, az elnökség tagjait,
majd a résztvevők egyperces néma
felállással emlékeztek meg a bányászatban és kohászatban elhunytakról,
illetve a vörösiszap katasztrófa áldozatairól.
A rendezvény ünnepi hangulatát
növelendő Pitti Katalin operaénekesnő kedveskedett előadásával a meghívott vendégeknek.
Ünnepi beszédet Dr. Fónagy János a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára mondott,
majd Holoda Attila a Magyar
Bányászati Szövetség elnöke köszöntője hangzott el.
Az ünnepségen „Szt. Borbála

érem”, „Miniszteri elismerés” miniszteri kitüntetések, valamint „Magyar
Bányászatért” szakmai érdemérem és
emlékérem kitüntetések kerültek
átadásra.
Ezt követően Holoda Attila az
MBSZ elnöke az ünnepi elnökség
tagjainak átadta „A magyar bányászat
évezredes története” c. könyv IV.
kötetét.
Szt. Martin színvonalas műsorát
követően a „Bányász himnusz” és a
„Kohász himnusz” eléneklésével
zárult az ünnepség hivatalos része, az
ezt követő állófogadáson Dr. Nagy
Lajos az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület elnöke mondott pohárköszöntőt.

Kitüntetettjeink

Szt. Borbála napi országos központi ünnepség
2010. december 3.
Lelkiismeretes, bányászattal kapcsolatos tevékenységéért „Borbála
Érem” kitüntetésben részesült:
Bérces Tamás a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal bányafelügyeleti
főmérnöke, Búzás Márton a Vértesi
Erőmű Zrt. biztonsági mérnöke, Dr.
Csete Jenő a Miskolci Egyetem Kőolaj
és Földgáz Intézet docense, Derekas
Barnabás a Mátrai Erőmű Zrt. bányászati stratégiai igazgatója, Holoda
Attila a MOL Nyrt Eurázsiai kutatástermelési igazgatója, Lőrinc Mihály a
Mátrai Erőmű Zrt Központi Karbantartó
Kft. munkavédelmi főelőadója, Máy
László a MECSEK ÖKO Zrt zagytéri
részlegvezetője, Nagy Sándor a
Kvarchomok Bányászati és Feldolgozó
Kft. ügyvezető igazgatója, Pozsár
Sándor a KŐKA Kft. Komlói
Andezitbánya felelős műszaki vezetője,
Somfai Attila a MOL Nyrt Közel-Kelet,
Afrika és Kaszpi régió kutatás-termelés
igazgatója, Dr. Sümegi István a
Miskolci Egyetem Geotechnikai
Berendezések Tanszék volt oktatója,
kutatója, Szarkándi János a DunaDráva Cement Kft elnök-vezérigazgatója, Varga Károly Zsolt a RAG
Hungary Kft ügyvezető igazgatója

Lelkiismeretes kohászattal kapcsolatos tevékenységéért „Borbála
Érem” kitüntetésben részesült:
Dr. Csirikusz József az OMBKE
Vaskohászati Szakosztály Budapesti
Helyi Szervezet elnöke, és Dr. Hatala
Pál a Magyar Öntészeti Szövetség
ügyvezető főtitkára.

„A közösségteremtõ erõ nem hagyja
eltûnni hivatásukat!”
Dr. Fónagy János ünnepi megemlékezése
Tisztelt, Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Ünneplők!
A mai világunkban egyre jobban
elfordulunk azoktól a hagyományoktól,
amelyek évszázadokon keresztül hitet,
erőt, kitartást adtak az embereknek, az
egyes szakmák művelőinek. Szeretnénk
ellenállni a józan ész kísértésének, s azt
mondani, hogy a harminchárom, szerencsésen
megmenekült,
chilei
bányászra maga Szent Borbála vigyázott a mélyben és segítette őket a felszínre. Ugyanakkor a televíziós képek
egy hatalmas mentőakció diadaláról
árulkodtak. Én azonban másként látom.
Meggyőződésem, hogy ennél sokkal
több történt. Ami az embereket kimene-

kítette a föld mélyéből az a saját töretlen hitük volt.
Ma a bányászok és kohászok közössége egy védőszentre emlékezik, a
bányászokat és a kohászokat ünnepli.
Együtt azokkal, akik megmenekültek
Chilében, s szerte a világon szorít azokért, akik talán most is reménykedve
várják a segítséget valahol egy beszakadt tárna mélyén. Főhajtással emlékezünk azokra, akik ma már nem lehetnek közöttünk, némán gondolva barátokra, kollégákra, munkatársakra.
Amikor reájuk emlékezünk, a tudásukra, az emberi tartásukra, a megújulás,
az egymásra utaltság, a kihívások, az
eredmény, a kötelesség és a muszáj,
hogy a feladatot el kell végezni, a társadalom megbecsülésének érzése vetül
egymásra.
Hasonló érzések, gondolatok fogalmazódnak meg a körünkben lévők
többségében is. Ebbe, ismerve Önöket,
biztos vagyok.
Tisztelt Meghívottak!
Önök egy szoros közösséget alkotnak, de hatással voltak és vannak a
tágabb környezetükre is. Ennek az oka
az lehet, hogy szakmájukban nincs
egyéni teljesítmény, ezekben a szakmákban mindig a kollektív csapatmunka hozza meg az eredményt. Ez a
közösségteremtő erő, nem hagyja eltűnni hivatásukat. Ez az az erő, ami miatt
öröm eljönni Önökhöz. Ezt a közössé-

get egy nehéz, de szép szakma írott és
íratlan törvényei, a hagyományok, a
veszélyes, s a nehéz munkakörülmények formálták kontinenseken átnyúló
közösségé.
Éppen ezért örömmel veszek részt a
kitüntetések átadásában, hiszen tudom,
hogy a bányász és kohász szakma sok
áldozat meghozatalát igényli a munkavállalóktól, sőt olykor családtagjaiktól
is. Biztos vagyok benne, hogy a kitüntetések jó helyre kerülnek, s biztos
vagyok abban is, hogy kollégáinkra,
személyes példamutatásuk révén hatással lesznek ezek a kitüntetések, elismerések, és jobbra és többre ösztönzi őket
is.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

