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Ülésezett a BDSZ XXXV.
kongresszusa

2015. november 18-án, a BDSZ székházában, egynapos munkakongresszust
tartott a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete.
A kongresszus egyetlen napirendi
pontja „A hatályos civil törvény és a
Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
átdolgozott BDSZ Alapszabály vitája és
elfogadása” volt.
A Bányászhimnusz közös eléneklése
után Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke
köszöntötte a résztvevőket.
- Tisztelt XXXV. kongresszus!
A bányászszakszervezet mindenkori
történetéhez hozzátartozott, hogy a
kongresszusai Bányászhimnusszal
kezdődtek, s a hagyományoknak megfelelően az Országos Tanács beszámolt
az előző ciklus tevékenységéről, mint
ahogyan azt megírtuk, a BDSZ százéves történetét feldolgozó könyvekben.
Ugyanakkor, változik a helyzet, az ipar
egyre kevésbé foglalkoztat nagy lét-

számban, ezért elindítottunk egy közös
folyamatot, amiben az a végső cél,
hogy Magyarországon erős ipari szakszervezet legyen. A mi szakszervezetünk büszke lehet arra, hogy ennek a
folyamatnak az éllovasa volt, s ebben a
folyamatban, viták során, egymást
megismerve, a könnyűipari szakszervezetekkel végrehajtottuk a fúziót, s
most már a közös együttes működésünk gyakorlatát alakítottuk és alakítjuk ki a jövőre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy nagy lépés lehet, ha a
jövőben erős, egységes közösséget
alkotva dolgozunk tovább. Irányt adva
ahhoz, hogy Magyarországon valósuljon meg az, ami már Dániában,
Svédországban, Ausztriában és sok
más országban megvalósult, hogy van-

nak erős ipari szakszervezetek négyötszázezer taggal, s képesek arra, hogy
erős konföderációt működtessenek.
Képesek arra, hogy a jövőre vonatkozóan megfelelő megállapodásokat tudjanak kialakítani.
Ebben a vonatkozásban ez a mai
kongresszus sajátos. Egy évvel ezelőtt
tartottuk száztizennégy küldöttel a
XXXIV. kongresszusunkat, ahol beszámoltunk az előző ciklusban végzett
munkánkról, tisztségviselőket választottunk, programot alkottunk, s akkor
határoztuk el, hogy munkakongresszus
keretében módosítjuk az Alapszabályt.
Ezt a munkakongresszust tartjuk most.
Feladatunk, hogy a mai napon az új Ptk.
és Civil törvény alapján elfogadjuk az
új Alapszabályunkat és azt, az elfogadott módosításokkal, be tudjuk majd
adni a Fővárosi Törvényszékre. Hosszas
folyamat előzte meg, s ebben az előkészítő, több mint egyéves szakaszban
odáig jutottunk el: egy a cél, hogy a
Fővárosi Törvényszék fogadja el ezt a
módosítást, vegye lajstromszámba a
módosítási kérelmünket, mert a jövő év
március 15-éig el kell érnünk, hogy az
új törvényekre vonatkozóan elfogadott
alapszabályunk legyen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a
kongresszus küldötteit! Köszöntöm a
Bizottságok vezetőit és tagjait, s külön
köszöntöm Dr. Rácz József ügyvéd
urat, aki a BDSZ ügyvédjeként már jó
két évtizede segíti szakszervezetünk
munkáját. Most is őt kértük fel, hogy az
Alapszabály módosításával kapcsolatos
folyamatokat, mint ügyvéd végigvigye.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Európa digitális ipara
2015. november 4.-5. – én az IndustriAll European szervezésében 17 ország képviselőinek részvételével konferenciát tartottak Brüsszelben, az európai ipar digitalizálásáról és az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekről.
A résztvevők képviselték: az IndustriAll európai tagszervezeteit, az ETUC és
ETUF tagszervezeteit, az Európai Parlamentet, és az Európai Bizottságot, valamint
munkáltatói és ipari szövetségeket.
A kétnapos konferencián elhangzott előadások és bemutatott prezentációk két fő
tárgykör köré csoportosultak.
Az első tárgykörben az európai ipar – nagyrészt távközléstechnikával, számítástechnikával, automatizálással, gépgyártással foglalkozó – képviselői tartottak előadásokat, a vállalataik jelenlegi helyzetével kapcsolatban.
A helyzetelemzések kiterjedtek: a cégek piacon elfoglalt helyzetére Európában,
illetve a világpiacon; a gyártás digitalizálásával kapcsolatosan kialakult gazdasági
előnyökre és nehézségekre; a munkamódszerek és munkafolyamatok változásával
járó könnyebbségekre; a munkavállalók üzemi helyzetét érintő változásokra.
A második tárgykörben elhangzott előadások főképp az európai munkavállalókat
érintő változásokkal foglalkoztak.
A munkavállalókkal kapcsolatban felmerült kérdések érintették a : gyártási folyamatban elfoglalt helyüket; a munkaidő változását, a munkafolyamatok közbeni
ellenőrzési lehetőségek módosulását; az új technológiák miatti munkahelycsökkenések esélyének alakulását; a technológiai változásokkal kapcsolatos képzések fontosságát.
Az előadásokat hallgatva furcsa párhuzamot véltem felfedezni a magyarországi
könnyűipar ’90-es évekbeli helyzete és a digitalizálással kapcsolatos termékeket
gyártó európai vállalatok mostani helyzete között.
Ők is küzdenek a távol keletről és az amerikai kontinensről beözönlő, olcsóbb és
jó minőségű árudömping, és az Európán kívülálló multik egyre növekvő piacfoglalása és befolyása ellen. De bíznak abban, hogy az az előkészítő munka, ami ennek a
konferenciának a megrendezéséhez vezetett, még időben elkezdődött ahhoz, hogy a
vállalatok és országok közötti összefogással meg tudják majd szilárdítani ennek az
iparágnak a helyzetét Európában.
Az előadásokkal kapcsolatos kérdések között sokszor elhangzott : „Mit tesz az
Európai Unió ezen vállalatok helyzetének megkönnyítése érdekében?” Sajnos nem
kaptak egyértelműen pozitív választ. Jelenleg még nincs gazdasági szabályozás az
unión belül gyártott termékek kedvezőbb lehetőségekkel történő forgalmazására,
illetve az Európán kívülről érkező technológiák és termékek terjedésének lassítására,
esetleg megakadályozására.
Az előadók nagy része kívánatosnak tartaná egy egységes európai szabvány kialakítását is a távközléstechnikával kapcsolatban. A szabványosítás létrejöttéhez azonban szükség lenne az iparágban jelen levő európai cégek szorosabb és konstruktívabb
együttműködésére is, ami jelenleg meg nem mondható megfelelőnek. A technikai
újításokat minden cég igyekszik megtartani magának és az üzletfeleinek, és nagyon
nehezen adja ki harmadik félnek.
Amennyiben születik is a későbbiekben szabályozás, akár a gazdasági szabályozásokra, akár a szabványokra, a kezdeményezéseknek első körben nagy valószínűséggel
majd országos szinteken kell megszületnie. Ugyancsak országos szinteken születhetnek először megállapodások a digitalizálással kapcsolatos fejlesztések finanszírozásának támogatására is. A jelen helyzetben azonban még csak maguk a cégek, vállalatok,
vagy vállalat-csoportok fordíthatnak erőforrásokat a fejlesztésekre. Érdemes ehhez
rövid-, közép-, vagy akár hosszú távú terveket is készíteniük, valamint figyelni az
Európai Unió gazdasági és technikai fejlesztésekre kiírt pályázatait is.
Abban minden résztvevő egyetértett, hogy a jelenlegi szintről tovább fejlődni csak
akkor van lehetőségünk, ha a technikai fejlesztések mellett a humán erőforrások fejlesztésére is figyelmet fordítunk. A munkavállalók képzése minden szinten az elsődleges szempontok között kell, hogy szerepeljen, mind szakmai, mind pedig szakszervezeti szempontból.
Az átalakulás során arra is figyelni kell majd, hogy a jelenleg meglevő kollektív
szerződésekben milyen módosításokra lesz majd szükség ahhoz, hogy megfeleljenek
az új helyzet teremtette követelményeknek.
Mivel az ipar digitalizálásával a munkahelyek egy része megszűnhet, viszont újabbak jöhetnek létre, a munkavégzés helyszíne is változhat majd. Fel kell készülnünk az
otthoni munkavégzésre is.
A változásokkal kapcsolatban minél több ember véleményére kíváncsinak kell
majd lennünk. Mind a kis cégeknél, mind a nagy, több ezer munkavállalót foglalkoztató cégcsoportoknál. Ezek a változások fontosak lesznek mind a helyi alapszervezeteknél, mind az ágazati kollektív szerződések kötése esetén, illetve a tervezett európai
kollektív szerződés kötése során is. Az is fontos lesz a tárgyalások során, hogy ki lesz
az a személy, aki képviseli a munkavállalók érdekeit. Őt mindkét oldalnak egyformán
el kell majd fogadnia és hitelesnek kell lennie.
A konferencia rövid összefoglalóját egy a számomra emblematikus mondattal szeretném lezárni, amely a következő volt:
„ A házi feladatát otthon mindenkinek el kell végeznie! ”
Dolgozzunk tehát azon, hogy az ipar fejlődésével mi is lépést tudjunk tartani, és
meg tudjunk felelni a gazdaság kihívásainak és a munkavállalók velünk szemben
támasztott követelményeinek.
Berényi Attila,
a BDSZ országos elnökségi tagja
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Ülésezett a BDSZ XXXV. kongresszusa
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően a kongresszus az ügyrendjében kötelezően előírt feladatokat
végezte
el.
Elfogadta
a
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló
Bizottság elnökének (Csató László)
jelentését, a határozatképességet, s
megválasztotta a kongresszus levezető
elnökét (Pápis László), a jegyzőkönyvvezetőt (Szabó Tibor) és a hitelesítőket
(Kovács János, Berényi Attila).
Elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének (Vasas Mihály) szóbeli kiegészítését, s az Országos Tanács által javasolt összetételű kongresszusi munkabizottságokat.
Végül szavazott és egyhangúlag döntött a kongresszus napirendjéről, ütemezéséről, valamint ügyrendjéről.
Ezután került sor Rabi Ferenc előadásában az Alapszabály-tervezettel
kapcsolatos szóbeli előterjesztésre.
A BDSZ elnöke, vetített előadás
keretében ismertette az alapszabály-tervezet kialakításának okait, folyamatát
és a legfontosabb módosításokat.
(Az
Alapszabály
Fővárosi
Törvényszék általi elfogadása után –
mely ekkortól lesz hatályos – visszatérünk a részletekre! – A szerk.)
Ezt követően Dr. Rácz József tett
ügyvédi kiegészítést az Alapszabályhoz,

melynek lényeges elemeit az alábbiakban közöljük!

