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60. Bányásznap
2010. Kazincbarcika

2010. szeptember 2-án, Kazincbarcikán került
megrendezésre a 60. Bányásznap országos
központi ünnepsége. Az elnökségi asztalnál
helyet foglalt Dr. Schmitt Pál a Magyar
Köztársaság elnöke, Dr. Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára,
Tamás Barnabás, Kazincbarcika országgyûlési
képviselõje, Horváth Péter, a Magyar Energia
Hivatal elnöke, Jászai Sándor, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Holoda
A Magyar Himnusz elhangzása után
az ünnepséget Rabi Ferenc, a BDSZ
elnöke nyitotta meg.
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök
ünnepi beszéde után, Dr. Fónagy János,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára mondott
minisztériumi köszöntőt, majd Szitka

Attila, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke,
Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének elnöke, Dr. Tolnay Lajos, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület elnöke, Dr. Tihanyi László, a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar dékánja,
Szitka Péter, Kazincbarcika Város polgármestere, valamint Dr. Zoltay Ákos, a Magyar
Bányászati Szövetség ügyvezetõ fõtitkára, az
ünnepség levezetõ elnöke.

Péter Kazincbarcika város polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
Ezután kerültek átadásra a „Kiváló
Bányász” miniszteri kitüntetések, a
„Magyar Bányászatért” érdemérmek és
jubileumi
plakettek,
„Bányász
Szolgálati” és „Bányamentő Szolgálati”

oklevelek, valamint a „BDSZ Nívódíj”ak és a bányásztelepülések polgármestereinek kitüntetései.
Az ünnepség hivatalos része a
Bányász Himnusz eléneklésével zárult.
Az állófogadáson Holoda Attila, a
Magyar Bányászati Szövetség elnöke
mondott pohárköszöntőt.

Rabi Ferenc,
a BDSZ elnöke:
Tisztelt Bányásznapi Ünnepség!
Köztársasági elnök úr! Hölgyeim,
Uraim! Kedves Bányász Kollegák!
A 60. Bányásznapot ünnepeljük és
köszöntjük a központi ünnepségünkön,
Kazincbarcikán. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt köszönthessük a veszélyes, embert próbáló munkát végzőket, a
bányászokat.
Szakmánk eddigi elismerése volt,
hogy a kerek Bányásznapi évfordulókon
a Magyar Köztársaság elnökei is jelen
voltak és kifejezték tiszteletüket a nehéz,
értékteremtő munkát végző bányászoknak. Ezért is köszönöm Schmitt Pál
köztársasági elnök úrnak, hogy megtisztelte jelenlétével ünnepségünket és ez a
folyamat nem szakad meg.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkárának, a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal és a Magyar Energia

Hivatal új vezetésének munkájához
sikereket kívánok.
Köszönöm Kazincbarcika város
önkormányzatának, polgármesterének,
hogy a bányász fúvószenekari és énekkari találkozók után a Központi
Bányásznapi ünnepség lebonyolítását is
vállalták és meghívtak bennünket
városukba. A meghívás reményeim szerint kifejezi és értékeli a bányaipar és a
bányászok korábbi teljesítményét,
amely Kazincbarcikát a térség központi
városává emelte. Ma is sokan élnek a
városban, akik korábban a bányászatban
dolgoztak és őrzik hagyományainkat,
kultúránkat. Köszönöm a Borsodi
Bányászok
Nyugdíjas
Területi
Tagozatának és a Bányász Kulturális és
Hagyományőrző Szövetségnek, hogy
közreműködtek az ünnepség megszervezésében, a 60 évre emlékező doku-

mentum, korsó és fokos kiállítás létrehozásában, melyeket ajánlok figyelmükbe.
Egy év híján 225 éve kezdődött meg
az iparszerű szénbányászat borsodban,
gróf Radvánszky Ferenc, aki a Selmeci
Bányászati Akadémiát is elvégezte birtokán.
(Folytatás a 2. oldalon)

180 forint

Az MSZOSZ
VII. kongresszusa elé
Az MSZOSZ a magyar szakszervezeti mozgalom meghatározó konföderációja.
Nagyon fontos az, hogy kongresszusra készülve milyen helyzetelemzést, értékelést
alakítanak ki az MSZOSZ tagszervezeteit képviselő bizottságok és az MSZOSZ vezetői.
Az elmúlt négy év nagyon nehéz kihívásokat jelentett a szakszervezetek számára.
Az időszak első évei még arról szóltak, hogy hogyan lehet a folyamatos gazdasági
növekedéssel arányosan a jóléti rendszerváltás gondolatát végigvinni, és a munkavállalók számára egy kiszámítható, biztonságos jövőképet adni. Ehhez készültek az
MSZOSZ programjavaslatai is. Sajnos, egyrészt a költségvetésben bekövetkezett
hiány miatti megszorítások, másrészt a gazdasági világválság hatásai ezt a folyamatot
megtörték, s arról kellett egyeztetni, tárgyalni, hogy miképpen lehet munkahelyeket
megtartani, milyen kényszerű megállapodásokat kell kialakítani, hogy megmaradjanak a foglalkoztatást biztosító lehetőségek, illetve milyen módon lehet ebben a válságkörnyezetben kitörési pontokat találni.
Alapvetően munkavállalói jogok nem sérültek ebben az időszakban, de összességében ez a felemás helyzet utcára is vitte a szakszervezeti mozgalmat. Az MSZOSZ-t is
két kérdésben (az egyik az adórendszer, a másik az egészségügy átalakítása). Tény,
hogy a gazdasági válság beszorította a lehetőségeket is.
Szervezeti vonatkozásban a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a szakszervezetek integrálódjanak, menjenek végig fúziós folyamatok, és egy erős MSZOSZ tagszervezeti háttér alakuljon ki, hiszen az MSZOSZ erejét a tagszervezetek adják.
Ebben az elmúlt időszakban felemás helyzet volt. Az ipari szakmák területén létrejött
egy szövetség, majd egy fúziós folyamat is. Arra a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete büszke lehet, hogy ennek a folyamatnak az élén állt ebben a négy
évben. Fúziós folyamatról is csak a mi esetünkben - a textilipari, a ruházatipari, és a
bányaipari dolgozók szakszervezete - beszélhetünk. Azt remélem, hogy ez a folyamat
folytatódni fog, mert a következő négy év egyik kihívása, hogy szakszervezetek a
területi jelenlét, a szakértői háttér bázisát végre ki tudják alakítani, s az aktív munkavállalói körből a taglétszámukat növelni. Mivel gyökeresen átalakultak a foglalkoztatási viszonyok ezért a területi jelenlétre szükség van. Nagyobb városok szintjéig az
MSZOSZ és a tagszervezetei kell, hogy rendelkezzenek megkeresési pontokkal,
ahonnan a szakszervezeti munkát lehet irányítani, összefogni és a cégek felé is megfelelően képviselni. Nem szabad feladni a munkahelyi szervezkedés elvét, ez érvényesülhetett az elmúlt négy évben. A szakértelemre pedig azért van szükség, mert az
új kihívások között nagyon nehéz a pontos válaszokat megtalálni a munkavállalói
érdekvédelem elérhető eredményeihez. Tehát hogy egy cégnél milyen az eredményesség, milyen a profittermelő képesség, melyek azok a szálak, amelyek esetleg ezeket
rontják és ezzel a munkavállalói tárgyalási pozíciók is romlanak, s lehetne tovább
sorolni.
Meggyőződésem, hogy amíg a foglalkoztatási viszonyok nem változnak, és nem
alakulnak át gyökeresen, amíg lesz alkalmazott Magyarországon, amíg lesz munkáltató és munkavállaló, szükség van arra, hogy a munkavállalói érdekeket megjelenítsék a szakszervezetek. Történelmi küldetésüknél fogva a szakszervezeteknek akkor
eredményes a munkája, ha valós munkavállalói problémákról próbálnak valós válaszokat adni. És segítik az embereket az eligazodásban.
A következő időszak nagy kihívása még, hogy az integrációs folyamat tovább
vihető-e? Az optimális helyzet az lenne, ha az MSZOSZ-ben az ipari munkavállalóknak legalább a felét tagszervezeteken keresztül sikerülne megszervezni. A szolgáltatásban és a közszférában dolgozóknál megőrizni, vagy emelni kell az elért arányokat,
s akkor továbbra is azt mondhatjuk, hogy az MSZOSZ a konföderációk között meghatározó szerepet tölt be.
A jövő kérdése, hogy a szakszervezetek, konföderációs szinten, képesek-e legalább
a korábban kialakított mátraházi elveknek megfelelően működni, aminek az volt a
lényege, hogy nem versengeni, versenyezni kell a szakszervezeti konföderációknak,
hanem együttműködni. Sajnos visszajött az elmúlt időszakban a versengő szakszervezeti modell, ami - a szakszervezeti együttműködés és szolidaritás helyett - arról szól,
hogy ki kit tud legyőzni. Azt a szakszervezeti mozgalmat, amit meg lehet osztani, és
ez alapján lehet irányítani, befolyásolni, a munkavállalók kevésbé fogják szeretni.
A szolgáltatásokat tovább kell bővíteni, mert az a mindennapokat segíti. Az
MSZOSZ apparátusának pedig arra kell felkészülnie, hogy a sok esetben áttekinthetetlen, manipulált környezetben segítsék a munkavállalók tisztánlátását, értékeiknek a
felismerését és az összefogás erejét.
A szakszervezeti mozgalomban a VII. kongresszus abban a vonatkozásban lehet
meghatározó, hogy új kormányzati együttműködési közegben kell az érdekérvényesítést végigvinni. Ehhez kell a megfelelő szakszervezeti magatartást megválasztani. A
korrektség, kiszámíthatóság fontos érték. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a
munkavállalói érdekeknek a megjelenése teljesen, a mindennapokat is befolyásoló
módon meglegyen. Ehhez viszont egy erőteljesebb nyilvánosságbeli jelenlét is szükséges. A mai meghatározott korlátok között is arra kell törekedni, hogy a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége a törekvéseit be tudja mutatni.
Ha ezek így, összességében megvalósulnak, akkor lehet olyan vonzó a konföderációs munka, ami a tagszervezetek a tagok, a munkavállalók számára is értéket jelent.
Reménykedem benne, hogy a VII. kongresszus ezt fogja kialakítani.
Rabi Ferenc
a BDSZ elnöke
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(Folytatás a 1. oldalról)
Európai kontinens első fagyasztásos
aknamélyítését itt végezték Lyukón.
Kandó Kálmán sikeres barnaszén kísérleteket folytatott, cseppfolyós szénhidrogének gyártására, lepárló építésével.
Péch Antal itt valósította meg a földalatti vasúti szállítást, amely több mint
100 évig gazdaságosan működött és a
borsodi Bánfalváról került a Soproni
Bányaművelési Tanszék élére Esztó
Péter professzor, majd őt követően itt
dolgozott Faller Jenő professzor is.
Az évszázadok alatt felhalmozódott
szakmai tudás ma már egyetlen mélyművelésű szénbányában, Márkushegyen
van jelen. Abban bízunk, hogy ez a
szaktudás sem veszik el, és a bánya
2014-ig működhet. Azt is reméljük,
hogy a meglévő bányaművelési eszközök és a szaktudás a későbbiekben
lehetővé teszik majd a máza-déli szénmező gazdaságos művelését is, a szénvagyon piaci alapon történő kitermelését.
A magyar bányaipar lehetőségei és
jövője függ az európai és a nemzeti
iparpolitikától, szabályozástól, a környezeti szempontokat is figyelembe
vevő nyersanyag politikától. Az európai
bányaiparban működő szociális partnerek - munkáltatói és munkavállalói
szervezetek – képviselői legutóbb
Budapesten fogadtak el ez év június
12-én egy nyilatkozatot a hazai nyersanyagok felhasználásnak ösztönzése
érdekében.
Az Európát fenyegető recesszió nyo-

mása alatt kértük egy fenntartható és
koordinált gazdaság- és szociálpolitika
kidolgozását, mely segít megőrizni a
munkahelyeket a reálgazdaságban.
Bízunk benne, hogy a most készülő,
2030-ig szóló hosszú távú Magyar
Nemzeti Energia Stratégia, az arra
épülő cselekvési tervek és energiapolitikai programok figyelembe veszik a
hazai nyersanyagok kitermelésének
előnyeit is. A foglalkoztatottság növelése, a kitermelő iparág az arra épülő
feldolgozó ipar nélkül nehezen képzelhető el. Nagyon várjuk a Mátrai Erőmű
Zrt. új, szenes blokkal történő bővítését, melynek jelentős nemzetgazdasági
előnyei lehetnek.
Azok a kiváló teljesítmények, amelyek a bányászat egyéb ágazataiban –
szénhidrogén, érc, ásvány, kő-kavics –
születtek az elmúlt években, átgondolt
nyersanyag politikával, összehangolt
környezetvédelmi fejlesztésekkel,
megfelelő szabályozással ösztönzést
adhatnak a bányászati vállalkozások
számára.
Kérjük ezt azért is, mert a bányász a
bányában találja meg megélhetését, ott
tudja munkájával önmagát megvalósítani, családjának anyagi biztonságot
adni.
A Bányásznap a bányászembernek
történő tiszteletadás, a megbecsülés
ünnepe. A szakma csapatmunkára,
összefogásra, az egymásrautaltság felismerésére nevel, talán ezért is van,
hogy aki dolgozott bányában soha nem
felejti az ott töltött éveket. Az elmúlt

20 év elsősorban bányabezárásokról,
utolsó csille szénről, bányászkalapács
lefordításáról szólt. 25 éve a borsodi
medencében körülbelül 24 ezren dolgoztak a bányászat különböző ágazataiban.
Reméljük, hogy a gazdasági növekedés, az ipari beruházások a hazai
bányászatra is épülnek, hiszen minden
ipari termékben vannak ásványi nyersanyagok.
A kutatás, a fejlesztés és az innováció csak működő vállalkozásoknál képzelhető el. A tudás az iparág fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, melyhez a
Miskolci Egyetem a selmecbányai
hagyományokat is őrizve megfelelő
hátteret ad, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
pedig teret ad szaklapján és rendezvényein keresztül a műszaki ismeretek
bővítéséhez. A Magyar Bányászati
Szövetséggel közös célunk a közel 700
bányászati vállalkozás sikere, hiszen ez
adhat hátteret a bányászok tisztességes
megélhetéséhez.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A 60. Bányásznap adjon reményt
arra, hogy gazdasági válság, az árvizek
után, a gazdasági növekedés időszaka
következik. A bányászmunka föld alatt,
külszíni bányatérségben, olaj és gázmezőkön egyaránt hozzájárul ehhez és
ezen keresztül az életminőség javításához, Magyarország sikerességéhez.
Ennek reményében nyitom meg a 60.
Bányásznapi Központi ünnepséget.
Jó szerencsét!

Dr. Schmitt Pál,
a Magyar Köztársaság Elnöke:
Tisztelt elnök úr, polgármester úr,
államtitkár úr, képviselő úr! Hölgyeim
és uraim, kazincbarcikaiak, bányászok, aktívak és nyugdíjasok!
Köszönöm a meghívást.
Tisztelettel veszem és örülök annak,
hogy a hagyomány folytatódik, s e
kerek bányásznapi évfordulón itt lehet
a köztársaság elnöke, személyemben.
Van-e aki nem ismerné a bányászköszöntést, az útra bocsátó jó szerencsét? Kötelezően ezzel kezdődnek és
végződnek a munkanapok, az egymás
közti levelezések, s illő, hogy ezzel
kezdődjön az ünnepi beszédem is: jó
szerencsét! Azt azonban már csak a
bányászok tudják, hogy hányszor
bizonyul ez a rutinszerűen elmondott
jókívánság igazi életmentő buzdítássá.
Ahogy a szülők is napról-napra százszor is elmondják a gyerekeiknek:
vigyázz magadra fiam. Igaziból mondják, gondolják, hogy talán szükség
lesz rá, akkor jól jöhet ez a minden
napról begyűjtött felszólítás, ha úgy
tetszik: fohász. Az ember ilyenkor
szinte nemcsak a gyerekeit kéri,
hanem az égiekhez szól. Így kérnek
egymásnak biztonságot, így kérnek
nyugodt napot, igazi jó szerencsét a
bányászok, külszínen és a mélyben.
Hogy a szerencse milyen fontos az is
jól példázza, hogy napjainkban a világ
másik felén zajló dráma, azoké a chilei
bányászoké, akik több hónapra a földbe rekedtek. De élnek. S gondoljuk
csak el. A televízió előtt ülünk, ahányan annyifélék, kezünkben a távirányító, nézzük a különböző műsorokat,
s ha valamit ununk, vagy nem érdekel,
átkapcsolunk egy másik csatornára.
De amikor a chilei bányászokról jön a
hír, ott mindenki megáll, többmilliárd
ember a Földön és együtt érez és aggódik, s legalább ebben összekovácsolódik, még ha csak egy pillanatra is,
szurkol értük, s kéri a segítőket, akik
föntről indulnak és fohászkodik, ha
kell Istenhez.
Rádöbbent bennünket a bányászok
összetartozásának lelki erejére, amikor látjuk őket a kis televíziós kamerán keresztül, látjuk őket, hogy imádkoznak, s éneklik a bányászdalokat, a
chilei himnuszt. Mi itt Magyarországon

pontosan tudjuk, hogy a bányászok
milyen nagyszerű emberek. A hatvan
esztendős bányásznapnak köszönhetően Önök hosszú évek óta ünnepelhetnek és ünnepelnek, s Önökkel együtt
mi is. Ünnepeljük az összetartozást, a
példamutató bizalmat, mely ráfér a
társadalom más területére is. Az
összefogás, a közösség erejének szép
példái azok a bányász egyesületek,
melyek a föld felett, a nap alatt tovább
erősítették az összetartást, legyen az a
kultúra, itt hallhattuk a bejáratnál a
bányászzenekar nagyszerű előadását.
Engedjék meg, mint volt olimpikon,
hogy nagy szeretettel emlékezzem
arra, hogy a bányász sportegyesületek
milyen értékes hozzájárulást tettek a
magyar olimpiai mozgalomhoz. A két
élő tagja az aranycsapatnak,
Buzánszky Jenő és Grosics Gyula
bányászvárosban születtek, s ott indult
el sportolói pályafutásuk. Csernai
Tibor, Gellei József, Szepesi Gusztáv,
Tokió olimpiai bajnokai, Básti István,
Szalai Miklós Menczel Iván salgótarjáni bányászcsaládokból jöttek és ott
sportoltak nagyszerűen, vagy ki ne
ismerné a kicsi óriást, Földi Imrét
Tatabánya egyik hősét, akiről ma ott
sportcsarnokot neveztek el.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hat évtized alatt hazánkban igencsak megváltozott a bányászat nagyságrendje, feladata és munkamódszerei. Mások a követelmények, más a cél
és a technológia, nagyságrenddel
csökkent a dolgozók száma, ahogy a
szakszervezet elnöke ezt már ismertette. Itt Kazincbarcikán sincs már mélyművelés, s az Uniós követelmények
miatt a Vértesi Erőmű Zrt feladata is
átalakult. A szénbányászat szerepe
ugyan csökkent, de az építkezések
egyre több homokot, kavicsot és más
szilárd ásványi anyagokat követelnek
meg. A bányászat nemzetgazdasági
jelentősége tehát megmaradt, hiszen
építési, energiaellátási feladatok mozgatják. Ezek pedig egy közösség életében örökre szóló feladatok, a nemzetnek szüksége van azokra, akik ellátják, biztosítják zavartalan működését.
A hazai felhasznált energia, mintegy
harmincnyolc százalékát hazánkban

állítják elő, s ebben a bányászatnak
még mindig kimagasló szerepe van. Az
ilyen ünnepi alkalom jó lehetőség a
köszönet kifejezésére. Önök egy olyan
tudás birtokosai, amely egyidős az
emberi civilizációval. A természeti
erők megszelídítésének és felhasználásának hőskorával. A földben megbújik
valami, amire az embernek szüksége
van, s amit a természet nem ad könynyen. Meg kell érte keményem küzdeni. Természetesen csak kellő tisztelettel. Ha becsületes, természetes kapcsolatban vagyunk ezekkel a kincsekkel,
akkor a természet is megengedőbb,
bőkezűbb lesz. ha csak rombolni
tudunk, a föld is cserben hagy minket.
Én hiszem, hogy a bányászok mindenkinél jobban tudják, milyen csodálatos,
lenyűgöző erő lakozik a mélyben, hogy
ennek az erőnek mekkora a hatalma. A
bányászok módszertanának van egy
nagyon szép, szakmai kifejezése: a
végleges pillér. Önök pontosabban tudják azt, hogy ez mit jelent. A földtani
vagyon bizonyos részét a helyén kell
hagyni. Bár kitermelhető lenne, de
nem szabad hozzányúlni, mert a jövő
megmaradása múlik rajta. Ha új lelőhelyről, forrásokról, vagy beruházásokról beszélünk, csak így tervezhető.
Mindig gondolva a holnapra, a következő nemzedékre. Ahogy a modern
terminológia mondja: a fenntartható
fejlődésre. A fának csak a gyümölcsét
szabad leszedni. S kivágni sem szabad,
hogy a következő generáció is ehessen
a gyümölcséből.
Én ezen a szép ünnepen nem is
kívánhatok mást, hölgyeim és uraim, a
magyarországi bányászat számára,
mint a megmaradást, és a változó fejlődés harmonikus egységét. Az életben

szükség van megőrzött, változatlan
értékekre, hagyományokra és hozzá,
mint mindenhol az életben fejlesztésre,
átalakulásra, új szemléletre.
A bányászati szövetség és a bányászszakszervezet e kettős célnak fontos
letéteményese, hiszen szakmai, érdekképviseleti munkájában a múlt értéke,
a régiek tapasztalata összetalálkozik a
jelennel. Ehhez, a hagyomány és a fejlődés összehangolásához kívánok
valamennyiüknek erőt, elszántságot.
Elmaradhatatlan, s most a köztársa-

ság elnök, személyemen keresztül,
kicsit az egész ország nevében, szívéből szól a jó szerencsét kívánság.
Találtam egy szép bányászdalt, ezzel
fejezem be:
„Napfény csillog, felhő jár,
míg a bányász mélybe száll.
Csákány, ásó jól halad,
emeletnyi föld alatt.
Szóljon víg szavad!”
Jó szerencsét!