„Miniszteri
elismerés”-ben
részesült:
Márton Béla a Magyar Horizont
Energia Kft kutatási csoportvezető
geológusa, Pataki László a MOL
Nyrt KTD bányamérési és birtokjogi
vezetője, Ruttkai Mária a COLASÉSZAKKŐ Bányászati Kft gazdasági
igazgatója.
„Magyar Bányászatért” szakmai
érdemérem kitüntetésben részesült:
A hazai szénhidrogén bányászat
átalakításban, korszerűsítésében és
európai színvonalú működtetésében
végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Gajda Mihály a MOL Nyrt KutatásTermelés Divízió Magyarországi
Mezőfejlesztés és Termelés vezetője.
Az infrastrukturális fejlesztések
minőségi és biztonságos alapanyag
ellátás érdekében végzett kiemelkedő
szakmai tevékenysége elismeréseként
Laub Ernő a Basalt-Középkő
Kőbányák Kft ügyvezetője.
A bányászat geo technikai és környezetvédelmi felsőfokú szakember
ellátása, hazai és nemzetközi szintű
fejlesztése, színvonalas biztosítása
érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkásságának elismeréseként
Dr. Mádai Ferenc a Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi
Kar dékán-helyettese.
„Magyar Bányászatért” emlékérem kitüntetésben részesült:
A hazai mangánbányászat hatékony működtetéséért, fejlesztéséért
Farkas István A MANGÁN
Bányászati és Feldolgozó Kft ügyvezető igazgatója.
Werner Norbert a Szlovákiai
Bányászati Szövetség, valamint a
Szlovákiai Bányász Hagyományőrző
Társaságok Egyesülete tagja, aki a
bányászati hagyományőrzést és nemzetközi együttműködést kiemelkedő
munkájával segítette.
BDSZ Emlékgyűrű kitüntetésben részesült:
Csillag László és Kolláth János, a
Bakonyi Bauxitbánya Szakszervezetének tagjai.
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Könyvbemutató
a BDSZ- ben
Négy
évvel
„A
magyarországi bányaipari szakmunkásképzés története”c. könyv
és két esztendővel „A
magyarországi bányászati szakközépiskolák története 19491996” c. könyv megjelenése után mutatták
be az érdeklődők és
meghívottak számára
a hazai bányászati
oktatás történetének
újabb, harmadik egyben befejező kötetét
„A magyarországi felsőfokú
bányaipari
szakoktatás
története”című könyvet.
Az Országos Bányász Kulturális és
Hagyományőrző Szövetség nevében
Németh Éva elnök köszöntötte a
könyvbemutató résztvevőit és könyv
szerzőit. Közülük is mindenekelőtt dr.
Böhm József, dr. Krisztián Béla, dr.
Ravasz Éva, dr. Sasvári Zoltán és dr.
Zsámboki László részére mondott
köszönetet azért az igényes és színvonalas szakmai munkáért, amelyet a
könyv megírása során végeztek.
Megköszönte
továbbá
Borbély

Ezt követően Hámori István Péter a
BDSZ volt alelnöke, a „Bányamunkás”
felelős szerkesztője, a könyvek olvasó
szerkesztője beszélt és méltatta az
újabb könyvkiadás és a sorozat jelentőségét.
Dr. Böhm József a Miskolci Egyetem
volt dékánja a téma legilletékesebb
szakértője felszólalásában hangsúlyozta , az OBKSZ segítségével megjelentetett könyvsorozat méltó részét
képezi a témában ez idáig megjelent
bányászati szakirodalomnak, mind a

Trilógia a bányászképzésrõl
„Nagy és hiánypótló munkára vállalkoztak a Szerzők, amikor a hazai bányász
szakmunkásképzés történetét a legapróbb
részletekre kiterjedő gondossággal, tudományos igényességgel feldolgozták.”
Így szól „A magyarországi bányaipari
szakmunkásképzés története” című
könyv Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke által
írt előszavának első mondata. Ezzel a
mondattal indult el – négy évvel ezelőtt
- az a reményteljes vállalkozás, mely
célul tűzte ki a bányászképzés különböző
szintjeinek megismertetését, az iskolai
keretek között zajló oktatási tevékenység
feltárását, az oktatók és intézmények
bemutatását, a korok és korszakok oktatáspolitikájának alakulását egy ország
iparát meghatározó szakma szemüvegén
keresztül láttatva.
A szakmunkásképzést bemutató egyszeri vállalkozásnak indult, trilógia lett
belőle.
Szólhatnék én itt most a Lisszaboni
Szerződésről, amelyben az Uniós tagállamok leteszik voksukat a tudásalapú társadalom mellett, hiszen a fenntartható fejlődés nem képzelhető el másként, mint
állandó tanulással, képzéssel, továbbképzéssel, folyamatosan lépést tartva a kor
követelményeivel, a gazdasági és társadalmi elvárásokkal.
Idézhetném Széchenyi Istvánt, aki az
országnak kiművelt emberfők sokaságát

kívánta ahhoz, hogy Magyarország európai maradhasson. Fontos gondolatok,
megszívlelendő tanácsok és kötelességek.
Ami számunkra ebből tanulságként
levonható az mégiscsak az, hogy a
magyarországi bányászképzés letette
névjegyét az európai szakmakultúrák
asztalára, nincs szégyenkeznivalója, sőt
igen büszke lehet arra, hogy e tekintetben
mindig élen járt.
Egyszeri vállalkozásnak indult, trilógia
lett belőle, írtam az imént, hiszen a szerzők nem elégedtek meg az alapok lerakásával, jó mesteremberek módjára felépítették a házat. „A magyarországi bányaipari szakmunkásképzés történetét” „A
magyarországi bányászati középiskolák
története 1949-1996” követte, s a virtuális
épületre „A magyarországi felsőfokú
bányaipari szakoktatás története” című,
most megjelent könyvvel került fel a tető.
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete kezdettől fogva felkarolta
az Országos Bányász Kulturális és
Hagyományőrző Szövetség kezdeményezését. (Mellékesen, inkább érdekességként jegyzem meg, hogy a három könyv
négy év alatt (2006-2008-2010) jelent
meg, s eközben – a fejlődést is szimbolizálva – mind a Kulturális Szövetség,
mind az ágazati szakszervezetünk neve
megváltozott.)
A BDSZ támogatta a könyvek létrejöt-

tét. Kongresszusi Programjában kiemelt
figyelmet fordít a bányász szakmakultúra
tradícióinak gondozására, azok bemutatására és ápolására. Fontosnak tartja a
múlt feltárását, melynek igen lényeges
szelete a bányászképzés.
Megalapozott képzés nélkül, tudományos háttér nélkül nem érhetett volna el
olyan kiemelkedő eredményeket, nem
adhatott volna olyan kreatív szakembereket, találmányokat és szakmai újításokat,
technológiákat a társadalmaknak, a gazdaságoknak, a bányászatnak, mint amilyeneket adott, s amelyek öregbítették
hírnevünket a világban.
Fontos, hogy ilyen könyvek íródjanak.
Bemutatva az utókornak, hogy milyen
volt a bányászat képzési rendszere, felépítése, hogy milyen intézményekben és
milyen kiváló pedagógusok oktatták a
jövő bányász műszaki gárdáját. Mely
jövő mozgástere – legkevésbé sem a képzésben résztvevők hibájából – napjainkra
beszűkült.
Dr. Krisztián Bélát, a trilógia mindhárom részében alkotó szerzőjét idézem,
aki a most megjelent könyv bevezetőjét
így fejezi be:
„A bányászat képzés-történeti feltárása
e kötettel remélhetőleg nem zárul le.
Vannak, lesznek, akik az eddigieken túl
tovább folytatják a feltáró munkát, gazdagítva a bányászat és ezzel az ország
történetének megismerését…A gazdaság
építésében, újjáépítésében korszakos
jelentőségű alap- és középfokú képzés
ötven éve része, ma már csak emléke a
hajdan volt sokágú képzőrendszernek.
Elmúlásuk azt a változást tükrözi, ami
minden szakmai megújulás következménye, további távlatokat nyitva a hazai
bányászati képzés újabb korszaka számára.”
Így legyen!
(Elhangzott 2010. november 23-án „A
magyarországi felsőfokú bányaipari
szakoktatás története” c. könyv bemutatóján)
Hámori István Péter

