
Nagy Lajos az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület 
elnöke, Dr. Tihanyi László a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
dékánja, Cseh Zoltán a COLAS 
Északkő Kft. ügyvezető igazgatója, 
Ernyey Ibolya a Szénhidrogén-
bányászati Tagozat társelnöke, Dr. 
Farkas Géza, a Perlit 92 Kft. ügyvezető-
je, Májer János Tokaj Város polgármes-
tere, valamint Dr. Zoltay Ákos a 
Magyar Bányászati Szövetség ügyveze-
tő főtitkára, az ünnepség levezető elnö-
ke.

A levezető köszöntése után szavalat 
következett, majd Rabi Ferenc a BDSZ 
elnöke nyitotta meg az ünnepséget. 
Ünnepi beszédet mondott Bencsik 
János államtitkár, majd Holoda Attila 
az MBSZ elnöke és Májer János Tokaj 
város polgármestere köszöntötte az 
ünnepség résztvevőit.

Ezután miniszteri kitüntetések és a 
szakmai szervezetek kitüntetései kerül-
tek átadásra. Az ünnepséget követő 
állófogadáson Cseh Zoltán, a COLAS 
Északkő Kft. ügyvezető igazgatója 
mondott pohárköszöntőt.

A bányásznapi ünnepségek történeté-
ben elsőként valósult meg az, hogy a 
hagyományosan a szénbányászat, a 
szénhidrogén bányászat, az ércbányá-
szat vonzáskörzetétől, fellegváraitól 
eltérően Tokajban, az építőipari ásványi 
nyersanyag (Andezit, Perlit) bányásza-
táról híres térségben tartottuk az orszá-
gos központi bányásznapi ünnepséget. 
Szeretnénk ezzel is felhívni a társada-
lom figyelmét arra – a nemzetgazdaság 
szempontjából ma is jelentős – bányá-
szati ágazatra, mely nélkül az infra-
strukturális fejlesztések nem tudnának 
megvalósulni!

Az ünnepség a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, a Magyar Bányászati 
Szövetség, a Bánya-, Energia-és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete, az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület, a COLAS-Északkő Kft., a 
Perlit-92 Kft., valamint az ünnepségnek 
helyszínt adó Tokaj Város 
Önkormányzata közös szervezésében 
került megrendezésre.

Az elnökségi asztalnál helyet foglalt: 
Bencsik János a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára, Horváth 
Péter a Magyar Energia Hivatal elnöke, 
Jászai Sándor a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal elnöke, Holoda Attila a 
Magyar Bányászati Szövetség elnöke, 
Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. 

A demokráciáért, a szociális biztonságért, az emberi és munkavállalói jogok megőrzésért hirdetett nagygyűlést mintegy száz 
szakszervezet és civil mozgalom október elsejére. (A tudósítás a rendezvényről a 7. oldalon olvasható!)

A bányászok nyugdíjrendszere több évszázados fejlődés eredményeképpen alakult 
ki. A társadalombiztosítás magyar gyakorlatában még mindig tanítják, hogy az első 
közösségi kockázati alapok a bányász-társládák voltak. Ennek az az oka, hogy a 
bányamunka erőteljesen befolyásolta az egészség állapotát. Azért, hogy az egészség-
károsodási kockázatokkal a család megélhetését lehessen biztosítani, a bányászok a 
kezdetektől összefogással próbálták megteremteni az anyagi alapokat. 

Az egypártrendszer vége felé, az 1980-as években, a bányamunka káros hatásai-
nak a fiziológiai következményeit vizsgálták. Ekkor bizonyosodott be, hogy a barna-
kőszén bányászatban, ötezer műszak után, már az átlagos egészségi állapotú körben 
is, maradandó egészségi károsodás következhet be. Ez a műszakszám négyezer volt 
a fekete-kőszén bányászatban és háromezer az uránbányászatban. Ezekre a mérések-
re alapozva, a nyugdíjrendszer átalakítása megkezdődött. Egyébként korábban is az 
volt a gyakorlat, hogy aki kb. huszonöt-harminc évet bányában dolgozott, és az 
egészségi állapota indokolta, akkor is a külszínre hozták, s ott dolgozhatott nyugdí-
jazásáig, öt év után egy év korkedvezmény lehetőség igénybevételével. 

1991-ben, az Antall-kormány időszakában, a 150/1991-es kormányrendelet meg-
teremtette a speciális bányásznyugdíjat. Ez a rendelet gondoskodik szintén fiziológi-
ai mérésekre támaszkodva, hogy a külszínen folyó szén külfejtéses bányatérségben 
is legyen speciális bányásznyugdíj. Mégpedig úgy, hogy harminc év szolgálati idő 
után (ezt úgy számolják ki, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
szerinti szolgálati időt veszik figyelembe) el lehessen menni teljes jogú öregségi 
nyugdíjba. 

2003-ban finomodtak, kicsit kedvezőbbé váltak a feltételek a bányászok számára 
a rendeletben. 

Majd a Széll Kálmán Tervben jelentette be a jelenlegi kormány, hogy megváltoz-
tatják a nyugdíjba vonulás feltételeit, s a korkedvezményes – ide tartozik a bányász-
nyugdíj – és a korengedményes nyugdíj feltételei módosulnak. Csak az kap öregségi 
nyugdíjat, aki eléri a rá mérvadó öregségi nyugdíj korhatárt. 

A szociális párbeszéd bizottság keretében, közösen a munkáltatókkal, már ekkor 
megkerestük a miniszterelnök urat, az illetékes minisztériumokat, hogy a speciális 
bányász munkára tekintettel, a bányásznyugdíj maradjon meg. Tehát az a történelmi 
fejlődés, ami bekövetkezett a bányamunka nyugdíjazási feltételeiben, a jövőben is 
biztosítva legyen. A válaszok nem voltak egyértelműek, de a Parlamentben, Lázár 
képviselő úr, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a bányásznyugdíjat nem érin-
ti a változás. Ez bizonyos nyugalmat is adott, ugyanakkor írásban a kormányzat 
részéről ez nem kapott megerősítést. Ezért további egyeztetéseket is folytattunk, és 
az államtitkári előkészítő anyagot megismerve azt vártuk, hogy újabb szakmai típusú 
tárgyalásokra kerül sor, hiszen a bányászszakszervezet az érintettek több mint nyolc-
van százalékát a soraiban tudhatja. 

Legnagyobb meglepetésünkre, egyeztetés nélkül került a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium előterjesztésében az Országgyűlés elé a kormányzati anyag, amely már 
törvényjavaslatként tartalmazta a bányásznyugdíjra vonatkozó jövőbeni elképzelése-
ket. Megnyugodva olvastuk, hogy a földalatti bányavégzésre vonatkozó szabályok 
legfontosabb elemei törvényi szinten kerülnek szabályozásra, s a bányászati törvény-
ben, mint speciális bányászati munkavégzéshez kapcsolható juttatás rögzülnek. 

Ugyanakkor, a szén külfejtéses térségre vonatkozó szabályozás a 150/1991-es 
rendelet alapján már nem került be a bányászati törvénybe. Így egészen váratlan 
élethelyzet alakulhat ki a visontai és a bükkábrányi bányaüzemben dolgozók számá-
ra. A rájuk mérvadó átmeneti időszakot figyelembe véve hatvanhárom-hatvanöt éves 
korban mehetnek nyugdíjba. Átlagban tíz évvel többet kell dolgozni a bányagödör-
ben. 

Ez két problémát vet fel. Az egyik, hogy az ott dolgozóknál, várhatóan maradandó 
egészségkárosodás következik be, a másik pedig, hogy azt a munkát, az érintett kol-
légák már nem bírják. Fizikálisan, nagy súlyokat emelve, öt-hétemeletes gépekre 
föl-le járni, s az ehhez kapcsolódó munkákat, stb. elvégezni ez önmagában, egy 
három műszakos munkarendben is komoly nehézséget okoz. Elképzelhetetlen, hogy 
hatvan év feletti bányász kollégák nagy számban képesek legyenek megfelelni az 
ottani fizikális elvárásoknak. 

Korábban az országos titkári értekezleten is tárgyaltunk a problémáról, majd októ-
ber 20-án rendkívüli elnökségi ülést tartottunk, és arra az álláspontra jutottunk, hogy 
egyéni módosító indítvány tervezettel keressük meg a térségi képviselőket. 
Megszólítjuk a miniszterelnök urat és az illetékes minisztereket is, hogy a végszava-
zás előtt változtassanak a kormányzati előterjesztési szándékon és kerüljön be a 
bányászati törvénybe a szén külfejtéses munkavégzésre vonatkozó szabályozás is. 

Az elmúlt hetekben, több irányból jeleztük a problémát és reménykedem benne, 
hogy az érveink figyelembe vételével a bányászati törvény tartalmazni fogja a szén 
külfejtéses munkavégzésre vonatkozó, korábban elért illetményeket és a területen 
dolgozók – Visontán, Bükkábrányban és egy pár kisebb szén külfejtésben – harminc 
év külszíni szolgálat után igénybe tudják venni az öregségi nyugdíjellátást. 

Ha tárgyalásos úton nem sikerül eredményt elérni, akkor - az elnökségi ülés dön-
tése alapján - szakszervezeti nyomásgyakorló akcióval fejezzük ki elégedetlenségün-
ket, próbálva ilyen módon is befolyásolni a döntéshozókat. 

Abban bízom, hogy erre nem kerül sor.
Rabi Ferenc

a BDSZ elnöke
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A bányásznyugdíj 
védelmében

Bányásznap, 2011, Tokaj
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Tisztelt Bányásznapi Ünnepség! 
Államtitkár urak! Kedves Bányász 
Kollegák!

A 61. Bányásznapon szeretettel 
köszöntöm központi ünnepségünk ven-
dégeit. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy 
együtt köszönthessük az embert próbá-
ló, veszélyes és kihívásokkal teli mun-
kát végzőket, a bányászokat. 

A bányászat, a kitermelő iparág egy-
idős az emberiséggel. A Föld ásványi 
nyersanyagai közül az ősember először 
a követ használta, melyről korszakokat 
is neveztek el a régészeti kutatások 
alapján a történészek (pattintott, közép, 
csiszolt). Nem visszatérés a kőkorszak-
hoz, hogy a mai napon - első alkalom-
mal - a Központi bányásznapi ünnepség 
házigazdái a kőbányászok, perlitet ter-
melők és feldolgozók. Ez csak elismeré-
se annak a korszerű technológiai és 
bányaművelési gyakorlat folytatásának, 
annak a termelékenység növekedésnek, 
melyet ez a bányászati alágazat az 
elmúlt évtizedekben elért. Az elmúlt 16 
évben a COLAS-Északkő Kft. 15 millió 
eurót meghaladó összeget fordított 
beruházásokra. A beruházások révén 
jelentősen javult a termelékenység, 
hiszen az 1991. évi 1.854 tonna/fő 
kőtermelés 20.251 tonna/főre emelke-
dett. A perlit bányászati, feldolgozási 
technológia területén is jelentős fejlő-
dés ment végbe, a külföldi eladások 
hozzájárultak a cég elismeréséhez, az 
ország valuta bevételének növeléséhez.

Egyúttal jelzi ünnepségünk helyszí-
ne a magyar kitermelt ásványi nyers-
anyagok összetételének változását, az 
építőanyag termelés jelentőségének 
növekedését a bányaiparon belül. 