Megújítva õriztük meg a régit
- Az előkészítés során két koncepció
„csapott” össze. Az egyik, hogy készüljön egy teljesen új alapszabály, vagy
pedig a meglévő, hagyományos alapszabályt próbáljuk hozzáigazítani a jelen
kor követelményeihez. Itt a jogszabályok, és különösen két törvény megvizsgálása alapján alakítottuk ki azt a véleményt, hogy az a fajta alapszabály
kerüljön előterjesztésre, ami a régit
megőrizve, de az új, átmeneti követelményeket figyelembe tartva dolgozza át
a hatályos szöveget.
A civil törvényről azt kell tudni, hogy
ez lépett az 1989-es, egyesülési jogról
szóló törvény helyébe. Most már nincs
olyan, hogy egyesülési jogról szóló törvény, ez belekerült a civil törvénybe.
Ezért foglalkozunk mi a szakszervezetnél a civil törvénnyel. Igazából itt négyöt paragrafus említi meg egyáltalán a
szakszervezeteket. Végeredményben azt
emeli ki, hogy a „…pártok, szakszervezetek és egyéb szervezetek, az egyesülési jog alapján jönnek létre és majd külön
törvény fogja a részletes szabályokat
tartalmazni”. Ezért, mivel most ez az
alapja az egyesülési jognak, és ez alapján lehet a szakszervezeteket alapítani,
ezeket figyelembe kell venni.
A másik a polgári törvénykönyv
(Ptk.), amely szintén azt emeli ki, hogy
„…a speciális egyesületi formák (pártok, szakszervezetek, sportegyesületek,
országos sportági szakszövetségek és
általában az egyesületi szövetségek szabályozását), ezek a sajátos egyesületi
formában működő szervezetek, külön
törvények által meghatározott körben
folytathatják tevékenységüket, és a Ptk.
egyesületi szabályai csupán mögöttes
joganyagot biztosítanak a működésükhöz.”
A probléma csak az, hogy a törvényalkotók elfelejtették megalkotni ezeket a
törvényeket. Jelen pillanatban a szak-

szervezetekre vonatkozó egységes törvény nincsen, és biztos, hogy 2016.
március 15-ig nem is kerül ilyen törvény elfogadásra. Ennek következtében
a Ptk. egyesületi jogra vonatkozó szabályaival nem tudtunk mit csinálni,
mivel itt, úgymond, harmonizációs
kényszer van. Ez alapján dolgoztuk át
az alapszabályt és végeredményben az
a koncepció született, hogy minimálisan – csak amit a törvény feltétlenül
előír -, változtatjuk meg, és hogyha
majd az egységes szakszervezeti törvény megalkotásra, illetve kihirdetésre
kerül, akkor újból elő kell venni az
alapszabályt és meg kell nézni, hogy
azzal hogy néz ki a harmonizáció. Ha
olyan előírások lesznek, akkor felmerülhet az a kérdés, hogy új alapszabályt
kell annak megfelelően csinálni, vagy a
most elfogadandó alapszabályt kell
újból harmonizálni.
A legjelentősebb problémája a jelenlegi jogi szabályozásnak, hogy igazából
az egyesületi szabályok nem tudják
kezelni a többszínűséget. Egy szakszervezet alapszervezetekből, területi szervezetekből áll, egyéb szervei is lehetnek, ezeket a Ptk. egyesületi része nem
tudja kezelni. Itt megőriztük a hagyományokat, a tagozatok beemelésre
kerültek, mint speciális szervezeti formák, de amennyire lehetett a régi alapszabály struktúráit megtartottuk.
A vitához egy hozzászólás érkezett,
Vasas Mihályé, aki elmondta, hogy
résztvevője volt az Alapszabálytervezet kidolgozásának, több jogi
szakértővel is egyeztetett ebben az ügyben, és ezek alapján az Alapszabály
tervezett módosítását elfogadásra javasolja a kongresszusnak.
A BDSZ XXXV. kongresszusa a
BDSZ Alapszabályának módosítását
egyhangúlag elfogadta, s az új
Alapszabály Fővárosi Törvényszékhez
történő benyújtásával megbízta a BDSZ
ügyvédjét.
A kongresszus munkája ezzel befejeződött.
HIP

60 éves a mecseki uránérc bányászat
Hat évtizeddel ezelőtt kezdődött el
az uránérc bányászata Magyarországon,
a Mecsek területén. A jubileum alkalmából a MECSEKÉRC Zrt. szakmai
emléknapot szervezett, ahol az egykori
Mecseki Ércbányászati Vállalat munkatársai és a jogutód cégek képviselői,
szakértői színvonalas szakmai előadásokkal számoltak be az uránbányászat
hazai történetéről, társadalmi hatásairól, a bányabezárásról és rekultivációról, valamint a bányászati tevékenység
során megszerzett képességek hasznosításáról. A konferenciát Molnár János
vezérigazgató nyitotta meg, aki beszámolt az uránbányászat hazai történetéről és a jelenlegi vállalati kihívásokról.
Megemlékezett azokról a kollégákról,
akik munkavégzés közben veszítették
életüket. Kasó Attila miniszteri biztos
beszédében kiemelte a bányabezárások
ellenére továbbél a szakmakultúra. A
Kormány hosszú távon a bányászati
tevékenységek újraindításában gondolkodik, azzal kell számolni, hogy a
nyersanyagárak tartósan alacsonyan
fognak maradni globális szinten. Az
uránbányászat több lehetőséget is rejt
magában, a ritkaföldfémek kinyerése is
egy meghatározó szempont, amelyre
egyre nagyobb igény van a világgazdaságban. A geotermikus energiák felé is
nyitni kell az energiaipari szereplőknek. Elmondta a hosszú távú cél, hogy
Magyarországon ismét legyen uránérc
bányászat. A szakmai emléknapon
négy blokkban elemezték az uránérc
bányászatot a rendezvény előadói,
résztvevői.
Az első részben az urán bányászatának magyarországi történetét, legfontosabb eseményeit elevenítették fel az
előadók. A hazai uránérc kutatatás

kezdete az 1947-53. közötti időszakra
nyúlik vissza. 1952-ben a Geofizikai
Intézet jelentős pénzösszeggel járult
hozzá a radiometrikus felmérésekhez.
Az ipari szintű kutatás 1952-ben kezdődött el. A bányanyitás követően a területről 1965-től légi geofizikai felvételeket is készítettek, amely segítette a
további kitermelési lehetőségeket és
terjeszkedési folyamatokat.
Magyarországon a legjelentősebb felmérések és bányászati kutatások a
Mecsek területén történtek. Az 1970-es
évektől saját gyártású műszereket is
használtak a területen. Az uránérc
bányászatát megelőzően már 200 évvel
ezelőtt folyt a szénbányászati tevékenység a térségben. Az urán megjelenésével, jelentős ipari műremekek születtek,
jelentőse fejlődésnek indult a térség, a
lakosság létszáma 180.000 főre növekedett ebben az időszakban. Folyamatosan
nyíltak az egyes bányászati üzemek, 11
akna összesen 6200 m hosszúságban. A
mecseki területen a kőzethőmérséklet
jelentősen növekszik egyre lejjebb,
ezért meg kellett teremteni az ideális
munkakörülményeket a dolgozók számára. A területen többfestéses technológiákat is alkalmaztak, nedves fúrások, korszerű berendezések jelentek
meg, amely által nagyobb átmérőjű és
hosszabb furások kivitelezésére is volt
lehetőség. A robbanások által közegjövesztési technológiát is alkalmaztak. A
Mecseki kőzetviszonyok ideálisnak
mondhatóak a bányászati tevékenységek számára, az új technológiák alkalmazásával jelentős kitermelésre volt
lehetőség. A szellőztetés kérdése a legkritikusabb kérdés volt, a magas kőzethőmérséklet miatt. A vállalat csúcsidőszakában az összlétszám meghaladta a

7000 főtt is. A rendszerváltás időszakában az 1989. évi Minisztertanácsi
határozat döntött a bányabezárásról,
végül 1997-ben zárták be az uránbányát. Az ércfeldolgozásnak számos
alternatívája ismert, közülük kiemelendő az érc vegyi feldolgozása és a radiometrikus dúsítása. Az áruérc export
1958-64 között volt jelentős hazánkban. Problémát jelentett a kitermelt
ércek osztályozása, minősítése. Az
elektronikai térhódítási lehetőségek is
megjelentek az uránérc bányászatban.
A következő blokk előadói az urán
bányászatának társadalmi hatásait
vizsgálták meg. A kővágószőlősi leletek már az időszámítás előtti korokból
származnak. 1956-ban a bánya megnyitását követően a legalapvetőbb problémák az élelmezés és vízellátásból
adódóan keletkeztek. Az uránbánya és
a város kapcsolatát meghatározta, hogy
rövid időn belül 5000 lakást kellett felépíteni. Az építkezést és a megvalósítást segítette a szovjet kamatmentes,
hosszú távú kölcsön. Jelentős munkás
befogadására alkalmas munkásszállókat, lakótelepeket építettek a környéken. A városrendezési tervben főleg
egy és másfél szobás lakosok lakásokat
terveztek a munkások és családjaik
számára. A megnövekedett infrastrukturális igények kielégítése érdekében
átadásra került több óvoda, általános
iskola és egy középiskola is. Áruház,
posta és vendéglátó egységek jelentek
meg a térségben ebben az időszakban.
A város és a környék egészségügyi
intézményrendszerében is jelentős fejlődés ment végbe.
A következő előadói rész a bányabezárás és a rekultiváció témaköreit ölelte
át. Az uránbányászat teljes körű meg-

szüntetését követő bányabezárási és
rekultivációs tevékenységét meghatározták az 1990-ben bekövetkezett világpolitikai események. Az urán ára ebben
az időszakban drasztikus esésnek indult,
Paks ellátását nem hazai uránnal kívánta megoldani az akkori kormányzat. A
bányabezáráshoz
a
Mecseki
Ércbányászati Vállalatot bízták meg. A
legfontosabb feladatok az uránbányászattal összefüggő károk minimalizálása, megszüntetése, valamint az uránipari területek és létesítmények utóhasznosítása volt. Önálló rekultivációs terveket
készítettek a szakemberek az egyes
objektumokra. 1998-ban kezdődtek meg
a földalatti és a felszíni munkálatok. A
legfontosabb cél a felszín alatti vizek
védelme jelentette. A 10 éves rekultivációs tevékenység eredményeként a közvetlen veszély elhárult, de a pécsi ivóvízhálózat megóvása érdekében további
feladatok hárulnak a jogutód cégekre a
bányavíz és a zagytéri vizek kezelésében. A terület megóvása érdekében 30
évre szóló stratégiai terv készült. A
területek újrahasznosítás szempontjából
alkalmasak legeltetésre, energianövény
termesztésére, barnamezős beruházások számára is. Az uránbányászat radiológiai vonatkozásai tekintetében a MÉV
uránbányáiban elsődlegesen a tüdőterhelés volt jellemző. A tüdő megbetegedési formái az 1970-es évekre jelentősen
lecsökkentek.
A rendezvény utolsó blokkjában az
uránérc bányászat során megszerzett új
képességek hasznosítását elemezték a
meghívott előadók. Az egyes bányászati
tevékenységek során, fúrási- és felszíni
geofizikai mérésekből számtalan szerkesztett térképet készítettek. A vállalat a
Magyar Villamosenergia-ipari Tröszt

megbízásából megvizsgálta, a kis- és
közepes aktivitású radioaktív kőzetek
elhelyezésének lehetőségét is. A bányászati képességek továbbélésének lehetőségei elsődlegesen a felszín alatti térkiképzési tevékenységek során lehetett
hasznosítani. Az utóbbi időszakban
metróépítés, alagútépítés során lehet
kamatoztatni a bányászati tapasztalatokat. Az uránbányászati technológiákat
a mátrai területen is lehetett hasznosítani. A recski és a gyöngyösoroszi bányabezárások során fel kellett mérni a
meddőhányók és a zagytározók állapotát. Koncepciós terv készült a bányabezárásokkal és a rekultivációs tevékenységgel kapcsolatban a területek, létesítmények újrahasznosításával kapcsolatban. A környezetvédelem, a kármentesítés és a vízföldtani kutatás is szerepet
játszott az utódcégek életében.
Kéttípusú labort is létrehoztak; technológiai labort és analitikai labort. A
cégek elsődlegesen a környezeti károkat mérik fel, a szennyeződések idő- és
térbeli nyomon követését végzik. A
jogutód cégek számára fontos volt,
hogy olyan profillal rendelkezzenek,
amely elsődlegesen a piacképes és színvonalas szolgáltatásokat nyújtsanak a
laboratóriumi tevékenységek területén.
Új terepi módszerek, eszközök fejlesztése történt meg, jelentős műszerfejlesztésre is volt lehetőség az egyes
állami támogatások felhasználásával. A
rendezvény zárásaként a résztvevők
kijelentették, a szakmakultúra továbbél
a kutatások, az ércfeldolgozás és a földalatti térkiképzések során. Az emléknapon átadásra került a BDSZ Elismerő
oklevele és az évfordulóra készített
fotóköve is.
Beőthy-Fehér Szabolcs
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Borbála Nap
A 26-dik Szt. Borbála napi országos
központi ünnepség – az évek során, a
rendszerváltás után kialakult hagyományoknak megfelelően – december 4-én
került megrendezésre, a Magyar Földtani
és Geofizikai Intézet II. emeleti
Dísztermében. A rendező szervezetek
ezúttal is, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM), a Magyar
Bányászati Szövetség (MBSZ), a BányaEnergia és Ipari Dolgozók Szakszervezete
(BDSZ), az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület (OMBKE) voltak.
Az elnökségben helyet foglalt Dr.
Aradszki András országgyűlési képviselő
az NFM energiaügyi államtitkára, Dr.
Fónagy János országgyűlési képviselő az
NFM parlamenti államtitkára, Rabi
Ferenc a BDSZ elnöke, Szakál Tamás a
Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Dr.
Nagy Lajos az OMBKE elnöke, Dr. Szűcs
Péter a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kar dékánja, Veres Imre
az MBFH elnökét helyettesítő funkciók
ellátásával megbízott főosztályvezető, Dr.
Fancsik Tamás Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet igazgatója, a helyszín
házigazdája, valamint Dr. Zoltay Ákos, az
MBSZ ügyvezető főtitkára.