Kérés az Olvasóhoz
Anikónak, Németh Gézának, dr. Horn
Jánosnak és Bónis Jánosnak azokat a
kiegészítő írásokat, amelyekkel tovább
gazdagították, színesítették a könyv
anyagát.
Az elnök asszony emlékeztetett
arra, a szövetség elnöksége öt évvel
ezelőtt határozta el, hogy három kötetben összefoglalva feldolgozza és kiadja a magyarországi bányász képzés
történetét azzal a céllal, hogy tovább
gazdagítsa a bányász hagyományokat,
segítse azok megismerését.
A könyvkiadás munkálataiban mindenekelőtt dr. Krisztián Béla és
Németh Géza urak vállaltak kiemelkedő szerepet, szerzőként, szerkesztőként és szervezőként egyaránt.
Nélkülük ez a vállalkozás nem járt
volna sikerrel. Köszönet érte mind
kettőjüknek.
Ezúton mondunk köszönetet a sorozat megjelenését segítő szponzor szervezeteknek a nyújtott támogatásért.
Külön köszönjük a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal, a MOL Magyar
Olaj-és Gázipari Nyrt és a Magyar
Villamos Művek Zrt támogatását.
Nélkülük ezek a könyvek nem jelenhettek volna meg.
Végül köszönet mindenkinek, akik
munkájukkal, tanácsaikkal, véleményükkel hozzájárultak munkánk sikeréhez elősegítve, hogy a 60.
Bányásznap alkalmából- annak tiszteletére- egy újabb kötettel tudtuk gazdagítani a bányászat sokszínű irodalmát, fejezte be beszédét az OBKSZ
elnöke.

bányaipari szakmunkás és technikus
képzés múltjának megőrzése, mind az
egyetemi oktatás jelene és jövője
szempontjából is figyelemre és elismerésre méltó vállalkozás. Ezért is
vettem részt, vállaltam szerepet a harmadik kötet megírásában.
Dr. Buzási István okleveles bányamérnök a sorozat lektoraként vett részt
a munkában és mondott véleményt a
magyar bányászati oktatás egészét
összefoglaló kötetek jelentőségéről.
Dr. Krisztián Béla a háromkötetes
munka egész folyamatának szakmai
irányítója, szerzője és tudományos
koordinátora meggyőző szenvedéllyel
beszélt a könyvek megszületéséről.
Történelmi párhuzamot vonva a hazai
bányászat és a képzés alakulása között
elemezte azok kölcsönhatásait az
utóbbi félévszázad folyamán. A harmadik kötet részletesebb ismertetésekor fontosnak tartotta kitérni azokra
az írásokra is, amelyek részben a
selmeci történések kiegészítését, részben sajátos bányászéletutak, életsorsok bemutatását szolgálták.
Németh Éva elnök, a szövetség
nevében, ismételten köszönetet mondott és szerény ajándékot adott át a
könyv szerzőinek, akik- az előző szerzőkhöz hasonlóan- teljesen ingyen
vállalták és végezték munkájukat. A
bemutató minden résztvevője tiszteletpéldányt kapott a könyvből, amelyet a szerzők a helyszínen kérésre
dedikáltak.
Bónis János

Egy évvel ezelőtt is kéréssel fordultunk
az egyetemes magyar bányászatban dolgozó aktív és nyugdíjas munkavállalókhoz kérve, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át szakszervezetünk alapítványai
számára ajánlják fel.
E helyen is köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig is SZJA-juk 1%-ával
támogatták Alapítványainkat.
Szeretnénk tájékozatni arról, hogy a
Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetén belül két olyan alapítványunk működik, melyek részére az 1996.
évi CXXVI. törvény alapján az 1%-os
támogatás felajánlható.
Tisztelettel kérjük, hogy segítsen
abban is, hogy közvetlen családtagjai,
ismerősei is a BDSZ alapítványai részére
ajánlják fel a befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Szeretnénk biztosítani Ön/öke/t arról
is, hogy a felajánlott összegek az alapítványokban megfogalmazott célokra
kerülnek felhasználásra.
Bányászokért Alapítvány
adószáma: 19662240-1-42
A Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetéhez tartozó szakszervezeti
tagok szociális, kulturális, jóléti, foglalkoztatási, egészségügyi, képzési-oktatási, üdültetési, segélyeztetési lehetőségeinek javítása, megfelelő szervezeti keretek és kiegészítő támogatási lehetőségek
biztosítása a munkanélkülivé vált bányászok megsegítésére annak érdekében,
hogy alkotó emberként találják meg
helyüket a társadalomban.
Az alapítvány céljainak
megvalósítása érdekében:
- Munkanélkülivé vált vagy egyéb
okból rászoruló szakszervezeti tagok
részére pénzbeli segélyt folyósít.
- Minden olyan esetben, amikor a közvetlen pénzbeli támogatás nem nyújt

megfelelő segítséget (pl. egyedülálló
ápolása vagy ellátása), természetben
nyújtott szolgáltatásokkal segíti a rászorultakat.
- A közép- és felsőfokú bányászképzésben résztvevő tanulók, hallgatók javára ösztöndíjakat adományoz, ill. egyéb
támogatásokat ad annak érdekében, hogy
elméletileg jól megalapozott szaktudásukkal képesek legyenek a szakma sokoldalú fejlesztésére a mindenkori műszaki,
gazdasági körülményeknek megfelelően.
- Elősegíti, ill. lehetőségeihez mérten
anyagilag támogatja a munkavégzésből,
a munkahely sajátosságaiból adódó
egészségügyi problémák, károsító hatások megelőzésére, időben történő megismerésére irányuló kutatásokat.
- Anyagi eszközökkel segíti a megbetegedett bányászok - különös tekintettel a
foglalkozási megbetegedésekre és a balesetekre - hazai és külföldi gyógy- és
szanatóriumi kezelését, gyógyászati
segédeszközök, gyógyszerek, valamint a
gyógyításhoz szükséges műszerek, felszerelések beszerzését.
- Szakirányú tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, ill. támogat, szakemberek külföldi tanulmányutakon való részvételét segíti.
- Részben vagy egészben átvállalja az
egyes szakszervezeti tagok, azok családtagjai üdülési költségtérítését, támogatja
a saját tulajdonú bányászüdülők működését.
- Segélyben, képzési vagy átképzési
támogatásban részesíti a felszámolásra és
bezárásra kerülő bányavállalatoktól,
bezárt aknaüzemektől elbocsátott szakszervezeti tagokat, továbbá támogatja
ezen tagok áttelepülését, pályamódosítását és újrakezdését.
Bányász Kultúráért Alapítvány
adószám: 19639439-1-42

Megfelelő anyagi alapot biztosítani
olyan közösségi célú és közérdekű tevékenységek és vállalkozások támogatására, amelyek elősegítik
- a bányász településeken működő
művelődési intézmények, egyesületek,
egyesülések működéséhez és a bennük
folyó kulturális, művelődési, oktatási,
képzési, művészeti nevelő és szórakoztató tevékenységhez szükséges feltételrendszer kialakulását és működését, a
lakóterületi közművelődési tevékenység
erősítését,
- a haladó bányászhagyományok szakma-kultúra - ápolását, megőrzését,
- a dolgozók képzését, a munkanélkülivé váltak képzését, átképzését.
Kérjük, hogy legyen/legyenek támogatóink és a 2009 évi adóbevallással együtt
a formanyomtatványt kitölteni, és az
APEH-hez beküldeni szíveskedjék/szíveskedjenek. (akinek a munkáltatója
készíti az adóbevallását, a nyilatkozatot a
munkáltatónál kell leadnia).
Önöknek ez nem jelent többletkiadást,
azonban ily módon segítségükkel hozzájárulhatnak alapítványaink célkitűzéseinek megvalósulásához.
Támogatását remélve és azt előre is
megköszönve kívánok: Jó szerencsét!
Dr. Horn János