Köszönöm a Colas-Északkő 
Bányászati Kft-nek, a Perlit-92 Kft-
nek, a helyi szakszervezeteinknek, 
hogy házigazdái a bányásznapi közpon-

Az egymást követő pénzügyi és 
gazdasági válságok egy fenntarthatat-
lan gazdasági és társadalmi rendszer 
tüneteiként értelmezendőek, melynek 
hátterében a természeti és társadalmi 
erőforrások haszonelvű túlfogyasztása 
áll. A profitközpontú gazdaság figyel-
men kívül hagyja, kedvezőbb esetben 
alulbecsüli a természeti és társadalmi 
alrendszer erőforrás megújításra, illet-
ve gyarapításra irányuló jogos, és tör-
vényszerű igényeit. Márpedig a 
bányásztársadalom sok száz éves gya-
korlati tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a természeti törvényeket csak 
ideig-óráig képes felülírni az emberi 
beavatkozás, hiszen a fizika és a bioló-
gia törvényszerűségei mindig az ere-
deti nyugalmi állapot helyreállítására, 
a kiegyenlítődésre, új egyensúlyi álla-
pot létrejöttére irányulnak. 

Tudomásul kell tehát vennünk, hogy 
a természeti erőforrások sem végesek, 
legalábbis azok megújulásához szük-
séges idő, rendre meghaladja a gazda-
ság profitéhségének gyors kielégítésé-
re előirányzott időtávot. Nincs más 
alternatíva, mint helyre állítani az ősi 
rendet, mely szerint nem az ember van 
a gazdaságért, hanem épp fordítva. A 
gazdaság szerepe nem más, mint a 
valós emberi igények kielégítése, a 
természeti erőforrások megújulási 
képességének figyelembe vétele mel-
lett. 

A megbomlott egyensúly helyreállí-
tása csak a fogyasztói társadalomnak 
történő búcsú intésével veheti kezde-
tét. Ezzel együtt környezettudatos 
gondolkodáson alapuló fogyasztói 
szokások kialakulására van szükség.  
Ennek elmulasztása súlyos, az egész 
földi létformára kiható következmé-
nyekkel járhat. A kedvezőbb forgató-
könyvek alapján – feltételezve az álta-
lunk jelenleg ismert társadalmi, gaz-
dasági, politikai keretfeltételek módo-

ti ünnepünknek.
Köszönöm Tokaj város önkormány-

zatának és a Paulay Ede Színház mun-
katársainak vendégszeretetét, és azt, 
hogy meghívtak bennünket városukba.

Tisztelt Ünnepség!
Magyarország számára, mint ahogy 

ez a kormányzati programban is megje-
lent, a legfontosabb a munkahelyek 
számának növelése, a foglalkoztatás 
bővítése, a munkahelyek biztonságának 
erősítése. Szakszervezetünk folyamato-
san képviseli ezt a gondolatot. Több 
dokumentumban kértük a bányaipar 
lehetőségeinek bővítését. Jeleztük, 
hogy a nemzet foglalkoztatási problé-
máit a kitermelő iparág, a bányaipar 
fejlesztése nélkül nem lehet megoldani, 
ezért is kell törekedni a termelési kapa-
citások növelésére, a munkahelyek 
lehetőség szerinti megőrzésére. 
Képviseltük ezt a gondolatot az európai 
szociális párbeszéd fórumain és az 
ezirányú projektekben is. Tudjuk, hogy 
a magyar bányaipar lehetőségei és jövő-
je függ az európai és a nemzeti iparpo-

sult formában történő fennmaradását 
– szembe kell néznünk a bizonytalan-
ná váló élelmezés következtében fellé-
pő termőföldekért vívott küzdelem 
felerősödésével, a mobilitási krízis 
megjelenésével, a központosított újra-
elosztás lehetőségével, szélsőséges 
politikai erők fellépésével. Mindezek 
következtében az erőforrás-naciona-
lizmus megjelenésével, az exportha-
talmak létrejöttével, a bilaterális kap-
csolatok felértékelődésével, az érdek-
elvű külpolitika elhatalmasodásával. 

A szükséges mélyreható változások 
hiányában az általunk ismert létfelté-
telek és társadalmi-gazdasági beren-
dezkedések széthullhatnak, a világ-
gazdaság pedig meghatározhatatlan 
végkimenetelű zsugorodásba kezdhet. 
A fogyatkozó hagyományos készletek 
és a növekvő igények miatt bekövet-
kezhet az energiaárak jelentős meg-

litikától, szabályozástól, a 
környezeti szempontokat is 
figyelembe vevő nyersanyag 
politikától. 

Az európai bányaiparban 
működő munkáltatói és mun-
kavállalói szervezetek képvi-
selőinek Budapesti nyilatko-
zatában az Európát fenyegető 
recesszió nyomása alatt kér-
tük egy fenntartható és koor-
dinált gazdaság- és szociál-
politika kidolgozását, mely 
segít megőrizni a munkahe-
lyeket a reálgazdaságban, a 
bányaiparban. Elértük, hogy 
a szénbányászat továbbra is 
támogatható nemzeti szinten, 
egyelőre 2018-ig. Központi 

bányásznapokon a leghangsúlyosabban 
bátonyterenyei ünnepségen is kértük 
már, hogy a vállalkozások számára 
kiszámítható, hosszabb távon is tervez-
hető üzleti környezet kialakítására 
kerüljön sor. Ez segíti a vállalkozások 
profittermelését, s ezen keresztül a 
bányászok foglalkoztatását, tisztes 
megélhetését. Bízunk benne, hogy a 
július 13-i Kormány ülésen elfogadott 
Nemzeti Energiastratégia a hazai, ren-
delkezésre álló energiahordozók kör-
nyezetbarát technológiákra épülő fel-
használást ösztönzi, az ezirányú befek-
tetéseket segíti. Biztonságos energiael-
látás kulcsszava a „hazai termelés”, ez 
segíti a munkahely teremtést, megőr-
zést is. Függetlenedés az energia füg-
gőségtől, a Kormány stratégiájának 
kulcsmondata, de fontos a környezeti 
szempontok figyelembe vétele is. 

Szeptember 16-án A szén, ezen belül 
a tisztaszén-technológia szerepe a nem-
zeti energiastratégiában címmel tudo-
mányos szimpóziumot szervezünk, 
mely remélem hozzájárul az ezirányú 

emelkedése, mely dráguló élelmezés-
hez, gazdasági visszaeséshez, töme-
ges csődökhöz, növekvő munkanélkü-

magyarországi folyamatok erősítésé-
hez. Kutatás-fejlesztés, innováció 
segítheti a hazai bányászat fejlődését. 
Számítunk a Magyar Bányászati 
Hivatal, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület, a 
Mérnök Kamara és természetesen a 
Miskolci Egyetem tudományos szak-
embereinek tudására. Ezek együttesen 
jelenthetik a fenntartható növekedés 
lehetőségét az energetikai bányászat-
ban. 

Ezen összefüggésekben van jelentő-
sége az idei Bányásznapnak is, hiszen 
ez a bányászokról szól, a tisztességes és 
nehéz feltételek között végzett fizikai 
munka megbecsüléséről, azokról az 
emberekről, akik éveket, évtizedeket 
dolgoztak, s dolgoznak, nehéz körül-
mények között. Az ő munkájuk kell és 
szükséges ahhoz, hogy megfelelően 
lehessen a kitermelt nyersanyagokra 
ipart és mezőgazdaságot telepíteni. A 
kitermelő iparág, a bányaipar becsüle-
te, annak megőrzése nagyon fontos, és 
a Bányásznap továbbra is egy olyan 
ünnepség, amely ezt sugározza a 
bányásztelepüléseken, a munkahelye-
ken és a központi Bányásznapon is. 

A bányászszakszervezet konstruktív 
szakszervezet volt és az is maradt. A 
mindennapi bányamunka végzéséhez 
és az ottani tapasztalatokhoz, a bányá-
szok elvárásaihoz köti a szakszervezet 
követeléseit. Soha nem léptünk fel irre-
ális elvárásokkal, és ezért is várjuk, 
hogy a következő hónapokban a bánya-
munkára vonatkozó szabályozások 
hogyan változnak, hogyan alakulnak. 

A legjobb lenne, ha nem változná-
nak. Ha mégis szükséges, úgy tudjuk 
csak elképzelni, hogy ezek a szociális 
partnerekkel történő megbeszéléseken 
alakuljanak ki. A szociális párbeszéd 
két és háromoldalúan is működött a 

liséghez és a szociális terhek 
egekbe szökéséhez vezethet. 
Középtávon összeomolhat-
nak a pénzpiacok és az ipari 
termelés, mely hozzájárul-
hat a sorozatos államcső-
dökhöz, a geopolitikai 
feszültségek felerősödésé-
hez, a kritikus infrastruktú-
rák és az általunk ismert 
civilizáció teljes összeomlá-
sához. 

Az általunk ismert civili-
zációs létfeltételek részbeni 
fennmaradásához elkerülhe-
tetlen a gazdasági élet teljes 
körű átstrukturálása, az 
anyag és energiatakarékos 
technológiák elterjedésének 

elősegítése. Ennek érdekében szület-
tek meg azok a nemzetközi szerződé-
sek, és azok végrehajtását elősegítő 

bányaiparban. Köszönöm a jelenlévő 
Bencsik János államtitkár úrnak, hogy 
legalább szakmai energiastratégiai kér-
désekről tudtunk érdemi párbeszédet 
folytatni. Ez a munkavégzésre, a társa-
dalombiztosítási ellátásokra vonatkozó-
an is reméljük, hogy kialakul, mert 
nyugdíj és egyéb ügyekben idáig nem 
volt párbeszéd. Bízunk benne, hogy 
lesz, mert szeretnénk továbbra is elérni, 
hogy a bányászok ne szenvedjenek a 
munkavégzés során maradandó egész-
ségkárosodást, élvezhessék nyugdíju-
kat. 

Mert megérdemlik a nehéz, huszonöt 
évet, ötezer műszakot föld alatt, vagy 
harminc évet külszíni szénfejtésen 
végigdolgozó bányászok. Ez a nyugdíj-
rendszer nem az utóbbi tíz-húsz év 
kizárólagos eredménye, hanem egy 
évszázados történelmi fejlődésnek 
köszönhető, mely a bányász „társláda” 
intézményével kezdődött. 

A központi bányásznapon arra kérem 
a Kormányt, a bányásztársadalmat, 
hogy az elért eredményeinket – igazítva 
a mai magyar valósághoz – őrizzük 
meg, s teremtsünk olyan feltételeket, 
ahol a bányász büszkén végezheti a 
munkáját.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A 61. Bányásznap adjon reményt 

arra, hogy nem újabb gazdasági válság, 
hanem a növekedés időszaka követke-
zik. A bányászmunka föld alatt, külszí-
ni bányatérségben, olaj és gázmezőkön 
egyaránt hozzájárul, és hozzájárulhat 
ehhez és ezen keresztül az életminőség 
javításához, Magyarország sikerességé-
hez. 

SZERENCSE FEL! A TÁRNA VÁR 
mondja az egyik bányásznóta.

Ennek reményében nyitom meg a 61. 
Bányásznapi Központi ünnepséget.

Jó szerencsét!

direktívák, melyek radikális javulást 
írnak elő az energiafelhasználás haté-
konyságában, az üvegházgázok kibo-
csátásának csökkentésében, valamint 
a megújuló alapú energiatermelés tér-
nyerésében. 

