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Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Főtitkár Úr!
Tisztelt Ünneplők!
A bányászoknak mindig hangsúlyos szerepe volt és van – nemcsak hazánk iparának,
gazdaságának, hanem hagyományainak, kultúrájának alakításában is.
A bányász-közösség erejét volt szerencsém életem egy korábbi szakaszában közelről is
megtapasztalni. Személyiségformáló éveket töltöttem Putnokon, sokat tapasztaltam a
borsodi bányászoktól emberségről, egymás iránt érzett felelősségről.
Ezért is vitatkoztam mindig azokkal, akik úgy vélték, hogy hazánk energiahordozókban
szegény ország. Ez természetesen tévedés.
Geotermikus forrásaink, kőszén- és lignitkészletünk, valamint a nem konvencionális
szénhidrogén-vagyonunk
növeli
hazánk
ellátásbiztonságát,
csökkenti
importfüggőségünket, ezzel összefüggésben a megújuló energiák nagyobb arányú
szerepvállalását is elősegíti.
A szénbányászat termelési volumene lényegesen csökkent, de a villamosenergiatermelésben és az energiaellátás biztonságát tekintve, a visontai és bükkábrányi
lignittermelés ma is nagyon jelentős szerepet tölt be hazánkban.
Hazánk az újraiparosodás korszakát éli. Újra lendületben vannak olyan ágazatok,
amelyeknek szüksége van nyersanyagokra, az alapanyagokra. Az építőipar dinamikus
növekedése magával húzza a bányászatot is.
Gondoljunk csak a vasúti fejlesztésekhez, vagy az építőiparhoz szükséges kőre, kavicsra,
homokra, amelyek kitermeléséhez nélkülözhetetlenek a hazai lelőhelyek, bányák. De nem
csak az építőiparnak van szüksége a bányászati szektorra. A hazai járműipar bővülése
következtében például fokozódott a kohászat, az alumínium- és vasöntészet termelése is.
Az állami tulajdonban lévő ásványkincsekkel történő ésszerű és felelős
gazdálkodás az Állam, a gazdaság és a társadalom közös érdeke.
A kormány kezdettől hangsúlyozott célja a hazai energetikai importfüggőség
csökkentése, melyben fontos szerep jut a hazai energiahordozó-készletek nagyobb
mértékű, költséghatékony és környezetkímélő hasznosításának.
Fontosnak tartom a Kormány által elfogadott Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási
és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervet és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket. Úgy
vélem, hogy a cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtásával megfelelő

módon tudjuk majd kezelni a XXI századi bányászat földtudományi, környezeti és
gazdasági kihívásait.
Tisztelt Ünneplők!
Önök tudják, mit jelent a bányászat, a bányászkultúra s az ahhoz való érzelmi kötődés.
Hiszen a változó időben is erős közösséget alkotnak ma is, olyat, mely őrzi történeti és
kulturális értékeit.
Önök, Bányászok ma ismét büszkén, emelt fővel mondhatják, hogy elődeik erőfeszítése
nem volt hiábavaló, az általuk létrehozott munkakultúra, szociális vívmányaik,
értékrendjük, erkölcsi példájuk ma is elevenen élnek és hatnak.
S ezért szeretném a Kormány nevében is kifejezni nagyrabecsülésemet és köszönetemet
minden bányász előtt.
Jó szerencsét!