1%
Mindkét Alapítványunk ez úton
köszöni meg a 2009-es évben kapott
SZJA 1%-ot. A beérkezett összegeket
- Bányász Kultúra Alapítványra
118.146.-ft
- Bányászokért Alapítványra
56.309.-ft,
az Alapítványokban megfogalmazott célokra használtuk fel.
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Válaszra várva
Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezet
ME ZRt Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Címzett:
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Dr. Fellegi Tamás miniszter úr,
Bencsik János államtitkár úr, Kovács Pál helyettes államtitkár úr,
Olajos Péter helyettes államtitkár úr.
Tisztelt Miniszter úr, Tisztelt államtitkár és államtitkár-helyettes urak!
Örömmel vettük a 1247/2010. (XI.18.) számú Kormányrendeletben foglaltakban, hogy az Önök irányítása alatt megalakul az önálló klíma- és energiaügyi államtitkárság.
Fogadtuk ezt örömmel annak okán is, mivel így az ország energiastratégiája, az azt jelentősen meghatározó klímapolitika és zöldgazdaság fejlesztése,
a jövőben egy szakmai irányítás alá tartozik.
A Mátrai Erőmű ZRt-nél működő két reprezentatív szakszervezet nevében
azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy az alábbi kérdésben
szíveskedjenek álláspontjukat velünk közölni.
Kérdésünk a következő:
Mi a Kormányzati erők álláspontja, a villamos-energia termelés szempontjából egyetlen nagyobb mennyiségben fellelhető hazai nyersanyag-forrás, a
lignit hasznosításával kapcsolatban? Különös tekintettel érdeklődünk azért
is, mert a választási kampány időszakában – és jelenleg is – hangsúlyos kommunikációt élvez hazánk energia importfüggőségének csökkentési szándéka!
Kérdezzük ezt azért is, mivel köztudott, hogy a közelmúltban, a Mátrai
Erőmű Zrt-nél tervezett korszerű 440 MW-os lignittüzelésű blokk beruházásától, mindkét meghatározó tulajdonosunk (MVM és az RWE) elállt.
Kérdezzük ezt arra való tekintettel is, hogy a jelenlegi berendezéseinktől
jóval magasabb hatásfokon működő, és lényegesen kisebb CO2 kibocsátású
létesítmény megvalósítása jelentős mértékben hozzájárult volna a hazai széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez, és ezzel hazánk klímapolitikájának kedvező nemzetközi megítéléséhez.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Mátrai Erőmű ZRt Északmagyarország egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató társasága, a beszállító cégek és az erőmű melletti ipari park munkatársaival közel 6000 főnek
(és családjaiknak) biztosít jövedelmet, megélhetést!
A Részvénytársaság munkavállalóinak nevében aggodalmunkat fejezzük
ki, megélhetésünk közel jövőbeni alakulásáért. Helyzetünket súlyosbíthatja,
hogy 2013-tól új szakasz kezdődik a széndioxid-kibocsátási kvóták elosztási
rendszerében (2009/29/EK irányelv). Amennyiben 2011. szeptember végéig a
magyar Kormány nem nyújtja be az Európai Unió szakbizottságához
Nemzeti Fejlesztési Tervét, amely tartalmazná a 2013-tól fokozatos csökkenés mellett, a magyar CO2 kibocsátó termelők részére szükséges kvóta egy
hányadához való ingyenes hozzájutást -70%-ról indul-, a Mátra rendkívül
nehéz gazdasági helyzetbe kerülne. A CO2 költség tőzsdei árának beépítésével a termelői árunk drasztikus emelkedésével kell számolni.
Ráadásul kevés esély lenne a környezetvédelmi technológiák fokozatos
beépítésére, a szükséges fejlesztésekhez tőkeerős beruházók meggyőzésére.
Ez magában hordozza a bányászati és villamosenergia-termelés fokozatos
csökkentését, ebből következően a létszám-elbocsátásokat. Az Északmagyarországi munkaerőpiacot ismerve, az elbocsátott munkavállalók tömeges elhelyezkedésére nincs esély.
Szeretnénk jelezni, hogy a Társaság menedzsmentje elkötelezett a cég
hosszú távú működésének fenntartásában, ezért több modellt is kidolgozott
(fokozott zöldenergia termelés, szemét-égetés stb.), ugyanakkor érdekvédelmi szervezeteink meggyőződése, hogy bármelyik változat életképességéhez
a Kormány, illetve a támogató politikai akarat elengedhetetlen feltétel!
Fentiek okán tisztelettel kérjük Önöket, hogy szakmai és politikai szándékukban, cselekvésükben vegyék figyelembe szakszervezeteink véleményét,
amit előre is köszönettel veszünk.
Válaszukat várva, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánva, tisztelettel:
Visonta, 2010. november 25.
Medveczki Zsolt
MEVISZ-titkár

Pápis László
BDSZ titkár

„Hogy hamarabb odaérjünk”
Beszélgetés Vladimir Topalovval, a bolgár
bányászszakszervezet elnökével
A magyar Bánya-, Energia. és Ipari
Dolgozók Szakszervezete által megnyert,
ám több nemzet bányászszakszervezeteinek részvételével megrendezett projektkonferencián ültem le beszélgetni a bolgár bányászszakszervezet elnökével.
- A PODKREPA- Miners szakszervezeti szövetség 1990-ben jött létre, kizárólag munkavállalói érdekvédelmi tevékenység céljából – kezdi a választ
Vladimir Topalov, arra a kérésemre, hogy
mutassa be a bolgár bányászszakszervezetet. - Tulajdonképpen a megalakulást
alapvetően a régi rendszerrel szemben
fennálló ellenállás motiválta. Később
aztán megértettük, hogy a szakszervezet
lényege nem az antikommunizmus,
hanem egy reális tevékenység, amelynek
során érdekképviseleti feladatokat kell
ellátni a dolgozók érdekeit kell megvédeni és érvényre juttatni. Ebbe az irányba
mozdultunk meg egy olyan időszakban,
amikor a privatizáció és az alágazatok
szerkezetváltása volt napirenden az
országban.
- Milyen bányászati ágazatokat tömörít a szövetség?
- A mi szövetségünkhöz tartoznak a
szénbányászok, az ércbányászok, és a
díszkő-bányászok (márvány, stb), valamint a kőolaj- és földgázbányászat, jóllehet ez utóbbiak nem számottevőek.
Kollektív Szerződéskötés és szociális
párbeszéd már a kezdetektől megvolt. A
tripartit érdekegyeztetést az elején nagy
elánnal, s többnyire erőből vezettük, ez
lényegében a kormány színétől függött.
A baloldali kormányokkal nehezebben
értettünk szót, ez indíttatásunkból is
fakadt, a jobboldali kormányok velünk
együttműködőbbek. A tripartit tárgyalások országos szinten folynak az ilyenkor
szokásos felállásban, tehát részt vesznek
benne a szakszervezeteken kívül a munkáltatók és a kormány képviselői is.
Ugyanez érvényes ágazati szintre is.
Ebben a bányászszakszervezet, a minisztérium és a munkáltatók részéről a
Bolgár Bányászati Kamara képviselői
vesznek részt. Tudni kell, hogy
Bulgáriában két fő szakszervezeti tömörülés van, az egyik a miénk, és van ezen
kívül több, jóval kisebb létszámú érdekképviselet. Ez utóbbiak nem vesznek
részt az országos érdekegyeztetésben,
mert nem érik el a reprezentativitási
küszöböt. Ágazati szinten is tárgyalunk
és aláírjuk az ágazati kollektív szerződést. A vállalatoknál szintén a szakszervezet és a munkáltató képviselői írják alá
a kollektív megállapodást. Ezek olyan
pontokat nem tartalmazhatnak, amelyek
előnytelenek lennének a dolgozókra
nézve és eltérnének az ágazati szerződésben megfogalmazott jogosultságoktól, előírásoktól. Annál csak jobb kszeket lehet kötni.
- Milyen a döntéshozói szerkezet?
- A szakszervezeti szövetségnek én
vagyok az elnöke. Van elnökhelyettes és
egy ötfős végrehajtó tanács, a felett
pedig a vállalati szakszervezeti elnökök
alkotta szövetségi tanács áll. Ez hozza a
határozatokat, melyek végrehajtása az
alapszervezetek számára kötelező.
Valamennyi alágazat képviselteti magát
a tanácsban. Ez a kollektív szerv döntötte el, hogy felemeljük a nyugdíjkorhatárt
három évvel, s az elnöktől a takarítónőig
mindenki bérbesorolását is ez a grémium
határozta meg. 2014-ig teljesíteni kell
azokat a feltételeket, amiket ez a kollektív szerv meghatározott a bányászok
nyugdíjba vonulásával kapcsolatosan.
- Melyek ezek a feltételek?
- Mindenekelőtt töltse be a 45 éves
életkort. Aztán a ledolgozott idő is meglegyen (egy pontszámítás alapján minimum 90 pont szükséges, ez tíz év földalatti munkát feltételez) . Ha elbocsátották, vagy megszűnt a bánya, ez is szempont. Természetesen csak lehetőség, s
nem kötelező a nyugdíjba menetel. Az
más kérdés, hogy az emberek tömegesen