Kijelenthetjük tehát, hogy kezdetét 
vette az energiaipar és az energiagaz-
daság globális szintű forradalma. 
Ezért a klíma- és energiapolitika prio-
ritásként kezelése nem csak gazdaság-
fejlesztési és versenyképességi, hanem 
egyben szociális és természeti érte-
lemben vett fenntarthatósági kérdés is. 

A magyar társadalom teljesítőké-
pessége, a társadalom jóléte a bizton-
ságosan hozzáférhető és megfizethető 
energiától függ. Ezért a Nemzeti 
Energiastratégia megalkotása során 
olyan szakpolitikai keretrendszer 
megteremtését tűztük ki célul, mely 
lehetőséget nyújt energiaellátásunk 
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ként Ifj. Cseh Zoltán, a COLAS 
Északkő Kft. ügyvezető igazgatója. 

A hazai perlitbányászati kutatás-ter-
melés fejlesztésében kifejtett több évti-
zedes, kiemelkedően sikeres szakmai 
munkássága elismeréseként Dr. Farkas 
Géza, a Perlit ‘92 Kft. ügyvezetője. 

A Magyar Bányászat Évezredes 
Története IV. kötetében „a 
Montanisztika magyarországi történe-
tének forrásai és szakirodalma” című 
kiemelkedő szakmai művének elisme-
réseként Dr. Izsó István miskolci 
bányakapitány. 

MBSZ jubileumi emlékplakett 
kitüntetésben részesült: 

A Tatabányai Központi 
Bányamentő Állomás, alapításának 
100 éves évfordulója alkalmából. A 
kitüntetést átvette: Petricsek József ny. 
bányamentő parancsnok. Tatabányai 
Bányász Hagyományokért Alapítvány 
részéről. A COLAS Északkő Kft., 
alapításának 20 évfordulója alkalmá-
ból. A kitüntetést átvette: Cseh Zoltán 
ügyvezető igazgató.

„Bányász Szolgálati Oklevél” 
kitüntetésben részesült: 

45 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Kazár Attila a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal közigazgatási főta-
nácsadója. 

40 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Bajzát Ferencné, az OMYA 

Hungária Kft. titkárnője. Balogh 
Sándor az Észak dunántúli Vízmű Zrt. 
Víztermelő Bányaüzem aknacsatlósa. 
Dr. Benke László a Miskolci Egyetem 
Bányászati és Geotechnikai Intézet 
tudományos munkatársa. Horváth 
Edit, a MECSEKÉRC Zrt. laboratóriu-
mi analitikusa. Meczenzóf István, a 
COLAS Északkő Kft. termelésirányító, 
robbantás vezetője. Szabó Imre, az 
Üveg-Ásvány Kft. villanyszerelő cso-
portvezetője Váraljai István, a 
Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. 
üzemi technikusa. 

35 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Angyal Béla, a Perlit-92 Bányászati 

és Feldolgozó Kft. villanyszerelője. 
Lakatos Lajos a MECSEK-ÖKO Zrt. 
Vízkezelő Üzem vegyipari szakmunká-
sa. Móricz Lajos a Rotary Fúrási Zrt. 
főfúrómestere. Dr. Pethő Gábor, a 
Miskolci Egyetem Geofizikai és 
Térinformatikai Intézet tudományos 
főmunkatársa. Tardi Pál, a Rotary 
Fúrási Zrt. főfúrómestere. 

30 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Bérces Tamás, a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal bányafelügyeleti 
főmérnöke. Törökné Veress Gyöngyi a 

Kvarchomok Bányászati és Feldolgozó 
Kft. mintavizsgáló laborosa. 

25 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Kovacsics Árpád, a MAL Zrt. 

Bauxitbányászati ágazat bányászati 
vezérigazgató-helyettese.

20 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Steigler Ferenc a MAL Zrt. Fenyőfő 

Bányaüzem főaknásza.

15 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Boda János, az Észak dunántúli 

Vízmű Zrt. Víztermelő Bányaüzem 
művezetője. 

10 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Járai Zoltán, a Magyar Horizont 

Energia Kft. tároló és termelési mérnök 
felügyelője. 

„Bányamentő Szolgálati Oklevél” 
kitüntetésben részesült: 

20 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Hajnal Emil, a MAL Zrt. Halimba 

Bányaüzem aknásza. 

15 ÉVES SZOLGÁLATÉRT 
Hadnagy Róbert, a Vértesi Erőmű 

Zrt. bányamentő osztagparancsnoka. 

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete Elnöksége a településen 
élő aktív- és nyugdíjas bányászközössé-
gek támogatásáért, a bányász emlékek 
és hagyományok ápolásáért, a helyi 
szervezetek javaslatára

emléklapot és ezüst bányászgyűrűt 
adományozott:

Juhász József úrnak, Berente község 
polgármesterének. Szobota Lajos 
úrnak Rudabánya város polgármesteré-
nek. Gecse László úrnak, Mátraterenye 
község polgármesterének. 

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete Elnöksége a bányász 
kulturális örökség és hagyományőrzés 
terén végzett kiemelkedő munkásságá-
nak elismeréseként 

Művészeti Nívódíjat adományozott:
A Komlói Bányász Fúvószenekar és a 

zenekar vezetője Keserű Árpád részé-
re. Győr Sándor, az Ajkai és a 
Padragkúti Bányászokért Alapítvány 
elnöke részére. Fábián János a Vasasi 
népdalkör vezetője részére. 

Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület OMBKE arany 
emlékérmet adományozott a selmec-
bányai bányász- kohász hagyományok 
ápolásában kifejtett több éves együtt-
működésért PAVOL BALŽANKA 
részére.

„Kiváló Bányász” kitüntetésben 
részesült: 

Ács Zoltán a Basalt-Középkő 
Kőbányák Kft. robbantómestere, 
Csontos József a MOL Nyrt. KTD kis-
kunhalasi termelés termelőmestere, 
Dinda Balázs  a MOL Nyrt. KTD regi-
onális kútmunkálati felügyelője, Éhn 
Mátyás a Vértesi Erőmű Zrt. 
Márkushegyi Bányaüzem körletakná-
sza, Friedrich Zsolt a MECSEKÉRC 
Zrt. injektálási csoportvezetője, Gál 
János a Rotary Fúrási Zrt. főfúrómes-
tere, Gyivicsán Pál az E.ON Földgáz 
Storage Zrt. kardoskúti kútmunkálati 
munkatársa, Hajnáczky Tamás az 
AQUA Európa Kft. bányatérségek 
fenntartásának közvetlen irányítója, 
Hajdú Kálmán a CALAMITES Kft. 
elektrolakatos vájára, Holló Richard a 
MOL Nyrt. KTD Tépe gyűjtőállomás 
műszakvezetője, Kanyó Ottó Ferenc a 
Magyar Horizont Energia Kft. főmoto-
ros, gépkarbantartó, raktárosa, 
Kohajda Vince  a Mátrai Erőmű Zrt. 
visontai szállítóberendezés főszerelője, 
Kórós József  a Vértesi Erőmű Zrt. 
Márkushegyi Bányaüzem földalatti 
mozdonyszerelője, Matuszka 
Szilveszter a MOL Nyrt. KTD algyői 
termelés termelési művezetője, Molnár 
Károly  a Mátrai Erőmű Zrt.Visonta 
Bánya kotrómestere, Molnár T. József 
az OMYA Hungária Kft. fúrógép-keze-
lője, 

Múzer Imre a COLAS Északkő Kft. 
Bodrogkeresztúri Kőbánya nehézgép-
kezelője Pál Zsolt a Vértesi Erőmű Zrt. 
Márkushegyi Bányaüzem szakvezető 
vájára, Pálffy Gyula a MECSEK-ÖKO 
Környezetvédelmi Zrt. diszpécsere, 
Pék István a MAL Zrt. Bauxitbányászati 
Divízió Halimba Bányaüzem szakveze-
tő vájára, Rostás Tibor a Perlit-92 
Bányászati és Feldolgozó Kft. őrlő gép-
kezelő csoportvezetője, Róth József a 
Perlit-92 Bányászati és Feldolgozó Kft. 
műszak-harmadvezetője, Szankó 
László a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta 
Bánya aknásza, Varga Zsolt a Mátrai 
Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya kotró-
mestere, Végvári Attila a Duna-Dráva 
Cement Kft. Beremendi Gyár robbantó-
mestere, Vigh Tamás a Mangán 
Bányászati és Feldolgozó Kft.
Bányaüzem felelős műszaki vezetője.

Miniszteri Elismerés kitüntetésben 
részesült: 

Ihász Sándor a Pécsi 
Bányakapitányság bányahatósági 
főmérnöke. 

A „Magyar Bányászatért” arany 
emlékérem kitüntetésben részesült: 

A hazai kő-kavics bányászat kutatás-
termelés fejlesztésében, érdekérvénye-
sítésében kifejtett, kiemelkedően sike-
res szakmai munkássága elismerése-

biztonságának garantálására, gazdasá-
gunk versenyképességének elősegíté-
sére, a környezeti fenntarthatóság 
érvényesülésére, és a fogyasztók 
teherbíró képességének figyelembevé-
telére.

Lássuk be, hogy a jelenlegi gondol-
kodásmód és termelési, szolgáltatási, 
lakhatási infrastruktúra érintetlen 
hagyása mellett mindez sikertelen vál-
lalkozás lesz. Ma még nehezen elkép-
zelhető mélységű energiahatékonysági 
beavatkozásokra lesz szükségünk a 
következő két évtizedben. De ha nem 
csak kötelezettséget, hanem lehetősé-
get is látunk benne, akkor tartós belső 
piacot építhetünk a hazai mikro- és 
kisvállalkozások számára. 

Ugyanez mondható el a megújuló 
energiák fokozott használatából faka-
dó technológiai fejlődésről, és a mögé 
építhető hazai energetikai gépgyártás 
lehetséges megerősítéséről. 

Megkerülhetetlen a paksi erőmű 
kapacitásainak másfél évtizedes táv-
latban történő kiváltása, valamint a 
hagyományos szénhidrogénekhez tör-
ténő biztonságos hozzáférésünket 
garantáló határkeresztező kapcsolatok 
kiépítése. Azzal is tisztában kell len-
nünk, hogy még hosszú ideig megke-
rülhetetlen lesz számunkra a fosszilis 
energiahordozók használata, ezért az 
energiastratégia elfogadását követően 
haladéktalanul meg kell kezdenünk a 
hazai ásványvagyon készletek újraér-
tékelését, és a fenntarthatósági szem-
pontok érvényesítése melletti felhasz-
nálhatóságuk megtervezését. 

Ellátás biztonsági megfontolásból 
minél előbb előtérbe kell kerülnie a 
hazai szén- és lignitvagyon környezet-
barát technológia alkalmazásával tör-
ténő felhasználásának. A hazai fosszi-
lis energiahordozó készletek, kiegé-
szülve a paksi nukleáris kapacitások 
megőrzésével és a meglévő megújuló 
potenciálunk fokozott kihasználásá-
val, hozzá segíthetnek bennünket az 
energia-függetlenedés szűkre szabott 
ösvényének sikeres végig járásához. 

Magyarország iparilag is hasznosít-
ható szénvagyona eléri a 3.3 milliárd 
tonnát, mely a jelenlegi felhasználás 
megkétszerezése mellett is legalább 
300 évre elegendő tartalékot jelent 
hazánk számára. Ugyanakkor nem 
tekinthetünk el a természeti fenntart-
hatóság szempontjainak érvényesülé-
sétől, ezért ennek az energetikai 
ásványvagyonnak a felhasználhatósá-
ga csak a tisztaszén technológiák meg-
léte esetén válik valós lehetőséggé. 
Éppen ezért a következő évek kiemelt 
feladata kell, hogy legyen a technoló-
gia, rendelkezésre állását elősegítő 
nemzetközi programokban történő 
részvételünk biztosítása.  