A résztvevők közösen elénekelték a
Magyar Himnuszt és Zoltay Ákos levezető elnök köszöntő szavai után meghallgatták Dr. Aradszki András energiaügyi
államtitkár ünnepi beszédét, majd felolvasásra került Dr. Áder János
Magyarország köztársasági elnökének
üzenete, valamint Dr. Latorcai János az
Országgyűlés alelnökének - a Szt.
Borbála érem miniszteri kitüntetést alapító ágazati miniszter - köszöntő levele.
A bányászat idei jeles évfordulói jegyében – kiemelve Algyő 50. évfordulóját Szakál Tamás az MBSZ elnöke, a MOL
Nyrt. kutatás-termelés igazgatója mondott köszöntőt.
Ezt követően – ugyancsak hagyományosan - kitüntetések átadására került sor.
(Kitüntetettjeink c. cikkünkben erről részletesen olvashatnak.)
A kitüntetési ceremónia után zenés
műsor következett, s az ünnepség a
Bányász Himnusz és a Kohász Himnusz
eléneklésével zárult. Az állófogadáson
Dr. Nagy Lajos az OMBKE elnöke mondott pohárköszöntőt.
(Az alábbiakban Aradszki András
államtitkár ünnepi köszöntőjének szerkesztett változatát olvashatják! – a Szerk.)

Kitüntetettjeink

Szt. Borbála napi országos központi ünnepség
2015. december 4.
„Borbála Érem” kitüntetésben
részesült lelkiismeretes bányászattal
kapcsolatos tevékenységéért:
Dr. Breitner Dániel az O&G
Development Kft. hatósági és társadalmi
ügyek vezetője. Dr. Federer Imre a
Miskolci Egyetem Olajbányászati
Tanszék nyugdíjas szakértője. Fekete
Csaba a Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi
Bányaüzem bányamentő osztagparancsnok helyettese. Gál Gergely a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal közgazdász szakreferense. Gyulai Péter az
OMYA Hungária Kft. felelős műszaki
vezetője, bányaüzem vezető. Hadnagy
Róbert a Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi
Bányaüzem bányamentő osztagparancsnoka. Horváth Zoltán a Nemzeti

Dr. Aradszki András energiaügyi államtitkár
Tisztelt bányászok és kohászok, kedves vendégek!
A bányászaton kívül kevés az a terület, amely hagyománytiszteleten alapuló, értékelvű szakmagyakorlással büszkélkedhet. Az embert, testet és lelket
egyaránt próbára tevő munka, olyan
erkölcsi kincseket hoz létre, amelyek
maradandóbbak bármely ásványnál,
vagy drágakőnél. Ilyen a figyelmesség,
a felelősségtudat, az önfeláldozás, az
önzetlen segítőkészség, a szabálytudat, a
kitartás, a megbecsülés, és a tisztelet, az
egymás iránti szolidaritás, a bizalom és
a közös elveken nyugvó összetartozás.
Úgy vélem, ezek azok az értékek, amelyek hozzájárultak a bányászat szakmakultúrájának fennmaradásához, hogy azt
a mai nemzedékünk örökül kaphassa
elődeitől.
Tisztelt hölgyeim és uraim!
A felelős ásványvagyon-gazdálkodás
érdekében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium már több koncessziós
pályázatot hirdetett a kutatás és kitermelés élénkítésére. Fontos hangsúlyoznom,
hogy Magyarországon a megkötött koncessziós szerződések értelmében szénhidrogén-kutatásra, feltárásra és kitermelésre húszéves, míg a geotermikus
energia vonatkozásában ugyanezen
tevékenységekre harmincéves időtartamban nyílik lehetőség. Ezen időtartamok mindkét esetben egyszer, újabb
pályázat kiírása nélkül a koncessziós
szerződés időtartamának felével meghosszabbítható. A koncessziós szerződések időtartamát annak okán emeltem ki,
mivel egyrészt ezzel szeretném aláhúzni
azt a lényeges tényt, hogy a bányászat
speciális terület, amelyet nem lehet summásokkal, akárcsak idényjelleggel pár
évig működtetni. Másrészt az ásványvagyon-kutatás, feltárás és kitermelés
tekintetében ezen koncessziós időtartamok is tükrözik a hosszú távú kormány-

zati gondolkodást, amely hozzájárulhat
a szakma továbbéléséhez és a szakmakultúra fenntartásához.
Az államtitkár úr ezután a második
koncessziós kör nyerteseiről beszélt,
összegezte az eddigi koncessziók eredményeit, majd elmondta, hogy a harmadik kör kiírására összesen több pályázat
érkezett, mint az első két körben összesen. Eddig három és félmilliárd forint
koncessziós díj folyt be az állami költségvetésbe, s a harmadik körtől további
hárommilliárdot remélnek. Beszédét így
folytatta:
Tisztelt hölgyeim és uraim!
A kormányzat, a rendelkezésére álló
eszközökkel arra törekszik, hogy olyan
pályázati feltételeket alkalmazzon,
amely aktiválja az ágazati beruházásokat, és biztosítja számukra az egyenlő
bánásmódot, az átláthatóságot, kiegyensúlyozottságot. A kormányzat érdekelt
abban, hogy egy, a nemzetközi iparági
gyakorlattal összhangban álló hazai
bányászati koncessziós rendszer működjön a jövőben. A következő pályázatok
tekintetében a koncessziós pályázatok
eddigi tapasztalatai, a befektetői visszajelzések, amelyek sorozatos értékelését
végezzük, alapján, a rendszert fejleszteni és beruházás-barátabbá kívánjuk
tenni. Úgy vélem, hogy a koncesszió
munkahelymegőrző és teremtő, továbbá
vállalkozásélénkítő hatásukkal hosszú
évekig képesek támogatni a nemzetgazdaság erősödését. Ennek megfelelően az
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálattal rendelkező területeket illetően
újabb, elsődlegesen, de nem kizárólagosan, szénhidrogén-koncessziós pályázati
kiírások megjelentetését tervezzük, a
jövőben. A szén feltárására és kitermelésére, geotermikus energia kutatására irányuló pályázatot azonban csak megalapozott befektetői kezdeményezésre
kívánunk meghirdetni.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
A héten elkezdődött klímacsúcsra
figyel a világ, amely kapcsán sokak
reménye, s egyben a tanácskozás célja is,
hogy létrejöjjön az első globális klímavédelmi egyezmény. A megállapodás
ugyanis általános és kötelező érvényű
keretet adna a következő húsz-harminc
évre, az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklésére, amely elsősorban,
tömegesen, a közlekedés, az ipar és az
energetika területét érintené, meghatározóan.
Ezt követően Aradszki András szólt
arról, hogy a nemzeti energiastratégiáról
szóló
országgyűlési
határozattal
Magyarországon sikerült megteremteni
az energia és klímapolitika összhangját.
„Tisztelt hölgyeim és uraim!
A szemléletváltásra éppen akkora
szükség van, mint a technológiai fejlesztésekre, s a bányászatban perspektívát
látó vállalkozásokra. A jövőben új távlatot nyithat a hazai szén és lignitvagyon
hasznosítása. Ez esetben is lényeges lesz
szem előtt tartani a természet és műszaki
kockázati tényezők és feltételek mellett
mindazon piaci és társadalmi folyamatokat, továbbá bányászati technológiákat
és felhasználási célokat, amelyek egymásra hatásuk okán befolyásolják az
ásványi anyagok hasznosításának gazdaságosságát. A hazai szénvagyon kitermelése és felhasználása csak a szigorodó
környezetvédelmi, és klímavédelmi előírásoknak megfelelő technológiák,
továbbá a természet és tájvédelmi szempontok figyelembe vételével lehetséges.
Itt érkezünk vissza a mostani párizsi
klímacsúcs, szakterületünket érintő
jelentőségéhez, amivel rá is tértem
beszédem záró gondolatára. Arra, hogy a
szakterületünkre is jellemző műszaki és
technológiai fejlődés révén változnak a
gazdaságosan alkalmazható kutatási, termelési és felhasználási módok, és hozzá-

Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. Kiskovács Pál a Duna-Dráva
Cement Kft. Beremendi és Nagyharsányi
Bányaüzem,
robbantás-vezetője.
Konkoly Ádám a Mátrai Erőmű Zrt.
osztályvezetője. Máthéné Varga
Terézia a Mecsekérc Zrt. projekt adminisztrátora. Molnár Imre a MOL Nyrt.
KT Kelet-magyarországi termelés,
üzemviteli szakértője. Németh Zoltán
az MMBF Zrt. termelési igazgatója.
Sági György a MOL Nyrt. KT Dél
magyarországi termelés, termelési szakértője. Sinák János Mátrai Erőmű Zrt.
Visonta Bányaüzem főgépésze. Tóthné
Medvei Zsuzsanna a WÉBER 2000
Kft. bányamérési vezető szakértője.
Miniszteri Elismerő oklevél kitüntetésben részesült
Bencsik Gábor a Bányavagyonhasznosító Kft. fióktelep vezetője.
Cseresznyés Erzsébet a BAUMIT Kft.
műszaki vezetője. Csík Zoltán Gyula a
RAG Hungária Kft. geológus technikusa. Csordás Ottó a KŐKA Kft. Kelet
magyarországi műszaki csoportvezetője. Eper Gábor a Veszprém Megyei
Kormányhivatal
bányafelügyeleti
főmérnöke. Gergely Zoltán a Mátrai
Erőmű Zrt. Bűkkábrányi Bánya részlegvezetője. Katona Bálint a Vértesi
Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzem
szakvezető főaknásza. Katona Sándor a
Lasselsberger
Hungária
kft.
Nyékládházi bánya bányamestere.
Kordoványi Ferenc a Mátrai Erőmű
Zrt. Visonta Bánya vasútüzemi irodavejuk szükséges eszközök, s ezzel párhuzamosan egyre jobban kiszélesedik a
bányászat fogalma is. A köztudatban
azonban még mindig erőteljesen kötődik
a fogalom a szénbányászathoz, illetve
mélyműveléses bányászathoz.
Természetesen a fogalom, már napjainkban, is ennél jóval szélesebb és számtalan ágazatot magába foglal, amelyek a
jövőben, vélhetőleg, egyre nagyobb
figyelmet fognak kapni. A szén és lignitvagyon tekintetében megfigyelhető a
külfejtéses technológia, valamint a földalatti szénelgázosítás előtérbe kerülése.
Az ércbányászat esetében meg kell
említenem a recski bányákat, amelyek
iránt van érdeklődés a piaci oldalról,
annyit azonban elmondhatok, hogy a
megvalósíthatósági tanulmány előkészítése megtörtént, azonban a teljes koncepció kidolgozásával kapcsolatos egyeztetések, jelenleg még zajlanak. Lényeges
azonban látni, hogy a megfelelő előkészítő munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen a figyelem arra, hogy a kormányzat célja: gondosan járjon el az érintett
ásványvagyon hasznosításában. Ennek
megfelelően a befektetők és a bányászok
türelmét kell kérnem.
A nemzetgazdaság működését is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen számos
ágának teljesítményéhez hozzájárul a
bányász és a kohász szakma, egyaránt. A
beruházások és az ipari teljesítmény
szempontjából elsődlegesen a kő- és

zetője. László Béla a Cssz Kútmunkálat
felügyelet vezető kútmunkálati mérnöke. Markovics János a MECSEKÉRCZ
Zrt. üzemeltetési osztályvezetője. Nagy
István a MOL Nyrt. Karbantartás
Irányítás üzemviteli szakértője. Nagy
Viktor a Magyar Földgáztároló Zrt.
komprsszor és gázelőkészítő berendezés
kezelője. Nyitrai István Csaba a LINDE
GÁZ Magyarország Zrt. palackdisztribúciós osztályvezetője. Tóth Németh
Szilvia a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Humánpolitikai és igazgatási
osztályvezetője.
OMBKE kitüntetésben részesült
ZSIGMONDY VILMOS emlékérem
kitüntetésben részesült Dr. PÁPAY
JÓZSEF akadémikus kiemelkedő
szakmai és egyesületi munkája elismeréséül.
MIKOVINY SÁMUEL emlékérem
kitüntetésben
részesül
ÉBERT
ANDRÁS muzeológus, a selmecbányai
bányász-kohász hagyományok ápolása
területén végzett munkája elismeréséül.
OMBKE emlékérem kitüntetésben
részesült
Dr. SOHAJDA JÓZSEF a Csepel
Metall Vasöntöde Kft vezérigazgatója a
bányász-kohász hagyományok ápolása,
valamint az OMBKE tevékenységnek
támogatása elismeréséül.
NAGY SÁNDOR, a Kvarchomok Kft
ügyvezető igazgatója, a bányász-kohász
hagyományok ápolása támogatása elismeréséül.