élnek ezzel a lehetőséggel. Nyugdíjba
mennek és folytatják a munkát. A bányászok vannak a legjobb helyzetben a
munkavállalók között ebből a szempontból Bulgáriában, hiszen megkapják a
nyugdíjukat és továbbra is kapják a
fizetésüket.
- Az új kormánnyal tehát jobban tudtok együttműködni, mint az előzővel?
- Így igaz. A probléma az államapparátussal van, amely erősen szakszervezet
ellenes. Rendkívüli módon zavarja őket,
hogy mi egy szakmai alapossággal elkészített anyagot viszünk oda, ők meg nem
készítettek semmit. Az illetékes miniszterhelyettes már több ízben eligazította
őket, hogy a szakszervezet az ő munkájukat végzi el, pedig ők ezért kapják a
fizetésüket. Nos, ez nem mélyíti el a
szakszervezet iránti lojalitásukat.
- Milyen büdzséből gazdálkodtok?
- Egyetlen fillér támogatást sem
kapunk az államtól. Minden bevételünk
a tagdíjakból illetve olyan tevékenységből képződik, számunkra engedélyezett.
A törvény szerint nincs jogunk gazdasági
tevékenységet végezni. Én, mint jogi
személy semmiről sem adhatok ki számlát. Ez korlátozza a szövetséget abban,
hogy plusz jövedelemhez jusson.
- Mennyi a tagdíj?
- Bulgáriában elég alacsonyak a bérek.
A tagdíj a nettó bér egy százaléka. Ennek
a 40%-a érkezik be a PODKREPA szövetséghez. Az alágazatoknál és az alapszervezeteknél 60% marad. Leginkább a
magyar gyakorlathoz hasonlítható a
mienk, ezért nehezebben értem a spanyol, vagy a német kollégákat, akiknél
ez az elosztás a mi gyakorlatunktól
nagyban eltérő.
A közép-kelet-európai régió – véleményem szerint – nem nagyon tudja alkalmazni a nyugat-európai gyakorlatot.
- Hogyan kezelitek az üzemi tanács –
szakszervezet jogosítványai és feladatai
között fennálló ellentmondásokat?
- Az üzemi tanács és szakszervezet
viszonyáról, jogosultságairól sokat vitatkozunk. A vállalati problémákkal nálunk
teljes mértékben a szakszervezet foglalkozik. Azt akarják, hogy ha üzemi tanácsot hozzunk létre, ott is legyenek szakszervezetisek, de vigyünk be olyan
embereket is, akik nem tagjai a szakszervezetnek. Erre mi azt mondjuk: ezek a
munkáltató emberei. Ha mégis be kell
vezetni ezt a rendszert, az komoly problémákat fog okozni a munkavállalói
érdekérvényesítés eredményességét illetően. Egyelőre még nem akarjuk elfo-

gadni az üzemi tanácsokat, legalábbis
abban a formában, ahogy más országokban működnek.
- Milyen a szakszervezett elfogadottsága?
- A bányászszakszervezet Bulgáriában
rendkívül aktív. Nekem, mint a bányászszakszervezet vezetőjének nem áll
jogomban nem kimondani a véleményemet. Nem értek egyet azzal az állásponttal, hogy nekem csak a szakszervezeti
dolgokat kell figyelembe vennem.
Két éve harcolunk azért a kezdeményezésért, ami az Európai Bizottság előtt
van. Az előző kormányunk alatt olyan
korrupció folyt, hogy nem volt képük
megjelenni Európa előtt. A mostani kormány a realitás talaján áll, s reményeink
szerint jó irányba fordulunk.
Nem normális dolog az, hogy egyfelől
csatlakozunk az Európai Unióhoz, másfelől pedig rekordokat döntögetünk a
munkanélküliségi rátát illetően. Amikor
pedig mi ezt megkifogásoljuk, az a kormányzati válasz, hogy Európa ezt követeli tőlünk. Ez egyszerűen nem igaz. Ez a
mi politikusaink hibája, s mi ezt nagyon
jól tudjuk. Lehet vádaskodni, de abból
nagy cirkusz lesz. Jobb lenne, ha kezet
nyújtanánk egymásnak és egy irányba
húznánk, annak érdekében, hogy megoldjuk a közös problémákat.
- Milyen a szakmai érdekvédelem
súlya?
- Az energetikai szektor még mindig
nagyon függ Oroszországtól. Úgy emberi, mint természeti erőforrásokat illetően.
Ezért szeretnénk, ha a bolgár kormány
kimondaná, hogy a helyi szénbányászat
kap prioritást minden más energetikai
erőforrás előtt. Nagyon reméljük, hogy
ezt el is fogjuk érni. Nem engedhetjük
meg egyetlen szénbányának, vagy atomerőműnek a bezárását sem. Mert jól tudjuk, hogy bezárás után már nem lesz mód
arra, hogy újra nyissuk. Egyetértünk
azzal, hogy be kell ruházni. Azzal is
egyetértünk, hogy némely technológia
elöregedett, a gépek is elhasználódtak, s
ezeket ki kell cserélni, fel kell újítani, de
azzal nem értünk egyet, hogy ezeket
bezárással kell végrehajtani.
- Összességében hogyan értékeled a
munkátokat?
- Vannak problémáink, de ha nem lennének, mi sem lennénk itt. Úgy gondolom, hogy jól végezzük a munkánkat, de
a mértékegység az emberek véleménye.
Ők értékelik a mi munkánkat. Az életünk
olyan, amilyennek mi megalkotjuk.
Minden az emberen múlik. A problémákat pedig meg kell beszélnünk, hogy
azokat megoldhassuk. Így, európai szinten is. Minél többet beszélgetünk egymással, annál jobban tudjuk egyesíteni az
erőinket. Ha pedig erősek vagyunk, kön�nyebben hozunk jó döntéseket.
- Hasznos ez a projekt?
- Természetesen. Ez is egy alkalom
arra, hogy kibeszéljük magunkból a
problémáinkat, s jó közös döntéseket
hozzunk. Hiszen így ki tudnak kristályosodni azok a gondok, amik közösek. És
ez nem kevés. Elsőként kell elindulnunk
a jó megoldások felé, hogy hamarabb
odaérjünk.
Hámori István Péter
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Budapesti kikapcsolódás
fürdõzéssel
Kétágyas szoba: 15.000 Ft/szoba/éj
Háromágyas szoba: 17.000 Ft/szoba/éj
2= 3
A csomag tartalmazza
az alábbiakat:
- Min. 3 éj foglalása esetén 1
éjszaka szállást ajándékba
adunk
- Bõséges büfé reggeli
- Belépõ az egyik híres budapesti fürdõbe (Rudas,
Gellért, Széchenyi)
- 20% kedvezmény egy
városnézõ túrára,
- 25% kedvezmény egy dunai
hajókázásra,
- 30% a Budapest Kártyából
- Adók
Minden szobánk tévével, telefonnal, hûtõszekrénnyel, széffel, hajszárítóval felszerelt. A
szálloda egész területén
ingyenes Wifi áll a vendégek
rendelkezésére.