A hazai szénhidrogén lelőhelyek 
további kutatása is a magyar energeti-
ka stratégiai fontosságú feladata, de a 
fenntarthatósági kritériumok érvénye-
sülése itt is elsőrendű szempont, hiszen 
garantálnunk kell a hazai ivóvíz rezer-
voárok védettségét is. A hazai ércbá-
nyászat cselekvési tervét összhangba 
kell hozni a magyar ipar és gépgyártás 
revitalizációs törekvéseivel, az építő-
ipari ásványok területén pedig a meny-
nyiségi szempontok helyét fokozatosan 
a minőségi elvárásoknak történő meg-
felelés foglalja el. A fentiek alátámasz-
tására csak egyetlen példát is elegendő 
felhozni: a 2013-tól esedékes vasúti 
fejlesztések minőségi ágyazati kövek 
kitermelését teszik szükségessé. De 
kiemelésre érdemes az is, hogy az épü-
letek hatékony szigetelése is csak 
minőségi bányászati termékek alkal-
mazásával valósulhat meg.

Mindez feltételezi a hazai bányásza-
ti szakmakultúra fennmaradását, így 
az átmeneti években is arra kell töre-
kednünk, hogy megtaláljuk a még 
törékenynek is látszó kompromisszu-
mokat a gazdasági versenyképesség, 
valamint a természeti és társadalmi 
fenntarthatóság szempontjainak érvé-
nyesülése között. Erre tettünk és 
teszünk biztató lépéseket a Vértesi 
Erőmű és a Márkushegyi Bányaüzem 
középtávon történő továbbüzemelteté-
sével is.

Bizakodom, hogy egyre többen sze-
gődnek mellénk azok közül, akik 
maguk is egyre világosabban látják a 
gyökeres változások elkerülhetetlen-
ségét.  Szellemileg és lelkileg is egy-
aránt nagy erőfeszítések megtételére 
van szükségünk. Rá kell ébrednünk, 
hogy rendben van az, hogy minden 
addig tart, ameddig tart. Főleg akkor, 
ha korábban úgy változtattuk meg a 
természeti, társadalmi és gazdasági 
alrendszerek közötti egyensúlyt, hogy 
az kizárólag a saját érdekeinknek 
feleljen meg. Most szembe kell néz-
nünk a kialakult helyzettel és világo-
san, mellébeszélés nélkül kell újra 
értékelnünk. Csak ebben az esetben 
tudjuk újra érdemben befolyásolni 
közös dolgaink alakulását.  

Olyan ez, mint a vívás, a párbaj, 
amelyhez megfelelő készségek, egyen-
súlyérzék és kecsesség kell. Tiszta és 
gyors mozdulatokra van szükség 
hozzá, és olyan felismerésnek 

és tudatosságnak kell párosulnia 
amely képessé tesz bennünket arra, 
hogy amikor szükséges, meg is adjuk 
magunkat az ellenfélnek, jelen helyze-
tünkben a természeti törvényszerűsé-
geknek. Az élet konfliktusainak meg-
oldása szenvedés teli csatává is válhat. 

Beleeshetünk az önmagunkban való 
kételkedés és a döntésképtelenség 
csapdájába. 

Konfliktusainkat sportként is meg 
lehet élni, amelyben az egyensúly és 
az egész nyernek prioritást. 

Az élet egésze ellentétpárokra épül, 
és nekünk mindkét oldalt ismernünk 
kell a jó döntések meghozatalához. A 
bányászléthez is hozzátartozik a lent 
és a fent, a sötétség és a mécsvilág, a 
bezártság és a szabadság, a félhomály 
és a Nap fényessége, s amikor kilép a 
kasból, akkor a napvilágnál új értel-
met nyer minden, a családdal való 
találkozás ismételt lehetőségét, a tel-
jességet. Most olyan időszakot élünk, 
amikor újra döntéseket kell hoznunk, 
hogy megoldást találjunk régi problé-
máinkra. Hagyjuk hát, hogy a régi 
gondok és megoldások megragadó 
naplementeként süllyedjenek el a 
múltban, miközben készüljünk a nap-
felkeltére, a hazai bányászat napjának 
felkeltére is. Ehhez gyűjtsünk erőt az 
előttünk álló hétvége bányásznapi ese-
ményein. 

Az ünnep alkalmából köszöntsük 
hát a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
munkavállalókat, a százesztendős 
Miskolci Bányakapitányságot, a 
Tatabányai Központi Bányamentő 

Szolgálatot, s mindazokat, akik 
önkormányzatokon, alapítványokon, 
civil szervezeteken keresztül szorgos-
kodnak azért, hogy a bányászati 
hagyományok szerves részét képez-
hessék a magyar társadalomnak. Nagy 
szükségünk van, és lesz is erre, kivált-
képp a műszaki szakértelemre és a 
bajba jutottak iránti szolidaritásra. Jó 
szerencsét! 

Szerencse fel!

Kitüntetettjeink
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magazinok, kórházak, orvosi rendelők, 
kultúrházak, sportpályák. Ahogy a köz-
gyűlés elnöke mondta: 8 -10 ezer ember-
nek munkát adó bányatröszt ma is jól 
jönne a megyének. Elismerően szólt a 
továbbiakban a bányászok jelleméről, 
munkaszeretetéről, szolidaritásáról, egy-
más tiszteletéről, az összefogás, a közös-
ség erejéről. Befejezésül személyes 
élményét osztotta meg a hallgatósággal: 
a nagyapa is bányász volt.

A beszédek után kitüntetések, elisme-
rések átadására került sor. Tóth Imre 
vájár, a bányászszakszervezet dorogházi 
alapszervezetének elnöke a BDSZ elnök-
ségének ezüstgyűrűjét, Ruskó Sándor 
frontmester, a szakszervezet Karancs - 
völgyi alapszervezetének elnöke a BDSZ 
elnökségének emlékérmét kapta. Nagy 
József, Fenes József, Andó József és Tóth 
Ferenc 50 éves szakszervezeti tagságáért 
részesült elismerésben

A bányásznapi megemlékezésen részt 
vett, a bányászszakszervezettel kapcsolt-
ban álló füleki magyar ajkú nyugdíjas-
klub 5 tagú küldöttsége is.

Könyv Rau lejtõsaknáról

A megemlékezésen ezután ősbemuta-
tóra került sor. Páles Lajos, a település 
85. életévében járó szülöttje megalkotta 
Etes község Himnuszát. Versét Rengőné 
Baranyi Ilona mondta, amelyet aztán a 
karancskeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub 
asszonykórusa énekelt el Deák Béla és 
zenekara kiséretével. A bekeretezett szö-
veget és kottát Becsó Zsolt adta át Lénárt 
Dezsőnek, Etes polgármesterének. Majd 
a bányászünnep és falunap tisztelet és 
kegyelet teljes aktusa következett, emlék-
követ és táblát avattak a bányabalesetben 
elhunyt 31 bányász emlékezetére. 
Avatóbeszédet Lénárt Dezső polgármes-
ter mondott, tisztelettel adózva a bánya-
munka áldozatainak. Jelezte azt is, hogy 
az emlékmű munkálatai tovább folyta-
tódnak, s így jövőre már teljes egészében 
elkészül. Kapás Attila, Etes plébánosa 
áldást mondott és közös imát a résztve-
vőkkel az elhunytakért. Az emlékkőnél 
és táblánál Etes község Önkormányzata, 
a Bánya-, Energia és Ipari dolgozók 

A szeptember eleji napokban Nógrád 
megye valamennyi bányásztelepülésén 
ünnepi megemlékezést tartottak a bányá-
szok, a bányamunka tiszteletére. A 
megyei bányásznap Etesen volt szeptem-
ber 3.-án, együtt a falunappal. A program 
a bányász emléktúrával indult, amelyen a 
környező települések diákjai, szakszer-
vezeti tagok és a vizslási tájfutó csapat 
vett részt. A csapatok bejárták azt az 
útvonalat, amelyet annakidején a bányá-
szok megtettek, amíg munkahelyükre 
Kotroczópusztára jutottak.

Sikerek és veszteségek

A bányásznapi megemlékezésre a tele-
pülés központi parkjában került sor. 
Rákos József, a bányászszakszervezet 
Nógrád megyei bizottsága elnökének 
köszöntője után dr. Horn János, a Bánya-
, Energia és Ipari Dolgozók 
Szakszervezetének elnöki tanácsadója 
mondott ünnepi beszédet. Szép hagyo-
mányként említette a bányásznapokat, 
amelyet minden olyan bányásztelepülé-
sen megtartanak, ahol valamikor bányák 
működtek. Nógrád megyében ma már 
nincs olyan bányásztelepülés, ahol a tisz-
telet nem állított emléket a bányamunká-
nak, a bányászoknak. Az előadó ezt 
követően végigjárta a Nógrád megyei 
bányászat útját 1742-től, amikor 
Vecseklőnél a hegy magától meggyul-
ladt, majd 1766-ban Matusek Vencel és 
Fischer Antal pesti kádármesterek fát 
keresve, szénre bukkantak a Jankovich 
birtokon. Szénkutatások kezdődtek és 
1855-ben Zagyvaróna határában már sze-
net termeltek. Később 1860-ban megala-
kult a Szent István Kőszénbánya társa-
ság, amelyet a nógrádi szénbányászat 
kezdetének tartanak. Horn János a továb-
biakban azt hangsúlyozta, a szénbányá-
szat gyökeres fordulatot hozott a nógrádi 
medence gazdasági, társadalmi életében. 
Gyárak épültek, így az üveggyárak, a 
kályhagyár, az acélgyár, a vasötvözetgyár, 
a vízválasztói erőmű. A nógrádi medence 
1873-ban az ország széntermelésének 
már 4o százalékát adta. Beszéde során 
kitért arra is, hogy 1886 és 1929 között 
Etesen is folyt bányászkodás. Működött 
Gusztáv akna és később Amália, Albert, 
Rau aknán is megindult a termelés. 

Aztán a bányászatban egymást követ-
ték a sikeres és a veszteséges évek. Az 
1957-1967 közötti időszak a sikeresek 
közé tartozott, több mint 30 aknában 
folyt a széntermelés, a bányászcsaládok 
megélhetése biztonságos volt. Aztán az 
energiastruktúra átalakításával elkezdő-
dött a bányászat visszafejlesztése. 
Aknákat zártak be és a bányászlétszám 
évről. évre jelentősen csökkent. Végül az 
1990-es években bekövetkezett a tragi-
kus bányászsors, a bányászkalapácsot 
lefelé fordították a nógrádi bányákban is. 
Bizakodással szólt arról Horn János, 
hogy a jövőben elsősorban kéreg és kül-
fejtéses bányák nyílhatnak. Az országban 
közel 2244 millió tonna szénvagyon van, 
ebből 171,5 millió tonna a nógrádi 
medencében. Fontosnak ítélte, hogy 
készüljön egy reális számításokon alapu-
ló terv a későbbi bányák megnyitására.