Dr. Fónagy János,
a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára:
Igen tisztelt köztársasági elnök úr, képviselőasszony és urak, polgármester
urak, professzor urak, a Bányásznap
minden résztvevője!
A felvezetés ugyan az volt, hogy a
minisztérium szavait kell képviselnem,
de engedjék meg, hogy a protokollt
annyiban megbontsam, hogy nemcsak
a minisztérium, hanem saját szavaimat
is elmondom. Sok-sok évvel ezelőtt,
életem akkori sorsfordulóján, hogy
vidékre kerültem Budapestről, a
farkaslyuki bányában kezdtem el dolgozni, s az azt követő évtizedekben
Ózdon, majd Putnokon, a borsodi
bányászok nekem szomszédjaim, munkatársaim, barátaim voltak s ők mind a
mai napig érzelmileg szorosan hozzám
kötődők, nem kevesen itt ülnek közülük.
Ezért nemcsak tisztelettel, hanem
barátsággal is köszöntöm a 60
Bányásznap résztvevőit. Külön köszöntöm a kitüntetésben részesülő munkatársakat, itt a központi és a helyi
bányásznapi ünnepségeken is.
Többször elhangzott – teljes joggal -,
hogy a Bányásznap szép hagyományok
egyike. Az idők folyamán az ünneplés,
a bányásznap szellemisége sokat változott, hiszen ezen a napon a bányásztársadalom eredetileg mártírjaira emlékezett, s az emlékezést idővel az együvé
tartozás váltotta fel. Ehhez csatlakozott
később a társadalom többi csoportja,
rétege is, elismerve e nehéz, de szép
szakma művelőit.
Ezen az ünnepen, szándékaink szerint soha nem múló tisztelettel emlékezünk meg az elődökről. Minden évben
igyekszünk megfogalmazni ezt az
ünnepségeken, de meggyőződésem,
hogy sokunknak a mindennapjait is
áthatja ez.
A bányászok régóta közösséget
alkotnak, formálnak, hatással voltak és
vannak a tágabb környezetükre. Az
idei központi bányásznapi ünnepség
mellett nagyon sok helyen tartanak
megemlékezést. Ezek döntő többsége
arra törekszik, hogy az ünnepségek,
szakmai programok mellett a családot,

a munkahelynek helyet adó térség
lakosait is bevonják a sokszínű programokba. Ez is egy olyan hagyomány,
amelyet érdemes, sőt folytatni kell.
A bányászok szolidaritását nem
kötik határok. 1958-ban, Boleslav
Prowinsky professzor, példamutató
módon a földkerekség bányászainak
szolidaritása jegyében, Varsóban, a
világot megosztó és szemben álló két
blokk politikai viszonyai között szervezte meg az első bányászati világkongresszust. Azóta is olyan nagyvárosok voltak a házigazdái a rendezvénynek, mint Moszkva, London,
Lima, Belgrád, Delhi, vagy Krakkó.
Napjainkban ez az egyik olyan nemzetközi találkozó, amely teret ad a
bányászat globális helyzetének elemzésére, az eredmények összegezésére,
és a jövő, a szakmák által javasolt tennivalók megfogalmazására.
A bányászat, s a bányászok munkája
a történelem során folyamatosan átalakult, de mindig szükség volt és mindig
szükség lesz a bányászok munkájára,
mindig szükség volt és mindig szükség
lesz a bányászat által adott alapvető
javakra. A bányászatnak tehát nemcsak jelentős múltja van hazánkban,
hanem stabil jövője is kell hogy legyen.
Jelenünk jelentős részét szövi mindaz
át, amit a bányászat produkál, kitermel. Otthonunk, munkahelyünk, infrastruktúránk, vasúti hálózatunk építésétől az útépítéseken át a közlekedés és
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az energiatermelés, a bányászat valamelyik szakágának az eredménye.
Hiszen a bányászatnak köszönhetjük a
bauxit, a kőolaj, földgáz s a szén mellett az építkezéseknél használt kavics,
kő, homok, agyag, gipsz, perlit vagy
egyéb
ásványok
kitermelését.
Stratégiailag tehát rendkívül fontos
ágazatról van szó, az Önök által kitermelt ásványkincs a szó szoros értelmében kincset jelent az országnak.
Kincset jelent akkor is, ha egy-egy
aktuális időszak ezt így, vagy úgy
értelmezi.
Ami az ország határain belül van,
ami a nemzeti vagyon részét képezi, és
ami Önök által hozzáférhető, az így,
vagy úgy a magyar nemzet kincsének,
vagyonának stratégiai része, az volt, az
is marad, s az lesz a jövőben is. Akkor
is, ha tudjuk, hogy, hogy az ásványkin-

csekért kemény verseny van az egész
világon. A küzdelmek szabad-verseny
határain belül dőlnek el, s a kiváló
magyar szakembereknek, Önöknek,
ebben kell megállni a helyüket. Ehhez
a kormánynak elsősorban a megfelelő
kereteket kell biztosítania, a kormány a
megfelelő kereteket képes megadni. A
jó és eredményes munkához az Önök
tudására, s további kemény munkájára
van szükség.
Úgy gondolom, hogy azzal a kitartással, amellyel az elmúlt évszázadokban már megannyi akadályt sikerrel
vett a magyar bányászat, az elkövetkezendő több száz évben is biztosan szép
és eredményes sikereket érnek el,
érünk el mindnyájan.
Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget és jó szerencsét!

Szitka Péter,
Kazincbarcika polgármestere:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kazincbarcika város önkormányzata nevében, engedjék meg nekem,
hogy minden tiszteletteljes jelenlévőt
örömmel köszöntsek a 60. Bányásznap
központi
ünnepségén,
itt
Kazincbarcikán. Örülök, hogy ilyen
sokan elfogadták a meghívásunkat és
a városnak is külön öröm, hogy dr.
Schmitt Pál köztársasági elnök úr is
megtiszteli jelenlétével rendezvényünket. Köszöntöm az elnökség
valamennyi tagját, kik jelenlétükkel
emelik ünnepségünk színvonalát,
értékét.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan
tudják Önök közül, hogy a borsodi
bányászat több mint 220 éves múltra
tekint vissza. Az, hogy a térségünkben a bányászat összefonódott az
ipari, társadalmi műszaki haladással,
ez köztudott. De van egy másik tény
is, amely jelen van, ez pedig egy bizonyos pontból elinduló kultúrtörténet,
ami mind a mai napig él és az Önök
jóvoltából minden egyes napon jelen
van. Ez az, amit Önök egymás között
kézről kézre adnak, az a tapasztalat,
az az érték, amelyet az elmúlt hosszúhosszú éveken megteremtettek ez
mind, ezek mind jelen vannak. Jelen a
bányásznapokon, jelen a különböző
városi és települési ünnepségeken,
hiszen kézzel tapintható térségünkben, ezeken a településeken, falvakban a bányászat jelenléte. S ehhez

tartozik egy nagyon fontos dolog, ami
már elhangzott, s nem más, mint a
bányászati jellem. Ami, bár nagyon
választékos a magyar nyelv, mégis
nehezen leírható. A tisztesség, becsület, munkaszeretet, az összetartozás
értéke, ezek azok a szavak, melyek
egy bányász jellemét leírják. Ez az,
amely Önöknek, s nemzetünkben
minden egyes bányásznak értéket ad.
Ehhez a munkához, hogy az az elkövetkezendőkben,
hosszú-hosszú
generációkon keresztül fennmaradjon, kívánok nagyon jó munkát,
nagyon jó tevékenységet, magánéletükben sok boldogságot. S ami nagyon
fontos, Kazincbarcika város nevében,
mindehhez, jó szerencsét!

Kitüntetettjeink
Bányásznap országos központi ünnepség
2010. szeptember 2.
„Kiváló
részesült:

Bányász”

kitüntetésben

Adorján Imre, a Basalt-Középkő
Kőbányák Kft. Uzsai üzem villamos
művezetője, Balázs József a KŐKA Kft.
komlói andezit-bánya főbányamester,
robbantás-vezetője, Bárdos Tamás
Gyula, az OMYA Hungária Kft. termelésirányítója, Bodnár György, a
COLAS-Északkő Bányászati Kft. karbantartás vezetője, Bodnár József, a
Perlit-92 Kft. műszakvezető robbantás
vezetője, Buglyó László, a Mátrai
Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya meddős
aknásza, Csábrádi Attila, a Mátrai
Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya, vezető
elektrikusa, Császár János, a Vértesi
Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzem
szakvezető vájára, Csikós László, a
MOL Nyrt. KTD Algyői Gáztechnológiai
termelési művezetője, Gyöngyösi
István, a Lasselsberger Hungária Kft
nyékládházi villanyszerelője, Győr
József, a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta
Bánya hányómestere, Horváth István, a
MOL Nyrt KTD Nyugat-magyarországi
termelés termelőmestere, Kádár
György, a Magyar Horizont Energia
Kft. termelőmestere, Kendrik Tamás, a
Duna-Dráva Cement Kft. Sejcei bányaüzem szállító berendezés kezelője, Koós
Ákos,
a
MECSEK-ÖKO
Zrt.
Gyöngyösoroszi Fióktelep gépkezelője,
Kovács István, a Borsodi Szénbányák
nyugdíjasa, Kovács János, a MOL Nyrt.
Kelet-magyarországi, termelés műszakvezetője, Lukács László, a Rotary
Fúrási Zrt. iszapszerviz vezetője, Máté
Zoltán, a MECSEKÉRC Zrt. laboratórium vezetője, Nagy István, a MANGÁN

Kft. földalatti termelő vájára, Németh
József, a MOL Nyrt. KTD bányamérési
szakértője, Pálla Miklós, a MOL Nyrt.
MMT Minőségellenőrző munkatársa,
Szabó Lajos, az E.ON Kardoskúti
Földalatti Gáztároló termelőmestere,
Sztrida József, a Vértesi Erőmű Zrt.
Márkushegyi Bányaüzem gépész főművezetője Török Attila, a MAL Zrt.
Bauxit Hidrát divízió földalatti gépész
művezetője, Zábráczki Lajos, a Vértesi
Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzem
szakvezető vájár-bányamentője.
„Magyar Bányászatért” arany
érdemérem kitüntetésben részesült:
Ernyey Ibolya, a Magyar Horizont
Energia Kft. ügyvezető igazgatója, a
hazai szénhidrogén-bányászati kutatástermelés fejlesztésében – az ország energiaellátásának biztonsága érdekében –
kifejtett több mint egy évtizedes,
kiemelkedően sikeres szakmai munkássága elismeréseként.
A „Magyar Bányászatért” érdemérem kitüntetésben részesült:
Dr. Fodor Béla, a Magyar Geológiai
Szolgálat volt osztályvezetője, az egykori Magyar Geológiai Szolgálatnál, a
hazai ásványi nyersanyagkincs megismerése, számbavétele, nyilvántartása
kapcsán végzett, több évtizedes szakmai
munkássága elismeréseként
Dr. Magyari Dániel, a RIKOPET
Kft. ügyvezető igazgatója, a szénhidrogén-bányászatban végzett több évtizedes
kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként.
Martinkó Mátyás, a Várpalotai
Szénbányák Vállalat nyugalmazott
vezérigazgatójának az egykori várpalotai mélyműveléses szénbányászat frontfejtéseinek komplex gépesítése, műszaki
fejlesztése kapcsán végzett több évtizedes elévülhetetlen szakmai érdemei elismeréseként.
A fennállásuk, alapításuk, tevékenységük kezdetének jeles évfordulóját
ünneplő bányászati vállalkozások
MBSZ jubileumi emlékplakett kitüntetésben részesültek:
Az Északdunántúli Vízmű Zrt, mint
vízbányászati üzem, jogelődje alapításának 45. évfordulója alkalmából,
20 éves jubileuma alkalmából: a
Dráva Kavics és Beton Kft, a KvarcÁsvány Kft, a LAUDIS Kereskedelmi

és Szolgáltató Bt, a ROTARY Fúrási
Zrt az Üveg-Ásvány Kft,
15 éves jubileuma alkalmából: a
MAL Magyar Alumínium Termelő és
Kereskedelmi Zrt.
„Bányász Szolgálati Oklevél” kitüntetésben részesült:
40 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Forgács Zoltán, az Észak-dunántúli
Vízmű Zrt. hegesztője, Polgári Béla, a
Lasselsberger Hungária Kft. villanyszerelője, Dr. Zoltay Ákos, a Magyar
Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára.
35 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Budai József, a MECSEKÉRC Zrt.
radiometriai
operátora,
Farkas
Andrásné, az OMYA Hungária Kft.
laborvezetője, Pap László, a Rotary
Fúrási Zrt. főfúrómestere, Dr. Zsiros
László, a Miskolci Bányakapitányság
helyettes bányakapitánya.
30 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Bock János, a GEOINFORM Kft
üzemvezetője, Tóth László, a Perlit ’92
Kft. lakatosa.
25 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Kránicz András, a MAL Zrt. Bauxithidrát Divízió Halimba bányaüzem villamos részleg vezetője, Mikulák
Sándor, a COLAS-Északkő Kft. termelésirányítója.
15 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem
egyetemi tanára, dékán-helyettes.
„Bányamentő Szolgálati Oklevél”
kitüntetésben részesült:
25 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Horváth Ferenc, a Vértesi erőmű Zrt.
bányamentő osztagparancsnoka.
20 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Szakonyi Gyula, a MAL ZRT.
Központi Bányamentő Állomás bányamentő műszerésze.
15 ÉVES SZOLGÁLATÉRT
Szakony Árpád, a Rotary Fúrási Zrt.
főfúrómestere.
A Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a
településen élő aktív- és nyugdíjas
bányászközösségek támogatásáért, a
bányász emlékek és hagyományok ápolásáért a helyi szervezetek javaslatára
emléklapot és ezüst bányászgyűrűt
adományozott, Lavajné Dóka Éva
asszonynak, Bátonyterenye város polgármesterének, Dr. Faragó Péter
úrnak, Sajószentpéter város polgármesterének, Tóth-Móricz Péter úrnak,
Bükkábrány község polgármesterének.
A Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezetének Elnöke, a
szakszervezeti tagság, valamint a
bányászat területén a munkavállalók és
nyugdíjasok érdekeinek védelme és képviselete terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül nyugdíjba vonulása alkalmából Elnöki Elismerő
Oklevelet adományozott Belkovics
Gergelynek, a Mátrai Erőmű Zrt.
Visonta
Bánya
Szakszervezeti
Bizottsága titkárának.
A Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a
bányász kulturális örökség és hagyományőrzés terén végzett kiemelkedő
munkásságának
elismeréseként
Művészeti Nívódíjat adományozott, a
Mátrai Erőmű Zrt. BDSZ Bányász
Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara
és a zenekar karnagya, Juhász András
részére, a Várpalotai Bányász Kórus
és a kórus vezetője ifj. Borbás Károly
részére, Hermann György a Várpalotai
Bányász Kórus Baráti Kör Egyesület
elnöke részére, Takácsné Csente
Julianna író, szavaló részére.
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60. Bányásznap Várpalotán
Az ez évi bányásznapot, immár két esztendeje a XXV. Várpalotai Napok részeként ünnepelhettük. Mindez annak a „…
gazdag és jelentős időszaknak az elismerése, amikor a település történetében az
első alkalommal talált szén - küzdelmes,
ám - hódító útjára indult mindaddig,
amíg a nagy megbecsülésnek örvendő
szakma háttérbe nem szorult „. „A 120
éves várpalotai szénbányászat olyan
hagyományápolók létrejöttét biztosította
és tartotta életben, mint a Bányász
Kórust, a Bányász Fúvószenekart és a
Bányász Sportkört. A sok évtizedes
múlttal rendelkezők mellett, a Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet és Klub majd
az iparág helyi megszűnését követően
alakult egyesületek, a Bányászhagyományok Ápolásáért és a Bányász
Kórus Baráti Kör alkotják és folytatják a
sort.”
A Hivatalos események között szeptember 3-án, a fúvószenekar térzenét
adott. Majd az alkalomhoz illően műsorszámokat adott elő, a palotai napok nyitásán és a Kórus is, az eseményhez illő
repertoárral szórakoztatta a szép számmal összegyűlt ünnepelteket.
Szeptember 4-én, szombaton megemlékezésekkel folytatódott a múlt előtti
tisztelgés. Délelőtt, zenészeink ismét térzenét adtak a Rákóczi-telepen, a Borbála
–szobornál és a lakótelep létesítésének
50. évfordulójára készített emlékjelnél,
melyet ma már Szent Borbála –térnek
neveznek. Itt, ez évben első alkalommal
koszorúzás is volt a szervező Rákóczitelepi Baráti Kör kezdeményezésére.
Folytatásként, a „Jó szerencsét”
Művelődési Központban – délelőtt, Lucza
Sándor bányász képzőművész egyéni
festmény kiállítását nyitotta meg Pócsik
József iskolaigazgató. Ezt követte a központi esemény. Az intézmény színháztermében köszöntőt mondott, Hermann

György okleveles bányamérnök, gyűjteményvezető és a Kórus Baráti Kör elnöke. Fellépett a 15 éves múlttal rendelkező
Bányász Nyugdíjas Dalkör színes alkalomhoz illő műsorszámaival. Az ünnepi
megemlékezés szónoka Dr. Buzási István
okleveles bányamérnök volt. Bejelentésre
került, hogy a 90 éves Bányász Kórus, az
együttes és a Baráti Kör egyesület jelenlegi vezetői a BDSZ alapította Művészetinívódíj elismerésben részesültek, amit a
központi, Kazincbarcikán rendezett
bányásznapi ünnepségen vettek át.
A rendezvény folytatásaként immár
hagyományosan, a több évtizedes szakszervezeti tagságuk elismerésért 50, 60,
65 éves jubileumi emlékoklevelet vehette
át Kovács Károly, Kovács Lajosné,
Horváth Istvánné, Regenye Viktorné,
Bakos Béla, Karika Ernőné, Kuzsel
Szaniszló, Kuzsel Szaniszlóné, Nagy
György, Vogel Jánosné, Horti Miklós,
Gebhardt Gyula, Kauffmann Károly,
Lucza Sándor, Molnár János, Nochta
János, Simon István, Szabadi Béla. A
díszes elismerő okleveleket Hargittai
László,
a
Bányász
Nyugdíjas
Szakszervezet helyi elnöke adta át. A
hivatalos program befejezéseként rendhagyó módon, (a vár átalakítása miatt, az
ott található emléktábla helyett, amelyet
a bányavállalatnál munkahelyi baleset
következtében elhunytak tiszteletére
készítettek és állítottak ki), Bóna Kovács
Károly festő és szobrászművész alkotását, a Bányász domborművet koszorúzták meg az intézményben a város elöljárói, a megjelent szervezetek és intézmények képviselői, valamint az elhunytak
hozzátartozói.
A hagyományápoló szervezetek valamint a Szindbád Nonprofit Kft által szervezett rendezvényt állófogadás zárta. Itt
pohárköszöntőt mondott Huszár Jószef
okleveles bányamérnök, a Bányász-

hagyományok Ápolásáért Egyesület
elnöke.
A bányásznapi rendezvényt a felsoroltak mellett támogatta Veszprém megye
és Várpalota város Önkormányzata,
valamint Leszkovszki Tibor és Bebesi
István közéleti személyek.
Szeptember 5-énvasárnap délelőtt, a
fúvószenekari fesztivál vette kezdetét,
melyen a helyi együttesen kívül három
zenekar jelent meg. Délután a menetzenés felvonulást követően a felsorakozott
együtteseket Németh Árpád polgármester és Huszár József köszöntötte.
Petrovics László
ny. tanár,
a Bányászhagyományok Ápolásáért
Egyesület elnökhelyettese

A 60. Bányásznap
eseményei a Dorogi
medencében
Méltó körülmények, valamint kiemelkedő események közepette került sor a
60. Bányásznap megünneplésére a
dorogi szénmedence tizenkét településén.
A különböző ünnepségek és hagyományosnak mondható koszorúzások
mellett, Pilisvörösváron áthelyezésre,
méltó környezetbe került az 1928-as
vörösvári bányász sztrájk emlékműve.
Kesztölcön – a Lencsehegyi
Szénbánya Kft területén elhelyezett a Lencsehegyi bányaszerencsétlensé-

Bányásznapra
A móri – pusztavámi bányász nyugdíjasok szervezete, méltatlanul elfelejtett
bányász-mártírok emlékhelyét tette
rendbe Kisgyónbányán.
A nyugdíjas tagok és hozzátartozóik
egész napos társadalmi munkával
kitakarították az emlékhely környékét
és megkoszorúzták az emlékhelyet.
Koszorúzás közben elénekelték a
Bányász himnuszt, emlékezve elődeikre.
A nyugdíjasok együtt éreznek a még
bányában dolgozó fiatalabb volt munkatársaikkal.
Most mikor a még működő
márkushegyi bányaüzem válságban
van, léte vagy nemléte forog kockán,
jó lenne, ha az illetékesek meggondolnák, hogy szénnel vagy a szálerdők
kiirtásával akarnak energiát termelni.