akor
s
á
l
Gyermekkedvezmény:
fogla
izet,
3 éj
f
t
á
zak
- 6 éves korig szülõvel egy
2 éjs
adik
m
r
szobában ingyenes
a
ah
- 6-12 éves korig – 50% kedkán
vezmény
éjsza günk
endé
v
i
Parkoló hely korlátozott számban
am
a szálloda udvarán 3000 Ft/nap/
autó.

Ajánlatunk
2010. november 15
és 2011. március 31.
között érvényes
a szilvesztert kivéve.

Elhelyezkedés:

Hotel Corvin***

H-1094 Budapest, Angyal u. 31.
Tel.: (36-1) 218-6566, 218-6561
Fax: (36-1) 218-6562
e-mail:
corvin@corvinhotelbudapest.hu
www.corvinhotelbudapest.hu

Tisztelt Olvasónk!
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók emeltük 60.- Ft-ról a jelenlegi 90.- szírozása egyre nehezebb feladat.
Szakszervezetének lapja, az 1913. Ft-ra. Ezt az árat hat éve tartjuk, jól- Ennek ellenére nincs szándékunkban
szeptember
óta
meg jelenő lehet az előállítás költsége minden 2011-ben az újság árán változtatni.
Bányamunkás 2011. évre is meghir- évben – az inflációt jóval meghaladó Az egy éves előfizetés díja továbbra
deti előfizetés-gyűjtő akcióját.
mértékben – nőtt. Egy nyolcoldalas is 540.- Ft/db.
Tradíciónkhoz híven, eddigi cikke- újság nyomdai előállítása ma, ÁFAReméljük, hogy továbbra is kitarink, írásaink szándéka szerint igye- val, 296.- Ft/db. Egy példány postai tanak a bányászsajtó egyetlen olyan
keztünk objektíven tájékoztatni költsége 110.- Ft. Az előfizetői díj az orgánuma mellett, amely országos
Olvasóinkat a bányásztársadalom újság előállítási és postázási költsé- szinten egyedülállóan tájékoztatja
legaktuálisabb problémáiról, az ipar- geinek a harminc százalékát sem Önöket ágazatunk mindennapjairól.
ágat foglalkoztató gondokról, esemé- teszi ki. Ha egy példányt adunk posEgyetértésüket fejezzék ki megnyekről, szakszervezetünk érdekér- tára a postai költség húsz forinttal rendeléseikkel!
vényesítő erőfeszítéseiről, eredmé- több, mint az újság ára, s akkor még
Jó szerencsét!
nyeiről.
szó sincs az újság nyomdai előállítá2009 novembere óta a ruházatipari sának költségeiről.
Hámori István Péter
és a textilipari dolgozók érdekeinek
A többletköltségeket a BDSZ költfőszerkesztő
védelméről, a könnyűiparban végzett ségvetése vállalja át, de ennek finanérdekképviseleti és
érdekérvényesítő munkáról is igyekszünk
MEGRENDELÕLAP
hiteles képet adni.
Hitünk és hivatáMegrendelem a Bányamunkás címû lapot, és kérem
sunk szerint tettük
példányban az alábbi címre kézbesíteni
azt, amit a bányamunkások érdekeit képviA megrendelõ neve:
selő lap megalapítása
óta kötelességének
Címe:
tart: a valósághű tájékoztatást.
Irányítószám:
Milyen
sikerrel?
Ennek eldöntése az
Elõfizetési díj egy évre 540.- Ft. Egy évben hat lapszám jelenik meg.
Önök joga. Az a törekvésünk,
hogy
a
 Az elõfizetési díjat a NYOMDART Kft. 11714006-20411275 számú
Bányamunkás minél
számláján egyenlítem ki!
szélesebb körhöz 
Befizetési
csekket kérek!
aktív és nyugdíjas tagjainkhoz, iparágunk
(Kérjük, hogy a kis négyzetben x-el jelölje, hogy melyik lehetõséget választja.)
gondjaival, az abban
A megrendelõlapot zárt borítékban az alábbi címre kérjük elküldeni:
dolgozók
sorsával
Bányamunkás Szerkesztõség, 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
azonosulni
tudó,
A megrendelés beérkezése után, - ha ezt a lehetõséget jelöli be - postafordultával, elküldjük
velünk együtt érezni
Önnek a befizetési csekket. A befizetés megtörténtérõl a posta mindkét esetben értesít minket.
akaró emberhez Ezt követõen felkerül 2011-es címlistánkra, s postázzuk az újságot a megadott címre!
eljusson.
A lap árát 2004-ben

"

3= 4
4 éj foglalás
akor
3 éjszakát fiz
et,
a negyedik
éjszakán
a mi vendég
ünk

A Corvin Hotel a 9. kerületben a
Nagykörút és a Ráday utca szomszédságában helyezkedik el. A
közelében van a Magyar Nemzeti
Múzeum,
az
Iparmûvészeti
Múzeum, a Mûvészetek Palotája, a
Nemzeti Színház, a Holocaust
emlékközpont, a Trafó stb.
A szálloda könnyen megközelíthetõ
az M1, M5 és M7-es autópályák
irányából, az összes pályaudvarról
és a Népliget autóbusz megállóból
is.
Kérjük foglalását a corvin@
corvinhotelbudapest.hu email címre
jutassa el hozzánk vagy hívjon a
36-1/218-65-66-os számon, csak
így tudjuk a fenti csomagot garantálni szabad kapacitás függvényében.
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Az ajka-padrakúti Bányász Férfikórus Prágai Ezüstje
Embert, türelmet, figyelmet, családot
próbáló nehéz hónapok után nagy izgalommal indult útnak 2010. október
29-én hajnalban a padragkúti Bányász
Férfikórus, hogy megmérettessen a 24.
alkalommal megrendezett Prága Cantat
Nemzetközi Kórusversenyen. Utunk
első pihenőhelye Brno városa, volt, ahol
a kapucinus kriptát és a Szent Péter és
Pál Bazilikát tekintettük meg.
Szombaton a verseny megnyitóján a
prágai gyermekkórus másfél órás műsorával kápráztatott el bennünket, minden
jelenlévő kórus nyelvén énekelve
köszöntötték a versenyzőket. A versenyen 12 nemzet 24 kórusa vett részt.
Délután a férfikóruson volt a sor. Nagy
izgalommal léptek Prága egyik legimpozánsabb épületének a Nemzetek
Házának gyönyörű Majakovszkij termének színpadára. Az éneklés örömében a
kórust felülmúló teljesítménnyel énekelte el a kötelező cseh, majd a szabadon
választott dán és magyar műveket. Este
következett a jól megérdemelt vacsora
Prága leghíresebb sörözőjében a
Brauerei U Flekuban, ahol megkóstolhattuk a cseh specialitásokat ételben,
italban és magyar zenére mulathattunk.
Idegenvezetőnknek köszönhetően vasárnap megismerkedhettünk az 1000 tornyú főváros nevezetességeivel: a várral,
az óvárossal, sétáltunk a Károly-hídon, a
Moldva folyón hajóztunk Prága hídjai
alatt, estefelé pedig a mécsesek fényével
a Vysehrad nemzeti temetőben a híres
cseh zeneszerzők Smetana és Dvorak, és