Köszöntötte a bányászokat Becsó 
Zsolt, Nógrád Megye Közgyűlésének 
elnöke is. Többek között elmondotta, a 
bányásznap egy összetartó közösség 
ünnepévé emelkedett, hagyománnyá 
nemesedett. S a széncsaták egykori hősei 
megérdemlik a tiszteletet, az emlékezést. 
Kiemelte: a bányászat a megye fejlődésé-
nek motorja lett, összefonódott az ipari, a 
technikai, a társadalmi haladással. Vasút 
épült Salgótarján és Budapest között és 
elindultak a szerelvények a fővárosba a 
3500 - 4000 kalóriás pálfalvai és a gyak-
ran 5000 kalóriás etesi szénnel. S ahol a 
bányászat megtelepedett, ott új kultúrát 
teremtett. Épültek a bányászlakások, a 

„ A föld mélyében, ...az Isten 
könyvében több ezer éve lapoznak a 
bányászok,… Verejtékes munkával 
termelik az ércet és a fekete gyémán-
tokat, életük nagy részét a hideg és 
sötét föld alatt töltik, hogy mások-
nak világítsanak és melegítsenek. 
Ők elsorvadnak a munkájukban, de 
elernyedésük másoknak áldás.”

Dzsida József az idézett sorok 
írója 1913-tól - kisebb megszakítá-
sokkal - dolgozott Salgótarjánban, 
egészen 1944-ig. Mint bányaigazga-
tó egyike volt azoknak, aki megaka-
dályozta, hogy a bányagépeket 
kiszállítsák Németországba.

Szakszervezete, Nógrád megyei bizottsá-
ga és a Karancs-völgyi alapszervezet 
képviselői helyezték el koszorúikat. Az 
ünnepi műsorban a kisterenyei bányász 
dalkör, a karancskeszi és a ságújfalusi 
asszonykórus tagjai működtek közre.

Kora délután a Közösségi Házban 
mutatták be Páles Lajos „Élt 19 évet 
Raulejtősakna” című könyvét. A bemuta-
tót dr. Bódi Györgyné, nyugállományú 
könyvtárvezető vezette. Ahogy elmond-
ta, a mű két önálló részből áll. Az egyik a 
személyes tapasztalatokon, átélésen és a 
kutató, oknyomozó ember ismeretein 
keresztül mutatja be a település és az 
emberek hétköznapi életét. A kötet másik 
része egy munkaszolgálatos levente 
elhurcolásáról, táborbeli viszontagságai-
ról, túléléséről és szabadulásáról szól. A 
könyvhöz Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia 
és Ipari Dolgozók szakszervezetének 
elnöke írt előszót és Etes Község 
Önkormányzata adta ki.

A délután a szórakozni vágyó fiatalok-
nak kínáltak programot a sportpályán. 
Hagyományőrző csoportok, táncosok 
léptek színpadra, motorosok vonultak fel, 
tartottak bemutatót és rock zenekarok 
adtak koncertet

Elismerés és köszönet

Nógrád megyében augusztus végén 
tartották az első bányásznapi megemlé-
kezést Vizsláson és szeptember közepén 
fejeződött be Dorogházán, mondta Rákos 
József, összegezve a megemlékezések 
tapasztalatait. Egyre több helyen a 
bányásznap falunappá, a település ünne-
pévé szélesedik. Így volt ez Vizsláson, 
Etesen, Dorogházán és más települése-
ken is. Fontosnak mondta azt is, hogy a 
hajdanvolt bányászok őrzik hagyomá-
nyaikat. Ma már nincs olyan bányásztele-
pülés a megyében, ahol nem emlékeztet 
emléktábla, emlékoszlop, emlékmű a 
bányabalesetben elhunytakra. Nógrádban 
a 150 esztendős bányászkodás alatt 1320 
áldozat volt.

Tapasztalataiból kiemelte: az alapszer-
vezetek vezetői, tagjai sokat dolgoztak 
azért, hogy a bányászünnep sikeres 
legyen. Köszönet nekik ezért és azoknak 
a polgármestereknek is, akik nem csak az 
ünnepeken, a hétköznapokon is segítik, 
támogatják a bányászszervezeteket. 
Segítségük nélkül minden bizonnyal 
kevesebb lenne az emlékhely a települé-
seken. A Bánya-, Energia és ipari 
Dolgozók Szakszervezetének elnöksége 
évről évre ezüstgyűrűvel ismeri el a pol-
gármesterek segítségét. Az idén ezt 
Nógrádban Gecse László, Mátraterenye 
polgármestere kapta. A bányászszakszer-
vezet Nógrád megyei bizottságának elnö-
ke köszönetét fejezte ki a Bánya- Energia 
és Ipari Dolgozók Szakszervezete és 
Nógrád Megye Önkormányzata 
Közgyűlése elnökeinek segítő támogatá-
sukért. 

VG

án Farkaslyukban emlékeztünk előde-
inkre, köszöntöttük a ma is élőket.
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Kazincbarcikán, a Bányász Emlékmű 
koszorúzására került sor. A Borsodi 
Bányászok Területi Tagozata korábbi 
döntésének megfelelően, a települési 
ünnepségek mellett, Megyei 
Bányásznapot rendez, melyre 2011.
szeptember 3-án Rudabányán került sor. 
Ezen ünnepség keretében adjuk át a 
B.D.SZ. illetve Megyei Közgyűlés által 
felajánlott kitüntetéseket és jelképesen 
l-l, 50-60-65 éves tagsággal rendelkező 
tagunknak az elismerő oklevelet és a 
bányász emblémával ellátott korsót. A 
borsodi bányászkodás gazdag hagyomá-
nyait követve, szeptember 3-án 
Perecesen, szeptember 4-én Edelényben, 
Rudolf telepen, Felsőnyárádon, 
Múcsonyban, szeptember 10-én 
Ormosbányán, 14-én Putnokon, 16-án 
Parasznyán, 17-én Szendrőben rendez-
tünk koszorúzással egybekötött megem-
lékezéseket.

Kovács István a Borsodi Bányászok 
Területi Tagozatának elnöke minden 
ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy 
merjünk hinni abban, hogy e csodálatos 
szakma, felbecsülhetetlen értékű szak-
mai, kulturális, sport hagyo mányai nem 
mennek veszendőbe. Tagozatunk ebben 
a hitben él, reménykedik és megvaló-
sulásáért minden áldozatot meg fog 
hozni.

Kovács István 

hogy 2017-18-ig – folyamatosan csökke-
nő létszámmal – ad munkát az emberek-
nek. 

Aláírtunk egy foglalkoztatási megálla-
podást, ennek az a lényege, hogy önma-
gában a Vértesi Erőmű Zrt már nem ter-
vez semmiféle létszámleépítést, hanem 
összességében a természetes kopás csök-
kenti a foglalkoztatottak számát. Tehát 
aki jogosult, elmegy nyugdíjba, vagy 
más munkahelyet választ, de leépítés 
nem lesz. Így a jelenlegi 1050 embernek 
a munkahelye meg is marad 2014-ig. 
Nem szabad megfeledkezni azokról az 
intézkedésekről, amik menet közben tör-
téntek. Ha az elmúlt három évet nézem, 
akkor azt kell mondanom, hogy a kétezer 
kétszáz fős részvénytársasági tényleges 
foglalkoztatott létszámból összesen 1050 
fő lett, ez akárhogy is nézem ötvenszáza-
lékos leépítést, elbocsátást jelent. Nagyon 
komoly árat fizettek a munkavállalók, 
főleg azok az emberek, akiket nem fog-
lalkoztatott tovább a cég. Hozzátartozik 
az is, hogy ebből megközelítőleg két-
százötven ember el tudott menni a 
bányásznyugdíj lehetőséggel, az ő ellá-
tottságukkal nincs gond, de így is marad-
nak elég sokan, akik nem élhettek ezzel a 
lehetőséggel, ők a munkaerőpiacon pró-
bálnak munkahelyet találni. Információm 
szerint közülük sokan még mindig a 
keresés állapotában vannak. Ezt alátá-
masztja Baji Csaba MVM elnök-vezér-
igazgató szava is, hogy eljutottak egy 
olyan pontra, hogy a VE Zrt tovább tud 
működni, de ennek a humánerőforrás, a 
fizikai létszám csökkentése volt az ára.

- Milyen programok voltak még?
- Ami még említést érdemel a bányász-

napi rendezvények sorában és az oroszlá-
nyi szakszervezetnek ebben jelentős sze-
repe van, hogy szeptember 2-án Móron 
felavattunk egy emlékkövet, a móri 
bányászkodás kilencvenedik évfordulója 
alkalmából. Itt az összefogás újabb sze-
replője Mór város önkormányzata volt, s 
a rendezvény költségeit, mely mintegy 
nyolcszázezer forintot tett ki, adomá-
nyokból oldottuk meg. Ezt követően- a 
már hagyományos – bányásznapi bál 
megrendezésére került sor, az Erzsébet 
téri művelődési házban. Közel százöt-
ven-kétszáz ember vett részt rajta.

-h-

Szeptember első napjaiban, nagyszabású 
családi ünnepségsorozatra kerül sor, 
országszerte. Illik a „családi” jelző 
használata,’hisz a bányászok nagy csa-
ládjáról van szó. A bányászokról, akik 
olyan szakmát választottak,mely nap, 
mint-nap próbára tette erejüket, elszánt-
ságukat, felelősség-érzetüket. A bányá-
szokról, akik közül nagyon sokan a leg-
drágábbat, az életüket áldozták a termé-
szet erőivel vívott küzdelem során.

Nem volt ez másként 201 l-ben sem. 
Immár 61-ik alkalommal emlékeztünk 
vissza a dicső múltra, a széncsaták hőse-
ire. Adhattuk át a megérdemelt elismeré-
seket a ma bányászainak. A szakma leg-
nagyobb ünnepének, a Központi 
Bányásznapnak a megrendezésére 
Tokajban került sor, szeptember l-én.

Torokszorító, egyben csodálatosan 
csengő Bányászhimnuszunk nem csak e 
rendezvény keretében csendült fel.

A nagy hagyományokkal rendelkező 
borsodi medence több települése döntött 
úgy, hogy a bányabezárások után is meg-
emlékeznek az elődök emlékére állított 
emlékműveknél, kopjafáknál, emléktáb-
láknál. Az elhelyezett koszorúk, virágok 
a hála jelei voltak, azért az áldozatért, 
amit a bányászok hoztak, hogy a föld 
feszínén élők tiszta fényben járhassanak. 
A borsodi ünnepségsorozat 2011. augusz-
tus 26.-án, a Miskolc-Perecesi Bányász 
Fúvós zenekar századik évfordulójára 
rendezett zenekari találkozóval indult. 
Augusztus 27.-én Csokvaományban,28-

- 2011-ben a Vértesi Erőmű Zrt kicsit 
kulturáltabb körülmények között tudta 
megrendezni a helyi bányásznapi ünnep-
séget, mint 2010-ben – válaszolja 
Lisztmayer János, az Oroszlányi BDSZ 
elnöke, arra kérdésemre, hogy miként 
ünnepelték a bányászok napját a VE Zrt 
munkavállalói. 

- Mi volt ennek az oka?
- Az, hogy a hitelezőkkel sikerült meg-

kötni a csődegyezséget és a VE Zrt, a 
hitelezők kifizetése után kikerült a csőd 
állapotából. Elmondhatjuk, hogy a csőd 
elkerülésével egy normális állapotban 
tudunk tovább üzemelni. Reményeink 
szerint a társaság nullszaldós gazdasági 
eredménnyel zárhatja a 2011-es évet. 
Azért mondom, hogy kicsit kulturáltabb 
körülmények között ünnepelhettünk az 
idén, mert a tavalyi év során a munkavál-
lalóinkat nem nagyon tudtuk vendégül 
látni, míg ebben az évben száznegyven 
embert meg tudott hívni a részvénytársa-
ság. Elsősorban azok a kollégáink vettek 
részt az ünnepségen, akik valamilyen 
elismerésben részesültek a Bányásznap 
alkalmából. 