Hol vannak a természetvédők, a
Zöldek?
A döntéshozóknak is vannak gyermekeik, unokáik, akik nem letarolt
erdőket szeretnének örökölni.
Annál is inkább, mert a még fel nem
tárt szénkészletekkel több évig működhetne a VÉRT.
A jelenlegi helyzet kinek a bűne,
kiknek az érdeke?
A megépült kéntelenítő berendezés
súlyos milliárdokba került, a barnaszenet az európai normáknak megfelelően
lehet eltüzelni, energiát termelni.
A VÉRT megszüntetésével több
ezer még aktív kollégánk és családtagjaik kerülnek bizonytalan helyzetbe.
A nyugdíjasok nevében:
Ruff László.

gek áldozatainak emlékműve került
végső helyére a temetőbe.
Mogyorósbányán
az
egykori
Tanbánya épületén Emléktáblát
helyeztünk el.
Annavölgyön az Erkel Ferenc
Művelődési Ház felújításával tisztelték
meg a 60. Bányásznapot.
Dorogon a Vállalat Központ épületének teljes rekonstrukciója mellett
egy Emlékkút átadására is sor került
és emellett a fáklyás felvonulástól
kezdve az ünnepi tűzijátékig számtalan rendezvény megtartására került
sor.
Szakszervezeti Szövetségünk szervezésébe több mint kétszáz fő részvételével került a Bányásznap megünneplésre, melynek keretében bemutatásra került a Dorogi Szénbányák
Vállalat történetét 1981-től 2004-ig
feldolgozó könyv, elkészült az a film is
mely a települések bányász hagyomány őrzéséről és őrzőiről szól.
A megemlékezésen elismerések,
valamint 38 fő részére 15.000 Ft./ fő
összegű segély átadására került sor.
Elnökségünk a Bányásznapi rendezvények értékelése kapcsán megállapította, hogy a szénmedencében lezajlott
rendezvények kiemelkedő jelentőségűek voltak, Szövetségünk hathatós és
alapos munkájának köszönhetően
méltóképpen ünnepeltük meg a 60.
Bányásznapot.
Wágner Ferenc
a Dorogi Bányász
Szakszervezeti Szövetség
elnöke

Felszólalás „vívmány ügyben”
Pécsett színre lépett a Bányászok
Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete
(BÉKE), mely a megalakulását bejelentő sajtótájékoztatóján, indokolva az
egyesület létrejöttét, több olyan kijelentést tett a Bánya- Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezetére (BDSZ),
amely elfogult, a tényeket figyelmen
kívül hagyó, erősen átpolitizált és minden alapot nélkülöző állításokat tartalmaz.
A BÉKE kijelenti, hogy:
„a pécsi és baranyai bányászok valós
érdekképviselet nélkül maradtak, egyszerűen megfeledkeztek róluk, a
Bányász Szakszervezet kiegyezett a
politikával. A vezetés a bányászok
megkérdezése nélkül, érdekeiket figyelmen kívül hagyva hoz döntéseket és
pozícionálja magát, köt szövetségeket…
…A hatalom a törvényi eszközökkel
szociális segélyezetté degradálta őket,
és nem a szerzett jogok alapján kapják
járandóságaikat.”
A Pécsi Újság internetes lap 2010.
szeptember 23-ai dátummal „Még
dobog a bányász szív” címmel közölt
cikket az Egyesület megalakulásáról,
melyből a fenti idézeteket is vettük. Az
írás alatt található kommentekből kiderül, hogy az olvasók informáltsága – a
BDSZ érdekérvényesítő munkájáról, a
bányászok vívmányait védő és érdekeiket képviselő tevékenységéről, az elért
eredményekről - nem teljes körű, s ez
szélsőséges, nem kellően átgondolt hozzászólásokban nyilvánul meg.
A félreértések és a félremagyarázások tisztázására nézzük meg, hogy mit
tett a bányászszakszervezet az egészségkárosodási járadék megmaradása
érdekében.
2008. január 1.-jétől az előző kormányzat meg akarta szüntetni a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadékát
és kereset-kiegészítését, ami csakis és
kizárólag a BDSZ hatékony szakmai

érdekképviseleti munkájának eredményeként maradt fenn mind a mai napig.
Sajnos akkor a járadék melletti munkavégzés korlátozó szabályának megváltoztatásában nem tudtunk pozitív eredményt elérni, ami elsősorban a jelenlévő érdekegyeztetésben résztvevő más
szervezetek részéről tanúsított közönynek volt köszönhető.
2009 első félévében levélben jeleztük
a Miniszterelnöki Hivatal felé, hogy a
bányász dolgozók egészségkárosodási
járadékában részesülőknél, 2010. január
1.-jétől a járadék melletti jövedelemszerzés korlátozásra fog kerülni.
Fenti határnaptól, ha a járadékosok
keresőtevékenységet folytatnak és hat
egymást követő hónapra vonatkozó
keresetük, jövedelmük havi átlaga meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át, a
járadékra való jogosultságot meg kell
szüntetni.
Figyelemmel arra, hogy a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka
nem képez nyugdíjjárulék alapot, ezért
a keresőtevékenységből származó jövedelmük biztosítja részükre a majdani
nyugdíjjárulékuk alapját.
Még itt kezdeményeztük azt is, hogy
teljes mértékben kerüljön kivezetésre a
keresetkorlátozó szabályozás.
Ezután a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége is jelezte, és egyben kezdeményezte „Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól
szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet” olyan irányú módosítását, mely
szerint 2010. január 1.-jétől a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülőknél ne jelenjen meg kereseti korlátozás.
Végezetül fentiek hatására 2009. év
végén megjelent a Kormány 309/2009.
(XII. 28.) Korm. rendelete –az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007 (XII. 23) Korm.

rendelet módosítása, amely a keresetkorlátozásra vonatkozó szabályozást
kitolta egy évvel, s így csak 2011. január 1-jétől fog életbe lépni (ez utóbbi
csak azoknál, akik 2007. december 31.én már részesültek a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadékában, vagy
erre vonatkozó igényük már benyújtásra került.)
Természetesen további erőfeszítéseket teszünk azért, hogy 2011. január
1-jétől ne lépjen életbe a keresetkorlátozó szabályozás, illetve, hogy ez a szabályozás mindenképpen kerüljön eltörlésre, azonban úgy gondoljuk, ez már az új
kormány felelőssége lesz.
Az újságot olvasók korrekt és pontos
tájékoztatása érdekében fontosnak tartjuk leírni, hogy a BDSZ – teljes egyetértésben a mecseki szervezeteink támogatásával és aktív részvételével – az
alábbi vívmányokat érte el és őrizte
meg mind a mai napig:
A bányászok társadalombiztosítási és
szociális kedvezményeit előíró legfontosabb jogszabályokat sikerült megőrizni és hatályában megtartani:
1./
150/1991.
(XII.
4.)
Kormányrendelet a bányásznyugdíjakról és ezen rendelet módosításáról szóló
63/2003. (V. 7.) Kormányrendelet. (fenti
kormányrendeletek szabályozzák a
szén külfejtéses bányatérségben dolgozók nyugdíjazását is.)
2./23/1991. (II. 9.) Kormányrendelet
egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről és e rendelet alpontjait módosító 51/2008. (III.
14.) Kormányrendelet.
3./ 4/1988. (V. 26.) IpM. rendelet a
bányászati hűségjutalomról.
(Kollektív szerződésben történik a
szabályozása)
4./
387/2007.
(XII.
23.)
Kormányrendelet az egészségkároso-

dott személyek szociális járadékairól. E
rendeletben van szabályozva a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka
és kereset-kiegészítése.
5./ 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM
együttes rendelet – a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati
kereset-kiegészítéséről.
6./ A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény.
8.§, 8/A §, 8/B §, és 8/C § a korkedvezményről és a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.)
Kormányrendelet 1. számú melléklete,
amely a korkedvezményre jogosító
munkakörök jegyzéke.
és végrehajtására kiadott 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet 14. §. (9). bekezdése, amely a bányászok nyugdíj-átlagszámítási kedvezményéről rendelkezik.
7./ 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet
– a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról.
8./ 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet
– a Munka Törvénykönyvének az ipari
és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról (természetbeni juttatás).
9./ A hatályos Munka Törvénykönyve
szabályozza a földalatti munkavállalók
évi öt napos pótszabadságát.
Tovább élnek a különböző jogszabályokban, ágazati és helyi kollektív
szerződésekben biztosított jogok:
Az alkalmazotti villamos áram-kedvezmény („C” tarifa) fennmaradása
érdekében végzett szakszervezeti nyomásgyakorlás eredményeként a kormány a nyugdíjasoknak garantálja a
kedvezmény fenntartását, az aktívak
dolgozók a munkáltatóval történő megállapodás szerint részesülnek a kedvezményből,
A baleseti járadék adómentessége,
A hűségjutalom, szénjárandóság,

A Sikondai Bányász Utókezelő
Szanatórium – szervezeti és tulajdonosi
változások ellenére – továbbra is a
bányászok gyógyítását szolgálja.
A földalatti pótlék és pótszabadság,
Munkaruha juttatás
Étkezési hozzájárulás, utalvány formájában,
Munkásszállás (nagyobb gazdálkodó
egységeknél)
A bányász segélyalap.
A gazdasági élet területein elért
bányászszakszervezeti eredmények:
A Villamos-ipari Foglalkoztatási
Alapból a BDSZ Önsegélyező Pénztára
a működésének tíz éve alatt összesen
5,2 milliárd forint értékben nyújtott
különböző összegben támogatást mintegy tízezer bányász részére.
A vájárbérek a Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint a bértábla vezető
helyén találhatóak. Ez a szakszervezeti
bérmegállapodásoknak is köszönhető.
*
A fent felsorolt vívmányok megőrzése annak az érdekvédelmi harcnak az
eredménye, amit a Bánya- Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete – a tagsága támogatásával és elvárásainak
megfelelve – tárgyalásokon, érdekegyeztetési
fórumokon,
olykor
demonstrációk, sztrájkok megszervezésével folytatott és folytat.
Az a BDSZ, amely – a BÉKE sommás megállapítása szerint – „kiegyezett
a politikával”s ennek következtében „a
pécsi és baranyai bányászok valós
érdekképviselet nélkül maradtak”.
Döntsön az olvasó!
Pernecker László
a BDSZ Nyugdíjas
Választmányának elnöke
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A támogatás jövõjérõl tanácskoztak
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete (BDSZ) szervezésében
közös tanácskozást tartott 2010. szeptember 16-án a német Bányaipari, Vegyipari
és Energiaipari Szakszervezet (IG BCE)
és a BDSZ delegációja. A német bányászok szakszervezeti elnöke, Michael
Vassiliadis által vezetett delegáció háromnapos európai körútja során érkezett
hazánkba, hogy tárgyaljon az ez év december 31-én lejáró, a szénbányászat állami támogatásáról szóló, 2002/1407-es EK
EU tanácsi (Tanács) rendelet meghosszabbításáról.
Mint ismeretes, a bányászszakszervezet
a márkushegyi bányaüzem – hazánk
egyetlen mélyművelésű bányája – révén
érdekelt a rendelet fenntartásában. A
bánya, amely érvényes kormányrendelet
értelmében – a BDSZ szándékaival egyezően – 2014-ig üzemelne, az uniós rendelet nyújtotta támogatás nélkül ellehetetlenül.
Rabi Ferenc a BÁPB társelnöke nyitotta meg a tanácskozást.
A tanácskozás kezdetén mind Michael
Vassiliadis a német delegáció, mind Rabi
Ferenc a magyar delegáció vezetője
bemutatta a tanácskozás résztvevőit.
A magyar munkáltatói fél álláspontját
dr. Havelda Tamás, a Magyar Bányászati
Szövetség elnöke ismertette (mellékelve).
A német fél álláspontját Michael
Vassiliadis ismertette és tájékoztatást
adott arról is, hogy e témában 2010. szeptember 15-én a lengyel szakszervezettel
tárgyalt
és
szeptember
17-én
Spanyolországban tárgyalnak, mert a
német fél nem tudja elfogadni az Európai
Bizottság javaslatát és e célból
Brüsszelben tüntetést is szerveznek. A
német fél ragaszkodik a 2020-as határidőhöz. Hozzászólt a német munkáltatói
oldal képviselője is, aki elmondta, hogy
foglakoztatási vonalon sem tudják elfo-

tói és munkavállaló oldal, hogy az állami
támogatás rendszerének tovább kell
működnie, ezért, a német bányász érdekvédelem képviselőivel az alábbi közös
nyilatkozatot írták alá:

Közös nyilatkozat
az Európai Bizottság által
a Tanács szénbányászati támogatásról
szóló rendeletéhez kidolgozott
javaslatról

gadni a javaslatot és ők is támogatják a
2020-as határidőt.
Rabi Ferenc szintén kifejtette, hogy a
magyar fél sem tudja elfogadni a határozati javaslat tervezetet, ugyanis az egyetlen
magyarországi mélyműveléses barnakő-

szénbányának - mely minden környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik - legalább
2014–ig kell működnie, bár a megismert
kitermelhető ásványvagyon a 2020 év
végéig biztosítaná a zavartalan termelést.
A tárgyaláson résztvevő minisztériumi

képviselők tájékoztatást adtak arról, hogy
a magyar álláspont egyeztetése közigazgatási eljárás alatt van, így addig hivatalos
véleményt nem tudnak adni.
A bányász érdekképviselet egyértelmű
álláspontja, s ebben egyetért a munkálta-

A Tanácsnak a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló rendeletéhez kidolgozott,
2010. július 20-i európai bizottsági javaslat több tagállamban szociális konfliktust
idéz elő.
A magyar Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), valamint a német Bányászati, Vegyipari és
Energiaipari Szakszervezet (IG BCE)
közösen síkra szállnak a kőszénbányászatnak nyújtott állami támogatásról szóló
rendelet meghosszabbítása mellett, amely
a hosszú távú és koordinált gazdaság- és
szociálpolitika lényeges eleme lehetne
úgy, hogy hazai nyersanyagból biztosítja
az európai energia-ellátást, erősíti a közvélemény bizalmát, fokozza a keresletet, és
munkahelyeket biztosít a reálgazdaságban.
Attól tartunk, hogy jelentősen megrendülne a bizalom az európai politika iránt,
ha a szénbányászat adaptációs folyamatai
során a tagállamokban nehezen és konfliktusok árán elért társadalmi konszenzusokat az EU lerombolná. Az Európai
Unióval szemben már ma meglévő kritikus hangulat Európa-ellenes hangulatba
csaphatna át.
Ennek megakadályozására felszólítjuk
az Európai Bizottságot, hogy olyan új
javaslatról hozzon határozatot, amely a
szénbányászatot legalább 2020-ig lehetővé teszi kontinensünkön.

Budapesti Nyilatkozat
Az „A bányászok jövője – a szociális
partnerek szerepe” (VS/2009/0459)
című uniós pályázat keretében megtartott konferencia résztvevői közös
állásfoglalást fogadtak el 2010. június
12-én.
„Egy szilárd európai ipari bázis
megteremtése alapvető fontosságú
kérdés, ha meg akarjuk erősíteni az
EU gazdaságát, valamint biztosítani
kívánjuk további fejlődését egy virágzó gazdaság és környezetbarát termelési szerkezet kialakításának irányában.” Ez négy európai ágazati szakszervezeti szövetség, az EMCEF, az
EMF, az EFFAT és a ETUF:TCL gazdaságpolitikájának alapgondolata.
A foglalkoztatás bővítése, valamint
új, fenntartható munkahelyek létrehozása elképzelhetetlen az európai természeti erőforrások és nyersanyagok
hasznosítása nélkül. Az Európai
Bizottság nyersanyag kezdeményezése szerint „Míg a pénzügyi válság
jelenlegi hatásai ugyan lassítják a
nyersanyagok iránti globális kereslet
növekedését, a feltörekvő országok
növekedési szintjei várhatóan a
továbbra is nagy nyomást gyakorolnak
majd a nyersanyag-keresletre. A kohéziós politika által nyújtott finanszírozással, különösen az Európai
Regionális Fejlesztési Alap keretében,
támogatható egy sor, kutatási, innovációs és vállalkozás-támogatási intézkedés a nyersanyag-kutatás és –kitermelés területén.”
Európának továbbra is törekedni
kell arra, hogy fejlessze magas hozzáadott értékű ipari tevékenységét. Az
ipar fontossága egyre növekszik abban
a folyamatban, amelynek végcélja egy
sikeres európai gazdaság, amely új
munkahelyeket teremt, fokozza a termelékenységet, ösztönzi az innovációt
és javítja a szociális normákat. Az
ásványi nyersanyagok hozzáférhetősé-

ge stratégiai fontosságú az európai
ipar stabil működése szempontjából.
Európa sokáig vezető hatalom volt a
szén alkalmazási technológia területén. A szociális partnerek tisztában
vannak azzal, hogy a nem energetikai
célú szénfelhasználást jelentősen
növelni kell ahhoz, hogy a rendkívül
fontos vegyipari értékteremtő lánc
számára a szerves nyersanyagellátás
biztosítható legyen az EU-ban.
Az Európai Unió 2007-2013-ra
vonatkozó 7. kutatási keretprogramjában a szén, különböző felhasználásával kapcsolatos projektekre szólít fel a
„Tiszta szén” akció keretében. Ahhoz,
hogy ezt a támogatási lehetőséget
megfelelő formában lehessen hasznosítani, a széntermelő EU-tagállamok
kormányainak koordinációs szerepet
kell betölteniük a kutatás és az ipar
között az ilyen jellegű projektek támogatása érdekében. A szociális partnerek egyetértenek abban, hogy hálózataikkal támogatni fogják e stratégiai
jelentőségű kezdeményezést.
Az ipari tevékenységek fenntartása
és fejlesztése biztonságos energiaellátás és megfelelő szintű energia árak
nélkül nem lehetséges. „Európának
közösen kell most fellépnie az energiaellátás fenntarthatóságáért, biztonságáért és versenyképességéért. Ezzel
visszanyúlna saját gyökereihez. Az
Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés (1952) és az
Euratom-Szerződés (1957) megalkotásakor az alapító tagállamok szükségét
látták egy közös energiaügyi stratégia
kidolgozásának. Azóta ugyan lényegesen megváltoztak az energiapiaci és
geopolitikai feltételek, a közös fellépés szükségessége az EU számára
mégis sürgetőbb, mint valaha.” –
mondja ki az Európai Bizottság energiapolitikai közleménye. „Az egyebek
mellett a megújuló villamos energia, a

bio-üzemanyagok, az energiahatékonyság és a belső energiapiac terén
eddig hozott intézkedések fontos előrelépésnek számítanak, de hiányzik
belőlük az a koherencia, amely fenntarthatóságot, biztonságos ellátást és
versenyképességet eredményezhetne.
A stratégiai elemeket egységbe kell
fogni, külön-külön nem adnak megoldást a problémákra.” A konferencia
résztvevői egyetértenek ezzel a megállapítással, és felhívják a figyelmet
arra, hogy az energia ágazaton belül
az ellátás biztonsága megköveteli a
hazai nyersanyagok felhasználásának
támogatását, beleértve az egyértelműen környezetbarát magújuló energiaforrásokat is.
Meggyőződésünk, hogy az energetikai célú szénbányászat és az arra
épülő villamosáram-termelés szolgálja
az energiaellátás biztonságát, gazdaságosságát, a modern technológiák
alkalmazásával a környezeti terhelés
csökkentését és a széleskörű foglalkoztatást. A fejlett technológiák lényegesen megnövelték a szenes erőművek
és vegyiművek hatásfokát, ezzel is
csökkentve a fajlagos kibocsátási értékeket. Biztató kísérletek vannak a
széndioxid leválasztására és tárolására
(CCS), valamint átalakítására (CCR).
Meggyőződésünk, hogy az egyes
nyersanyag és tüzelőanyag fajták CO2
kibocsátását életciklusra kell vizsgálni, különben Európa vezető környezetvédelmi nagyhatalomként a környezetszennyezést fogja exportálni.
Ahhoz, hogy meg tudjuk újítani az
szénipar kitermelési és feldolgozási
oldalát, szükség van a korábbi értékek
fenntartására, bővítésére, a kutatói,
geológiai, bányászati és feldolgozóipari kultúrák megmentésére. A szénipar állami támogatása ilyen szempontból is indokolt.
Meggyőződésünk továbbá, hogy az

állami széntámogatást szabályozó EU
rendelet (1407/2002/EK) céljai és meggondolásai változatlanul aktuálisak. A
rendelet igazolta a létét, ami miatt az
Európai Bizottság sem javasolt változtatást időközi jelentésében 2007-ben,
és lehetségesnek tartotta az állami
támogatások és a belső piac összeegyeztethetőségét.
Ezeknek a célkitűzéseknek csak
nőtt a jelentősége az EU bővítés következtében kiéleződött szerkezetváltás,
az egész gazdaságot sújtó jelenlegi
válság, valamint az Európa számára
egyre növekvő, az energiaellátás biztonságát érintő kihívások miatt. Ezt
alátámasztja a Tanács és a Bizottság
felhívása, aminek értelmében a lehető
legnagyobb mértékben hasznosítani
kell a hazai energiaforrásokat.
Ezeknek a céloknak az elérése érdekében szükség van továbbra is minden
olyan támogatási eszközre, amelyet az
eddigi szabályozás lehetővé tett. Ezek
a támogatások az EU energia-, és
különösen villamosenergia-termelő
piacának egy viszonylag csak kis szeletét érintik, és nem zavarják a versenyt. A támogatások nincsenek ellentétben az EU környezetvédelmi céljaival sem, hiszen nem befolyásolják sem
a szén mennyiségét, sem pedig a felhasználás módját. Ha Európa a jövőben harmadik országokból származó
széntől fog függni, a szénárak az egekbe szöknek, és az elektromos áram ára
nem lesz fenntartható. Az ECORYS
tanulmánynak az a megállapítása,
hogy a szén ára a nemzetközi piacon
stabil, félrevezető, mivel ennek a stabilitásnak az oka a létező európai
szénbányászat.
A döntéshozóknak a reálgazdaságban zajló folyamatokra kell koncentrálniuk. A jelenleg még fenyegető gazdasági válság, amelyet a pénzpiacok
okoztak és nem a gazdaság, alapvető

változást igényel Európa gazdasági és
szociális stratégiájában. Ezt szem előtt
kell tartani a 2050-ig tartó energetikai
menetrend összeállításánál, és újra
kell gondolni a középtávú programban
is. Ebben az összefüggésben nem
fogadható el a CO2 kibocsátás 30 százalékos csökkentése.
Az Európát fenyegető recesszió és
munkanélküliség nyomása alatt követeljük egy fenntartható és koordinált
gazdaság- és szociálpolitika kidolgozását, amely képes megteremteni a
gazdaságba vetett közbizalmat, fokozni a keresletet és megőrizni a munkahelyeket a reálgazdaságban. Ennek
fontos eleme lehet a széntámogatási
rendelet hatályának meghosszabbítása
a 2010 utáni időszakra, legalább 2020ig.
Budapest, 2010. június 12.