kavicsbányászatnak, a szénhidrogén
bányászatnak, és a geotermiának jut
jelentős szerep. A bányász-kohász szakma tekintetében pedig fontos terület
lehet, a jövőben, a bányászati hulladékok
felhasználása, s a bányászati termékek,
egyéb szakágazatokban, például mezőgazdaságban történő alkalmazása. Ezek
nyomán bővülhet a feldolgozóipar szerepe is. A bányászat fő és melléktermékeit
talajjavításra, és talajerő utánpótlásra is
alkalmasak lehetnek, amellyel eredményesen támogatható a hazai minőségi
növénytermesztés is.”
Beszéde végén az energiaügyi államtitkár egy vallási énekkel kívánt erőt,
hitet, s megbecsülést a további munkához.
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Szent Borbála szobrát
koszorúzták
Ajkán és Padragkúton is megemlékeztek
Szent Borbála, a bányászok védőszentjének szobra Ajkán és Padragkúton
hirdeti az ajkai szénbányászat dicső 139
évét, és a város lakóinak háláját egy
szép szakma iránt. Egy olyan szakma
iránt, amelyre Ajka város hagyományai
épülnek ma is, és a bányászok védőszentje mellett Ajka város címerének fő
alakja. A szobor a bányászat megbecsülését, a város szeretetét is jelzi. A szakmájukhoz hű bányászok mindkét helyszínen tisztelegtek, emlékeztek, méltóan
ápolták a hagyományukat.
Ajkán, az Agora-téren lévő parkban
az Ajkai Bányász Hagyományápoló
Nyugdíjas Klub szervezésében rendeztek koszorúzási ünnepséget a bányászok
védőszentjének névnapján.
Borbála szépsége, fiatalságának éltető
ereje sugárzik a tízéves szoborról. A
nyugdíjasklub kórusával közösen énekelték el a Bányászhimnuszt a szép
számmal megjelent egykori bányászok,
majd Herendi József, a Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet elnöke olvasta
fel az Ima, Szent Borbálához című
fohászt, amelyben kiemelte: „Ó, szent
Borbála, dicső menyasszony, testemet és
lelkemet én reád bízom. Úgy halálban,
mint életben: légy nekem mindig védőszentem, utolsó órámban, hogy Krisztus
szent testét magamhoz fogadjam.”
Ezt követően Blaskó Sándor, a
Padragi Bányász Hagyományőrző Kör
elnöke mondott ünnepi beszédet. –
Köszöntöm önöket az európai bányászok ünnepén. Ez az év az ajkai szénbányászat kezdetének 150 éves, valamint a
Bányászati Múzeum létesítésének öt
évtizedes évfordulója. Az ajkai szénbányák 2004-ben fejezték be működésüket. Visszaidézhetjük azt a szomorú pillanatot, amikor meghatottan álltunk az
utolsó csille szén előtt, emlékezve az
immár bezárt bánya történetére. Nekünk
bányászembereknek életünk egy darabja, lelkünk parányi része maradt a bezárásokkal visszavonhatatlanul a föld alatt.
Valljuk, hogy a bányászat addig fog élni,
míg szívünkben van bánya. A mai nap az
emlékezés napja. Fejet hajtunk a 189

bányásztársunk emléke előtt, akiket a
természettel vívott harcunkban veszítettünk el az ajkai medencében, és tisztelgünk azon táraink emléke előtt is, akik
már a mennyei hazából figyelik hagyo-

nem jött fel a bányából, életét adta a
szakmáért. Értük is, és a még élő bányászokért állították Győr Sándor kezdeményezésével 2005. január 14-én Szent
Borbála szobrát a Művelődési Központ
előtti Agora-téren, hogy soha senki ne
feledje, volt egy szakma, mely Ajkán élt
139 évet és adott egy várost az utókornak. A még élő bányászoknak az a feladatuk, hogy ne engedjék feledésbe
merülni a bányászatot, őrizzék meg
hagyományait, és utódaiknak is hagyjanak emléket erről a szép, embert próbáló
szakmáról.
Az ünnepi beszéd után a Bányász
Hagyományápoló Nyugdíjas Klub kórusának közreműködése közben elhelyezték a szobornál az emlékezés koszorúit.
Elsőként Ajka város önkormányzata
koszorúzott, majd az Ajkai Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet, a Bakonyi
Bányász Hagyományőrző Alapítvány,
végül a Bányász Hagyományápolók
képviselői helyezték el a védőszent és a
bányászhősök iránti tiszteletük jeléül a
kegyeletes megemlékezés koszorúit.
***

mányőrző munkánkat. A bányászok
azok az emberek, akik a természet
gigantikus erejével álltak szemben, minden pillanatban kitéve magukat az elemi
erők mindent elsöprő, megállíthatatlan
erejének. És ebben a küzdelemben nem
volt helye a széthúzásnak. Az egymásrautaltság, az egymás iránti bizalom, a
szolidaritás és szakmai tudás volt a
garancia arra, hogy a természet vad erőivel sikeresen vehessük fel a küzdelmet.
A Borbála-nap megünneplésével
bányászmúltunk egy patinás részét elevenítjük fel – fogalmazta meg ünnepi
gondolatait Blaskó Sándor. A továbbiakban emlékezett arra, hogyan lett Borbála
a bányászok védőszentje, s az ő védelme
alatt végezték a veszélyt tudatosan vállaló bányászok munkájukat Ajkán 139
évig. A nehéz és felelősségteljes munka
nemcsak dicsőséget hozott, hanem áldozatokat is követelt. 189 bányász soha

Megemlékezés
Szûcsiben
A bányász munkája tele van kihívásokkal, s állandó harcban áll a természet erőivel, mely küzdelemben bizony
néha alulmarad. Ő tudja ezt, tisztában
van e szép ősi szakma veszélyeivel, s
nem hátrál meg, végzi a dolgát. Az a
harmincegy bányász is végezte, akik a
Mátravidéki Szénbányászati Tröszt
Szűcsi X-es aknájának + 146-os szinti
4-es szállítóvágatán 1959. november
25-ről 26-ra virradó éjszaka a kirobbanó bányatűzben életüket vesztették.
A Szűcsi Önkormányzat minden
évben – a bányaszerencsétlenség napján – megemlékezést tart. Így tett az
idén is, az üzemi baleset 56. évfordulóján.
Az esemény a bányaszerencsétlenségben elhunytak emlékére tartott
gyászmisével kezdődött, majd az emlékezők a templomkertben felállított, az
áldozatok neveit felsoroló kopjafánál, a
Himnusz közös eléneklése után, meghallgatták Berta István polgármester
emlékező beszédét. Ezt követően, a
helyi általános iskola tanulói adtak
műsort, majd az önkormányzat, a
bányász szakmai szervezetek, a BDSZ
helyi és országos képviselői helyezték
el koszorúikat, virágaikat.
A megemlékezés a Bányászhimnusz
eléneklésével ért véget.
A résztvevőket a Polgármesteri
Hivatal látta vendégül a Művelődési
Házban.

Padragkúton a Civil Fórum
Padragkútért Egyesület koszorúzott, és
tartott megemlékezést a Bányász
Kegyeleti és Emlékparkban lévő Borbála
szobornál. Megemlékeztek Szent
Borbála életútjáról, felelevenítették a
Borbálával kapcsolatos hagyományokat,
a bányászemberek körében ma is élő
tiszteletet. Ezt követően koszorúkat,
virágokat és mécseseket helyeztek el az
ünnepség résztvevői az egyesület által
épített Szent Borbála emlékműnél. Az
ünnepség hivatalos része után, még
hosszú percekig együtt maradva a
bányával kapcsolatos emlékeiket elevenítették fel az egykori bányászok.
Mindkét ünnepségen kiderült, hogy az
ajkaiak és padragkútiak szeretetükbe
fogadták Szent Borbála alakját. Az is
kiderült, hogy Szent Borbála szobra nem
egyszerűen a bányászok védőszentjének
az emlékműve, hanem tisztelgés a mindörökké bányászváros szorgalmas, erős, a
jövőjükben újra bízni tudó polgárai előtt
is. Hiába fejeződött be a szénbányászat
Ajkán, továbbra is él a bányászszellem.
Ajkán és Padragkúton álló szobor méltó
a legendás életű szenthez, és méltó Ajka
város bányásztársadalmához!
Tollár Sándor

Borbála napi megemlékezés
Ajka-Bódén
A városi rendezvények folytatásaként
a bányászok védőszentjére emlékeztek
az Ajka-Csingerrel szomszédos településrészen a bányász hagyományőrző
szervezetek. A Bódéért Hagyományőrző
Egyesület rendezvényén a Bányász
Hagyományápoló Nyugdíjas Klub, és a
Padragi Bányász Hagyományőrző Kör
tagjai is részt vettek.
A megjelentek a bódéi temetőben
koszorút helyeztek el az 1909-es, 55
áldozatot követelő csingervölgyi bányaszerencsétlenség 8 bódéi áldozata síremlékén és emléktábláján, és elénekelték a
Bányász Himnuszt.
A megemlékezés a Közösségi Házban