- Milyen programok közül választhat-
tak a résztvevők?

- A bányásznapi ünnepségek további 
rendezvényeit illetően, Oroszlányban 
egész napos kulturális program volt, 
mely kiegészült a IX. oroszlányi sport-
fesztivállal. Együttes erővel, összefogás-
sal valósult meg a rendezvény, melynek 
támogatója volt a VE Zrt, Oroszlány 
város önkormányzata, valamint a VE Zrt 
területén működő szakszervezetek. A 
rendezvény irányítását az oroszlányi 
művelődési ház látta el. Igen jó vissz-
hangja volt dolgozóink körében a progra-
moknak. 

- Ha jól informáltak, akkor egy nagyon 
fontos bejelentés is elhangzott a központi 
ünnepségen.

- Az ünnepi szónokok közül Bencsik 
János államtitkár bejelentette, hogy a 
márkushegyi bányaüzem 2014 év végéig 
termelni fog. Ez komoly siker és jó hír a 
térségben élő emberek számára is, hiszen 
a környék ismert munkalehetőségeit 
figyelembe véve a bányászoknak még 
három évig lesz biztos munkahelyük. Ha 
figyelembe vesszük a bányabezárás és a 
rekultiváció folyamatát, ez azt jelenti, 
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A szén biztos megélhetést 
adott a családoknak
Bányásznapi megemlékezések Nógrádban

Tisztelet a bányászoknak
Bányásznapi megemlékezések Borsodban

Bányásznap Oroszlányban
és Móron



sok megkezdett feladatát. A térzene 
felhangzásakor több évtizedre visszate-
kintő pillanat idéződött fel a bányagé-
pek között. Itt koszorúzott elsőként a 
bányász szakszervezetek nevében 
Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségének elnöke, Győr 
Sándor, a Bányászokért Alapítvány 
elnöke, Bábics Gábor, az Ajkai Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet elnöke, vala-
mint Blaskó Sándor, a Padragi Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet titkára. A 
Csingervölgyért Egyesület képviseleté-
ben Gerencsér Hilda, Fenyvesi Imre a 
Bódéért Hagyományőrző Egyesület 
nevében, Marsi Antal a Padragi 
Hagyományőrző Körből, Grőber József 
és Péntek Vendel az Ajkai Nyugdíjas 
Klubok és a Civil Szervezetek 
Szövetsége részéről, valamint Hartinger 
Ottó, Pászti Tibor és Peternics Mihály 
önkormányzati képviselő helyezte el a 
megemlékezés virágait.

Az Agora téren egyszerre hallhattuk 
énekelni a kulturális bemutatón részt-
vevő együtteseket, amint a Bányász 
Himnusszal megnyitották a belvárosi 
rendezvényt. Pataky Péter, a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége 
(MSZOSZ) elnöke mondott ünnepi 
köszöntőt. Hangsúlyozta, hogy a bányá-
szat Ajka történelmétől elválaszthatat-
lan, sőt a bányászok védőszentjének, 
Borbálának a képe ott van a város 
címerében is. – Az újkori Ajka fellen-
dülése a bányászathoz kapcsolódik, 
hiszen a bányászat indította el azt a 
folyamatot, ahová a város napjainkra 
kiteljesedett. Azt hogy Ajka csillaga 

vény a felhőtlen szórakozásé volt, egyre 
többen jöttek ki az Agora téren felállí-
tott nézőtérre. Fellépett a Pápai Musical 
Stúdió ifjúsági csoportja, hangulatos, 
ritmusos zenére előadott produkcióju-
kon látszott, hogy örömmel, szeretettel 
szórakoztatják a közönséget. 

A városi rendezvényt igazán ünnepé-
lyessé tette a sztárvendég, Aradszky 
László egyórás műsora. A táncdalműfaj 
kiválóságát nagy szeretettel fogadta a 
közönség. Összeállításában örökzöld 
dalaival a tőle megszokott vidámsággal 
kápráztatta el a nézőket. A rajongók 
szűni nem akaró vastapssal honorálták 
fellépését. 

Hangulatos befejezése volt a bányász-
ünnep második napjának a fáklyás fel-
vonulás. A résztvevők hűen emlékeztek 
meg az 1909. január 14-ei bányaszeren-
csétlenség ötvenöt áldozatáról a tragé-
dia helyszínén lévő emlékműnél. 
Gerencsér Hilda verssel emlékezett az 
elhunytakra a lángokkal megvilágított 
parkerdei ösvényen.

Az évforduló harmadik napjára, 
vasárnapra is jutott bányásznapi ünnep-
ség, a csingervölgyi kápolnában a reg-
geli szentmisét a már eltávozott és a 
még élő bányászoknak ajánlották. 
Délután a padragkúti Bányász és 
Kegyeleti Parkban lévő Borbála szobor-
nál a Civil Fórum Padragkútért egyesü-
let rendezésében szépszámmal, lehajtott 
fejjel tisztelegtek az egykori bányászok, 
családtagok, vendégek a padragi bányá-
ban munkahelyi balesetben, a természet 
vad erőivel vívott harcban életüket vesz-
tett huszonhárom bányász előtt. Az 

emlékműsor a Bányász Himnusz csodá-
latos dallamaival kezdődött, majd a 
helyi Jó Szerencsét Nyugdíjasklub szé-
pen hangzó bányászdalokat énekelt. A 
műsor további részét szavalatokkal szí-
nesítették. 

Rózsavölgyi László, a Civil Fórum 
Padragkútért Egyesület elnökségi tagja 
mondott színvonalas, a bányászat törté-
netét átölelő emlékbeszédet. Szavai csak 
a bányászatról, a bányászokról szóltak: 
elmondta, mit adott számukra a bánya, 
mit hagyott hátra, és mekkora hiányt 
okozott megszűnése anyagilag és érzel-
mileg egyaránt. A bányász, ha leszállt a 
mélybe, félig-meddig hazament, hiszen 
második otthonának, családjának tar-
totta munkahelyét. Ezért is igyekeznek 
ébren tartani, és a jövő számára megmu-
tatni, mit jelentett az egykoron itt élők-
nek és itt dolgozóknak a bányásztársa-
dalom. A padragiak kötelességüknek 
érzik, és nem hagyják elveszni, az utó-

kor számára megőrizni azokat az érté-
keket, amelyek még megmaradtak. Nem 
szabad feledni hagyni azt az emberpró-
báló tevékenységet, amit a bányászem-
ber munkájával kivívott magának és az 
ország gyarapodása érdekében. 
Rózsavölgyi László megemlékezett 
azokról a bányászokról, akik munkahe-
lyi baleset során vesztették életüket. 
Valamennyien elmentek dolgozni és 
nem tértek többé haza a családjukhoz. 
Az ünnepi beszéd után Ajka város 
önkormányzata, Ékes József országgyű-
lési képviselő, Bakonyi Erőmű Zrt., 
Fidesz-KDNP ajkai csoportja, Padragi 
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, 
Bányász Hagyományőrző Kör, Jó 
Szerencsét Nyugdíjasklub képviselői 
helyezték el a megemlékezés koszorút. 
A településen élő magánszemélyek is 
virágcsokrokkal, mécsesekkel tiszteleg-
tek a bányászmúltunk és az elhunytak 
előtt. 

Felemelő érzés volt, s látszott az 
embereken, hogy a padragiak szívében 
a bányászat soha nem fog meghalni.

A bányásznap tiszteletére Bábics 
Gábor, a Bányász Nyugdíjas 
Alapszervezet elnöke az ajkai szénbá-
nyászat 139 évét felidéző és átölelő 
dokumentumkiállítást rendezett 
Bányász emlékek címmel az ajkai 
művelődési központban. Ebben benne 
volt az ajkai bányászat 139, a padragi 60 
évének munkája, amely ötvenkét éves 
városunk történelmi értéke, amit már 
senki nem tud elvenni. 

Tollár Sándor
Fotó: Györkös József

Évfordulót ünnepeltünk ismét: szept-
ember első vasárnapja immár 61 éve a 
magyar bányászok napja, rangos ese-
ménye. A három napos rendezvényso-
rozaton ragyogó napsütés köszöntötte a 
föld kincseinek egykori előteremtőit. 
Mintha ezeken a hétvégi napokon akar-
ná kárpótolni őket a természet a szén-
poros sötétségben töltött délelőttökért, 
délutánokért, csillagos éjszakákért, az 
égboltot előlük elzáró fekete 
százméterekért. 

Az idei bányásznapi rendezvények 
első napján (pénteken) a padragkúti 
bánya bejáratánál hat éve felállított 
emlékműnél tisztelegtek a bányászok 
bátor helytállása előtt. Az ünneplők a 
Padragi Bányász Férfikórus kíséretével 
énekelték el a Bányász Himnuszt, majd 
emlékeztek volt munkahelyükre, amely 
tisztes munkát, megélhetést biztosított 
számukra. Emlékeztek arra a huszon-
három bányásztársukra, akiket munka-
helyi balesetben vesztettek el. 
Emlékeztek azokra a bányásztársaikra, 
akik az egyre idősödő bányásztársada-
lomból már nem lehetnek közöttük. 
Már közel másfél évtizede bezárt a 
padragi bánya, de szívükben még 
tovább él munkahelyük szeretete. 
Koszorúzás zárta a megemlékezést: 
Ajka város önkormányzata nevében 
Utassy István és Pék Attila önkormány-
zati képviselők koszorúztak, majd a 
Bányász Szakszervezet, a Bányász 
Hagyományőrzők, a Nyugdíjas Baráti 
Kör, a Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub 
képviselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit és virágait. A hivatalos prog-
ram után a padragkúti kultúrházban 
szerveztek ünnepséget a civil bányász 
egyesületek. Itt Győr Sándor, Ajka 
Városért-, és Bányászokért Alapítvány 
elnöke köszöntötte a résztvevőket, ezt 
követően a Padragi Bányász Férfikórus, 
valamint a Forrás Női Kamarakórus 
adott színvonalas műsort. 

A második napon, szombaton már 
kora reggel az Unnában vendégeskedő 
Bányász Fúvószenekart helyettesítő 
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar fújt 
ébresztőt a város különböző pontjain. 
Pattogós indulóikkal, az alkalomhoz 
illő dallamaikkal körbejárták 
Padragkút, az ajkai belváros, a 
Bányásztelep, és Csingervölgy utcáit.

Az első kiemelkedő programban a 
felsőcsingeri temetőben folytatódott a 
múltidézés, ahol a felújított központi 
kereszt felavatására került sor. Az 
ünnepséget Gerencsér Hilda, a 
Csingervölgyért Egyesület elnöke nyi-
totta meg a temetőben, ahol bányászdi-
nasztiák alusszák örök álmukat. A 
Borostyán Férfikórus énekelte el a 
Bányász Himnuszt, majd Rédling 
Nikoletta szavalta el Tamás István köl-
teményét. A megemlékezésen Pászti 
Tibor, aki több évet szentelt a kereszt 
helyreállításának, elmondta, hogy a föl-
dön szanaszét heverő kődarabokból 
álmodta újra a restaurátorokkal az ere-
deti alkotást, miközben kutatták az 
évszázados szoborcsoport történetét is. 
Ezzel a központi kereszt visszakapta 
eredeti funkcióját, így bárki gyújthat 
gyertyát a tövében, aki már nem találja 
meg ősei sírját a régi temetőben. Bakos 
Frigyes esperes megáldotta a szobrokat, 
végül a férfikórus egy dallal búcsúztat-
ta a résztvevőket. 