A nyilatkozatot aláíró partnerek

Európa: EURACOAL, EMCEF
Bulgária: MMIEAD, PODKREPA
Cseh Köztársaság: ZSDNP,
OSPHGN
Németország: GVST, IG BCE
Magyarország: MBSZ, BDSZ
Lengyelország: ZPGWK,
ZZG w POLSCE
Románia: SNLO, FNME
Spanyolország: CARBUNION,
FIA UGT
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Tanulmányút
Dániában

MBSZ vélemény
az EU- Bizottság javaslatáról
Az Európai Bizottság javaslata szerinti EU
TANÁCS RENDELETE a korábbi – jelenleg érvényes szabályozáshoz képest –
jelentős szigorításokat, korlátozásokat tartalmaz. „Egyirányú utcát” hoz létre azzal,
hogy egyértelműen a bányabezárást ösztönzi. A korlátozott időtartamú bányabezárásra ad támogatási lehetőséget, a rendkívüli költségek fedezetére szolgáló állami
támogatás lehetővé tételével.
A Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi
bányájára vonatkozóan – amennyiben a
peres eljárások következtében kialakult
csőd-közeli helyzet elháríthatatlanná válna
- a rendeltben leírtak adaptálhatóak lehetnek.
A rendelet szerint az üzembezárási
támogatás csak azon üzemeknek jár, amelyek 2009. december 31-én működtek, és
2014. október 1-jéig be kell zárni azokat. A
Márkushegyi bánya esetében ez a feltétel
adott. Azonban szükség lehet mindkét
támogatási forma (üzembezárási és rendkívüli költségek fedezése) igénybevételére is.
Amennyiben végképp elkerülhetetlen
lenne a bányabezárás, úgy az üzembezárási
támogatás összege a rendelet szellemében

15 havonta legalább 33%-kal csökken, de
maximum az első évben a 2010. év összegét érheti el a támogatás nagysága.
A 33%-os csökkentési ütemet magasnak
tartjuk, ezt az ütemet 25%-ra javasoljuk
mérsékelni.
Javaslatunkat számszerűsítve a 2010. évi
8,8 Mrd Ft-os „szénfillér” összege 2012.
áprilisra maximum 5,8 Mrd Ft-ra, míg
2013. júliusra 3,8 Mrd Ft-ra csökkenne. (A
2010. éves rendkívüli szénfillért nem számítva 4,55 Mrd Ft és 3 Mrd Ft a csökkentett támogatás összege).
Megítélésünk szerint a támogatási lehetőségeknél számolni kellene a kumulációs
lehetőség által engedélyezett EU- s források igénybevételére.
A rendelet mellékletében szereplő rendkívüli költségek támogatása felsorolásra
került, de véleményünk szerint kimaradt
belőle a teljes rekultiváció.
A rekultivációt csak a víz- és szennyvízelvezetésre korlátozza, egyéb rekultivációs
költségek (pl.: erdőtelepítés, aknatömedékelés, stb.) nincsenek benne, így arra támogatás – rendelet jelenlegi formájában - nem
nyújtható.

Javasoljuk tehát, hogy a bányabezárási
támogatási rendszer a teljes rekultiváció
finanszírozására adjon állami támogatási
lehetőséget.
A szénbányászat egészét illetően javasoljuk továbbá, hogy a rendelet adjon lehetőséget a bányabezárásokkal kapcsolatos
teljes körű rekultiváció támogatására is.

Összefoglalva:
A Magyar Bányászati Szövetség azzal a
kéréssel fordul a Kormányhoz, hogy
Elsődlegesen – hasonlóan a széntermelésben érdekel tagállamokhoz – a jelenleg
még érvényben lévő 1407/2002/EK tanácsi széntámogatási rendelet további 10
évre szóló meghosszabbítását szíveskedjék
támogatni.
Elsődlegesen legyen segítségre az
ország egyetlen állami tulajdonú mélyműveléses szénbányája megmentésében.
Amennyiben a Márkushegyi bánya
bezárása elkerülhetetlenné válna, abban az
esetben az EU Bizottság javaslatának
módosítása, pontosítása érdekében tett
javaslataink elfogadását támogatni szíveskedjék.

Ami már történelem
2010 augusztusa - megdõlt Sztahanov 1935. évi rekordja
Az első szovjet ötéves terv (1929–1933)
nehézségei, amelyek megkérdőjelezték
a szovjet gazdaságpolitika eredményességét. A második ötéves terv kidolgozása során nagyobb figyelmet próbáltak
szentelni a reálisabb gazdasági célkitűzésekre. Sztálin azonban a XVII. pártkongresszuson (1932. február) nyilvánvalóvá tette: a második ötéves terv
(1933–1937) csak minimálprogram; azt
mindenképpen túl kell teljesíteni. A terv
túlteljesítésében nagy szerepet szántak
az akkorra már általános munkaversenymozgalomnak.
A szénbányászat termelésfokozása
elsőrendű cél volt. 1935 augusztusában
a nemzetközi ifjúsági napra szervezett
versenyen
a
Donyecki-medence
Centralnaja Irmino bánya pártszervezete
elhatározta, hogy a nemzetközi ifjúsági
napot termelési rekorddal köszöntsék.
Petrov párttitkár augusztus 22-én ismertette, hogy a pártszervezet augusztus
23-án versenyt ír ki a „legjobb vájár”
címért.- Úgy döntöttek, hogy a rekordot
a Nikanor–Vosztok-körletben kell felállítani. A körletvezető, Mazurov egy fiatal vájárt, Alekszej Sztahanovot választotta ki. A már élmunkás Sztahanov
1930-tól dolgozott vájárként, élmunkásként napi teljesítménye az átlagos 7
tonnával szemben 10–12 tonna volt.
Alekszej Sztahanovot augusztus
29-én behívatták a pártirodára, ahol a
részleg párttitkára, Djukanov, Masurov
és Petrov közölte a vele kapcsolatos
terveket. Augusztus 30-án éjfélkor kezdődött a „nagy műszak”. Scsigoljev és
Kalinyin vájárok a fabiztosítást építették
be, a szén elszállítását Masurov irányította, és Petrov tartotta – saját visszaemlékezése szerint – Sztahanovnak a
bányászlámpát a fejtésben. Hajnali 5 óra
45 perckor – negyedórával a műszak
vége előtt – Sztahanovnak be kellett
fejeznie a munkát, mivel nem volt kéznél fa, amivel biztosíthattak volna. A
műszakon 102 tonna szenet fejtett ki,
ami a norma 1457%-ának felelt meg.
Ezután szinte megsokszorozódott a
hasonló teljesítmények száma a bányavidéken.
A Szovjetunióban a munkaverseny
szerves része volt a mindenkori gazdaságpolitikának. A kommunista szombatok, az egyéni és páros versenyek, a
kollektívák versenyei idővel egyfajta
rendszerré és ünnepi alkalommá váltak.
A különböző állami, párt és szakszervezeti kongresszusokra meg egyéb alkalmakra tett felajánlások teljesítése kiter-

jedt versenymozgalmakhoz vezettek. A
verseny igazi rendszerré válását
Sztahanov bányászatban elért kimagasló
teljesítmény eredményezte. Hire bejárta
a világot - 1935-ben fényképe a Time
magazin címoldalára került. Rövidesen
országos kongresszuson foglalkoztak a
versenymozgalommal, a versenyben
részvevőket a „sztahanovista” jelzővel
illették. A megbecsülés mellett ennek
pejoratív eleme is volt, hisz a kiemelkedő teljesítmények között kétségesek is
akadtak. A versenynek második világháborúban, majd a szovjet gazdaság újjáépítésében is nagy szerep jutott. A
bányászatban elért kiemelkedő eredményre emlékezve, az ágazat, a bányászok megbecsülésére határoztak a
Szovjet Bányásznap bevezetéséről 1948
–ban.
1945 után az akkor szocialista rendszerbe került országok bányászata is élt
a versenyek adta lehetőségekkel majd a
szovjet példa nyomán bányászaik megbecsülése és tisztelete jeléül sorra határoztak bányásznapjaikról. A hazai
Bányásznap megszületésekor is a sztahanovi verseny évforduló volt a kiindulópont, de azt a tatabányai sortűz emlékének tisztelve. Magyarországon szeptember első vasárnapja lett a Bányásznap,
amelyen először 1951-ben akkor az
Alkotmány napjára szervezett verseny
győzteseit, a kisterenyei bányászokat
köszöntötték. Magyarországon 1951.
óta immár a hatvanadik évben kerül sor
bányásznapi megemlékezésre.
A volt szocialista országokban a
bányászat felszámolása mellett politikai
szemléletváltás száműzte a versenyek
korábbi formáját, egyes országokban
azonban máig megmaradtak a munka
megbecsülését is kifejező elismerések. A
verseny a Szovjetunió szétbomlása után
is a gazdaság szerves tartozéka maradt,
bár Sztahanov neve lekerült a tablókról,
a verseny az élmunkás, érdemes munkás
és más kitüntető tartalmakban jelenik
meg.
A bányász teljesítmények növelése és
a versenymozgalom születése 75. évfordulójára szervezett versenyek között
kiemelkedő teljesítmény született
Ukrajnában. Az új teljesítmény szintén a
donyecki medencében született. A
Dzerzsinszk városában bányát üzemeltető Mechanika vállalat sajtószolgálata
2010. augusztus 11-én jelentette, hogy a
vállalat fiatal élmunkása, Szerhij Semuk
vájár a 2010. augusztus 10-i műszakon
fejtőkalapácsával 170 tonna szenet fej-

tett ki egy műszak alatt, 68 tonnával
többet, mint annak idején Sztahanov, az
egykori szovjet munkaverseny-mozgalom névadója. Az ukrán élmunkás, akinek a keze alá a biztosítás beépítésénél
(fémtámok) szintén két kollégája dolgozott, ezzel 223 százalékra teljesítette a
műszaktervet. A bányavállalat közleménye szerint Szerhij Semuk Ukrajna legfiatalabb „érdemes bányásza”. Termelési
rekordjáért mind ő, mind szaktársai
jelentős pénzjutalomban részesülnek,
emellett
a
megye
vezetése
valamennyiüket díszoklevéllel tünteti
ki. „A munka hőse megdöntötte
Sztahanov rekordját”- közölte a
korrespondent.net ukrán hírportál, méltatva a bányászok versenyszellemét és
emberi helytállását.
Szerhij Semuk kiemelkedő teljesítménye egyházi áldásban részesült: a munka
hősét Ilarion donyecki és marjupoli metropolita áldotta meg. Semuk a műszak
után elmondta, hogy az egyház áldásától
könnyebbé vált számára a munka, a
nyolcórás munka után sem érzett semmilyen fáradtságot, és kész lett volna
akár tovább is dolgozni.
Anatolij
Akszjonov,
a
Novodzerzsinszkaja bánya igazgatója a
csúcsteljesítményt kommentálva közölte, hogy a rekorddöntés a sztahanovista
mozgalom jubileuma alkalmából szervezett felajánlási verseny keretében történt. „Elnökünk és kormányunk programjának megfelelően arra törekszünk,
hogy hasonló rekordokkal növeljük a
bányászmunka presztízsét” - tette hozzá.
K. B.

Az MSZOSZ Délalföldi
Regionális
Képviselete 1994-ben
kialakult kapcsolatának, illetve a Dániában
működő 3F (korábban
SID) elnevezésű szakszervezettel
kötött
megállapodásának
keretében egy hetes
tanulmányutat szervezett Dániába. A tanulmányúton 11 fő szakszervezeti tisztségviselő vett részt. A BDSZ-t
Csanádi József alelnök,
mint a delegáció vezetője és Gaál Gábor kolléga képviselte.
Az MSZOSZ Bács-Kiskun Megyei
Képviselete és a dán SID szakszervezet
között 1994-ben történt meg a kapcsolatfelvétel. 1995-ben alakult ki egyfajta
együttműködés, illetve megállapodás a
két szervezet – MSZOSZ és SID –
között, melynek keretében évről évre
különböző programokat szerveznek a
partnerek. Ezek között szerepelnek olyanok, mint: tapasztalatcsere, tanulmányút, munkaerő-piaci tréning, kulturális
program, konferencia, stb.
Az MSZOSZ Dél-alföldi Regionális
Képviselete és a dán 3F (Fagligt Faelles
Forbund) szakszervezet által kötött megállapodásnak megfelelően június 12-19.
között 11 tagú – szakszervezeti tisztségviselőkből álló – küldöttség utazott
Dánia Középső Régiójába – egészen pontosan – Viborgba a régió székhelyére.
A vendéglátó dán szervezet képviseletében Stanley Bach Mortensen a 3F
viborgi elnöke fogadta a delegációt és
biztosította az érdekes és változatos
programot a kint tartózkodás idejére.
Tájékoztatást adott a dán szakszervezetek működéséről. Elmondta, hogy
Dániában nagy hagyományai vannak a
szakszervezeti életnek. Alapvetően
három – nem versengő, hanem megállapodásos alapon együttműködő – konföderáció létezik az országban.
Ezek közül az egyik az LO – 1898-ban
alakult -, a legnagyobb létszámú (1 millió tag) alapvetően munkásokat tömörítő
18 szövetségből álló konföderáció. Ezen
a konföderáción belül működik a 3F (a
dán munkások egyesült szövetsége),
amely – szakma független -, a tagság
zömét tekintve szakmunkásokból álló
szervezet, 320 ezres tagsággal. (Csak
érdekesség képpen: 250 futballista tagjuk is van és most zajlik a profi kézilabdázók beszervezése.)
A másik az FTF konföderáció, amely
1952-ben alakult és jelenleg mintegy 450
ezer taggal rendelkezik. Ezt a konföderációt 86 szakszervezet hozta létre és
tagsága első sorban banki alkalmazottakból, közalkalmazottakból – rendőrök,
ápolók, stb. -, színészekből és általában
véve középfokú végzettséggel rendelkezők köreiből áll össze.
A harmadik konföderáció az AC,
amelyik 1972-ben alakult 9 szakszervezet összefogásával. Jelenleg mintegy 200
ezer fős tagsága van és elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket –
orvosok, mérnökök, ügyvédek, papok,
stb. – képviseli.
Elmondható, hogy teljes a kollektív
szerződéssel való lefedettség, mely alapvetően ágazati megállapodásokra épül,
de ezen belül pl. a 3F szerveződési területén mintegy 2.000 kollektív szerződés
van érvényben, melyeket 2-3 évente tárgyalnak újra. A három konföderáció
egyébként teljes egészében lefedi a dán
gazdaság szektorait. (A szakszervezeti
szervezettség átlagosan 85 % körül
mozog Dániában, de egyáltalán nem
számít ritkaságnak a 100 %-os szervezettségű munkahely.)
Dániában a szakszervezetek kezelik a
munkanélküli kasszát, ők folyósítják a
munkanélküli segélyeket. A munkanélküli ellátás biztosítási alapon működik,

és legalább egy éves munkaviszony után
maximum 4 évig jár a segély. (Ezt az
időtartamot szándékozik a kormány 2
évre csökkenteni, de vannak olyan jobb
oldali törekvések is, hogy a szakszervezetektől vegyék el a munkanélküli kaszsza kezelését. Ezen szándékok ellen tiltakoztak június 8-án a dán szakszervezetek Koppenhágában egy 80.000 fős
tüntetéssel.)
Dániában a regnáló kormány jobboldali, mint ahogy a viborgi önkormányzat
is, ezzel szemben a regionális önkormányzat bal oldali túlsúlyú – mondta el
Bent Hansen, a Középső Régió
Önkormányzatának elnöke -, aki az
aktuális dán társadalmi, politikai helyzetről adott tájékoztatást.
A kinn tartózkodás alatt a delegáció
látogatást tett a viborgi Mercantec-nél,
Dánia egyik legnagyobb szakképző intézeténél. Évente mintegy 25.000 főt
képeznek különböző szakmákra iskola
rendszerű szakmunkás-, illetve felnőttképzés keretében. Hat ágazatot – fémipar, építőipar, mezőgazdaság, szállítmányozás, szolgáltatás és közszféra – és
mintegy 100 szakmát fed le a képzés. Az
Iskola Tanácsot a munkáltatók és a munkavállalók képviselői alkotják, és itt dől
el a valós igényeknek megfelelően, hogy
mely szakmákra és hány főt képeznek.
A program további részeként alkalom
nyílott megismerkedni egy néhány száz
főt foglalkoztató „This Mejeri” nevet
viselő tejüzemmel Skivében, a több ezer
főt foglalkoztató – dán központú és
tulajdonú, különben multinacionális –
Gr undfos
nev ú
vállalat tal
Bjerringbroban, ahol szivattyúkat gyártanak, s amelynek többek között
Tatabányán és Székesfehérvárott is van
üzeme, illetve Hanstholmban egy
„Hesselholt Fisk Eksport A/S” elnevezésű halfeldolgozó üzemmel. A tejüzemben és a szivattyúgyárban a munkáltatóval, illetve a munkáltató képviselőivel
folytatott találkozó alkalmat adott eszmecserére is, melyből kiderült: teljesen
természetesnek és fontosnak tartják az
együttműködést a szakszervezetekkel.
Klitmoellerben Peter San Mortensen
- a 3F jogelődjének a SID-nek
hanstholm-i korábbi elnöke -, a halászok
világszövetségének volt elnöke, a szakszervezet EU-s lobbi-tevékenységéről
tartott előadást és biztosított konzultációs lehetőséget.
Összességében véve:
Elmondható, hogy a tanulmányút
eredményes volt. Függetlenül attól, hogy
a magyar csoport összetétele ágazatiságát tekintve - heterogén volt,
ennek ellenére, ha nem is minden ágazatra jellemző sajátosságokkal, de számos olyan általános, Magyarországon
bármely ágazatban hasznosítható példával, gyakorlattal lehetett találkozni,
melyek beépíthetők az itthoni szakszervezeti tevékenység minden napjaiba,
szervezetpolitikai, érdekérvényesítési és
közösségformáló pozitív hatásuk folytán.
A vendéglátók minden alkalommal
szívélyesek, készségesek voltak, igyekeztek maximálisan megfelelni házigazdai mivoltuknak.
Csanádi József
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Nyugdíjas tanácskozás Hajdúnánáson
Pernecker László elnök megnyitotta, és
egyben köszöntötte az országos értekezlet résztvevőit.
A program ismertetését majd módosítását megerősítve szólt a választmány
elmúlt éves munkájáról, a BDSZ
XXXII. kongresszusának programjáról, és az MSZOSZ Nyugdíjas
Szövetség nyugdíjasok képviseletét,
élethelyzetük javítását célzó feladatokról.
Ezt követően Dénes András a
Választmány titkára üdvözölte a
bányász és ipari tagozatok képviselőit,
majd ismertette a BDSZ alap –és szervezeti működési szabályzatának,
továbbá a Választmány működési szabályzatának változásait. Ezt követően
az országos értekezlet nyílt szavazással
megerősítette tisztében a választmány
elnökét Pernecker Lászlót, s a választmány alelnökeit Rákos Józsefet és Tóth
Imrét.
Gaál Gábor tanácsos tájékoztatta a
résztvevőket a közelmúltban történt,
nyugdíjasokat is érintő jogszabályi változásokról, az új kormány 29 pontos
gazdaságélénkítő csomagjának tartalmáról, majd Dénes András, a BDSZ
kongresszusi programját tekintve azon
elvárásokról szólt, mely az új kormány
ma még kevésbé ismert programjából
csak részben vagy egyáltalán nem
olvasható ki. Ilyenek: az idősügyi stratégia cselekvési programja; nyugdíjasok életkörülményeinek és jövedelmi
viszonyainak javítását célzó konkrét
teendők; a nyugdíjrendszer további
reformintézkedéseinek szükségessége;
a nyugdíjasok szerzett jogainak védelme, vívmányok megőrzése; a nyugdíj
megállapítás szabályai, önkéntes és
magánnyugdíj-pénztárak; a nyugdíj
minimum megőrzése, állami garancia;
korkedvezmény,
korengedmény
továbbvitele; az özvegyi nyugdíjak feléledése; az 1997. évi Tb törvények
jövőbeni szabályainak részletkérdései
(2013); nyugdíjkorhatár, gyermekkedvezmények továbbvitele; a nyugdíj
melletti továbbdolgozás, nyugdíj kiegészítés (töredék idő, mérték); a nyugdíjemelés és nyugdíjprémium, éves viszszamenő emelés; a méltányos nyugdíjemelés és egyszeri segély; a korrekciós
nyugdíjemelés továbbvitele; a szép
korúak jubileumi juttatása, stb.
Szólt továbbá az országos értekezlet
programjából is kiolvasható további, az
időskorúak helyzetét jelentősen meghatározó soron következő lakóhelyi
önkormányzati választásokra való felkészülésről, a részvétel fontosságáról,
az önkormányzati testületekben, azok
bizottságaiban az időskorúak képviselőinek részvételéről.
Kovács István a BBTT elnöke, a
házigazdák nevében köszöntötte a
választmány három napos értekezletének résztvevőit, és sikeres munkát
kívánt a résztvevőknek.
A napirendi pontokhoz Vámos
Jánosné és Bábics Gábor szólt hozzá.
Az első nap szabadprogrammal,
beszélgetéssel ért véget.
A második nap Bózsó Andrásnak, a
BDSZ vezető könyvelőjének előadásával kezdődött, aki az alap– és középszervek gazdálkodásáról, törvényi
kötelezettségeiről szólt, kihangsúlyozva az időközben (az év során) történt
változásokat (adómentes, részben adóköteles juttatások stb.).
Több hozzászólás és vélemény formálódott az önkormányzatoktól a társadalmi szervezeteknek adott pénzforrások felhasználását, elszámolását
érintően.
A vita lényegében azzal zárult, hogy
a pályázattal az önkormányzatok felé
kell elszámolni, míg azokat, amelyeket
valamilyen címen támogatás formájában adják, azt a szervezet, bevételként
könyvelve, ugyanúgy használja fel,
mint amilyen célra utalták.
Hidasi László az Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság
főosztályvezetője, az aktuális nyugdíj-