Emlékülés Padragkúton
2015. október 8-án 14 órakor, a
Padragkúti Művelődési Házban került
sor arra az emlékülésre, melyet az ajkai
bányászat kezdete 150. és a Bányászati
Múzeum létrehozásának 50. évfordulója alkalmából rendeztek Ajka város
bányász hagyományőrző és társadalmi
szervezetei, valamint a Nagy László
Városi Könyvtár és Szabadidő Központ.
A Bányászhimnusz közös eléneklése
után Győr Sándor az emlékülés levezető elnöke mondott megnyitó szavakat,
majd Schwarcz Béla Ajka város polgármestere köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően került sor a Padragi
Bányász Férfikórus műsorára.
Az előadások sorát Németh György
kezdte, aki az ajkai szénbányászat
helyét elemezte a magyar bányaipar
egészét illetően.
Gerencsér Hilda Szociális és kulturális örökségünk címmel tartott előadást,
majd Kerekes Árpád emlékezett vissza,
szubjektív, de szemléletes élményein
keresztül az ötvenes évekre.
A szünet előtti utolsó előadásban
Tilhof Endre azt fejtegette, hogy a
bányászat milyen hatással volt Ajka
iparosodására.
A szünetet követően a Borostyán
Férfikórus és a Forrás Női Kar színvonalas, szórakoztató előadását hallgathatták és nézhették meg a résztvevők.
Ezután Horváth Károly a bányász
ünnepek és a bányász vallásosság témakörben tartott előadást, majd őt követte
Vesztróczy László, aki az ajkai bányászati emlékeket járta körül.
Az előadások sorát Angermayer Judit

előadása zárta az 50 éves ajkai
Bányászati Múzeumról.
Ezután hozzászólásokra nyílt lehetőség,
majd
az
Ajka-Padragkút
Táncegyüttes műsora után hangzott el a
zárszó.
Az emlékülés végén tartott állófogadáson, a résztvevők kötetlen beszélgetés
formájában folytatták azon témáknak a
megvitatását, melyeket az előadások
során meghallgattak.
Az emlékülést szervezte és támogatta
a Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ, a Bakonyi Bányász
Hagyományőrző Alapítvány, a Bányász
Hagyományápoló Nyugdíjas Klub, a
Bányász Kulturális Egyesület, a
Bányászokért Alapítvány, a Bódéért
Hagyományőrző
Egyesület,
a
Csingervölgyért Egyesület, a Padragi
Bányász Hagyományőrző Kör, az Ajkai

folytatódott, ahol Kulics János egyesületi titkár üdvözölte a vendégeket, és
beszélt Bódé bányász kötődéséről, és az
itt folyó hagyomány ápolásáról. A bevezetőt követően Horváth Károly, az egyesület elnöke tartott előadást „Szent
Borbála kultusz gyökerei Ajkán” címmel. Az előadó szólt a korabeli bányavezetők által szorgalmazott Ulrik, majd az
1930-as évektől tartott Szent István napi
bányász búcsúkról, és az egyedi védőszent választások személyes és társadalmi okairól. Az ebben az időben keletkezett bányász relikviákon (zászlók, harangok) található Borbála ábrázolások és
dokumentumok alapján mégis elmond-

ható, hogy Ajkán a bányászok körében
élt Szent Borbála tisztelete is. Ez a tisztelet 1990 után teljesedett ki, amikor a
létrehozott művészeti alkotások mellett a
védőszent alakja a város címerébe is
bekerült.
Az előadáshoz többen is hozzászóltak.
Többnyire saját személyes tapasztalataikat mondták el, gazdagítva a jelenlévők
ismereteit. Blaskó Sándor, a Padragi
Bányász Hagyományőrző Kör elnöke
felhívta a figyelmet a még fellelhető
bányász emlékek összegyűjtésének, és
megőrzésének fontosságára, mivel csak
ezeken keresztül lehet majd bemutatni
egykori szép bányász szakmánkat az
utódainknak.
A rendezvény kellemes hangulatú
baráti beszélgetéssel fejeződött be.
Horváth Károly
Fotó: Györkös József
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és a
Padragi
Bányász
Nyugdíjas
Szakszervezet.
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Koszorúzás a bõrös szakma mártírjainak emléktáblájánál
2015. november 2-án, a BDSZ
Székház aulájában található - a fasizmus elleni küzdelemben életüket áldozó bőripari dolgozóknak állított emléktáblánál tartott emlékező koszorúzási ünnepséget a Bánya-, Energia és
Ipari Dolgozók Szakszervezete.
A Magyar Himnusz eléneklését
követően, Varga Éva BDSZ alelnök
bevezető szavai után, Cseh Zsuzsanna,
a BDSZ Bőripari Tagozatának volt
elnöke tartott megemlékező beszédet.
(A beszéd szerkesztett változatát, az
alábbiakban, közöljük. – A Szerk.)
„A II. világháború rengeteg áldozattal járt. Több mint 50 millió embertársunkat vesztettük el. Nagyon sok szakszervezeti tag, bizalmi, vezető áldozta
fel életét az embertelenséggel szembeni
harcban, a jó védelméért.
A világégést követően nagyon sok
ember fogott össze és kezdték újjáala-

kítani a szakszervezeti mozgalmat.
1947-ben már többen jelentkeztek a
Bőripari Szakszervezet Dob utcai székházában is és nagy lelkesedéssel indították el az érdekvédelmi munkát,
egyre több régi és új tagot bekapcsolva
a mozgalomba.
Voltak azonban, akik nem jelentkeztek. Sem akkor, sem később, soha
többé. Ők azok a szaktársak voltak,
akiknek a nevét erre a márványtáblára
felvésték. Tőlük a háború borzalmai
elvették, hogy lássák gyermekeik fejlődését, felnövését, unokáik megszületését, a boldogságot, az életet!
Ha most látnák itt utódaikat, biztosan büszkék lennének rájuk. Joggal, de
vajon ránk, szakszervezeti utódaikra
mennyire lennének büszkék?
Nem kifogásokat keresek, csak dióhéjban elmondom mi is történt az
elmúlt évtizedekben?

Igen, elcseréltük a Dob utcát egy
szép Bajza utcai házért. Tényleg nagy
volt a régi ház, szakmánk meg egyre
kisebb lett, később a nagyüzemi termelés és a közel 100%-os szervezettség jót
tett a mozgalmunknak. Sok jó közösség
alakult, volt idő a sportolásra, kultúrára, közösen eltöltött szabadidőre, üdülésre.
A rendszerváltás rövid időn belül
felemésztette a nagyüzemi termelést, a
nagy kollektívákat, a közel 100%-os
szervezettséget az egész mozgalomban.
A közös érdek, az ország újjáalakítása talán kicsit elaltatott minket, mert
amikor beütött a nagy szabadság - nem
tudtunk mit kezdeni vele!
Olyan sok minden megváltozott:
Ismét a napi nyolc órás munkaidőért és
a tisztességes megélhetést nyújtó bérekért küzdünk, már nincs semmi beleszólásunk a Társadalombiztosítás ügye-

ibe, a munkavédelemhez sincs annyi
közünk, mint régen, szaktársakból urak
lettek vezetőink, sztrájkot hirdetni szinte lehetetlen és még sorolhatnám.
Önöknek, akik sosem féltek a tettektől, csak a tehetetlenségtől, vajon mit
cselekedtek volna? Mi mentettük a
menthetőt! Mást nem tudtunk tenni.
Kihúzták a lábunk alól a talajt és nem
nagyon ismertük a túlélés módszereit.
Ezt Önöktől kellett volna eltanulni, de
nem gondoltuk, hogy még szükség lesz
rá.
A szakma sem tudott már a régi
szintre fejlődni, egyre zsugorodott.
Örültünk, ha azt a 4-5 egységet meg
tudtuk őrizni, amelyek megmaradtak
az átalakulás során.
Feltettük magunknak a kérdést: hogy
mikor tudunk többet nyújtani a megmaradt tagságunknak, ha egyedül
maradunk, vagy ha csatlakozunk egy

nagyobb, erősebb szervezethez? A
tagság akaratának megfelelően döntöttünk.
Önök mit választottak volna?
Remélem, hogy egyetértenének döntésünkkel és ma is remélem, hogy tényleg jól döntöttünk.
Kis bizonyítéka ennek a mai nap is.
Több szakma képviseletében itt
vagyunk, virágokkal a kezünkben, jöttünk fejet hajtani, megköszönni az
Önök áldozatát!
Erőt meríteni, mert Önök örök példaként állnak előttünk, tisztességből,
emberségből, helytállásból.”
Az ünnepi beszéd után a BDSZ vezetése, a Bőripari Tagozat, s a jelen lévő
szakszervezeti tagok helyzeték el
koszorúikat, illetve a megemlékezés
virágait.
A megemlékezés a Szózat hangjaival
ért véget.

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa - 2015. november 10-ei ülésén - többek között tárgyalta a Kar hallgatói létszámának
alakulását. Ennek kapcsán felmerült, hogy sajnálatos módon ez a létszám folyamatosan csökkent. A Kar vezetése fontosnak tartja, hogy mind
szélesebb körben ismerjék meg a Karon folytatott képzést és ezt elõsegíti az alábbiakban a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karának
honlapján megjelent írás. Bízunk abban, hogy az Olvasók is elõsegíthetik, hogy minél többen kezdjék meg tanulmányaikat a Karon. (A szerk.)
A nagy hagyományú Műszaki
Földtudományi Kar ma európai, sőt
globális szinten is jelentős kutatási
programjai mellett unikális képzésekkel és diákhagyományokkal várja hallgatóit. Minderről Prof. Dr. Szűcs Péter
dékán úrral beszélgettünk.
A kar esetében gyakran hallani
országosan egyedülálló képzésekről.
Egész pontosan melyek ezek?
- A Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kara valóban egyedülálló képzéseket folytat a természeti
erőforrások felkutatására, feltárására
és hasznosítására vonatkozólag, ami az
jelenti, hogy a nyersanyagok, az energiahordozók és a vízkészletek mellett a
hulladékok feldolgozásával és hasznosításával, sőt még a környezetvédelem
kérdéskörével is foglalkozunk, mégpedig kizárólag itt, a Miskolci Egyetemen
futó képzési programok keretében.
Alapképzésen három programot
kínálunk: a műszaki földtudományi
alapszakot, amely unikális képzés, és
évről évre a legtöbb jelentkezőt vonzza, valamint a környezetmérnöki és a
földrajz alapszakot, amely kettő ugyan
máshol is működik az országban, de
ezeken belül is olyan specializációkkal
rendelkezünk, amelyek kizárólag
Miskolcon
találhatóak
meg.
Mesterképzésen jelenleg hét programot kínálunk, amelyből öt egyedül
Miskolcon fut: ilyen a bánya- és
geotechnikai mérnöki, a földtudományi mérnöki, a hidrogeológus mérnöki,
az olaj- és gázmérnöki, valamint az
angol nyelvű olajmérnöki képzés. A
további kettő úgyszintén helyi specifikumokkal megtűzdelt geográfus és
környezetmérnöki mesterképzés. A
képzési paletta természetesen a
Mikoviny Sámuel Földtudományi
Doktori Iskolával a teljes, amelyben
legtehetségesebb hallgatóink PhD képzés keretében folytathatják tanulmányaikat.
Összességében elmondhatjuk, hogy
a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kara hét intézete által
a földtudományok legszélesebb spekt-

Miért válaszd a földtudományokat?
Interjú a Kar dékánjával
rumát fogja át Magyarországon, a
bányászattól az eljárástechnikán, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olajiparon és a földrajzon át
egészen a geológiáig, geofizikáig és a
hidrogeológiáig.
Európa-szerte is párjukat ritkító
képzésekről lévén szó, felmerül a kérdés: hogyan halad az oktatás
nemzetköziesedése?
- A mesterképzéseink közül már
három fut angol nyelven, ami nagyon
fontos, ugyanis olyan diplomásokat
képzünk, akik az ország határain innen
és túl egyaránt jó eséllyel helyezkedhetnek el, hiszen a nyersanyaggal,
energiával vagy vízzel kapcsolatos kérdések nemcsak hazai, hanem európai,
sőt világszinten is a legfontosabb megoldandó feladataink közé tartoznak.
Jelenleg Miskolcon a legnagyobb
arányban a Műszaki Földtudományi
Karon folytatnak tanulmányokat külföldi hallgatók, akik mára a kar összes
hallgatójának mintegy tíz százalékát
adják. A képzés tehát erőteljesen inspiráló, nemzetközi környezetben zajlik: a
magyar hallgatók együtt tanulnak a
külföldi hallgatókkal, és egyre több
neves külföldi előadó is bekapcsolódik
hosszabb-rövidebb időre az angol nyelvű képzésbe, ami természetesen az
oktatás színvonalát is emeli.
A nyersanyagkutatás mellett a felszín alatti vizek – itthon is óriási jelentőséggel bíró – kutatása jelent nagyon
komoly nemzetközi lehetőségeket. Itt
megjegyezzük, hogy a kar úgy az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos mérnöki tevékenység, mint a felszín alatti
vizek vonatkozásában a legnagyobb
képzési
és
kutatási
centrum
Magyarországon.
Itthon elsősorban mely területeken
helyezkedhetnek el a végzett hallgatók?