Kora délután a város központjában, a 
Hild-parkban, az 1984-ben felállított 
Marton József szobrászművész által 
alkotott bányászemlékműnél hajtottak 
fejet és emlékeztek az egykor virágzó 
iparágra, azokra a bányászokra, hősies 
munkájukra, akik nap, mint nap leszáll-
tak a föld alá. Az emlékműnél Ajka 
város önkormányzata nevében Schwartz 
Béla polgármester és dr. Horváth József 
alpolgármester helyezett el koszorút, 
majd a Bakonyi Erőmű Zrt., a civil szer-
vezetek képviselői és magánszemélyek 
helyezték el az emlékezés virágait. 
Ezután az alsócsingeri emlékparkban, 
az Ármin-bánya dolgozóinak emlékére 

állított szobor mellett hangzott fel ismét 
a Bányász Himnusz a Borostyán 
Férfikar előadásában. Gerencsér Hilda, 
a Csingervölgyért Egyesület elnöke 
ünnepi beszédében Csingervölgy múlt-
ját idézte fel, hogy a mai fiatalok is 
tudják, mit jelentett bányásznak lenni, 
és a szénportól fekete munkások életét 
állította példaként a hallgatóság elé. A 
csingeri bányászdinasztiák legfiatalabb 
nemzedéke képviseletében Gyimóti 
Mátyás bányászsorsról szóló verssel 
köszöntötte a jelenlévőket.

Az ünneplő közönség a parkerdei 
Bányászati Múzeum kertjében folytatta 
a megemlékezést. A szénbányászat és 
erőműves áldozatok emlékére felállított 
kopjafánál lehajtott fejjel tisztelegtek az 
előtt a 175 ember márványba vésett 
emléktáblája előtt, akik társaikhoz 
hasonlóan bizakodva szálltak le a föld 
mélyébe, de feljönni már nem tudtak 
többé, befejezetlenül hagyták életük A bányász emlékmű koszorúzása a Hild-parkban

Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke ünnepi beszédét mond-
ja. Balról Bábics Gábor, jobbról Blaskó Sándor.

A padragi Nyugdíjas Baráti kör képviselői koszorúznak A felújított emlékkereszt és szobrok a felsőcsingeri temetőben.

ismét ragyog, a bányászoknak köszön-
hető, akik létrehozták a várost, működ-
tették, és napjaink állapotára fejlesztet-
ték – mondta az elnök. Beszéde további 
részében a bányászat jövőjére helyezte 
a hangsúlyt. – Felmerül a kérdés, hogy 
nem elavult termelési ág-e ma a bányá-
szat, azonban leszögezhetjük, hogy 
igenis van jövője, amennyiben hozzá 
tudjuk igazítani azokhoz a követelmé-
nyekhez, amelyek értékeink megóvásá-
hoz elengedhetetlenek. Az iparág újraé-
ledésében az összefogás játszhatja a 
főszerepet, csakúgy, ahogy a bányák 
járataiban is nélkülözhetetlen volt a 
szolidaritás a munkások között. Nem 
szabad elfeledkeznünk azonban arról 
sem, hogy ez az iparág is megköveteli 
az együttműködő munkát. A mai gya-
korlatban ezt kevéssé tapasztaljuk, saj-
nos – fogalmazott Pataky Péter. 

Az MSZOSZ elnöke méltányolta 
továbbá a hagyományokat éltető, az 
ajkai bányásznapon is bemutatkozó 
civil csoportok munkáját. Végül beje-
lentette és gratulált Győr Sándornak, 
aki a központi bányásznapi ünnepélyen 
a Bányász Szakszervezettől több évti-
zedes szakszervezeti munkájáért Nívó-
díjat vehetett át.

Az ünnepi köszöntő után a program a 
Jó Szerencsét Nyugdíjasklub, a 
Nyugdíjas Baráti Kör, a Forrás Női 
Kamarakórus, a Padragkúti Bányász 
Férfikar, a Bányász Hagyományápoló 
Énekkar és a Borostyán Bányász 
Férfikar műsorával folytatódott. Jól szó-
rakoztak a nézők a kitűnően összeállí-
tott kultúrműsorokon, az egész rendez-
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Ajka fellendülése a bányászathoz kapcsolódik
Bányásznapi ünnepségek három napig
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Ez évben is a Várpalotai Napok része-
ként ünnepeltük szeptember 3-án, a 61. 
bányásznapot.

Kora reggel a város több pontján, a 
Várpalotai Bányász Fúvószenekar 
indulóival, köszöntőjével vette kezdetét 
a rendezvény. A kora délelőtt során a 
Rákóczi-telepen, a Szent Borbála –téri 
emlékmű koszorúzásán, megemlékező 
beszédet tartott, dr. Buzási István okl. 
bányamérnök, a Bányászhagyományok 
Ápolásáért Egyesület elnöke, Katona 
Csaba alpolgármester, és Einreinhoff 
Attila a Rákóczi Telepi Baráti Kör 
elnöke.

Hagyományosan, képzőművészeti 
kiállítással vette kezdetét a Jó szeren-
csét Művelődési Központban tartandó 
megemlékezés. Ebből az alkalomból a 
rendezők, Papp János festőművész 
alkotásait állították ki az intézmény 
emeleti előcsarnokában.

A központi megemlékezésre a szín-
házteremben került sor. Az ünnepi szó-

Az idő előre haladtával már kevésbé 
gondol az ember a holnapra, annál 
inkább a múltat igyekszik felidézni. 
Ezt teszem én is – Fábián János -, aki 
parasztfiú létemre szoros, baráti kap-
csolatot alakítottam ki a bányamunká-
sokkal és a zenei szakemberekkel. 
Életem nagy részét az egészségügyben 
töltöttem, mégis a bányászemberekkel 
volt a legjobb kapcsolatom, életem 
során.

Mielőtt rátérnék a bányász kapcsola-
taimra, röviden megemlékezem Tiszán-
túli tartózkodásomról.

1952-53-ban a Tiszalöki Erőmű épít-
kezésén dolgoztam. Először csillés vol-
tam a kőszállításnál, majd a Kelet-
főcsatorna kimélyítésén dolgoztam 
Tiszavasváriban. Ezután Tokajba irá-
nyítottak a kőbányához. Végül – 1953 
végén – az erőmű területén, a betono-
zásnál dolgoztam. 

1957 januárjában a pécsbányatelepi 
bányakórház alkalmazott műtőssegéd-
ként. Még ebben a hónapban tagja let-
tem a helyi bányászkórusnak, majd 
néhány év után szólistája, valamint 
házi zeneszerzője. A kórusnak megszű-
néséig – 1990-ig – harminchárom éven 
keresztül tagja voltam. A kórus ekkor 
volt hetvenéves. 

1958 nyarán Vasasra – Petőfi-aknára 
– hívtak elsősegély-nyújtónak. 
Nyugdíjazásomig, 1990-ig, Petőfi-
aknán volt a munkahelyem. 

1959-ben Vasas lett a családi ottho-
nom is. Ekkor vettem feleségül azt a 
kislányt, akinek az édesapja, Gergely 
János, 1954-ben, hatodmagával, bánya-

nok, dr. Buzási István volt. Majd a 
hagyományoknak megfelelően, 
köszöntötték a szakszervezeti mozga-
lomban 50.60.és 65éves múlttal rendel-
kező egykori munkatársakat. Akik 
díszkorsót és oklevelet vehettek át 
Hargittai Lászlótól, a Várpalotai 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 
elnökétől. Jutalomban részesült - Rabi 
Ferencnek, a Bánya- Energia-, és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete elnökének 
elismeréseként - Dobszai József, nyá. 
alezredes.

Az ünnepi megemlékezést követően, 
Szakály Miklós okl. bányamérnök, 
egykori főmérnök, sajnálatát fejezte ki, 
hogy a várban ezen a napon nem tudtak 
megemlékezést tartani. Majd a művelő-
dési intézményben található Bányász 
domborműnél, koszorút helyeztek el a 
város és a helyi civilszervezetek képvi-
selői és a bányászathoz kötődő egykori 
dolgozók és hozzátartozók. 

Petrovics László

szerencsétlenség következtében hősi 
halált halt. Tizenhárom napig voltak 
elzárva a külvilágtól.

Vasason harminckét éven keresztül 
szolgáltam az egészségügyben. 
Szakasszisztensi képesítést szereztem. 
Kiváló eredménnyel végeztem el a 
bányamentő tanfolyamot. Tíz éven 
keresztül jó néhány éles bevetésen is 
szolgáltam. 

A helyi bányászszakszervezettel, 
kezdettől fogva, kiváló volt a kapcsola-
tom. Ma is az! Minden bányászrendez-
vényen jelen voltam, mint szereplő is. 

Amikor kézhez kaptam a meghívót a 
tokaji központi bányásznapi ünnepség-
re, el sem tudom mondani, hogy milyen 
jó érzés fogott el. Hálás szívvel köszö-
nöm a Művészeti Nívódíj elismerést. 
Életem végéig őszinte szívvel gondolok 
a díjra és az adományozókra.

Fábián János

Akik a bányában évtizedeket lehúztak 
egy csapatban, megtanulták, hogy mit 
jelent a munkatárs, egymásra figyelni, 
egymást becsülni és segíteni. Nemcsak 
a munkahelyen, hanem az élet többi 
területén is. Az embert próbáló nehéz, 
férfias bányászmunka összetartó kol-
lektívákat kovácsolt. Életelemükké vált 
az egymásrautaltság, az egységbe sűrí-
tő fegyelem, a mélyben szövődő barát-
ság. Itt mindenki mindenkiért dolgo-
zott.

A bányászat fejlődése Ajkán látvá-
nyos, sokoldalú volt. Ennek eredmé-
nyeként javultak a szociális viszonyok, 
az egykori faluból 1959-ben város lett. 
Az ajkai bányászat nagyon sok család-
nak adott megélhetési lehetőséget, nem 
könnyen szerzett kenyeret, úgyis 
mondhatnánk, hogy „feketekenyeret”; 
vér, izzadság, balesetek, betegségek 
árán szerzett, ám nélkülözhetetlen 
kenyeret. Ebből a kenyérből épültek 
Ajkán a sport, kulturális és társadalmi 
intézmények. Az ajkai bányászok 139 
év alatt tanúsított példájából napjaink-
ban is erőt meríthetünk a mai tenniva-
lók elvégzéséhez, a nehézségek leküz-
déséhez, hiszen élenjáró szerepet töltött 
be a város fejlődésében. Elmondhatjuk, 
hogy Ajka városa méltóan ápolja a 
bányásztelepülés múltját és jövőjét, 
hiszen minden bányásznapon az elis-
merés és köszönet hangján emlékeznek 
bányászaink helytállására, s kívánnak 

Művészeti Nívó-díjat 
kapott, a Somló-hegy 
érdekében végzett tevé-
kenységét Somlóért 
kitüntetéssel ismerték 
el. A legnagyobb aján-
dékot is 70. születés-
napjára kapta: Attila fia 
úgy időzített, hogy első 
unokája is most lássa 
meg a napvilágot. 
Klasszikus „mesterhár-
mas”!