Ez év szeptember 15-17 között a BDSZ Nyugdíjas Választmánya, Hajdúnnánáson, a
Borsodi Bányászok Területi Tagozatának üdülõjében tartotta, mintegy 70 fõ részvételével, kihelyezett elnöki/titkári értekezletét.

politikai kérdésekről, az időskorúak
ellátásáról, az új jogszabályokról és a
hírekben hallható várható kormányzati
intézkedésekről tartott érdekfeszítő
előadást, részletes tájékoztatást.
Szólt a korhatár alattiak és a korbetöltöttek foglalkoztatási szabályairól,
járulék, nyugdíj kiegészítés mértékéről, valamint a korkedvezményes és
korengedményes nyugdíjszabályokról.
Utóbbiaknál a határidő 2010. december
31-ével megszűnik, ezért mielőbbi
megoldás szükséges.
A rehabilitációs járadék és a rokkantsági nyugdíj kapcsolatáról, az
átmeneti és szociális járadékról
bányász egészségkárosodási járadékról. A nyugdíjkorhatár, korcentrum, az
előrehozott nyugdíj szabályairól. Az
éves nyugdíjemelésekről, infláció és
GDP–hez igazodó nyugdíjemelés és
prémiumról. A 40 éves szolgálati idő
utáni nyugdíjjogosultság nők, (férfiak)
még nem eldöntött kérdés, és az sem,
hogy milyen egyéb feltételek mellett
biztosít jogosultságot. A kormány várhatóan októberben, a törvényhozás
novemberben tárgyalja a kérdést.
Költségkihatása 30-40 milliárd forint.
Szólt továbbá az árvaellátás szabályainak kedvezőbbé tételéről, és a
Főigazgatóság EKO pályázatról, amely
alfanumerikus rendszer bevezetéséről
szól. Terv, hogy az 55-60 évesek kapnának egy értesítést, hogy ha nyugdíjba
kívánnak menni, mennyi lesz a kezdő
nyugdíjuk.
A résztvevők közül kilenc fő tett fel
kérdést, többek között a fegyveres
erők, rendvédelmi szervek korai nyugdíjazásáról, különböző korú nők, férfiak nyugdíjkorhatárának egységesítésével, a magán nyugdíjpénztári befizetések és a visszalépés kérdéseire, a korkedvezményre jogosult nyugdíjasok
tovább dolgozása, minimum és maximum nyugdíjakról, az özvegyi nyugdíjak feléledéséről, nyugdíjak éves viszszamenőleges emelési szabályokról.
Az előadó minden kérdésre kielégítő
választ adott.

A következő előadó Czerván
Mártonné dr. az MSZOSZ Nyugdíjas
Szövetség elnöke volt.
Bevezetőjében szólt az MSZOSZ
határozatainak végrehajtásáról, a gazdaságpolitikai helyzet, környezet változásáról, majd példázta a BDSZ ipari
fúzióját dicsérve a szakmai vezetés
felismerését. A BDSZ programját az
MSZOSZ támogatja.
Szólt az elmúlt időszak eredményeiről, a korrekciós nyugdíjemelésről (1,5
millió nyugdíjas kapott nyugdíjemelést), a méltányos nyugdíjemelésről,
krízissegélyről.
Komoly gondot jelentett a 13 havi
nyugdíj elvonása, a svájci indexálás
megszűnése, az inflációs mértékű
nyugdíjemelés. Reményre ad okot, a
megígért nyugdíjprémium és a GDP
növekedést követő nyugdíjemelés.
Ez évben, ha a 4,1 %-os inflációs
mértéket meghaladja a tényleges érték,
akkor a novemberi visszamenőleges
emelés jogszerű. Sok szó kering a lakhatásról, a közgyógyellátásról, melyekben megszorítást nem szabad elfogadni. Követeléseink között szerepel a
költségvetést jelentősen nem terhelő
várományok jóváhagyása, az özvegyi
nyugdíj feléledésének korlátjainak feloldása, a nyugdíjkorhatár és szolgálati
idő vagylagossága, a vegyes indexálás
és a korrekciós nyugdíjprogram folytatása. A nyugdíjrendszernek kiszámítható stabil és fenntartható, finanszírozható tisztességes időskorú ellátást kell
biztosítani, állami garanciával.
Az Idősügyi Tanács munkáját jövőben is biztosítani kell. Javasolja az
árvaellátás kedvezőbbé tételét, a kegyeleti járadék bevezetését (egész havi
nyugdíj).
Befejezésként szólt a Nemzeti
Üdülési Alapítványról, az üdülési
csekkről, melyet 2010–ben 58 000
nyugdíjas vett igénybe.
A tájékoztatást követően tizenegy fő
szólt hozzá, mondott véleményt, tett
javaslatot, erősítette meg az elhangzottakat a soron következő feladatokat,

biztosítva a vezetést a bátor helytállásban.
A hozzászólások között szerepelt,
hogy a nyugdíjasok a Márkushegyi
bánya továbbműködése mellett állnak
ki. Megköszönték a korrekciós nyugdíjemelés lehetőségét és többen szóltak
a bányász hagyományőrzésről, ünnepségekről, koszorúzásokról, emléktáblák,
emlékhelyek
létesítéséről.
Köszönve szóltak az 50-60-65 éves
tagság elismeréséről (emléklap, korsók)
Ezt követően Rabi Ferenc a BDSZ
elnöke tartott tájékoztatót aktuális társadalmi, gazdasági, szakmapolitikai és
szakszervezeti kérésekről.
Az új kormány eddig megismert gazdasági és társadalompolitikai intézkedései kapcsán szólt az Üdülési
Alapítvány 18 milliárd forintos vagyonának sorsáról, mely az üdülési csekkekhez való hozzáférést szűkítheti.
Kérdés az, hogy e hatalom, hogyan lesz
önkorlátozó,
és
a
Nemzeti
Együttműködés, hogy valósul meg? Az
ágazati törvények és a Munka
Törvénykönyve módosításra fog e
kerülni?
A gazdaság mozgásterét 2010–ben a
3,8 %-os hiány, továbbá 2011–ben a 3%
alatti mérték behatárolja. Az IMF megdrágította a szabad pénzpiacot, ami a
kormány pénzügyi biztonságát veszélyezteti.
Az építőipar 72 %-on dolgozik, a
bányászat alágazatai, a bauxitbányászat, a Linde Gáz, stb. gazdálkodása
zavartalan. A Márkushegyi bánya
2014–ig kell, hogy üzemeljen. Szólt az
IGB CE budapesti nyilatkozatáról, a
széntámogatásról. Az új kormány 37
millió forinttal költségesebben üzemel,
mint a korábbi. A személyi jövedelemadó 16 %-os kulcsa a nagykeresetűeknek kedvez. A minimálbér adókötelessé válik, az adójóváírás megszűnik. A
minimálbért várhatóan felemelik, mely
a munkaadók terheit növeli. Személyi
változások folyamatban vannak, a
Bányahatóságnál a Nyugdíj és az
Egészségbiztosítás területén is.

Kihangsúlyozta, hogy a szakszervezeti tagságot elismerő emléklapokat,
korsókat rendszeresítette a BDSZ. 100
fővel nőtt az éves igény, nőtt a Segély
Alap (42 millió) 3,5 millió került kifizetésre a segélyezettek részére.
Megelégedéssel közölte, hogy a
hagyományőrzésben jelentős előrelépés történt, miközben a nyugdíjas taglétszám tizennyolcezer főre csökkent.
A tájékoztató követően tizenhárom
hozzászólás hangzott el, bemutatva
néhány szervezet munkáját is.
Köszönték a támogatást. Egercsehiben,
pályázaton nyert pénzből Bányász
Baráti Emlékparkot létesítettek.
Dorogon a hősi halottakra is emlékeztek, és megírták a lencsehegyi bánya
történetét. A ruházatipart képviselő
kedvezően szólt az első közös értekezletről, és jelezte, hogy a korsószám
növekedése az ő igényüket is tartalmazza. A textilipari tagozat képviselője kihangsúlyozta, hogy biztosítva van
a sajátos érdekeik zavartalan továbbvitele, együttes munkával a célok megvalósítása eredményesebb lehet, melyet
az eddigi közös munka is bizonyít.
Rabi Ferenc elnök megköszönte a
végzett munkát, a jelen lévők aktivitását. Kérte a területi szervezetek képviselőit, hogy az országos értekezleten
elhangzottakat vigyék tovább és
beszéljék meg a tagság legszélesebb
körében. Az önkormányzati választásokon a nyugdíjas érdekek helyi testületekben történő megjelenítésére törekedjenek, ismertessék a BDSZ
Nyugdíjas Választmány törekvéseit, a
BDSZ értékrendjét az önkormányzati
képviselő jelöltekkel.
Vacsorát követően kötetlen szakmai
baráti beszélgetéssel zárult a munkanap.
A harmadik napon Pernecker László
elnök, a zárszót megelőzően lehetőséget biztosított a területi szervezetek
vezetőinek az országos értekezlet munkájának értékelésére.
Rákos József alelnök megköszönte a
vendéglátók vendégszeretetét, a résztvevők fogadását. Bábics Gábor (Ajka)
nagyra értékelte a tanácskozás résztvevőinek összefogását, gondolati egységét, és a jó hangulatot. Kovács István, a
BBTT elnöke örömmel tapasztalta,
hogy a résztvevők jól érezték magukat,
és a Választmány jó munkát végzett.
Kihangsúlyozza, hogy a résztvevők
otthon végzett állhatatos munkája itt is
megjelent a program végrehajtásában.
Pernecker László elnök is megköszönte a Választmányi Ülés megrendezéshez és lebonyolításához biztosított
feltételeket, a szervezők tevékenységét,
az éttermi ellátást, és a baráti beszélgetés jó hangulatát biztosító Bábics Gábor
közreműködését.
Dénes András titkár összegezte az
országos értekezlet előkészítésével,
programjával kapcsolatos munkálatokat, kihangsúlyozva az Országos
Értekezlet célját, és feladatát, melyet a
jelen lévők sikeresen hajtottak végre. A
kongresszusi programnak a megváltozott politikai környezetben is érvényt
kell szerezni, de ez csak együttes erővel és akarattal valósítható meg.
Az önkormányzati választások
során, az elvárható módon segítséget
kell nyújtani a helyi érdekek felkarolásában és képviseletében. Ebben minden
szervezett tag, támogató segítsége számít. A munka eredményességének
záloga a közös fellépés és cselekvés.
Pernecker László elnök, zárszavában, kiemelte és jólesően hangsúlyozta
az Országos Értekezlet fegyelmezett és
sikeres munkáját. Kiemelte, hogy méltónak tartja a Választmány tevékenységét, az elhunyt nagy elődök, vezetők,
szaktársak munkájához. Rájuk emlékezve, felállva, főhajtással adóztak a
jelenlévők.
A háromnapos nyugdíjas tanácskozás a Bányászhimnusz közös eléneklésével ért véget.
Dénes András
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Ülést tartott
a BDSZ Munkavédelmi
és Egészségvédelmi Bizottsága
2010. szeptember 14-én, a
Lasserberger Hungária Kft
nyékládházi üzemében tartotta ülését a BDSZ Munkavédelmi és Egészségvédelmi Bizottsága, melyen
részt vett Rabi Ferenc, a
BDSZ elnöke és Pápis László
alelnök.
Az ülést Benkő Tamás a Bizottság
elnöke nyitotta meg, majd a házigazdák
nevében Molnár Sándor a társaság BDSZ
szervezetének elnöke köszöntötte a
résztvevőket, s felkérte a BDSZ elnökét
tájékoztatója megtartására.
- A következő félévben, egy évben
véglegesen kialakul a gazdaság helyzetére vonatkozó globális kitekintésnek a

válasza – kezdte előadását Rabi Ferenc -,
tehát hogy ez a válság lefutott-e, vagy W
alakú, elhúzódó válság lesz. Ez nagymértékben befolyásolja a foglalkoztatás
lehetőségeit, s az általunk meghatározott
követelményeket is. Több alkalommal
megfogalmazott első alapüzenetünk az,
hogy a magyarországi ásványi nyersanyagokra szükség van, azokat hasznosítani, a vertikum-szemléletet újra erősíteni kell. Azt, hogy miképpen lehet
továbbvinni a nyersanyag-hasznosítást, s
ez a kő-kavicstól az egyéb más nyersanyagokra, mindenre vonatkozik. Abban
tettünk javaslatot, hogy legyen új megközelítése a problémáknak. Készül a
nemzeti energetikai cselekvési terv, november 15-ére ígérik, hogy az első változat vitára készen lesz. Ennek lesz egy
olyan kitekintése, amely a mélyművelésű, illetve főleg a külszíni bányászat
jövőjét határozhatja meg.
Az első változatban szerepel, hogy
meg kell őrizni a szén arányát a villamos
áram-termelésben.
Az építőipar, teljesítményben, 72%-on
van jelenleg, tehát e tekintetben van egy
harminc százalékos visszaesés. A kitekintéseket látva úgy néz ki, hogy tovább
tart a recesszió, s ez komoly problémákat, kihívásokat vet fel. Az építőipar az,
amelyik mindig egy kicsit a gazdaság
teljesítményének a fokmérője, mert ha
sok a beruházás, ha ott elindul valami, az
rögtön az építőiparnál jelentkezik.
Azon dolgozunk, hogy a jövőképet
bizonyos mértékben próbáljuk meg a
bányászati vonatkozásban összehangolni
a különböző építőipari elképzelésekkel.
Az volt a cél, hogy a kitermelésnek,
lehetőség szerint, kiszámítható ütemezése lehessen, mert az eddigi gyakorlat az,
hogy hirtelen megindul, aztán ugyanolyan hirtelen leáll.
Most voltunk a bauxitbányászoknál,
ott van tíz év kitekintés, hál’ istennek, azt
mondták el, hogy a meglévő bauxitvagyon az tíz évre hasznosítható, viszony-

lag jobbak lettek a timföldárak, tehát a
versenyképesség is növekedett. A mangán, a perlit, ami a környéken is található, kis mélyművelésű szénbánya, egyebek, azok a piaci igényeknek megfelelő
minimális terméket vesznek fel.
Amit a Lasselsberger kapcsán tapasztaltunk az elmúlt években, hogy a kiszámíthatóság mellett, amikor jött a válság
jel, a tájékoztatási források nem működtek úgy, ahogy kellett volna, ezért szerintem jól tettük, hogy érdeklődtünk, amikor már harmadik nekifutásra nem kaptak a kollégák választ arra, hogy mi van
a céggel. A központi ÜT sem adott
választ, a cég vezetése sem, s ekkor mentünk tájékozódni az osztrák anyacéghez.
Nem rossz szándékkal tettük, hanem
azért, hogy a munkavállalóknak tudjunk
valamit mondani.
Ebben a helyzetben nyitottuk meg a
Segélyezési Alapot, melynek jogosultsági körét bővítettünk az árvízkárosultak
bevonásával. Reméljük, hogy legalább
abban segített, hogy pillanatnyi biztonságot adott a károsultaknak, a nehéz helyzetbe kerülőknek.
Nagyon fontos a jövőre nézve: hogyan
alakul az új kormánnyal az együttműködés és annak a lehetősége. Az országos
érdekegyeztetés működése a jövőben
átalakulhat, még nem tudni, hogy ez
hatékonyságban,
jogosultságokban
milyen változásokat hoz.
Ami a munkavédelmet illet, az érdekegyeztetésben az OÉT azért fontos, mert
a munkavédelmi bizottsága nagyon sok
jogosítvánnyal rendelkezik, az országos
érdekegyeztetésen belül. Tehát, ha nem
működik az OÉT, nem tud működni a
munkavédelmi bizottsága sem, hiszen az
OÉT megbízása alapján dolgozik. Az
országos érdekvédelem programjához
kell az OÉT véleménye.
A BDSZ elnöke beszéde hátra lévő
részében kitért arra, hogy ágazati szinten
e tekintetben jobb a helyzet. A Magyar
Bányászati és Földtani Hivatallal azon-

nal. a vezetőváltás után felvették a kapcsolatot. Aláírtak egy megállapodást az
együttműködésről, amelyben részletesen
leírták, hogy milyen szerepe lehet a
szakszervezetnek és a munkavédelmi
képviselőknek, helyi szinten.
Az érdekegyeztetési folyamatban, a
választások kapcsán is figyelembe kell
venni az OÉT munkavédelmi bizottsága
ajánlását, s oda kell figyelni a munkavédelmi képviselők és bizottságok választására, amelyek nagyon sok helyen
együtt zajlanak az üzemi tanács választásokkal.
A munkavédelmi képviselők jogosítványait néhány helyen elkezdték megkérdőjelezni. Ez azért is helytelen, mivel
ILO konvencióra épül, tehát mindig
abból kell kiindulni, hogy ILO egyezmény tette kötelezővé a munkahelyeken,
hogy a munkahelyi közösségek megbízhatnak, választhatnak munkavédelmi
ellenőröket.
Végezetül, Rabi Ferenc, kiemelte, a
képzés fontosságát. Át kell tekinteni,
hogy a törvény által biztosított keretben,
az igényeknek és a területeknek megfelelően, hogyan szervezze meg a szakszervezet a munkavédelmi tisztségviselők oktatását. Erre a Munkavédelmi
Bizottságnak kell javaslatot tennie.
Úgy gondolom, hogy munkahelyi
szinten a szociális párbeszéd keretében,
nincsenek különösebb problémák, hiszen
a munkáltatók szintén nagyon fontos
kérdésnek tartják a munkavégzés biztonságát, a munkaegészségügyi és egyéb,
ezzel kapcsolatos szabályok betartását és
betartatását – fejezte be előadását a
BDSZ elnöke.
Ezt követően Kapás Zoltán, a bányaüzem vezetője beszélt a cég megalakulásáról, működéséről, termelési eredményeiről, piaci kilátásairól.
Ezután Bóta Erzsébet, a nyékládházi
bánya munkavédelmi megbízottja szólt a
munkavédelmi helyzetről, külön kiemelve a kockázatértékelés terén végzett
vizsgálatok eredményét.
Benkő Tamás a Colas Északkő
Bányászati Kft munkavédelmi, munkaegészségügyi tevékenységéről tartott
részletes tájékoztatót, amelyből kiderült,
hogy a cégnél alapos és szakszerű munka
folyik az ott dolgozók biztonságos munkavégzése érdekében.
Veres Imre, a bizottság tagja, a Mátrai
Erőmű Zrt munkavédelmi bizottságának
helyettes vezetője a társaság bükkábrányi
bányaüzeménél folyó munkavédelmi
ellenőrzésekről, azok tapasztalatairól
tartott összegző beszámolót.
A kihelyezett Munkavédelmi és
Munkaegészségügyi Bizottság ülése után
a résztvevők uszályra szálltak, s megtekintették a kavicskitermelés egyik munkahelyét, ahol munkavédelmi és egyéb,
munkához kapcsolódó kérdésekről elbeszélgettek az ottani dolgozókkal.
h-