- Mivel a kar képzése számos területet érint, az itt végzett hallgatók előtt
is, sokféle ajtó nyílik meg diplomájuk
megszerzése után. Az agyag-, az építőanyag- és a kavicsbányák folyamatosan igénylik a felelős műszaki vezetőket és az olyan speciális tudást, amel�lyel a bányamérnöki képzés vértezi fel

hallgatóit. A bányászaton túl az olajipar, a víziközmű-szolgáltatás, az
energia- és hulladékgazdálkodás, a
földtani kutatás, a környezetvédelem,
a hatósági munka, valamint terület- és
településfejlesztés egyaránt jó lehetőségeket teremthet a végzett hallgatók
számára, utóbbi főleg a földrajz szakos
diplomásoknak jelenthet perspektívát.
Emellett megjegyezhetjük, hogy
Miskolc város új fejlesztési stratégiájában a járműipar és az informatika
mellett a környezetgazdálkodás is
nagyobb hangsúllyal fog megjelenni,

ami még tovább javíthatja diplomásaink régióbeli lehetőségeit. Az egyetem
környezete nem mellesleg egyre szerencsésebb, hiszen az elmúlt évek
során több jelentős nemzetközi cég
települt Miskolcra és térségébe új
munkahelyeket és együttműködési
lehetőségeket teremtve az intézmény
és a hallgatóság számára. Az ipari–
gazdasági szféra helyi felpezsdülése, a
számos új beruházás tehát jótékony
hatást gyakorol az egyetemre is. Igenis
érdemes Miskolcra jönni, a város
gyors ütemű fejlődése ugyanis komoly
perspektívákat rejthet. No és persze itt
van az egyetem országosan egyedülálló campusával, amely a város melletti
Dudujka-völgy parkos-ligetes zöldövezetében terül el, és több száz éves
gyökerű diákhagyományaival, vagyis
a selmecbányai diákhagyomány
együttessel, amely tavaly az UNESCO
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzekére is felvételt nyert.
Az ipari termelés országos és helyi
bővüléséből tehát a Műszaki
Földtudományi Kar diplomásai, mérnökei is profitálhatnak?
- Igen, az ipari termelés pozitív irányú elmozdulása folytán ugyanis a
gazdaság egyre több nyersanyagot,
energiát és persze ezekhez jól értő
szakembert igényel. Ne felejtsük el azt
sem, hogy az ipari termelés bővülésével párhuzamosan a hulladék mennyisége is gyarapodik, amelyet nem elég
ártalmatlanítani, hiszen jelentős men�nyiségű érték nyerhető vissza az újrahasznosítás révén. Egy közelmúltbeli
projektünk fontos tanulsága, hogy azokat a ritka elemeket, amelyek a hightech ipar fejlődésében óriási jelentőséget játszanak, az elektronikai hulladékból sok esetben olcsóbban és
nagyobb mennyiségben nyerhetjük

vissza, mint a földtani képződményekből.
A CriticEl alapkutatási programot,
amelyre utalt, milyen európai uniós
projektek követhetik a közeljövőben?
- A kar négy új nyertes Horizont
2020-as pályázatával minden bizon�nyal a legsikeresebb karnak mondhatja
magát az országban, ami hatalmas
szakmai siker és fontos visszajelzés a
számunkra. Az egyik projekt például
az elárasztott bányatérségek robotizált
vizsgálatával, egy másik pedig a geotermikus energia hasznosításával foglalkozik. Az új projektek természetesen a hallgatók számára is remek lehetőségeket rejtenek, hiszen nagyléptékű
európai uniós projektek munkájába
kapcsolódhatnak be – a kar célja
ugyanis, hogy tehetséges hallgatóit
egyre nagyobb számban vonja be projektjeibe.
Önök is bekapacsolódnak a képzés
duális reformjába?
- 2016-tól mindhárom alapképzésünket és kettő mesterképzésünket is
meghirdetjük duális képzési formában,
amely még tovább javíthatja diplomásaink elhelyezkedési esélyeit. A kar
erős ipari beágyazottsága folytán hallgatóink a kavics- és kőbányászat hazai
cégei mellett olyan nagyvállalatokon
belül szerezhetnek szakmai gyakorlatot a duális képzés során, mint például
a MOL, a TAKATA, a Chinoin, a
Lasselsberger, a Vertikál és a KITE.
Ön a hallgatói padtól jutott el a
dékáni
pozícióig
a
Miskolci
Egyetemen. Mit üzenne a jövő hallgatóinak?
- Valóban, magam is a miskolci
campuson voltam egyetemista, azonban külföldi ösztöndíjak segítségével
mintegy három és fél évet Európa és
Amerika más egyetemein tölthettem.
Nemzetközi tapasztalataim birtokában mondhatom tehát, hogy jó helyre
jön, aki a Műszaki Földtudományi
Kart választja, a képzőhely ugyanis
nemzetközi viszonylatban is megállja
a helyét.
RADA JÁNOS
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Megállapodások az eredményes érdekvédelemért
A BDSZ kezdeményezõje volt az Ipari-, Energiaipari Szakszervezeti Szövetség létrehozásának. Példát mutatott abban is, hogy miképpen lehet – integrációval – egyesíteni, s erõssé tenni, az addig külön-külön érdekharcot vívó szakmai szakszervezeteket, amikor a könnyûipari ágazati szakszervezetek
bevonásával, egységes, ütõképes, s mozgósító erejû szervezetet hozott létre. Az Ipari-, Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén belül
folyamatosan dolgoznak azon, hogy ez a példa minél hamarabb követõkre találjon, s megvalósuljon az a végsõ cél, aminek eredményeképpen
Magyarországon létrejön az egységes, erõs, s a megfelelõ szintû kormányzati szervekkel szemben méltó partnerként fellépõ ipari szakszervezet.
Addig is, amíg ez megvalósul, a Bánya-, Energia, és Ipari Dolgozók Szakszervezete, együttmûködési megállapodásokkal kívánja garantálni, az egységes érdekvédelmi fellépés feltételeit. Az alábbi együttmûködési megállapodások, jól mutatják ezt a szándékot!

Együttmûködési megállapodás,
amely létrejött egyrészről az Egyesült
Villamosenergia-ipari
Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)
1011 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart
108., továbbiakban EVDSZ, másrészről
a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete (BDSZ) 1068 Budapest,
Városligeti fasor 46-48., továbbiakban
BDSZ között, alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:
1.) A felek előzményként rögzítik, hogy
már hosszú ideje együttműködnek a
munkavállalói érdekek érvényesülése
érdekében és ennek keretében 2010.
június 15. napján már együttműködési
megállapodást is aláírtak. A felek most
áttekintették az együttműködésüket és
ennek eredményeként az alábbiakban
állapodtak meg.
2.) Az együttműködési megállapodást
kötő felek rögzítik, hogy az erőmű,
bánya integrációra tekintettel mind ágazati, mind az érintett munkahelyi szinten
együttműködnek.
3.) Az EVDSZ és a BDSZ kifejezik azon
szándékukat, hogy egymás függetlenségének tiszteletbe tartása mellett, a közös
céljaik megvalósítása és a munkavállalói érdekek hatékonyabb érdekképviselete érdekében szorosabbra fűzik együttműködésüket.

4.) A 3. pontban megfogalmazott szándék érdekében az EVDSZ és a BDSZ
a.) előzetes egyeztetés alapján alkalomszerűen meghívják egymást rendezvényeikre,
b.) rendszeresen tájékoztatják egymást tevékenységükről, akcióikról,
c.) igény esetén kifejezik szolidaritásukat az egymás törekvéseinek támogatására,
d.) az együttműködés során kiemelten
kezelik
- a Villamos energia Ágazati
Párbeszéd Bizottságban folyó munkát,
- az ország energiapolitikájával és –
szabályozásával kapcsolatos véleményezési, befolyásolási tevékenységet.
e.) közösen együttműködnek az
IndustriAll, EPSU rendezvényein, a
képviselt álláspontot egyeztetik.
5.) Az EVDSZ és a BDSZ rögzíti, hogy
a megállapodásban foglaltak teljesülését
évenként felülvizsgálják és szükség esetén – jelen megállapodást – módosítják.
Az EVDSZ és a BDSZ jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2015. november
dr. Szilágyi József elnök, EVDSZ
		Rabi Ferenc elnök, BDSZ

Együttmûködési megállapodás,
amely létrejött a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete
(BDSZ) 1068 Budapest, Városligeti
fasor 46-48., továbbiakban BDSZ, az
Egyesült
Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) 1039 Budapest, Kossuth
Lajos üdülőpart 108., továbbiakban
EVDSZ, a Magyar Vegyipari,
Energiaipari és Rokon Szakmákban
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
1068 Budapest, Benczúr u. 45., továbbiakban VDSZ, és a Vízügyi
Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1146 Budapest
Borostyán u. 1/b., továbbiakban VKDSZ
(együttesen: felek) között, alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.) A felek előzményként rögzítik, hogy
már hosszú ideje együttműködnek a
munkavállalói érdekek érvényesülése
érdekében. A felek 2015. szeptember 15
napján áttekintették az együttműködésüket és ennek eredményeként az alábbiakban állapodtak meg.
2.) A felek rögzítik, hogy a munkavállalók hatékonyabb érdekképviselete érdekében ágazati szinten együttműködnek.
3.) A felek várják más – a közszolgáltatásban érintett – szakszervezetek illetve
szakszervezeti szövetségek csatlakozását az együttműködéshez, ezt aktív cselekvéssel elősegítik.
4.) A felek kifejezik azon szándékukat,
hogy egymás függetlenségének tiszteletben tartása mellett, a közös céljaik megvalósítása és a munkavállalói érdekek
hatékonyabb érdekképviselete érdekében szorosabbra fűzik együttműködésüket. Ennek keretében megvizsgálják
azon területeket, amelyekben az együttműködés operatívabb lehet.
5.) A 4. pontban megfogalmazott szándék érdekében a felek
a.) szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal konzultációs fórumot
szerveznek, melynek helyszínét a pre-

ambulumban felsorolt sorrendben biztosítják a megállapodás aláírói illetve
a csatlakozó szakszervezetek,
b.) előzetes egyeztetést alapján – alkalomszerűen - meghívják egymást rendezvényeikre,
c.) rendszeresen tájékoztatják egymást tevékenységükről, akcióikról,
d.) igény esetén kifejezik szolidaritásukat az egymás törekvéseinek támogatására és lehetőség szerint részt
vesznek egymás érdekérvényesítési
akcióiban,
e.) az együttműködés során kiemelten
kezelik:
- az Ágazati Párbeszéd Bizottságok
Tanácsában – ahol a képviselt álláspontot egyeztetik - illetve az ÁPBben folyó munkát, különös tekintettel
a foglalkoztatás és a szakképzés
terén,
- az ország ipari fejlődésével, energiapolitikájával, a munka világa és a
közszolgáltatás szabályozásával kapcsolatos véleményezési, befolyásolási
tevékenységet,
- a közműszolgáltatást, a bányaipart,
a gázipart, a víziközmű-szolgáltatást
és a villamosenergia-ipart valamint a
csatlakozó szakszervezetek ágazatait
érintő Kormányzati intézkedéseket,
különös figyelemmel a munkavállalókat érintő bér-és foglalkoztatási
kérdésekre,
f.) együttműködnek azon nemzetközi
szakszervezetekben, (pl. IndustriAll,
EPSU) amelynek tagjai és ezen szervezetek rendezvényein, a képviselt
álláspontot egyeztetik.
6.) Felek rögzítik, hogy a megállapodásban foglaltak teljesülését évenként
felülvizsgálják és szükség esetén – jelen
megállapodást –módosítják.
A felek jelen megállapodást, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2015. október

Rabi Ferenc elnök, BDSZ - dr. Szilágyi József elnök, EVDSZ
Székely Tamás elnök, VDSZ - Fürjes-Gábor József elnök, VKDSZ.