Jan Neruda költő sírjánál tettük tiszteletünket. Este következett utazásunk
csúcspontja az ünnepélyes eredményhirdetés. Kiderült, hogy kórusunk a nemzetközi mezőnyben szép helyen áll, így

büszkén vehettük át a zsűri által megítélt
EZÜST DIPLOMÁT. Az ünnepség után
a kórusok jókedvétől, örömétől zengett a
terem. Az ünnepi hangulatot a diplomás
kórusok jókedve, öröme és jó hangulata

váltotta fel, amely számunkra érdekes
volt az győztes Indonéz egyetemista
kórus fergeteges tánca, melybe mi is
igyekeztünk bekapcsolódni. Hazafelé
hálaadásként először Príbamba álltunk

meg, ahol felcammogtunk 586 m magasan Csehország legjelentősebb búcsújáró helyére Svata Hora-ra, hogy megköszönjük szép sikerünket. Príbam azonban nemcsak kegyhely, hanem bányaváros is a mi városunkhoz hasonlóan.
Megnéztük a szépen karbantartott
Bányamúzeumot, és a Bányászhimnusz
eléneklésével vettünk búcsút a várostól.
Utolsó megállónk a festői szépségű cseh
városban Cesky Krumlovban volt, mely
1992 óta UNESCO Világörökség része
az emeletes hídjával, szűk kis utcáival, a
kanyargó Moldva folyóval és a Gótikus
Szent Vitus templomával.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Férfikórus tagjainak, vezetőségének, családjainak, hogy heti 3-4 alkalommal elengedték és nélkülözték férjeiket. Köszönjük Oravecz Editnek, egyesületünk vezetőjének, hogy odaadó,
anyai gondoskodásával éjjel-nappal
leste gondolatainkat és intézte összes
ügyeinket. Köszönetünket fejezzük ki
Ajka város Önkormányzatának, a
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak, hogy anyagi hozzájárásukkal lehetővé tették, hogy részt tudjunk
venni ezen a rangos nemzetközi versenyen. Egyedüli magyar kórusként a
városunkat, megyénket, országunkat
méltón képviselve büszkén léptük át a
magyar határt, remélve, hogy még sok
ilyen szép sikereket szerezhetünk.
Fábiánné Adorján Renáta
Kanyárné Grünvald Petra
karnagyok

Bányász népmûvelõk látogatása Ajkán
Az OBKSZ régi hagyomány szerint tagszervezetei részvételével – évente
szervez néhány napos tapasztalatcsere
utakat az ország egy-egy történelmi
bányavidékére. Az utak célja, hogy a
résztvevők közelebbről megismerjék az
adott bányásztelepüléseket, azok történetét, az ott folyó hagyományőrző és
kulturális munkát, a helyi civil szervezeteket, intézményeket, a térség nevezetességeit.
A szervezetek képviselői ez évben
Ajkán- az egykori közép dunántúli szénmedence működési területén – tettek
látogatást, hogy megismerjék a nagy
múltú bánya és iparvidék gazdag hagyományait.
A látogatás első napi programján az
Ajka Kristály Kft. megtekintése szerepelt. A világhírű céget 1878- ban alapították. A háromszáz főt foglalkoztató
üzemben egyedi, kisszériás, igényes
díszüveg termékeket gyártanak, ólomkristály és kristályüvegből, kézi technológiával. Termékeik 96%- a export.
Főbb piacaik: USA, Európa, Japán, DélKelet Ázsia. A szomszédos Kristály
múzeumban a résztvevők láthatták a
gyártás történetét és a gyár termékeinek
bemutatóját.
A program ezt követően AjkaCsingerben, a bányászkodás valamikori
színhelyén folytatódott, ahol a résztvevők tájékoztatást kaptak az itt működött
Ármin és Jókai bányaüzemek történetéről, a helyi bányász életről. Ezután a
látogatók megtekintették a bánya múzeumot, a bányászati és kőzettani állandó
kiállítást.
Az esti órákban a bányász népművelők találkoztak és hasznos eszmecserét
folytattak a helyi és környékbeli civil
szervezetek képviselőivel egymás munkájáról, életéről, feladatairól. A beszélgetésre
eljöttek
a
Bódéért
Hagyományőrző
Egyesület,
a
Csingervölgyért Egyesület, a Bányász
Hagyományőrző Kör és a Padragi
Bányász Kulturális Egyesület képviselői.
A látogatás második napján a csoport
kirándulást tett Halimbára a bauxitbányászat egyik korábbi helyszínére, ahol
a falu polgármestere beszélt a korabeli
bányászatról, a falu életéről, majd bemu-

tatta a bányász múzeumot és büszkeségüket a helyi füves kertet.
Délután a résztvevők Herendre utaztak, ahol látogatást tettek a Herendi
Porcelánmanufaktúra üzemében, majd
megtekintették a világhírű Herendi
Porcelánművészeti Múzeum kiállítását.
„ Ősi tudás birtokában, közel KözépEurópa legnagyobb tavához, romantikus
természeti környezetben, a Bakony
hegyei között működik, ím, már több
mint száznyolcvan éve a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Az 1826ban kis, néhány fős műhelyként induló
üzem mára neves uralkodók, vezető
üzletemberek, művészek kedvelt márkájává vált. A világ majdnem minden
országában ismert nagyvállalat, s igazi
hungarikum: a Magyar Örökség része...”
Az esti program keretében a bányász
népművelők meglátogatták az ajkai
Nagy László Művelődési Központot és

Könyvtárat. Az intézmény bemutatására, munkájának, életének megismertetésére- Oravecz Edit szakszerű közreműködésével került sor. Ezt követően a
résztvevőknek lehetősége volt bekukkantani a Padragi Bányász Táncegyüttes
és az Ajkai Bányász Énekkar próbatermében folyó munkában.
Az utolsó napon közös megbeszélés
keretében értékelték a szövetség képviselői a háromnapos program tapasztalatait és beszéltek meg néhány, a szövetség munkájával kapcsolatos kérdést és
feladatot. Ezután rövid városnézés
következett, majd az ebéd végeztével
megköszönve az ajkai kollégáknak a
háromnapos színes és gazdag programot
és a szíves vendéglátást, a csapat újabb
élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva elindult hazafelé.
Bónis János
titkár