Két kitüntetés
margójára
A Lasselsberger Hungária Kft nyékládházi kavicsbánya üzemének bányásznapi
ünnepsége után ültünk le beszélgetni négyesben. Gyöngyösi István, aki Kiváló
Bányász kitüntetést, Polgári Béla, aki 40 éves szolgálatért Bányász Szolgálatért
Oklevelet vehetett át a központi bányásznapi ünnepségen, Kazincbarcikán, valamint Molnár Sándor, a bányaüzem szakszervezeti elnöke.
- Hogyan kerültek
kapcsolatba a céggel?
- Az általános iskola
elvégzése után, mint
villanyszerelő tanuló
kerültem a kavicsbányához, 1967-ben –
mondja Gyöngyösi
István. – Felszabadult
szakmunkásként 1970
óta dolgozom itt. Ez
alatt a több mint negyven év alatt sok minden történt a cégen
belül. Átalakították az
osztályozót, a hajókat,
kotrókat kicserélték. A kitüntetettek. Balról jobbra: Polgári Béla
Akkor még nem önjá- és Gyöngyösi István
ró hajók voltak, hanem
vontatták a kavicsot szállító hajókat básodás van, akkor mi is átnézzük a
kis hajóval. Ezt később önjáróvá cse- villamos berendezéseket.
rélték, most is így működik. Az elavult
- A nagy karbantartásra az első
kotrógépeket is modernre váltották. A negyedévben van lehetőség – veti
2-es oldalon még magyar típusú szívó- közbe Molnár Sándor. – Ilyenkor nincs
kotró volt. Kompresszoros megoldás- termelés. A gépek nagykarbantartása,
sal nyomták a sűrített levegőt a szívó- felújítása ekkor történik meg. Amikor
csőbe, s a vizet szivattyúval a tófenék- megy az üzem, akkor nincs mód, csak
re és a termelőcsövön keresztül jött fel a felmerülő hibák azonnali kijavításáa kavics a vízzel együtt. Ezt aztán ra. A terv feszített, ha szükség van a
víztelenítették, és szállítószalagon kavicsra, folyamatosan kell termelni.
küldték, először vagonba rakták, vagy
- Itt laknak a környéken?
depóra, utána jöttek az „ök”(önrakodó)
- Nyékládháziak vagyunk mind a
hajók, s ezzel hozták fel az osztályozó- hárman – mondja mosolyogva
hoz, s ott mosták, osztályozták, törték, Gyöngyösi István. – Sőt! Itt is születkülönböző méretűekre (frakciókra).
tünk.
- Úgy tűnik, hogy amikor kezdték a
- Mennyi idő van még a nyugdíjig?
szakmát még elég körülményes volt a
- Három év, ha minden így marad –
technológia. A maihoz képest elavult.
mondja István.
- Jelentős a fejlődés – mondja határo- Nekem még egy év és elköszönök
zottan István. – Sokkal több kavicsot – teszi hozzá Polgári Béla.
tudunk így kitermelni.
Arról faggatva beszélgetőpartnerei- 1970-ben kezdtem én is itt dolgoz- met, hogy mióta szakszervezeti tagok,
ni, felszabadult villanyszerelő szak- kiderül, hogy tanulókoruk óta szervemunkásként – kapcsolódik a beszélge- zett dolgozók. Még arra is emlékeznek,
tésbe Polgári Béla. – Becsöppentem hogy két forint volt a tagdíj. Ennyit érő
egy olyan villanyszerelő társaságba, bélyeget kellett ragasztani a tagkönyvahol voltunk huszonhárman. Nagyon be, még az építők szakszervezeténél.
jó társaságba kerültem. Éppen a múlt- Lelkesen mesélik, hogy a szakszervekor számoltam össze - a szolgálati zettel milyen sok helyre eljutottak.
éveim apropóján -, hogy a negyven év Még külföldre is. Dubrovnyikot emlealatt kb. százötven munkatársam volt. getik, ahová repülővel utaztak. Jó csaKiléptek, újak jöttek, én maradtam, pat volt együtt, segítettek egymásnak a
mert jól éreztem magam. Öten lakásépítésben. Kalákában jártak, és
vagyunk mindössze a régiek közül. A sorban felépítették mindenkinek a
változást csak az tudja igazán lemérni, lakását. Nincs is rajta adósság, hál’
aki ilyen régen itt dolgozik. Voltunk istennek!
vízben, sárban, hóban, jég alatt, de
- Milyen jövője van a bányának?
mindig megoldottuk azt a feladatot,
- A 3-as oldalon még négy évig lehet
amit meg kellett tennünk a folyamatos termelni – kapcsolódik be Molnár
működés biztosítása érdekében. Nem Sándor. – Van egy kisajátítás alatti
bántam meg, hogy kitartottam a mun- terület, ahol még kb. tíz-tizenkét évre
kahely mellett.
való kavics van. A 2-es oldalon még tíz
- Mi a konkrét munkájuk?
évig lehet termelni. Van egy környe- Pista villanyszerelő csoportvezető zettanulmány, ami tizenöt évre való
– szól közbe Molnár Sándor -, s állandó anyagmennyiséget prognosztizál. A
nappali nyolc órában jár, Béla pedig hosszú távú tervek szerint még huszonváltóműszakos 12-24-es munkarend- öt-harminc évig lehet Nyékládházán
ben dolgozik.
kavicsot bányászni.
- Ez a munka, napi ellenőrzéseket, a
- Mit jelent a kapott elismerés? –
felmerülő hibák kijavítását, s előké- kérdezem befejezésként.
születeket jelent a szerelésekhez –
- Boldogságot – mondja Gyöngyösi
veszi vissza a szót István. - Most hoz- István -, de ezt szavakkal nem lehet
tak egy új 6 kilovoltos kábelt, ezeknek kifejezni. A Kiváló Bányász kitüntetés
a kábelfejeit el kell készíteni, mert ha nagyon megtisztelő számomra, az,
valamelyik kábel meghibásodik, akkor hogy a kollégáim, a szakszervezet mélrögtön ki tudjuk cserélni, s üzembe tónak talált rá.
tudjuk a gépet állítani. A gépek villaPolgári Béla úgy gondolja, hogy az
mos berendezéseinek karbantartása, itt töltött negyven év ilyen szintű elisüzemeltetése, a hibák azonnali elhárí- merése is azt igazolja, hogy jól döntött,
tása, így foglalhatnám össze a tevé- mikor kitartott a szakmája és a munkakenységünket.
helye mellett.
- Van, úgynevezett, tervszerű megA Bányamunkás nevében gratuláelőző karbantartás, vagyis TMK?
lok, s kívánok a kitüntetett kollégák- Ha leállás van a termelésben. De nak, jó szerencsét!
közben is, ha például gépészeti meghih.i.p.
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A BDSZ
Válság Alapjáról
A Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók
Szakszervezete (BDSZ) kiemelt feladatának tekinti az aktív és nyugdíjas tagjainak
rászorultság alapon történő segélyezését.
A segélyezéssel kapcsolatos feladatokat a 9 tagú Bányászati Segélyalap
Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
végzi. A tagokat a BDSZ Országos
Tanácsa - a két kongresszus közötti időszak, döntést hozó testülete nevezte ki.
Tagjai a bauxit-, az építőanyag -, az ércásvány-, barnakőszén -, a lignitbányászat,
a borsodi-, dorogi és tatabányai nyugdíjas
szervezet delegáltjai.
A Bizottság elnöke Herédi József, titkára e sorok írója. Az üléseken meghívottként a BDSZ Számvizsgáló Bizottság
delegáltja és a BDSZ főkönyvelője is
részt vesz.
A Bizottság ebben az évben két ülést
tartott és döntése értelmében - a felterjesztéseket a helyi szakszervezetek teszik
- 209 fő részére 3.950.000.-ft kifizetését

hagyta jóvá miután ellenőrizte a felterjesztéseket.
A 2009. évi globális válság azonban sajnos - nem kerülte el szakmáinkat sem
és több társaságnál létszámleépítésre
illetve munkaidő csökkentésére került
sor. Ekkor döntött a BDSZ Országos
Tanácsa 2009. április 22-ei ülésén, hogy
egy „BDSZ GAZDASÁGI VÁLSÁG”
alapot hoz létre (továbbiakban: Alap). Az
Alap, induló tőkéjét a BDSZ biztosította
miután 1,0 millió forintot átutalt az újonnan nyitott számlaszámra. Az Alaphoz
több szervezetünk csatlakozott és a rendelkezésre álló összeg 1.580 ezer forint
lett. A 2010-es árvíz igen sok szakszervezeti tagunkat súlyosan érintette, így az
Alap e területre is felhasználásra került.
Az Alap működését háromtagú testület
végzi. Az Alapból eddig 905 eFt kifizetése történt meg.
A segélyezésekről a www. banyasz.hu
honlapon beszámoló olvasható.

Aki segélyben
részesült
Mersics Sándor, negyvenhárom éves
bauxitbányász, huszonöt éve lesz,
hogy Halimba II-n dolgozik. A föld
alatt, mint vájár, robbantómester,
gépkezelő. Ha minden jól megy, az év
végére az ötezer műszakszáma is
meglesz, s elmehet. bányásznyugdíjba.

- Hogy érintett személy szerint
téged, hogy állásidőre kellett menni,
ami jelentős visszaesést eredményezett a bérben?
- Négy gyermeket kell eltartanom,
a kisebbik beteg, a feleségem gyesen
van – ami éppen holnap jár le -,
nagyon rosszul érintett a fizetéscsökkenés. Negyven százalékkal lett
kevesebb az az összeg, amit hazavittem havonként. Ha hozzávesszük,
hogy előtte vettünk fel kölcsönt, amit
keményen törleszteni kell, még tragikusabb a helyzet.
- Tudtatok a segélyezési lehetőségről?
- Pölczman Csaba, a szakszervezeti titkárunk szólt, hogy lehet igényelni támogatást. Az összeg maga nem
sok, a bajhoz képest, de mégis egy
gonddal kevesebb lett általa, egy lyukat be tudtunk tömni. A kislányom
kezelését az autista központban végzik, háromezer forintba került egy
éjszakára szállás neki és a feleségemnek. Erre az alkalomra el is ment
a segély. De ha ez se lett volna, nem
tudom, mihez kezdünk.
- Hogy vészeltétek át a legnehezebb időszakot?
- Szülői segítséggel. A feleségem
és az én részemről is a szülők segítettek. Nélkülük nem is tudom, mi lett
volna. Persze őket se lehet a végtelenségig terhelni.
- Te milyen véleményt képviseltél,
amikor válaszolni kellett arra a kérdésre: vagy a bányabezárás, vagy a

jövedelem drasztikus csökkentése?
- A munkanélküliségnél nincs
rosszabb. Egyértelmű volt, hogy a
másikat kell választani. Nagyon
nehéz döntés volt, mert tudtam, hogy
szinte kilátástalan helyzet elé kell,
nézzek, s ez a családomat is hátrányosan érinti.
- A többiek is így éreztek?
- Akik nyugdíj előtt állnak, azoknak tragédia lett volna, ha a bányát
bezárják. Másfél-két éven belül a
földalatti létszám harminc százalékát érintené a bányásznyugdíj. A
nyolcvanas évek közepén nagyon sok
fiatal érkezett a bányához, s ők most
értek a nyugdíj közelébe. Hol szerezték volna meg a hiányzó időt vagy
műszakszámot, ha a bányát bezárják? Engem is kilátástalan helyzetbe
hozott volna. Még ha lett is volna
lehetőség máshol megszerezni a
nyugdíjhoz szükséges feltételeket, az
orvosi vizsgálaton elbukunk. Aki
huszonhárom-huszonnégy évet lehúz
földalatti munkán, már olyan egészségi állapotban van (gerincproblémák, ízületi fájdalmak, mozgásszervi betegségek, stb.), hogy esélye
sincs másik bányában elhelyezkedni.
- Mióta vagy szakszervezeti tag?
- Huszonhét éve. Végig itt dolgoztam a bauxitbányában. Már az édesapám is itt dolgozott. Családi tradíció a bányászkodás.
- Kértél már segélyt a szakszervezettől?
- Régebben igen. Lehetett segélyért folyamodni, amit hat hónap
alatt fizettünk vissza. Ezt a szakszervezeti tagok vehették igénybe és adómentes volt. Az újabb adószabályok
ezt most már nem teszik lehetővé,
sajnos.
- Milyen a kollégáid hangulata?
- Most már jobb. Bizakodóbb a
hangulat, érezhető, hogy a cég kezd
kikerülni a gödörből. Azt mondják,
2015-2016-ig itt még tovább dolgozhatunk. Ez megnyugtató.
- Van még bányászszolidaritás?
- Ez a segély, amit a BDSZ Válság
Alapjából kaptam, is azt mutatja,
hogy még mindig működik a hagyományos
bányász
összetartás.
Különösen akkor mutatkozik meg,
ha baj van. Ennek a szakszervezet a
motorja. Megköszönöm a kollégáknak, hogy átmeneti segítséget nyújtottak. Nem a pénz nagysága a lényeg
ebben, hanem az, hogy a szakszervezet mögénk állt és segítő kezet nyújtott. Ez mindennél többet jelent.
-h-

Egy nehéz döntés krónikája
Beszélgetés Székely Jenõvel,
a Bakonyi Bauxitbánya Szakszervezeti Tanácsának elnökével
- Március vége, április első napjaira
valósággá vált az, hogy itt katasztrófahelyzet van - kezdi a választ Székely
Jenő, arra a kérdésemre, hogy mi indokolta a BDSZ Válság Alapjának az
igénybe vételét a cégnél. - Ez azt jelentette, hogy a cég megrendelése 40%kal csökkent. Azonnali intézkedésekre
volt szükség a gazdasági vezetés
részéről, ami persze rögtön kihatott a
dolgozók anyagi helyzetére is. Két és
fél hónapon keresztül állásidőn voltak,
s erre az időre se földalatti pótlék, se
műszakpótlék nem járt. Gyakorlatilag
az alapbér és a műszakpótléknak a fele
volt a jövedelem. El kellett gondolkodnunk azon, hogy mit tudunk ebben a
helyzetben tenni, mint szakszervezet.
Ha nem lépünk, valamilyen formában,
akkor akár bányabezárásról is szó
lehetett volna. El kellett dönteni,
ahogy mondani szokták: melyik ujjunkat harapjuk meg? Vagy egy nagyon
jelentős létszámleépítés, akár bányabezárás, vagy a kollektív szerződés
felülvizsgálata és jelentős, olyan vívmányoknak a visszavétele, amit
huszonöt év alatt harcoltunk ki, közösen. Nagyon nehéz döntés volt.
Megkérdeztük
kollégáinkat
is.
Mindenki a munkahely megőrzése
mellett tette le a garast, még akkor is,
ha tudtuk azt, hogy ez nagyon fájdalmas lesz. Hiszen, aki elveszti a munkahelyét, az mindent elveszít. Aki a
bérének egy részét veszíti el, az is
nagyon sokat veszít, de nem mindent.
A munkahely megőrzése mindent
felülírt, mindennél fontosabb volt a
szemünkben. De erre a kérdésre, hogy
vagy a munkahely, vagy a vívmányok
nagy részéről történő lemondás, nem
lehet jó választ adni. Ezért volt nagyon
nehéz a döntés.
- Milyen vívmányokról volt szó?
- Olyan kollektív szerződési vívmányokról, mint a hűségjutalom, földalatti pótlék, béren kívüli juttatás
nagyságrendje. Ezekhez mindhez
hozzá kellett nyúlni. Azért, hogy a cég
talpon maradjon. Ez számomra is
nagyon nagy lelki teher volt, de kollégáink számára is, akik a család eltartásának a nehézségei elé néztek. Akkor
is azt mondtam, hogy ha a legvégső
megoldás az, hogy a bányát bezárják,
az senkinek nem jó. Hiszen a kollégáink egyharmada záros határidőn belül
nyugdíjjogosult. Ha ezt elveszíti,
akkor elveszíti az egészet. Kollégáink
másik egyharmad részének esélye sem
lett volna, hogy itt a környéken munkát találjon. Talán az egyharmad rész

valahol tudott volna, ha még ennél is
rosszabb jövedelemszinten, de munkát
szerezni.
- Ebben a helyzetben jött a külső
segítség.
- Igen. A BDSZ országos tanácsa
létrehozta a Válság-Alapot, amivel
kiegészítette az általunk korábban
hozott döntést, hogy valamilyen
nagyobb összegű segélyben tudjuk
részesíteni a kollégáinkat.
- A saját erő is aktivizálódott?
- Természetesen, hiszen mi is megmozgattunk minden olyan anyagi
lehetőséget - mint pl. a sztrájkalapként
kezelt, éveken keresztül félretett pénz
-, amihez nagyon jó kiegészítés volt a
BDSZ OT kezdeményezése. Ezzel
jelentős munkavállalói létszámnak
tudtunk a pillanatnyi gondján enyhíteni. Amikor az állásidőről visszajöttek
a kollégáink, némileg normalizálódott
a helyzet, de még ekkor sem volt
három műszak, tehát a harmadik
műszaknak a kiesett jövedelme az
továbbra sem volt meg. Ez is még egy
nehéz időszak volt. A saját lehetőségeinkhez képest megpróbáltuk a nagyon
rászorultaknak a segélyezését megtenni, többek között a Segély-Alap terhére is. Ebben az évben, nyáron újra felmerült ez a kérdés. Ugyan a földalatti
pótlék arányos részének a kiesése nem
jelenik meg újra a jövedelemben, de
továbbra sincsen túlmunka lehetőség
és többlettevékenységből fakadó juttatás. Korábban azért ezek voltak, s a
dolgozóinknak nagyon hiányzik a
büdzséből. Ilyenkor megnézzük, hogy
a nagyon rászorulóknak, nagycsaládosoknak, hogyan tudunk adni a BDSZ
biztosította lehetőségből is.
- A jelenlegi helyzet hogyan értékelhető?
- Azért hoztuk meg a fájdalmas döntést, hogy legyen esély az újrakezdésre. Tudtuk, hogy ez senkinek nem jó.
Most úgy látom – lassan másfél év
elteltével -, hogy talpon maradtunk, ha
még nincs is meg az a százszázalékos
bérszint, ami ezelőtt másfél évvel volt,
de van munkahely lehetőségünk, sőt
perspektíva. Az utóbbi időben elindult
néhány kedvező dolog. Májustól
bányaberuházás folyik Halimbán, előkészítés alatt van a fenyőfői bányaüzem területén egy újabb fejlesztés,
tehát a perspektíva továbbra is megvan. Ha már lesz munkalehetőségünk,
ha talpon tudunk maradni, akkor az
esély megteremtődik arra, hogy a
bérek is növekedhessenek. Ha mindezt
elveszítjük korábban, akkor most arról

nem beszélhetnénk, hogy miképpen
tudunk továbblépni a bér vonatkozásában.
- Az esélyt tudtátok megőrizni arra,
hogy rendbe jöhessenek a dolgok?
- Igen. Ha a bányát bezárjuk, erre
semmi esély nem marad. Így viszont,
nemcsak megmaradt a bánya, hanem,
mint mondtam, fejlesztések, beruházások is folynak. Ha száznyolcvankétszáz embernek újra tudunk itt munkát adni, ha a bauxitbányászat területén háromszáz-négyszáz embernek
újra munkalehetősége van, ez azért
bizakodásra ad okot, hogy a jövedelemszinteket is majd, apró lépésekben,
helyre tudjuk állítani.
- Kellett győzködni az embereket,
hogy ez a megoldás még mindig jobb a
semminél?
- Ez érdekes dolog. Ha az ember
válaszút elé kerül, az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik. Mindenki
tudta, hogy számára ez rossz. De a
döntő többség azt is tudta, hogy a
munkanélküliség még rosszabb.
Győzködni nem kellett, hiszen kész
tények előtt álltak. Akkor is azt mondtam az embereknek, hogy inkább
tekintsünk úgy vissza, hogy átmenetileg nehéz helyzet volt, minthogy az
önkormányzati segélyosztó helyeken
kelljen találkoznunk. Mert, ha itt megszűnik a bányászat, az nagyobb tragédia, mint átmenetileg áldozatot vállalni. S akkor, nagyobbrészt, megértették, hogy ez az utolsó lehetőség.
- Milyen visszhangja volt a segélynek, amit a Válság Alap biztosított?
- Mondhatom, az összeg nagysága
és az igények sokasága ismeretében,
hogy csepp a tengerben. De ha az a
csepp hiányzik a tengerből, lehet,
hogy a hajó zátonyra fut és megfeneklik, elsüllyed. Ez az összeg, amit egyegy dolgozó kapott, nem volt alkalmas
arra, hogy erre alapozza a sorsát, hogy
véglegesen megoldja a problémáját.
Ha valami lyukat be tudott vele tömni,
hogy ne kapcsolják ki a villanyt, a
gázt, ha egyhavi törlesztés kijött a felvett hitelre, már egy gonddal kevesebb. Lehet, hogy ha ez a pénz nem
jön, akkor jön a végrehajtó. Ezért ez a
segítség gesztusértékű is, azt jelzi,
hogy veletek vagyunk a bajban, nem
feledkezünk meg rólatok. Adott helyzetben ez is óriási segítség. Hogy van
egy közösség, a szakszervezet, amely
nem hagyja magára a tagjait, s a
hagyományos bányászszolidaritás itt
is működik.
HIP

Segítség a bányász árvízkárosultaknak
Borsodban több mint tizenhárom
település szenvedett borzalmas károkat az árvíz miatt. Nagyon sok településen laknak bányászaink, akiket
kifejezetten károsan, hátrányosan
érintett az árvíz. Az ár levonulása
után megpróbálták a pusztítást felmérni, ami a néhány ezer forinttól a
több tízmilliós kárértékig keletkezett.
Ebben az időszakban került sor a
Bányászati Alapítványból történő
segélyezés felterjesztésére is. Már itt
is próbáltunk úgy okoskodni, hogy
akik ebben a katasztrófában, sajnos,
elszenvedték a legnagyobb kárt, besoroljuk ebbe a segítségi körbe.
Természetesen, ha a feltételeknek
megfelelnek. Öröm volt számunkra,
hogy miután a felterjesztéseket megtettük a BDSZ elnöksége közölte
velünk, hogy nyolc főnek százhúszezer forint értékben van pótsegélyezési lehetősége, kifejezetten a
Bányászati Segélyalap terhére.
Tizenötezer forint/főt állapított
meg a Segélyezési Bizottság, ezt
nagyon gyorsan el kellett juttatnunk a

rászorulóknak, hisz tartottuk magunkat a közmondáshoz: kétszer ad, aki
gyorsan ad.
Testületi ülésen olyan állásfoglalás
született, hogy két terület, az árvíz
által legjobban érintett: Szendrő és
Edelény BDSZ tagjai közül választjuk ki azt a négy-négy főt, akik a
segélyben részesülnek. Sajnálatos, de
nem volt nehéz találni négy olyan
embert, aki segítségre szorul. Volt,
ahol személyesen sikerült elvinni a
segélyt, ezt mindenütt az elnök kollégák vitték ki, s elmondásuk szerint a
károsultak és családtagjaik meghatódva köszönték meg a gyors segítséget.
A mai helyzetet tekintve tizenötezer forint nem eget rázó összeg, de
nem is magát a pénzösszeg értékét
nézték a segélyezettek, hanem inkább
azt a szolidaritást, együttérzést, ami
feléjük irányult. Ebből lemérhették,
hogy bármilyen gond, probléma van,
tagjainkat nem hagyjuk magukra. Ez
adódik a bányászat eredetéből, és az
ott tapasztalt összefogásból.