Együttmûködési megállapodás,
amely létrejött a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete
(BDSZ) 1068 Budapest, Városligeti
fasor 46-48., továbbiakban BDSZ, az
Egyesült
Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) 1039 Budapest, Kossuth Lajos
üdülőpart 108., továbbiakban EVDSZ,
az Építő, Fa, és Építőanyag-ipari
Dolgozók
Szakszervezeteinek
Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) 1071
Budapest, Városligeti fasor 35/a., továbbiakban ÉFÉDOSZSZ, a Magyar Olajés Gázipari Bányász Szakszervezet
(MOL BÁNYÁSZ) 1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 18., továbbiakban MOL BÁNYÁSZ, a Magyar
Vegyipari, Energiaipari és Rokon
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (VDSZ) 1068 Budapest,
Benczúr u. 45., továbbiakban VDSZ, a
Vasas Szakszervezeti Szövetség
(VASAS) 1086 Budapest, Magdolna u.
5-7., továbbiakban VASAS (együttesen:
felek) között, alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:
1.) A felek előzményként rögzítik, hogy
mindannyian az IndustriAll Europe nemzetközi szakszervezeti szövetség tagjai,
és ezen szervezet keretében, már hosszú
ideje együttműködnek a munkavállalói

érdekek érvényesülése érdekében. A
felek kifejezik azon szándékukat, hogy
egymás függetlenségének tiszteletben
tartása mellett, a közös céljaik megvalósítása és a magyar munkavállalói érdekek hatékonyabb érdekképviselete érdekében szorosabbra fűzik együttműködésüket az IndustriAll Europe nemzetközi
szakszervezeti szövetség keretében.
2.) A 1. pontban megfogalmazott szándék érdekében a felek
a.) szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal – a regionális értekezleteket megelőzően – konzultációs
fórumot szerveznek, melynek helyszínét a preambulumban felsorolt sorrendben biztosítják a megállapodás
aláírói,
b.) rendszeresen tájékoztatják egymást
tevékenységükről, akcióikról,
c.) igény esetén kifejezik szolidaritásukat az egymás törekvéseinek támogatására és lehetőség szerint részt
vesznek egymás érdekérvényesítési
akcióiban,
d.) az együttműködés során kiemelten
kezelik:
- az IndustriAll Europe magyarországi
tagszakszervezeteinek egységes fellépését, a közös álláspontok kialakítását
és képviseletét a nemzetközi szervezet

fórumain;
- közös kezdeményezéseket tesznek a
magyarországi munkavállalók helyzetének javítása érdekében az IndustriAll
Europe különböző rendezvényein;
- a közműszolgáltatást és az ipart érintő Európai Uniós politikákat, irányelveket és ajánlásokat, vizsgálják ezek
hatásait a magyar munkavállalók bérés foglalkoztatási viszonyaira.
3.) A felek az IndustriAll Europe-al való
jobb és hatékonyabb kapcsolattartásuk
érdekében kapcsolattartásért felelős személyt választanak maguk közül, akit
bejelentenek a nemzetközi szervezetnek.
4.) Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásból következő együttműködésük esetleges költségeit egymás közt egyenlő
arányban osztják meg, illetve viselik.
Ezen túl a felek megállapodnak abban is,
hogy szervezetenként, havonta 10 000 Ft,
azaz Tízezer forint, működési általányt
fizetnek meg a Vasas Szakszervezeti
Szövetség számára, a nemzetközi szakszervezeti szövetség anyagainak figyelemmel kíséréséért és a mindegyik felet
érintő anyagok fordításáért.
5.) Felek rögzítik, hogy a megállapodásban foglaltak teljesülését évenként felülvizsgálják és szükség esetén – jelen megállapodást –módosítják.
A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. november 12.
BDSZ: Rabi Ferenc elnök, EVDSZ: dr. Szilágyi József elnök, VDSZ: Székely Tamás elnök,
ÉFÉDOSZSZ: Pallagi Gyula elnök, MOL BÁNYÁSZ: Biri László elnök, VASAS: Balogh Béla elnök.

Fõhajtás a mártírok elõtt

Emlékezés a karancslejtõsi ellenállásra
A karancslejtősi bányászellenállásnak 71 esztendeje, de az utódok évről
évre elzarándokolnak az egykori
Gusztáv aknára, hogy leróják tiszteletüket a bányász hősök emléke előtt.
Sulyok Oszkár Jánosné Karancsalja
polgármestere most novemberben is
sok emlékezőt köszöntött, amikor
elcsendesedtek a Himnusz hangjai.
Emlékező beszédet Dobor István, a
bányászszakszervezet Nógrád megyei
nyugdíjas bizottságának elnöke mondott. Felidézte a német katonai parancsnokság utasítását: az idősebb bányászok menjenek lövészárkot és tankcsapdát ásni. A fiatalabbak pedig
Szécsényben jelentkezzenek katonai
szolgálatra. Másnap, november 23.-án
150 - 160 bányász gyűlt össze a bányánál és arról tárgyaltak mitévők legyenek. A fő kérdés az volt, ellenállás vagy
hadimunka? Arra jutottak, hogy megszervezik az ellenállást, nem hagyják

leszerelni, megbénítani a bányát. Majd
a bányászok döntésének következményeiről szólt Csendőrök, SS katonák
lepték el a bánya környékét. A bejáratot
berobbantották, a villamos áramot
kikapcsolták, a légaknát befalazták,
gázbombát dobtak a légaknán keresztül
a bányászokra. Végül az asszonyokat, a
gyerekeket maguk előtt hajtva próbálták elérni az ellenállókat. Sikertelenül.
A továbbiakban Dobor István arról
beszélt, a rohamosan romló bányabeli
helyzet arra kényszerítette a bányászokat, hogy kijöjjenek. Fegyveres csendőrök és német katonák kisérték a 270
embert a salgótarjáni laktanyába, ahol
vallatták, kínozták őket. Másnap újabb
30 ember hagyta el a bányát, de a kínvallatások ellenére sem árulták el a
bányában maradt 6 társukat. A sor
szélén álló 3 emberrel német sortűz
végzett. A Salgótarjánban megkínzott
3 bányászt és egy erdélyi katonát a

laktanya udvarán végezték ki.
Befejezésül azt hangsúlyozta, a bányászok cselekedete jelentős, emlékezetes
esemény volt. Gyűlölték az elnyomást,
a fasizmust és ez tetteikben is megmutatkozott. Meghaltak, de ügyük győzött. Az utódok dolga az, hogy ápoljuk,
megőrizzük emléküket.
Ott volt a megemlékezésen Hanti
Vilmos, a Magyar Ellenállók és
Antifasiszták Szövetsége, az Ellenállók
Nemzetközi Szövetségének elnöke.
Beszédében többek között azt hangsúlyozta, a karancslejtősi bányászok
szembeszálltak a fasizmussal, életüket
adták a küzdelemben. Hősi tettük is
hozzájárult, hogy katonai erővel sikerült legyőzni a fasizmust. Ha ez nem
így történik, az országban élhetetlen,
torz diktatúra épül. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fasizmus eszméi
tovább élnek. A szélsőjobbos gondolatok ott vannak a mindennapokban.
Fontos fellépni ellenük, hiszen az eszmék egy idő után gyakorlattá válnak.
Az egykori bánya bejáratánál emelt
emlékmű falán ott fénylik a mártírok,
Laczkó Mátyás, Lukács Sándor,
Mahinyák József, Páles Jenő, Tóth
Miklós neve és a két ismeretlen katonatársuké. Az emlékmű most is megtelt a
tisztelet, az emlékezés virágaival. A
bányászszakszervezet Nógrád megyei
bizottsága, az alapszervezetek, az
önkormányzatok, a pártok képviselőinek koszorúival. Letette virágait az
emlékműre Páles Lajos, a karancslejtősi
ellenállás szemtanúja, részese is, aki
könyvben állított emléket az ellenállás
hőseinek.
Az emlékezők együtt énekelték el a
bányászok szívszorítóan szép és igaz
himnuszát.
-vg -
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Félévszázados értékõrzés
Ipartörténeti emléknap Salgótarjánban

a nógrádi szénvagyon hasznosításáról.
A továbbiakban ismertetések és
emlékezések hangzottak el a bányászati kiállítóhelyekről. A magyarországi
bányamúzeumokat, Dr. Kovácsné
Bircher Erzsébet, a Központi
Bányászati Múzeum képviselője
mutatta be. A szlovákiai bányászati
múzeumokba pedig Ladislav Mixtaj a
kassai egyetem küldöttje „kalauzolta”
el az érdeklődőket.

Lejtõsaknából múzeum

Vajda István /balra/ és a bánya, ami ma már múzeumként szolgál.
Ipartörténeti emléknapon tisztelegtek a nógrádi bányászkodás, a bányászok előtt, a megyeszékhelyen létrehozott bányászati kiállítóhely ötven éves
és ipartörténeti műemlékké nyilvánításának 35. évfordulóján. A jelenlévőket
gazdag szakmai program várta.

Elismert hazai és a szomszédos országból érkezett szakértők tájékoztatták az
érdeklődőket az ország, energiahelyzetéről, benne a szén szerepéről, a szakma értékeit összegyűjtő, gyarapító és
őrző bányamúzeumokról. Így többek
között Prakfalvi Péter bányafelügyeleti

főgeológus Nógrád megye megkutatott
ásványi kincseiről szólt, Huszti Béla,
az Abaúj Kőszénbánya Kft. és
Ormosszén Zrt. igazgatója pedig az
Észak - magyarországi régió szénbányászatának helyzetét és lehetőségeit
elemezte, közreadva az elképzeléseket

Kérés az Olvasóhoz
Egy évvel ezelőtt is kéréssel fordultunk az egyetemes magyar bányászatban dolgozó aktív és nyugdíjas munkavállalókhoz kérve, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át szakszervezetünk
alapítványai számára ajánlják fel.
E helyen is köszönetet mondunk
mindazoknak, akik eddig is SZJA-juk
1%-ával támogatták Alapítványainkat.
Szeretnénk tájékozatni arról, hogy a
Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetén belül két olyan alapítványunk működik, melyek részére az
1996. évi CXXVI. törvény alapján az
1%-os támogatás felajánlható.
Tisztelettel kérjük, hogy segítsen
abban is, hogy közvetlen családtagjai,
ismerősei is a BDSZ alapítványai
részére ajánlják fel a befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Szeretnénk biztosítani Ön/öke/t
arról is, hogy a felajánlott összegek az
alapítványokban
megfogalmazott
célokra kerülnek felhasználásra.
Bányászokért Alapítvány
adószáma: 19662240-2-42
A Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetéhez tartozó szakszervezeti tagok szociális, kulturális, jóléti,
foglalkoztatási, egészségügyi, képzésioktatási, üdültetési, segélyeztetési
lehetőségeinek javítása, megfelelő
szervezeti keretek és kiegészítő támogatási lehetőségek biztosítása a munkanélkülivé vált bányászok megsegítésére annak érdekében, hogy alkotó
emberként találják meg helyüket a társadalomban.
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:
- Munkanélkülivé vált vagy egyéb
okból rászoruló szakszervezeti tagok
részére pénzbeli segélyt folyósít.

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

Bányász Kultúráért Alapítvány
adószám: 19639439-2-42
Megfelelő anyagi alapot biztosítani
olyan közösségi célú és közérdekű
tevékenységek és vállalkozások támogatására, amelyek elősegítik
- a bányász településeken működő
művelődési intézmények, egyesületek,
egyesülések működéséhez és a bennük
folyó kulturális, művelődési, oktatási,
képzési, művészeti nevelő és szórakoztató tevékenységhez szükséges feltételrendszer kialakulását és működését,
a lakóterületi közművelődési tevékenység erősítését,
- a haladó bányászhagyományok szakma-kultúra - ápolását, megőrzését,
- a dolgozók képzését, a munkanélkülivé váltak képzését, átképzését.
Kérjük, hogy legyen/legyenek támogatóink és a 2015. évi adóbevallással
együtt a formanyomtatványt kitölteni,
és a NAV-hoz beküldeni szíveskedjék/
szíveskedjenek. (akinek a munkáltatója
készíti az adóbevallását, a nyilatkozatot a munkáltatónál kell leadnia).
Önöknek ez nem jelent többletkiadást, azonban ily módon segítségükkel hozzájárulhatnak alapítványaink
célkitűzéseinek megvalósulásához.
Támogatását remélve és azt előre is
megköszönve kívánok: Jó szerencsét!
Dr. Horn János

1%
Mindkét Alapítványunk ez úton
köszöni meg a 2014-es évben kapott
SZJA 1%-ot.
A Bányász Kultúra Alapítványra
beérkezett összeget 52.679.- Ft-ot, az
Alapítványban megfogalmazott célokra használtuk fel.
A Bányászokért Alapítványra nem
érkezett felajánlás.