Kilencvenéves a sárisápi
bányász fúvószenekar
Bensőséges születésnapi ünnepség és
koncert keretében emlékeztek meg
november 13-án Sárisápon a bányász
fúvószenekar
megalakulásának
kilencven éves évfordulójáról. A
bányász művelődési ház népes közönsége előtt Kollár Károly polgármester
köszöntötte a jubiláló együttest. Az
elmúlt évtizedek történetét felidézve
ismerte el és köszönte meg a nagy
múltú zenekar működését, szerepét a
település életében, a bányász hagyományőrzésben, a szlovák nemzetiségi
tradíciók ápolásában és erősítésében.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

A születésnap alkalmából rövid
műsorral kedveskedtek és köszöntötték az ünnepelteket a helyi szlovák
nemzetiségi pávakör, a kristály mazsorett csoport, az általános iskola és az
óvoda csoportjai. Eljöttek az ünnepségre a szlovákiai Handlováról az ottani bányászzenekar és tánccsoport tagjai is, hogy műsorukkal köszöntsék a
sárisápi bányászzenekart.
A jubileumi est keretében Malárik
János- aki hosszú éveken át volt tagja
és karnagya a zenekarnak- az Európai
Unió Fúvószenekari Szövetsége
„arany diplomáját” vehette át Dohos
László ezredestől, a Magyar
Fúvószenekari Szövetség elnökétől.
Az ünnepi est csúcspontja a születésnapi koncert műsora volt, amelyet
nagy sikerrel adott elő a fúvószenekar
Drága Bálint karnagy vezényletével.
A zenekar, az ünnepi koncerten amely egyben minősítő hangverseny is
volt - nyújtott teljesítményéért, nemzetiségi és szórakoztató kategóriában
arany minősítést kapott a szakmai
zsűritől.
B. J.
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Téli feltöltõdés
a Bakonyban
2010. december 1-20. között
illetve
2011. január 4. március 31. között
(ünnepek kivételével)

Hétköznapi pihenõknek
7.700,- Ft/fõ/éj
Az ár tartalmazza:
- szállás kétágyas szobában
- svédasztalos reggeli
- kétfogásos menü vacsora
helyi bakonyi ízekkel
- a szauna, jacuzzi,
infrakabin használata
- 3 éjszakás foglalás
esetén belépõ a Pápai
Várkertfürdõbe

Az ár vasárnap, hétfõ,
kedd, szerda, csütörtöki
éjszakákon érvényes,
egyágyas felár 2.000.- Ft/fõ/éj,
gyerekeknek 2-14 éves korig
szülõvel egy szobában
a fenti árból 40% kedvezményt
biztosítunk.

Bakony Hotel***
H - 8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.
Tel: 88/461-125
Fax: 88/461-492
e-mail: bakonyhotel@bakonyhotel.hu
www.bakonyhotel.hu

Vegyes felvágott
JOSEF BÜSCHER

Nyugtalan föld
Elátkoztalak néha én,
örök robotnak csúf helye,
hol dúl a harc az üzletért,
száguldó gépek erdeje.
Isten az áram, a szén, a vas.
Elveted magad, hogy pénzt arass.
Menekültem, vágyva a csöndet,
nem leszek szolgád, soha többet!
Békés vidék ölelt magához,
ahol a csendnek súlya van.
Távol vagyok a harc zajától,
a szívem mégis nyugtalan.
Te agyonkínzott, ráncarcú táj,
csatornák, gátak szabják tested,
s az eget, pedig neked is fáj,
kéményeiddel füstre fested.
Menekülnék, de hozzád lök a muszáj,
rabod vagyok, bármit mond a szám.
Bár félek tõled,
rohanok elõled,
szeretlek, mert te vagy a hazám.

VÍZSZINTES: 1. Város az M 1-es autópálya mellett. – Ismert színész. Rendez is.
Most a kecskeméti színház igazgatója
(Péter). - Ellenzéki kerekasztal, röviden.
2. Sértetlenek. - Boráról ismert városka
Kecskemét alatt. - Taszítja. 3. Áram szolgáltatásának elengedhetetlen kelléke. 4.
Őseik. - Óra betűi keverve. - Szó törzse. 5.
Kén, oxigén és fluor vegyjele. Tudományos tétel. - Két dolog közé feszít.
6. Névleges. - Kérdőív kérdése. 7.
Szentpétervár folyója. - Szólás arra, ami
nem fontos: se nem ...., se nem szoroz. Ajtó tartozéka. 8. Kertész Ákos regénye.
Film is készült belőle. - Skálahangok. Németh László regénye: ..... Eszter. 9.
Mögé ellentéte. - Ohó. - Tisztté nevez ki.
10. Aki kétszer fárad. - Két tudományos és
irodalmi folyóirat neve is volt: ... Szemle.
11. Régi férfiak kabátja. - Cseh iparváros:
Usti ... Labem. - Kén és rádium vegyjele.
12. A hálón keresztül juttatja a labdát a
röplabdázó. – A legnagyobb budapesti
színház. - Eleven, aktív. 13. Mit kíván,
aki válogat? 14. Szó szerint hivatkozik
egy vers valamely részére. - A budapesti
Lánc-híd tervezője és építtetője (Adam).
– Dísz: ...ráció. 15. Két személyes névmás, harmadik személyben. - Kosztolányi,
a költő keresztneve. - Amelyik emberek.
FÜGGŐLEGES: 1. Rossz kapcsolás,
telefonálásnál. - Levest szed. - Ákos
becézve. 2. Híd tartója, névelővel. - Angol
sör. - Belső szerv. 3. Távközlési eszköz,
amely ma már drót nélkül is működik.
4. Mikszáth műve, film is készült belőle:
... Miklós. - Súlyt állapít meg. - A legmagasabb szintet elérő vízszint. 5.
Tevékenyen. - Melyik emberen? 6. Város,
utca és házszám. - Elemzés: ...lízis. Japán író volt (Kobo). Híres regénye A
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homok asszonya. - Három római szám.
Összegük 650. 7. Hintené. - Afrikai állatcsorda tagja. -–Kíséretében. 8.
Benzinkutak márkája. - Gyengül, csökken. - Valóságnak megfelelő. 9. Kút része.
- Gödöllő melletti község: ...szeg. – Maine
és
Loire
megye
székvárosa
Franciaországban. 10. Az egyik legrégebbi mezőgazdasági eszköz. - Mi az, ami
közmondásosan többet ér, mint az erő? Szabó István egyik korai filmje. - Csökmő,
a bihari község nevének páros betűi. 11.
Igeképző. -–Melléfogás. 12. Megfelelő
számban. - Farmernadrág márkája. - Ady
nagy szerelme volt. 13. Feladatok. 14. Az
ismert német író, Erich Kästner regénye,
amelyből többször készült film: ... Lotti.

- Vasi község. - Levelet küld a barátnőjének. (Két szóval). 15. Kikötő része!!! Testünk része. - Meztelen szobrok.
Beküldendő a vízszintes 3., 13., függőleges 3. és 13. számú sor megfejtése.
A rejtvénypályázat nyertesei
Szeptember-októberi
rejtvényünk
helyes megfejtése a következő:
UNALOM, VÁLOGATÓ, ELOSZTÁS,
KÁPOSZTA.
A nyertesek: Bajnóczy Ilona, 1117
Budapest, Váli u. 6.; Pelényi Ferencné,
8400 Ajka, Babits M. u. 11.; Zámbó Béla,
2840 Oroszlány, Kertalja u. 6. 1/3.
A nyereményeket postán küldjük el.