Ezen túlmenően, a Borsodi
Bányászok Területi Tagozata úgy
határozott, hogy e két területen megkérjük az alapszervezet elnökét, hogy
a kármentesítést végző, illetve felmérő bizottsággal tartsa a kapcsolatot,
mérje fel, hogy milyen segítségre van
szükség, s mi anyagban, munkaerőben segítünk. Ezért a két területen
kiválasztottak három-négy olyan
építkezést, olyan kármentesítő munkát, amibe mi, idős bányászok is
tudunk segíteni. Vannak köztünk
szakemberek, s még a napi ellátásunkról is gondoskodunk, hogy ez se
terhelje az ottaniakat. Ezek a munkálatok folyamatban vannak. Akinek a
konkrét helyreállításban nem tudunk
segíteni, azoknak a hajdúnánási üdülőnk befolyó bérleti díjából próbálunk
pénzbeli
segítséget
nyújtani.
Természetesen olyanoknak, akik
egyéb más segítséget nem kaptak.
Kovács István,
a BBTT elnöke
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Lezárult a «Bányászok jövõje» címû európai projekt
Október 4-5-én került sor Budapesten a
«Bányászok jövője» című európai uniós
pályázat
záró
értekezletére.
A
Bányamunkásban tudósítások jelentek
meg a januári előkészítő konferenciát,
valamint a júniusi konferenciát, a pályázat
fő eseményét követően, így most a záró
értekezlet eseményeiről és a pályázat
összegzéséről számolunk be.
Megnyitó beszédét Rabi Ferenc, a
BDSZ elnöke az aktualitásokkal kezdte.
Az Európai Bizottság július 20-án elfogadott ajánlására utalva (amely a nem versenyképes szénbányák 2014-ig történő
bezárását tartalmazza) elmondta, hogy ezt
a döntést hosszú tárgyalások előzték meg,
amelyek során kialakult egy álláspont.
Ugyanakkor az Európai Bizottság az előzetes egyeztetéseket teljesen figyelmen
kívül hagyva hozta meg döntését. A július
20-i ajánlás közzétételét követően az
IGBCE (a német Bánya-, Vegyi- és
Energia-ipari Szakszervezet) elnöke,
Michael Vassiliadis egy villámlátogatás
során egyeztetett a lengyel, magyar és
spanyol ágazati szakszervezetekkel a kérdésről. Ezeken az egyeztetéseken az egyes
országok munkáltatói szervezetei és a
kormányok is képviseltették magukat.
A pályázatra térve röviden szólt a
pályázat fő rendezvényéről, a júniusi konferenciáról, amelynek fő célja az volt,
hogy vizsgáljuk meg, milyen lépéseket
tehetünk abban az esetben, ha nem teljesülnek az általunk kialakított elképzelések. Utalt arra, hogy a projekt a Reinhard
Reibsch, az EMCEF főtitkára által kialakított közös platformnak köszönheti létét.
A megnyitó után dr. Stanitz Károly, a
BDSZ nemzetközi titkára foglalta össze
röviden a projekt egész folyamatát és célkitűzéseit, majd beszámolt a konferencia
és az ott elfogadott, azóta «Budapesti
Nyilatkozat»-ként ismert közös állásfoglalás utóéletéről.
Júniusban, amikor megrendeztük a konferenciát, még zajlottak a széntámogatási
rendelettel kapcsolatos egyeztetések. Így
célszerűnek látszott, hogy még a pályázat
lezárása előtt, de a pályázathoz kapcsolódva megjelenjen egy dokumentum, amely
befolyásolhatja a folyamatot. Ez a dokumentum egy közös állásfoglalás lett,
amelynek tervezetét a konferencia résztvevői elfogadták, de döntöttek arról is, hogy
további finomítására van szükség. Egy
rövid egyeztetés során, amikor a résztvevők megküldték módosítási javaslataikat,
kialakult az állásfoglalás végső formája és
címe. A nyilatkozat lefordításra került
minden résztvevő szervezet nyelvére, az
angol változatot pedig elküldtük minden
olyan európai intézménynek, amelynek
szerepe lehet a széntámogatási rendelet
sorsának alakításában. Visszajelzést, sajnos, sehonnan nem kaptunk.
A júliusi ajánlás hatására a Kitermelőipari Európai Szociális Párbeszéd
Bizottság szeptemberi ülésén napirendre
tűzte a kérdést, és a «Budapesti
Nyilatkozat»-ot kisebb módosításokkal
elfogadta a Szociális Párbeszéd Bizottság
közös állásfoglalásaként, amelyet most
már ilyen minőségében lehet eljuttatni az
európai parlamenti képviselőkhöz és a
tagországok kormányaihoz annak érdekében, hogy a végső döntésnél figyelembe
vehessék.
Rabi Ferenc ezek után részletesen
beszámolt az IGBCE delegációjának látogatásáról. Elmondta, hogy terveztük a
cseh és a román bányász szakszervezet
részvételét is a megbeszéléseken, azonban
a cseh kollégák az idő rövidsége miatt
nem tudtak eljönni, a román kollégák
pedig elindultak, azonban útközben balesetet szenvedtek, így ők sem voltak jelen
a budapesti találkozón. A kétórás intenzív
eszmecsere során elhangzott, hogy az
IGBCE elnökét meglepte az Európai
Bizottság döntése, hiszen Németországban
egy olyan megállapodás van érvényben,
amely 2018-ig tervezi a veszteséges szénbányák bezárását. Magyar részről elhangzott, hogy a tiltakozással mi is egyetértünk, mivel azonban az utolsó mélyművelésű szénbánya bezárását a kormány
2014-re tervezi, így a magyar szakszerve-

zet csak szolidáris lehet. A magyar munkáltatók is a széntámogatási rendelet meghosszabbítását támogatják, ha ez nem sikerül, módosításokat javasolnak. A találkozón közös nyilatkozatot fogalmaztak meg.
A záró értekezlet ezt követő általános
vitájában elsőként dr. Zoltay Ákos, a
MBSZ főtitkára szólalt fel, aki elmondta,
hogy magyarországi vonatkozásban a
szénfillér nagyon fontos, hiszen ezen
múlik a márkushegyi bánya sorsa. Az
Európai Bizottság döntésén a munkáltatók
is csodálkoztak. A Szociális Párbeszéd
Bizottság foglalkozott a széntámogatás
kérdésével, ezen belül kiemelték a versenyképesség fogalmának viszonylagosságát, kihangsúlyozták a bezárások viszszafordíthatatlanságát és helyeselték azt a
lengyel döntést, hogy megtartották a szénbányákat. Kétségbe vonta annak a kormányelképzelésnek a helyességét, hogy a
fogyasztói számlákon feltüntessék a szénfillért. Márkushegy olcsó, 800 FT/
gigajoule, a szénhidrogén ennek háromszorosa, mégsem tüntetik fel a számlákon.
2020-ig biztosítható a szén, elő van készítve. Munkahelyek ezres nagyságrendben
vannak veszélyben közvetlenül, a kapcsolódó munkahelyek száma szintén jelentős.
Andrzej Chwiluk, a lengyel bányász
szakszervezet elnöke hozzászólásában
elmondta, hogy a munkáltatói körökben
súlyos korrupciós botrányok vannak,
Lengyelországban olyan híreket terjesztenek, hogy eljárás folyik a vezetők ellen, az
információk nem igazak. Az IGB CE-vel
folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban
elmondta, hogy a széntámogatási rendelet
sorsának tanulsága az, hogy jobban oda
kell figyelni az európai jogszabályok változásaira, figyelő csoportot kellene létrehozni, amely időben figyelmeztet a tervezett változásokra, hogy időben reagálni
lehessen. Tudomásul kell venni, hogy
Európa a szén ellen van. Intenzívebbé kell
tenni a kapcsolatunkat a döntéshozókkal.
Saját nyilatkozatunkban ki kell hangsúlyozni az energiabiztonsági elemeket.
Mérlegelni kellene behozatali védővám
bevezetését a gépkocsi-iparhoz hasonlóan. Nekik sikerült, bizonyára azért mert
nagyobb a lobbi-erejük. A lengyel szénnel
kapcsolatban olyan helyzet alakult ki,
hogy érdemesebb eladni a szenet a piacon,
mint átadni az erőműveknek. A legjobb
megoldás, ha előre menekülünk.
Frantisek Nekola, a cseh bányász szakszervezet alelnöke elmondta, hogy az IGB
CE találkozóra későn kapták meg a meghívót. A projekttel kapcsolatban az volt a
véleménye, hogy fontos ugyan a széntámogatás kérdése, ez azonban csak a
kőszénre vonatkozik. Ugyanakkor az
energiatermelés és –biztonság szempontjából a barnaszén legalább olyan fontos,
tehát támogatni az egész szénbányászatot
kellene. A hőerőművek 50 százaléka barnaszenet használ, a termelés csökkentése
csökkentené az energiaellátás biztonságát.
Csehországban vita folyik a napenergia
felhasználásáról, tervezik a szén és gáz
megadózatását. Ezeknek következtében a
villamos energia árának 20 százalékos
növekedése várható a következő években.
Thomas Schneider, a GVSt (német
Kőszénbányászati Szövetség) brüsszeli

irodájának vezetője hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy a július 20-i
európai bizottsági döntés nemcsak a projekt keretében született nyilatkozatot nem
vette figyelembe, hanem a saját tanulmányát sem. Az ajánlás egy szűk csoport
véleményét tükrözi. Azt ajánlotta, hogy a
záró értekezlet résztvevői fogadjanak el
egy célzott állásfoglalást a július 20-i
dokumentummal kapcsolatban, és vállalta
a tervezet elkészítését.
Gitta Hulik, az EURACOAL képviselője egyetértett a javaslattal. Hozzátette,
hogy miután az Európai Bizottságot nem
lehetett meggyőzni, most az Európai
Parlamentet kell megcélozni.
Reinhard Reibsch, az EMCEF főtitkára
tapasztalatait összegezve elmondta, hogy
az Európai Bizottság azt várja a társadalmi konzultációtól, hogy az ő álláspontját
támogassa. Ilyen értelemben a bányaipar
rossz példa. A Bizottság a termelőipart
támogatja. A Budapesti Nyilatkozat elkésett, most azt kell hangsúlyozni, mivel
járul hozzá a bányaipar a termelőipar fejlődéséhez. Öttinger, a kérdésben illetékes
biztos nem volt ott azon az ülésen, ahol a
bányák bezárásáról szóló ajánlást fogadta
el a Bizottság. Az ülés fő napirendje
egyébként sem az ajánlás volt, hanem
különböző pénzügyek (államadósság
stb.). Most a kormányokat kell megszólítani, valamint az Európai Parlamentet. A
parlament elnökét és konkrét képviselőket, akikről tudjuk, hogy mellettünk állnak, valamint az illetékes bizottságokat.
Az általános vitát követően Jean-Pierre
Klapuch, a jelentést készítő szakértő
összefoglalta a jelentéssel összefüggő kérdéseket. Véleménye szerint fontos, hogy a
jelentés értékelésénél ne feledkezzünk
meg a projekt címéről és céljairól : « a
bányászok jövője ». Az ország jelentésekről szólva emlékeztetett arra, hogy a kérdőív nem volt teljes körű, abban összefoglalókat vártunk. A most érintett kérdésekről már júniusban is beszéltünk, azóta
azonban sok minden történt. Az összefoglaló jelentés összehasonlította az országok
helyzetét. Ez azonban az egyes országok
helyzetének különbözősége miatt másmás értelmezést kapott. Az összehasonlításnak a jelentésben megjelenő eredménye viszonylag homogén a különböző
realitások ellenére.
Az összefoglaló jelentéshez kapcsolódó
vitában elsőként hozzászóló Gitta Hulik
és Thomas Schneider a jelentés különböző
nyelvű változataiban előforduló különbségekre és félreértésekre mutatott rá.
Thomas Schneider arra hívta fel a figyelmet, hogy sok olyan fogalom van ezen a
területen is, amelyet különböző nyelveken
másképp értenek. Ennek a problémának
megoldásaként azt javasolta, hogy a fontos dokumentumokhoz glosszáriumot kellene csatolni. Szem előtt kell tartani, hogy
a nyilatkozatainkat olvasó döntéshozók
nem
szakemberek.
A
jelentés
Németországra vonatkozó részéről szólva
– a félreérthetőséget példázó esetként is –
a szakszervezetek döntésekbe való bevonására vonatkozó kérdés kapcsán felhívta
a figyelmet arra, hogy a német törvények
más országoktól eltérően, sajátos, ugyanakkor hatékony formáit teszik lehetővé a

munkavállalók döntésekbe való bevonására (Mitbestimmung). Átláthatóság szempontjából célszerű lett volna alfejezeteket
beiktatni a jelentésbe.
Ezt követően a résztvevők a saját országukra vonatkozó részekkel kapcsolatosan
fejtették ki véleményüket és tettek javaslatokat a módosításra. A vita végén olyan
megállapodás született, hogy a javaslatokat írásban mindenki a lehető leghamarabb megküldi a szakértőknek.
Jean-Pierre Klapuch a kifogásokra
válaszul megállapította, hogy a jelentés
tervezetét júniusban megtárgyalták a
résztvevők, jó lett volna, ha a most elhangzott kifogásokat előbb megkapják, hiszen
a projekt október végén befejeződik, és
nagyon rövid idő maradt az átdolgozásra.
A szakértők a kérdőívekben megadott
információk és más anyagok alapján állították össze a jelentést.
A további lépésekről szólva Jean-Pierre
Klapuch úgy vélte, hogy két dolgot kell
elvégezni: ki kell javítani a jelentést, valamint el kell készíteni egy rövid összefoglalót, amit eljuttatunk a döntéshozókhoz.
Reinhard Reibsch felhívta a figyelmet
az EURACOAL adattárára, valamint a
jelentés azon szempontjára, amely azt
vizsgálja, hogyan járul hozzá a szociális
párbeszéd a folyamatokhoz. Fontos figyelemmel követni, mi történik az ágazati
párbeszéd bizottságok területén, különösen olyan országok esetében, ahol problémák vannak. Románia és Bulgária vállalta
a csatlakozási szerződésben, hogy bezárják a bányákat. A szociális párbeszéd
hozzájárulhat a foglalkoztatási és szociális
következmények kezeléséhez.
Thomas Schneider tájékoztatta a résztvevőket, hogy az EURACOAL és az
Európai Parlament november végén „szén
napokat” rendez. Ez alkalommal szociális
szempontok is szóba kerülnek, jó lenne
tehát, ha a munkavállalók is képviseltetnék
magukat. Az EURACOAL honlapján
folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket.
Andrzej Chwiluk elmondta, hogy az
IGBCE delegációval való tárgyalás során
kiderült, hogy a lengyel miniszter asszony
nem ismeri a német helyzetet, mivel azt
kérdezte, hogyan tud a lengyel szénipar
versenyezni a támogatott német szénnel.
Ebből azt a következtetést lehet levonni,
hogy rá kell kényszeríteni a kormányokat,
hogy vegyék komolyan a szociális párbeszédet. Szerinte a gazdasági rendszer határozza meg a szociális párbeszéd helyzetét.
A lengyel szakszervezetek az alkotmányban szeretnék rögzíteni a szociális párbeszéd helyét. Az energiatermeléssel kapcsolatban
elmondta,
hogy
az
Lengyelországban szénalapú. A szénnek
tehát van jövője: az Európai Bizottságnak
ezt figyelembe kell venni, és több támogatást kell adnia a tiszta szén technológiához
kapcsolódó kutatásnak.
Ezután került sor a Thomas Schneider
által javasolt és megfogalmazott nyilatkozat-tervezet megtárgyalására. Ez a dokumentum rövid és célzott válasz az Európai
Bizottság július 20-i ajánlására:
„ A 2010. július 20-i ülésén az Európai
Bizottság elfogadott egy jogszabály-tervezetet, amely a 2010. december 31-én

lejáró 1407/2002-es rendelet (u.n. „szénrendelet”) helyébe hivatott lépni.
Miközben egyetértünk a lényegi elemekkel, vagyis:
- a bányabezárási támogatást (“csökkenő termelési támogatást”) csak azon
bányák számára lehet biztosítani, amelyek
rendelkeznek olyan végleges bezárási
tervvel, amely legkésőbb 2014. október
1-jén lép életbe;
- vissza kell fizetni a támogatást,
amennyiben a bánya a tervben meghatározott határidőig nem kerül bezárásra, meg
kell állapítanunk, hogy az Európai
Bizottság teljesen figyelmen kívül hagyta
azt a hatástanulmányt, amelyet saját szolgálatai készítettek. Ezzel szemben olyan,
főleg politikai indíttatású, érvelést alkalmazott, amely a támogatás fokozatos
csökkentését írja elő egy bizonyos idő
után elvi okok miatt. Nem csoda, hogy
nem vette figyelembe a Budapesti
Nyilatkozatot sem, amely a hazai nyersanyagok felhasználását ösztönözte, és
amelyet a bányaiparban működő szociális
partnerek bocsájtottak ki 2010. június
12-én.
Miután gondosan tanulmányoztuk az
európai politikai tényezők véleménycseréjét a fent említett Bizottsági Ajánlással
kapcsolatban, ezen állásfoglalás aláírói
felszólítják mindazon európai intézményeket, amelyek érintettek a “szénrendelet” revíziójának véglegesítésében, hogy
vegyék tekintetbe a következő elveket:
- szociális és környezetvédelmi szempontokra utalva a fent említett hatásvizsgálat azt tartalmazta, hogy a széntámogatást fokozatosan kell megszüntetni egy
akár tíz évet is átfogó időszak alatt,
- amennyiben az EU Bizottság az irányításpolitikai szempontokat minden más
politikai célkitűzés fölé helyezi, ennek
egy sor lényegi következménye lehet a
saját mozgásterén belül, pl. adott esetben
felül kell vizsgálnia a mezőgazdasági
támogatások rendszerét, ahol évtizedek
óta történnek kifizetések.
Mindezektől függetlenül, a szociális
partnerek, akik aláírták ezt a nyilatkozatot, bíznak abban, hogy azok az európai
intézmények, amelyek a “szénrendelet”
revíziójával foglalkoznak a következő
hetekben, az Európa 2020 stratégia elveit
óvatos és felelősségteljes módon fogják
alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a munkahelyek teremtését és megőrzését helyezik
a stratégiai célkitűzéseinek csúcsára a
következő évtizedben. »
Az állásfoglalás-tervezet megtárgyalása
után került sor Rabi Ferenc elnök zárszavára. Zárszavában az elnök a következőkben foglalta össze a projekt tanulságait: a
pályázat arra a kérdésre kereste a választ,
hogy lehet-e jövőképet adni a bányászatnak, lehet-e a munkáltatókkal együtt befolyásolni az európai uniós döntéshozókat.
A projekt során beigazolódott, hogy jó
ötlet volt a széntámogatási rendeletből és
a nyersanyag kezdeményezésből kiindulni, mert egyértelművé vált, hogy a hazai
feldolgozó iparnak szüksége van a hazai
nyersanyagra, nem szabad mindent a szabad piacra bízni. Nyersanyag nélkül
semmi sem működik, a megújuló energia
sem. Kell a kutatás-fejlesztés, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a környezeti
szempontokat sem (lásd vörös iszap
katasztrófa). A világpiacon nő a nyersanyagok iránti kereslet, megjelentek a
fejlődő országok is (pl. Recsken kínai
befektetők). Ami a szociális párbeszédet
illeti, nemzetállami szinten vannak egyeztetések a szociális partnerek között, európai szinte működnek ágazati párbeszéd
bizottságok. Az EMCEF-nek nagyobb
figyelmet kellene fordítani az európai
szintű megállapodások betartásának követésére. A bányászattal kapcsolatosan el
kell dönteni, mi az, ami megőrizhető, és
mi az, ami már nem. Ennek eldöntésében
a szerkezetátalakítás gyakorlati tapasztalataira lehet támaszkodni.
A pályázat tehát lezárult, azonban az
európai bányászat megmentése érdekében
folytatott harc –a pályázat eredményeit is
felhasználva - tovább tart!
SK
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Emléke a Bányászsportolók
szívében örökké él
Azt a döbbenetes hírt, hogy Petőházi
András, az Ajkai Bányász Sportkör húsz
évig ügyvezető elnöke itt hagyott bennünket, az első pillanatban képtelenség
felfogni, megérteni.
Az motoszkál most a fejemben, hogy
ez nem lehet igaz, hiszen el sem
köszönt… Úgy tesz majd, mint régen:
kedves mosollyal nyújtja a kezét, s a
régi kollégák ismét figyelünk rá. Bár
nem akarta, mégis sokszor a középpontba került, hiszen egyéniség volt, akit
mindig mindenhol szívesen láttak, s akit
vissza is vártak oda, ahol egyszer, vagy
többször megfordult. Talán ezért nem
köszönt el senkitől…
Az ügyvezető elnököt csak „szaksz”ként ismerték, szakszervezeti munkája
miatt. Így egyszerűen. Ő az Ajkai
Bányász Sportkör „szaksz”-a volt. Soha
nem sértődött meg becenevén, sőt büszkén vállalta. Átkozott múlt idő. Élete
egybeforrt, egyet jelentett a sporttal.
John Lennon szavai jutnak eszembe:
„Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de hiányozz
onnan, ahonnan elmentél…” Azt
hiszem, Petőházi András nagyon hiányozni fog.
Búcsúzni egy olyan sportembertől,
akivel évtizedeken át voltak megegyezők az örömök és gondok, az nem számít komoly búcsúnak, mert az ilyen
ember a lelkünkben soha nem hal meg.
Feketéllt az ajkai régi temető. Több

százan búcsúztak. Valamennyien némák
voltak, csak az arcok beszédesek.
Mindnyájan lehajtott fejjel tisztelegtek,
az Ajkai Bányász Sportkör nevében
Tamaga Ferenc elnök búcsúzott a sírnál.
– A sport volt a szenvedélyed. A labdarúgás mellett biztosítottad korábban a
modellezés, az ökölvívás, a sakk, a tájfutás és az asztalitenisz szakosztályok
működési feltételeit. Ügyvezető elnökséged idején valósult meg sok ezer
Bányász szurkoló régi álma, az a korszerű jelenleg is működő sporttelep, amelyet az ajkai bányászok a te irányításod-

dal is szabadidejükben társadalmi munkában építettek. Ehhez a nagyszerű
munkához mindig a szíved, az a tiszta
egyszerű nemes bányász szív adta az
erőt, a lelkesedést. Te voltál minden
sportoló és sportvezető számára a
Petőházi Bandi, vagy Bandi bácsi, aki
ha szükség volt rá, mindenkinek segített.
Tamaga Ferenc a sok elismerés mellett felsorolta a magasabb kitüntetéseit,
amelyek között országos Sportért
Érdemérem ezüst- és aranyfokozat is
szerepelt. Munkáját a nyolcvanas évek
városi vezetése is kitüntetéssel ismerte
el.
A legnagyobb elismerést viszont a
Bányász SK szurkolóitól kapta, amikor
a sikeres években megtöltötték a sportpályát.
Az Ajkai Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet nevében Bábics Gábor
mondott búcsúbeszédet.
Petőházi András most már abban a
földben nyugszik, amelyet az elmúlt hét
évtizedben sohasem hagyott el.
A legsablonosabb szavakkal tudunk
csak búcsúzni az egykori sportolók,
sportvezetők, szurkolók és a család
nevében. Kedves sporttársunk, Petőházi
András, „szaksz”, nyugodjál békében.
Emlékedet tisztelettel és kegyelettel
mindnyájan örökké megőrizzük!