Azt pedig hogyan lett a József lejtősaknából bányamúzeum, dr. Fodor
Miklós Zoltán, a Dornyay Béla a
Múzeum igazgató-helyettese idézte
fel. A József lejtősakna vizes, nehéz
bánya volt, de 1951-ig, amíg termelt,
közel 7,8 millió mázsa szenet adott. A
bányatérséget később a bányamentők
vették birtokukba. A múzeumot megálmodók és alapítók célja az volt, hogy
a szénbányászat visszafejlesztésével ne
menjen veszendőbe a város több mint
száz éves bányászmúltja. Több éves
előkészítő munka után, 1965 - ben
Salgótarjánban megnyílt Európában a
második, Magyarországon pedig az
első földalatti bányamúzeum. Majd a
nógrádi szénbányászat 125 éves jubileuma alkalmából - a több mint száz éves
bányatiszti lakásban - megnyitották a
nógrádi bányászat történetének felszíni kiállítását. Később az épület mellett
az egykori bánya - és szállító gépek
skanzenjét is kialakították.
Az előadó tisztelettel adózott a
múzeumalapítóknak, így Pothornik
József a Nógrádi Szénbányák egykori
igazgatójának, aki kezdeményezte,
segítette a múzeum létrejöttét, fejlesztését. Elismeréssel illette többek között
Kicsiny Miklós, dr. Szvircsek Ferenc
múzeumvezetők, Kékesi Emil és Vajda
István tárlatvezetők szakmai munkáját. Vajda István a leghosszabb ideig,
közel 20 évig dolgozott a múzeumban

Két hét helyett húsz év
Hosszú volt az út, amelyen Vajda
István, a fiatal vegyész technikus
Szeged és Budapest után Salgótarjánba
érkezett. A Nógrádi Szénbányák laboratóriumában dolgozott. Ismerkedett a
bányaüzemekkel, a bányászokkal, a
szénfajtákkal, amelyek tulajdonságait
a laboratóriumban elemezte, többcélú
hasznosításuk lehetőségeit kutatva.
Lelkiismeretesen dolgozott és folyamatosan gyarapította ismereteit. Egyre
nagyobb feladatokkal bízták meg és
egyre több elismerést is kapott.
Már nyugdíjas éveit töltötte, amikor
egy - két hétre tárlatvezetőnek hívták a
múzeumba, amiből húsz év lett. Nem
válogatott a munkában. Tárlatot vezetett, adminisztrációs feladatokat látott
el, pénzügyeket intézett. S amikor
pénzhez jutott a múzeum, fejlesztettek.
A skanzenba a már nem javítható
bánya - és szállító gépek jó szóért „jöttek.” Húsz évig volt a múzeum munkatársa. Tette a dolgát becsülettel, sok-

Választás
a
Mátránál
Lapzárta után érkezett a hír, hogy
december 1-én küldöttgyűlést tartott a
Mátrai Erőmű Zrt BDSZ szervezetének
visontai alapszervezete. A tanácskozáson a küldöttek – három jelölt közül –
ismét Kovács Jánost választották az
alapszervezet titkárává.
Gratulálunk, és jó munkát kívánunk
neki, a következő öt évre!

Dr. Fodor Miklós Zoltán: Meghatározó
szerepe van az intézménynek a városi
bányász identitás megőrzésében.
szor egyedül is. Ott tartotta őt a bánya,
a bányászok tisztelete, a múzeumban
összegyűjtött értékek szeretete.
A múzeum az évek múlásával többször is gazdát cserélt. Ma a Dornyay
Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye.
Öt munkatársa közül kettő bányamérnök. Évente mintegy 15 ezer látogatót
ismertetnek meg a nógrádi bányászat
történetével, a kezdetektől a bányák
bezárásáig. Szakszerű vezetésükkel a
látogatók képet kaphatnak a szén
kialakulásáról, megtalálásáról, a kezdeti nógrádi bányászkodásról, a technikai fejlődésről, a bányász közösségek kialakulásáról. De bepillanthatnak
a bányászcsaládok mindennapi életébe
is.

Emléktábla és koszorúk
Az előadások, tájékoztatók mellett
emléktáblát avattak a bányászati kiállítóhely falán, Róth Flóris bányamérnök
és bányaigazgató születésének 150.
évfordulója alkalmából. Két hasznos
évtizedet töltött Salgótarjánban. Mint
mindenütt, ahol dolgozott, a bányák
fejlesztése mellett fontosnak tartotta a
szociális - kulturális fejlesztéseket,
lakások, iskolák, kórházak, kaszinók
létrehozását. Támogatta a város gyarapodását, amelyért 1936-ban díszpolgárrá választották. „A köz java a legfőbb törvény” olvasható emléktábláján, amelynek szellemében dolgozott.
Civil szervezet, a Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Salgótarjáni
Osztálya helyezte a múzeum falára,
amelynek annakidején Róth Flóris is
tagja volt. Liptay Péter, a salgótarjáni
egyesület elnöke a bányákért, a városért végzett két évtizedes munkát méltatta avató beszédében. Majd a tisztelet, az emlékezés koszorúit helyezték
el Pothornik József, a vájárból lett
bányaigazgató, idős dr. Chorin Ferenc
és fia dr. Chorin Ferenc bányaigazgatók és Róth Flóris emléktáblájánál.
VG

8

2015. DECEMBER

Szomszédolás 4. Szerbia

Szép korú szakszervezeti tagok köszöntése

2015.szeptember 21-én az ajkai
Bányász közösségi házban köszöntötték
az 50-60-65éve szakszervezeti tagsággal
rendelkező tagokat. A Bányászhimnusz
harangjátékát követően az Ajkai
Bányász Nyugdíjas Alapszervezet elnöke, Herendi József köszöntötte a meghívottakat.
„Öröm számunkra, hogy egyre jobban
kitolódik a tagságunk életkora. A 70-es
évek elején, az akkor hivatalos nyugdíjkorhatárt a bányásznyugdíjasok, 60 %-a
nem érte meg. A 25 éves korkedvezmé-

nyes nyugdíjkorhatár bevezetését követően javult ez az arány, és kezdtük utolérni a társadalmi átlag-életkort.
Nagy szeretettel köszöntöm, legidősebb tagunkat, Hauser Jenő bácsit, aki a
92. születésnapját ünnepelte a napokban, melyhez mi is kívánunk, jó erőt és
egészséget.
Ebben az évben ünnepeljük az Ajkai
Szénbányászat kezdetének 150. évfordulóját. A bányászat alapozta meg Ajka
iparosodását, várossá válását.
Ugyan csak ebben az évben ünnepel-

jük az Ajkai Bányászati
Múzeum megalapításának 50. évfordulóját.
Ennek keretében megújult a múzeum.
„150 éves az ajkai
szénbányászat” szervezőbizottsága, 200 fő általános iskolás gyermeket
hívott meg a múzeumba,
ahol a régi bányász-szakemberek tartottak tárlatvezetést és élménybeszámolót.
Kérem, ha tehetik,
menjenek ki és nézzék
meg a megújult múzeumot.
2015. október 8.-án, 14
órakor a Padragi Bányász
Kultúrházban került sor,
150 éves az Ajkai
Bányászat Emlékülésre.
Itt szakmai előadások és
kultúrműsor keretében
dolgoztuk fel az elmúlt 150 évet.
Önök több évtizeden keresztül hűséges tagjai voltak a szakszervezetnek,
ezért az Bánya-, Energia-, és Ipari

VÍZSZINTES:
1. Értelem, józanész. – Egyszerűsített
vállalkozási adó, röv. – Rossz állapotban lévő épület jelzője. 2. A téli égbolt
legismertebb és sokak szerint legszebb
csillagképe. – Rigoletto eleje! – Japán
város. Világkiállítás színhelye is volt.
3. Táblakép, táblafestmény. – Kortárs
színész (Áron). – Biflázik, szó szerint
tanul meg valamit. 4. Az egyik német
állam az egyesülés előtt. – Egyik
irányba se. – Holland és svéd autók
jele. 5. Parányi alkotórész. –
Egészséges reggeli étel. – Könnyű
lépkedés. 6. Rendelkezésre álló pénzt
igénybe vesz. – Ételt rosszul fűszerez.
7. Pénzpiac szereplői. – Aradi vértanú
volt (Lajos). 8. Az arab világ egyik
országa. – Evőeszköz. – Női név. 9.
Ilyen eszközök fontos szerepet játszanak a gazdálkodásban. – Például
bányász igéje. 10. Ilyen növények is
vannak. – Szabályos görbe. 11. Hazai
táj: Duna-Tisza … - Tudja rólam, hogy
ki vagyok. – Észak-magyarországi
folyó.
12.
Irodalomtörténeti
Közlemények, röv. – Befejezte a téma
megbeszélését. – A négy alap íz egyike édes, keserű és savanyú mellett. 13.
Kettéosztott ázsiai ország. – Juhnyáj
tagja. – Takarmánynövény. 14.
Szerelem görög istene. – Lillafüred
része! – Horoszkópokban szereplő
csillagkép. 15. Floridai nagyváros. –
Hajó része. – Baromfi.

Autó menetstabilizálója. 5. Leesve
megfagyó eső jelzője. – Lusta, rest. –
Könnyed viselkedés jelzője. 6. Arab
méltóság vagy muszlim uralkodó
neve. – Román férfinév. 7. Villamos
energiát termelő létesítmények.
Fűtésükhöz használnak barnaszenet
is, amely Szerbia ásványvagyonában
az első helyet foglalja el. Az évente
kibányászott mennyiség tekintetében déli szomszédunk a világranglista tizenkettedik helyét foglalja el.
– Fehéredett a haja. 8. Hígít. –
Nyugalom és vidámság színe. – Női
név. Viselői szeptemberben ünneplik
névnapjukat. 9. Madár, névelővel. –
Eredményesnek bizonyult. 10. Bolgár
hegység, világhírű kolostorral. – Nem
egész szám. 11. Róma angol neve. –
Tévécsatorna: … TV2. – Geometria
alapfogalma,
névelővel.
12.
Kosarakban van! – Magyar progres�szív rock zenekar. – Deszka fele! 13.
Tűzálló anyag, amit a szerbiai
Csacsak és Zlatibor térségében
bányásznak és az ország egyik
további fontos ásványi kincse. 14.
Hibáztatott valamiért. – Cleveland
része! – Világhírű énekes: Tom …15.
Nálunk is elterjedt társasági tánc. –
Sok családban hagyományos karácsonyi ennivaló. – Ugyanaz a város, mint
a 2. vízszintes sorban szereplő.
Beküldendő a három vastag betűs
meghatározás megfejtése.

FÜGGŐLEGES:
1. Táncot járna. – Némán bejutó! –
Mely személyeket? 2. Emelkedett a
folyó vízszintje. – Vállára, régiesen. –
Hajnali vagy délutáni időpont. 3.
Arany, ezüst és más fémek lelőhelyeiben gazdag ország Szerbia. Négy
fém, amelyet bányásznak az országban. Találtak belőlük tartalékokat
is, illetve tervezik további készletek
feltárását. 4. Elektromos töltéssel rendelkező atom vagy molekula. – Így
remegett egy mondókában a kecske. –

A szeptemberi rejtvényünk helyes
megfejtése a következő: RÉZ,
RESICA,
ERDÉLYI,
TORDA,
NÉGYMILLIÓ TONNA, ZSIL,
ARANYKITERMELÉS.
A nyertesek: Berencsi Józsefné,
3720 Sajókaza, Szoták u. 9.; Kónya
József, 3417 Cserépváralja, Alkotmány
u. 4.; Lázár Balázsné, 2855 Bokod, Fő
utca 37.
A nyereményeket postán küldjük el.

Dolgozók Szakszervezete és az ajkai
Nyugdíjas Bányász alapszervezet nevében megköszönöm a több évtizedes
hűséges tagságukat.
Kívánom, hogy az elkövetkezendő
éveket, évtizedeket jó erőben és egészségben töltsék, mint a magánéletben,
mint a szervezetünk tagjaiként.
50-60 és 65 éves tagságukat Emlék

Oklevéllel és egy kerámia bányászkorsóval valamint egyszeri pénzbeli jutatással szeretnénk megköszönni.”
Ezt követően az ünnepség folytatódott. Egy pohár ital mellett a régi emlékeket felidézve, jókedvűen beszélgettünk a régi időkről.
Jó szerencsét!
Herendi József

A rejtvénypályázat nyertesei
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