Emlékoszlop egy bányász
fafaragótól

K. Kovács József, 1971-től a Dorogi
Szénbányák dolgozója, hegesztő, meós,
művezető, szakszervezeti titkár, a vállalati Társadalombiztosítási Tanács
elnöke, Vállalati Szakszervezeti
Bizottság alelnöke, a Dorogi József
Attila Művelődési Ház megbízott vezetője, ügyvezető helyettese, majd
műszaki vezetője. 2006-ban ment
nyugdíjba.
Tagja a Komárom-Esztergom megyei
Népművészeti Egyesületnek, és vezetőségi tagja az OMBKE dorogi szervezetének. Számára a bányamunkások
segítése, a bányász hagyományok ápolása, a relikviák megmentése, főleg a
vállalat megszűnésének folyamatában,
elsődleges feladat volt.
2000-ben kezdeményezte a Csolnoki
Bányász Múzeum létrehozását, melynek
2005-ig
vezetője
volt.
Tevékenységéért BDSZ Művészeti
Nívódíjat, nyugállományba vonulásakor pedig Dorog Város Emléklapját
kapta meg, a dorogi kulturális értékek
és a szénbányászathoz kapcsolódó
hagyományok ápolásáért.
Fafaragással 2005-ben kezdett el
foglalkozni, mestere Dr. Kovács József
népi iparművész, a népművészet mestere. Szorgalmas és tehetséges tanulónak bizonyult, 57 évesen. Munkáiban a
népművészeti hagyományok folytatása
mellett, főleg a bányászattal kapcsolatos témák dominálnak. Eddig négy
kiállításon mutatta be munkáit,
Csolnokon háromszor, Nagykerekiben,
szülőfalujában egyszer.
A mesterétől tanultakat megpróbálja
továbbadni a fiatalabb nemzedékeknek.

Ékrovás faragó tanfolyamokat többször is tartott, főleg gyermekeknek.
Ősztől, Csolnokon, szakkört fog vezetni.
Munkái (emlékoszlopok, címerek,
hagyomány-tiszteletre felhívó táblák
stb.)
megtalálhatók:
Dorogon,
Csolnokon, Sárisápon, Kesztölcön,
Tokodon, Nagykerekiben és a németországi Upstadt – Weiherben.
A most kiállított, bányászéket és
kalapácsot vagy bányászmécsest tartalmazó bányásztelepülések címerei,
és a hagyománytiszteletre felhívó tábla
a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért
Alapítvány tulajdonába kerülnek.

Dorog Térség bányászatának
emlékoszlopa
Anyaga: tölgy. Az emlékoszlop
magassága (a láng aljáig) 223 cm, az
oszlopfő 223x223 mm kockalábak
összeadott szélessége, 223mm. A 223
cm a Dorog Térség bányászatának éveit
jelképezi, a láng a reményt a folytatásra.
Az oszlopfő négy oldalán a 200 éves
évfordulóra készített embléma látható.
A két oldalsó láb szemben lévő oldalain
a kezdés és a befejezés éve olvasható. A
támaszok élén azon települések nevei
olvashatók, ahol bányászati tevékenység folyt a térségben.
Az alsó 223 mm-es részen, a félkörív
a bányászatot és a fejre állított bányászjelkép (ék és kalapács) a befejezettséget, a véget jelképezi. Az alsó részen
még láthatók körbe a hullámvonalak,
melyek jelzik a dorogi térség másik
kincsét a vizet.
A bányász két ellenségét a vizet,
(hullámos vonalak) lent, a tűzet (láng)
fent láthatjuk.
Az oszlop a maga egységében aknatornyot is szimbolizál, és a láng a szénből előállított energiát is jelképezi. Az
oszlop díszíthetné az Intézmények
Háza valamelyik belső terét, vagy tervezett méretében köztéren is felállítható
lenne.

Tollár Sándor
Fotó: Györkös

Egy szakmai ünnep
politikai utóélete
Szeptember első napjaiban, országszerte nagyszabású, családi ünnepségsorozatra kerül sor.
Ildomos a „családi” jelző,
hisz a bányászok nagy
családjáról van szó. A
bányászokról, akik olyan
szakmát
választottak
maguknak, mély az emberiséggel szinte egy idős,
de minden más szakmánál
nagyobb veszélyeket rejt
magába. Nap, mint, nap
meg kell küzdeniük a természet erőivel Nem történt ez másként 2010-ben
sem, amikor 60-ik alkalommal ünnepeltük a
bányászokat.
A közel 225 évet megélt
borsodi bányászat múltjának, eredményeinek elismerése, hogy a jubileumi
ünnepségre
Kazincbarcikán került sor.
Kazincbarcikán, ahol a
Város Önkormányzata,
felvállalva a város bányász múltját,
jelentősen hozzájárult a rendezvény
színvonalas lebonyolításához.
Az esemény jelentőségét növelte,
hogy megjelent Dr. Schmitt Pál
Köztársasági Elnök Úr is.
Szakmai ünnep lévén, jelen volt
Fónagy János úr, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára is, aki az
első alkalommal impresszum nélkül
megjelenő, Tüske c. kiadványnak interjút adott. Ez az interjú késztetett arra,
hogy tollat ragadjak és papírra vessem
néhány gondolatomat.
Államtitkár úr úgy nyilatkozott, idézem: ”Részletekbe nem bocsátkozom,
de volt néhány momentuma a rendezvénynek, amikor éreztem, hogy valóban szocialisták vezetik a várost.”
Rendkívüli módon megkönnyítette
volna az értékítélet elfogadását, ha
Államtitkár úr ki is fejti mire gondolt.
Egy másik idézet: „Azt döntsék el,

hogy akarnak-e változást Kazincbarcikán, vagy sem.”
Igen, Államtitkár úr, Kazincbarcika
város lakói változást akarnak! Változást
a tekintetben, hogy szűnjön meg a
viszálykeltés, a város lakóinak megosztása, megosztottsága és együtt tudjunk
örülni közösen elért eredményeinknek
és együttesen tegyünk meg mindent
egy élhetőbb jövő érdekében. Borsodban
nagyon sokan vannak, akik pártállásra
tekintet nélkül összefognak, hogy e
csodálatos szakma felbecsülhetetlen
értékű, szakmai, kulturális, sport
hagyományait őrizzük. A magam szerény eszközeivel és lehetőségeivel ezt
az összefogást ajánlom a város minden
lakójának. Kívánok ehhez mindenkinek, Jó szerencsét!
Kovács István
a Borsodi Bányászok
Területi Tagozatának
elnöke

Oklevél Ajkán
a szakszervezeti
hûségért
Az emlékek táplálják azt a tüzet, amely
még mindig lázban tartja a bányász
nyugdíjas szakszervezet tagjait. A közelmúltban a szakszervezet Petőfi
Sándor utcai székháza ismételten megtelt ünneplő tagokkal. A hagyományaikhoz hűen minden év szeptemberében
köszöntik és ünneplik a jubiláló tagjaikat a bányászok. Az ünnepség a
Bányász Himnusz eléneklésével kezdődött. Bábics Gábor a szakszervezet
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
köszöntötte azokat a hűséges társakat,
akik jóban-rosszban kitartottak és aktívan tevékenykednek ebben a több száz
tagot felölelő nagy „családban”.
Felkérte Győr Sándort, a Bányász
Alapítvány elnökét, hogy az emléklapokat, és az ez alkalomra külön készíttetett porcelán korsókat nyújtsa át a kilenc
ötven és a hét hatvan éve folyamatos
szakszervezeti tagsággal rendelkező
tagoknak. Az alapítvány elnöke megköszönte a hűséget, amit eddigi tevékenységük alatt tanúsítottak, és ezzel hozzájárultak, hogy a szervezet ennyi idő
után, is mint legnagyobb létszámú alapszervezet működjön itt Ajkán. Schwartz
Béla, városunk polgármestere gratulált
a jubiláló tagoknak és méltatta a bányászok emlékét. Köszöntőjében kiemelte

összetartó erejüket, Ajkáért végzett
tevékenységüket. Elmondta, hogy a
város eddig is, és ezután is számít rájuk.
Azt is kihangsúlyozta, hogy a közösségi szellem abban is megnyilvánul, hogy
a bányászok az általuk üzemeltetett
közösségi házba szívesen beengednek
másokat is, ezzel lehetővé teszik a
kisebb szervezeteknek, hogy igénybe
vegyék a ház nyújtotta lehetőségeket.
Ezt az együttműködési készséget látva,
a város vezetése keresi annak lehetőségét, hogyan tudna támogatást nyújtani a
ház fenntartásához. Az örömökkel teli
nap lezárásaként állófogadásra hívták
az ünnepség résztvevőit, akik között ott
volt Dorner László területi képviselő is.
50 éves szakszervezeti tagsággal rendelkezik:
Arany Lajos, Bellai Antal, Csik
András,
Herczeg
Magdolna,
Rózsavölgyi Jenő, Simon Sándor,
Szokoli Ferenc, Szűcs Tiborné, Horváth
István
60 éves tagsággal rendelkezik:
Bürger Ferenc, Deák Endréné,
Kisfürjes László, Kunk Gyula, Palvek
József, Titser Ferenc, Vizi Ferencné
Barcánfalvi Zsuzsa
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Szakszervezeti demonstráció Brüsszelben
Több százezer szakszervezeti tag
demonstrált több mint 30 országból
Br üsszelben
az
Eu rópai
Szakszervezetek Akciónapján 2010.
szeptember 29-én. A résztvevők felhívták a figyelmet, hogy nemcsak a munkavállalóknak, a bérből és fizetésből
élőknek kell szembenéznie és megfizetnie a gazdasági világválság negatív
hatásait. A demonstráció az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek találkozója előtt zajlott, felhívva a kormányok
képviselőinek figyelmét, hogy a döntések meghozatala előtt vegyék figyelembe a dolgozók véleményét is. A tüntetők
el kívánták érni, hogy a bankok és
pénzintézetek vállaljanak nagyobb szerepet a krízis csökkentésében, valamint
a kormányok találjanak megoldást a
foglalkoztatási és szociális problémákra. Az akciónappal egyidejűleg általános
sztrájkot
hirdettek
meg
Spanyolországban, megmozdulások
voltak Lengyelországban, Lettországban,
Olaszországban
és
Portugáliában is.
A demonstráción felszólalt John
Monks az Európai Szakszervezeti
Szövetség főtitkára. Véleménye szerint
Európában több munkahelyet kell
teremteni, de ez elképzelhetetlen úgy,
hogy megszorításokat vezetnek be az
államok, amelyek elsődlegesen a munkavállalókat érinti hátrányosan. Egyre
nagyobb problémát jelent a munkanélküliség, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek megléte is.
Michael Vassiliadis az IGBCE (a
német Bánya-, Energia- és Vegyipari
Szakszervezet) elnöke beszédében
hangsúlyozta, hogy a tüntetés elsődleges célja a foglalkoztatás növelése és a
Szociális Európa létrehozása. Attól
tart, hogy értelmetlen megszorító
intézkedéseknek lesznek áldozatai a

reknek biztonságot ad. Az adófizetők
számára magasabb költségeket okozna
az iparág felszámolása, hiszen a munkahelyek ezreinek megszüntetése,
nemcsak a bányászatot, hanem a
beszállítók működését is negatívan
érintené. Csak modern és környezetbarát technológiákkal lehet a jövőben is
Európában jólétet és munkahelyeket
létrehozni. Elengedhetetlen a koordinált és fenntartható gazdaság- és szociálpolitika, amely hazai nyersanyagokból biztosítja az európai energiaellátást. Európában biztos munkahelyekre,
szolidaritásra és összefogásra van
szükség.
A demonstrációt követően a szakszervezeti vezetők találkoztak Jose
Manuel Barrosoval, az Európai
Bizottság elnökével.

munkavállalók és bányászat. Az EU
Bizottság úgy akarja módosítani a
széntámogatási rendeletet, aminek
következményeképpen
szociális
katasztrófa és társadalmi konfliktusok
keletkezhetnek. A jelenlegi szabályozás
szerint be kell zárni az összes szénbányát 2014-ig Németországban, annak
ellenére, hogy a német kormánnyal egy
megállapodást kötöttek, amely a szénbányászat fokozatos leépítését tartalmazza 2018-ig, elbocsátások nélkül. A
megállapodást most az EU Bizottság

A demonstráción részt vett a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége,
a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete, a Vasas Szakszervezeti
Szövetség, az Építő-, Fa- és
Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a Postás
Szakszervezet, a Magyar Vegyipari,
Energiaipari és Rokon Szakmákban
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a
Vasutasok Szakszervezete, valamint a
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája. A BDSZ-t képviselte
Rabi Ferenc elnök, Csanádi József alelnök, dr. Stanitz Károly nemzetközi titkár, Illés Róbert a Márkushegyi Bánya
SZB titkára, Hegedűs Istvánné a Mátrai
Erőmű SZB főbizalmija és BeőthyFehér Szabolcs a BDSZ tanácsosa.
Beőthy-Fehér Szabolcs

szét akarja verni, amit átlátszó versenyképességi és környezetvédelmi indokokkal támaszt alá. A német szén nem
versenyez más európai országok szenével, amelyet azonnal importszénnel
helyettesítenék. Ennek ellenére egy
grammal sem lenne kevesebb a CO2
kibocsátás. Ezek a tervek nem előnyösek sem a széntermelő, sem a többi
európai országnak. Ugyanakkor szükségtelenül tönkretesznek egy példás,
szociálisan elviselhető és törvényileg
biztosított koncepciót, amely az embe-

Négy hosszú sor
Rodrigo Jósé Nieto Maturana úrnak,
a Chilei Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
Budapest
Tisztelt Nagykövet úr!
Szakszervezetünk tagsága nagy figyelemmel és aggodalommal kísérte az Atacama sivatag San Jósé rézbányájában rekedt harminchárom bányász megmentése érdekében
tett intézkedéseket.
Végtelen nagy örömmel fogadtuk, hogy mára valamennyi
bányász kimentése megtörtént. Gratulálunk mindenkinek,
aki sokat tett azért, hogy bányásztestvéreink hatvankilenc
nap után ismét családtagjai körében pihentetik ki a megélteket.
Kérem, hogy gratulációnkat továbbítani szíveskedjék,
egyben köszönetet mondva a kimentett bányászoknak,
hogy igazi bányászként, EMBERKÉNT élték meg a hatvankilenc földalatti napot.
Tisztelettel köszönti és kíván az 1894-ben, Selmecbányán
elfogadott bányászköszöntéssel
Jó szerencsét!
Budapest, 2010. október 14.
Rabi Ferenc
A BDSZ elnöke

A BÁNYA-, ENERGIAÉS IPARI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

VÍZSZINTES: 1.Egy tárgy, test, sőt személy megjelenési formája. - A szokásosnál
nehezebben lélegzik. - Atléta a körpályán. 2.
Régebben elterjedt autómárka. - Helyet változtató. - Férjed, régies szóhasználatban. 3.
Pénz, hatalom, háború forog körülötte. - Régi
szónok. - Fizetési részlet, angol kölcsönöknél. 4. Függeszt. - Gyűlés fele! - Német
világcég a vegyiparban. 5. Mi vezet magaslaton lévő feszülethez vagy kápolnához, 14
dombormű vagy kép kíséretében? 6.
Jarmusch, a filmrendező személyneve. Első
sikeres filmje az Örökös vakáció. - Magyar
szólás: ... is, marad is. - Újszülöttek első
tápláléka. - Képes cipelni valamit. 7. Mi az,
aminek elkerülését egy jó barát garantálja? - Szortírozó. 8. Valamit befolyásoló. Evőeszköz. - Értékesít valamit. 9. Színészi
teljesítmény. - Régimódi édesség. 10. Piros,
németül. - A legnagyobb és legismertebb
hazai bank. - Kő, táviratban. - Pozitív vagy
negatív elektromos töltésűvé vált atom vagy
molekula. 11. Jelt adni a falon. 12. Ókori
görög város piactere. - A Vígszínház repertoárjának egyik legrégebbi, és egyben legsikeresebb darabja: Játszd újra, ... - Az irodalom
három műnemének egyike. 13. József Attila
egyik legismertebb verse az édesanyjáról. Bibliai alak, az ősatyák egyike. Jákob és
Ézsau apja. - Pince kincse. 14. Romániai
megye a határ mentén. - Város, németül. Súlyegység. 15. Ritka férfinév. - Ketté vág.
- Régi súlyegység, névelővel.
FÜGGŐLEGES: 1. Helyre vonatkozó névutó. - Fák családja. A szappanfa-virágúak
rendjébe tartozik. - Távolra mutató névmás.
2. Francia zeneszerző, aki a Spanyol szimfóniával került bele a zeneirodalomba. Elszelelő. - Baranyai község. 3. Egy tányérnyi étel. - Keresgél. - Olajban gazdag arab
ország. 4. Vízi jármű. Mint sporteszköz, sok
magyar sikerhez járul hozzá. - Fejér megyei
község: Nagy... - Emelkedő vízszintű folyó.

5. Nagy ibériai folyó. - Görög betű. 6. Két
szerető szív. - Erős szeszes ital. Természettudományi kar, rövidítve. - Jód,
kén és hidrogén vegyjele. 7. Bírói döntés. Vitaminban gazdag zöldségféle. 7. Jegelés.
- Kőbe ír. - Fickó. 9. Javak juttatása. Bihari község. 10. Ilyen korcsolya is van. Távbeszélő, rövidítve. - Nem csak harapásra,
de hangképzésre is használatos szerv. Kutató egynemű betűi. 11. Rejtőző. Mindennek a lelke. 12. Forgácsolási művelet
eredménye. - Germánium és urán vegyjele.
- Ügyvéd munkahelye. 13. Híres színész volt
(Tivadar). - Európai tenger. – Fiatal erdélyi
férfi, aki a rengetegből elindul Amerikába,
majd eljut az országba. 14. Képekben gazdag
galéria Londonban, a Temze partján. - Vályú.
- Jókedv forrása. 15. Az Odera folyó német

neve. - A Gondolkodó című híres impresszionista szobor alkotója (Auguste). - Minden
győzelmet megszerez.
Beküldendő a négy vastag betűs meghatározás megfejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei
Júliusi rejtvényünk helyes megfejtése a
következő: FOGYTÁN VAN A PÉNZ,
SEMMI PÉNZÉRT SEM, PÉNZRE TESZ
SZERT.
A nyertesek: Ádám Julianna, 3023
Petőfibánya, Apci út 3.; Éles Gáborné, 3700
Kazincbarcika, Május 1 út 14. 3/10.; Lőrincz
Józsefné, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 25.
2/9.
A nyereményeket postán küldjük el.