Elég nehéz kitalálni, 
hogy mit kívánjunk 
Győr Sándornak. Hogy 

most, és itt álljon meg az óra és az idő. 
Maradj egészséges, ilyen gyors gondol-
kodású, fiatalos. Vagy ketyegjen tovább 
az óra, múljon az idő, hisz’ te úgysem 
öregszel. Úgy vagy 70 éves, hogy két 35 
éves lakozik benned. Mondd Sanyi, 
hogy csinálod ezt?

Hetvenedik születésnapod alkalmából 
további jó egészséget és még nagyon 
sok boldog évet kívánva köszöntünk: 
drága Győr Sándor, Isten éltessen soká-
ig!

Tollár Sándor

Az európai konföderációs és ágazati 
szakszervezetek újra demonstrációt 
szervezetek, abban a tagállamban - 
Lengyelországban - amely az európai 
elnökségét tölti. Az eseményt ismét az 
európai pénzügyminiszterek találkozó-
jára időzítették az érdekképviseletek, 
hogy felhívják a döntéshozók figyelmét, 
hogy a gazdasági válság hatásait ne csak 
a munkavállalókkal fizettessék meg. A 
jelmondatok tömörek, de kifejezik a 
szakszervezeti követeléseket: IGEN az 
európai szolidaritásra, IGEN a munka-
helyekre és a munkavállalók jogaira, de 
NEMET mondunk a megszorításokra. A 
demonstráción számos magyar szak-
szervezet részt vett, jelentős létszámban 
az MSZOSZ tagszervezetei, és az ágaza-
ti szakszervezetek között meghatározó 
volt a BDSZ jelenléte.

bányászok iránti szeretetéért. Hanem 
talán az embersége, őszinte szókimon-
dása miatt is. Nem tud végigmenni az 
utcán, hogy ne köszöntsék, ne szorítsák 
meg a kezét. Ő pedig mindenkivel szem-
ben maximálisan udvarias, barátságos. 
Hosszú, sikeres pályafutása alatt mindig 
megbecsülést kapott a bányászoktól, 
bányászati vezetőktől, s ez napjainkban 
is érvényes. S méltán, hiszen minden 
tevékenységével rászolgált erre. Nem 
véletlen, hogy a bányásznapon szakszer-
vezetben végzett munkájáért BDSZ 

Boldogok lehetnek azok az emberek, 
akiknek kerek évfordulójuk az ajkai 
bányászok körében közüggyé válik. 
Győr Sándor, az ajkai és veszprémi 
szénbányák egykori szakszervezeti 
vezetője a közelmúltban ünnepelte 70. 
születésnapját, tehát ő azok közé a bol-
dogok közé tartozik, akiket sokan 
köszöntöttek. 

Bár a 70. születésnap egy villanás az 
ember életében, de nagyon jó, hogy 
sokan gondolnak rá. S ezt önmagának 
köszönheti!

A szíve a bányászokért dobog, a 
bányászok képviseletében és érdekében 
végzett több évtizedes sikerekben gaz-
dag munkájával alapozta meg azt a sze-
retetet, amely ehhez a gyönyörű évfor-
dulóhoz elkísérte. Ajkán nagyon sokan 
szeretik természetes emberségéért, bölcs 
humoráért, mert ő sohasem akart más-
nak látszani, mint ami, s nem is mondott 
mást, csak ami a véleménye. Nem tudom 
elképzelni, hogy Győr Sándornak ellen-
sége legyen. Azt azonban sokszor 
tapasztaltam, mennyi a barátja. Én még 
nem találkoztam olyan emberrel, aki 
rosszat mondott volna róla. Szeretik, 
becsülik. És nemcsak a bányászat és 

Hatvanegy éve mindig kivételes ünnep 
a bányásznap. Már hetedik éve, hogy 
139 évi bányászkodás után kijött az 
utolsó csille szén az ajkai bányákból. A 
föld alatt most már magukra hagyott 
vágatok szunnyadnak éji sötétségben. 
Nem veri fel többé csendjüket a csillék 
futása, a csákányok kopogása, a maró-
hengerek zöreje. A telepek végleg 
kimerültek, az ajkai bányák mélyében a 
csönd hét éve visszahódította birodal-
mát most már az idők végtelenségéig. 
Az ajkai bányászok is nagy szaktudás-
sal, odaadással dolgozták végig a közel 
másfél évszázadot.

Életük formálása közben számtalan-
szor meg kellett küzdeniük a természet 
vak és vad erőivel, dacolni a mostoha 
körülményekkel, a föld kegyetlenül 
nehéz robbantó erejével, a lappangó 
bányatüzekkel, vízbetörésekkel, sújtó-
léggel, a metánnal azért, hogy a föld 
felszínén jobb legyen az élete ember-
társainknak. Méltósággal, emelt fővel 
kimondhatjuk, hogy az ajkai szénbá-
nyászat teljesítette a magyar iparfejlő-
désben betöltött küldetését, ezért 
bányászaink büszkék lehetnek múlt-
jukra. Rengeteget lehetett tanulni 
tőlük, többek között azt, hogy milyen 
fontos az ember életében az összefogás, 
mert a bányászok egymás nélkül sem-
mit sem értek volna. Hiszen mindig 
csapatban, társakkal dolgoztak együtt, 
becsülték a közös munkát és egymást. 

valamennyi nyugdíjas bányásznak jó 
egészséget, és további életükben „Jó 
szerencsét!”

Hét éve bánya nélküli bányásznapot 
ünnepelnek Ajkán. Ám az egykori 
bányászok arcára most is rá van „vésve” 
a hit, az elkötelezettség, a szakma iránti 
hűség. Mert bányásznak lenni nemcsak 
szakma, kenyérkereseti lehetőség volt. 
Jóval több annál: hivatás és felelősség-
vállalás a lakosság energiaellátásáért.

Tehát az ajkai szénbányászat már 
véglegesen a múlté. A 61. bányászna-
pon is bebizonyosodott, hogy a bányá-
szok bánya nélkül nem tudnak felhőtle-
nül ünnepelni, bármennyire is próbál-
ják leplezni, azért a szomorúság és 
keserűség ott lapul a szívükben. Nem 
marad más, ezt a szép szakmakultúrát a 
jövőben is mindenképpen meg kell 
őrizni, nem szabad hagyni, hogy a fele-
dés homálya elfedje. A hagyományok 
őrzése a bányák megszűnése után talán 
napjainkban elszántabb, mint valaha, 
mert amíg emlékezünk, addig él a 
bányászat, s beszélnek róla a megőrzött 
tárgyi emlékek. Schalkhammer Antal, 
a BDSZ egykori elnöke szépen fogal-
mazta meg, miért fontos a bányászok 
számára a hagyományok ápolása: „Ha a 
bánya a valóságban bezár, a bányász 
eszével felfogja, hogy nincs többé. De a 
szívében új bányát nyit, ahol tovább 
dobog a műszak”.

T. S.

Bányásznap
Várpalotán

Egy idõs ember
visszaemlékezése

Isten éltessen, Gyõr Sándor!

Több mint 40 000-en a wroclawi
demonstráción

Bányanélküli bányásznap

A bányász a szívében új bányát nyit

(Azt is kell tudni János bácsiról, 
hogy ő alakította a vasasi Népdalkart, 
mely 1986-ban vette fel Berze Nagy 
János néprajztudós nevét. Ő maga a 
dalkar szólistája volt, s önálló dales-
teket is tartott, nagy sikerrel. Több 
népdalkört is vezetett, s zeneszerző-
ként is megmutatta magát, művei 
közül legismertebb a „Bányászdalos 
induló”, mely 1964-ben indult útjára, 
sok örömöt szerezve a dalkörök hall-
gatóságának.

Gratulálva kitüntetéséhez, ezúton 
is jó egészséget és jó szerencsét kívá-
nunk Fábián Jánosnak! – a Szerk.)
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Ők veszik. Csak nem fizetik meg ren-
desen. 

Ha követelünk, azt követeljük, hogy 
becsüljék meg azokat ebben az ország-
ban, akik a hátukon viszik a terhet, 
akik a legnehezebbeket vállalják, s 
nem a gombokat nyomogatják a hátam 
mögött lévő házban. Hanem nap, mint 
nap odaállnak a munkapad mellé, nap, 
mint nap bemennek a boltba, nap, mint 
nap a közszolgálatban vannak és 
vigyáznak ránk, akár a rendre, akár 
arra, hogy katasztrófa ne érjen minket, 
s így együtt, mindannyian, mi vagyunk 
a dolgozó nép. A nép képviseletében 
kell a döntéseket hozni! – fejezte be 
beszédét Pataky Péter.

A felszólalók azt is hangsúlyozták, a 
demonstrációval elsősorban az új alap-
törvény, illetve az új munka törvény-
könyv tervezete ellen, a nyugdíjak és a 
sztrájkjog védelméért, a méltányos és 
igazságos adórendszer visszaállítása 

érdekében tüntetnek, és 
követelik a valódi érdek-
egyeztetés visszaállítását.

A D-Daj operatív tör-
zse nevében Székely 
tamás, a vegyészszak-
szervezet elnöke a sze-
gényellenes, esélymegvo-
nó politikát tette szóvá, s 
azt mondta: merjünk 
nagyot ébredni!

A Nyugdíjasok 
Országos Képviselete 
először vesz részt 
demonstráción, éppen 
október elsején, az Idősek 
Világnapján – jelentette 
be egymillió nyugdíjas 
nevében Hegyesiné Orsós 
Éva, s meg is indokolta. 
Szolidaritást vállalnak az 
aktív korúakkal és itt az 
idő, hogy magukért is 
kiálljanak.

A Hallgatói Hálózat nevében felszó-
laló Polgár Dóra ostobaságnak nevezte 
– az első betűjétől az utolsóig – a felső-
oktatási koncepciót, s kijelentette, 
hogy annak alapján a felsőoktatásban 
való részvétel a gazdagok kiváltsága 
lesz. 

Ugyancsak az operatív törzs nevé-
ben szólalt fel Árok Kornél, a tűzoltók 
szakszervezetének elnöke. – Háború 
van. Ezt tisztán és világosan megfogal-
mazta számunkra a miniszterelnök. 
Háborút folytat a szegények ellen, a 
hajléktalanok ellen, az adófizető dol-
gozók ellen, a devizahitelesek ellen és 
mindenki ellen, aki nem az ő táborá-
ban van. Egyedül a gazdagok ellen 
nem folytat háborút. A világ szégyene 
a visszamenőleges törvényalkotás, a 
szerzett jogok elvétele. Egyedül mi, 
szakszervezetek vagyunk azok, a civi-
lekkel együtt, akik képesek még har-
colni az életükért és képesek felemelni 
a hangjukat, akiktől van félnivalója 
bármelyik politikai hatalomnak. 

Székely Sándor a Civil Kontroll – 
Egymillióan a Demokráciáért 
Egyesület társelnöke a civilek nevében 
arról beszélt: veszélyben a jogállam, 
nem akarnak új egypártrendszert, s 
felhívott mindenkit: védjék meg jogai-
kat, jövedelmüket, a demokráciát, csat-
lakozzanak az újonnan éltre hívott tár-
sadalmi kerekasztalhoz és hozzák létre 
a szabadság kis köreit. 

A Radetzky mars dallamai után 
Kónya Péter a D-Day operatív törzsé-
ből arról beszélt, hogy nekünk is össze 
kell fognunk, mint egykor a lengyel 
Szolidaritás mozgalom létrehozói tet-
ték. – Az akkor sztrájkba lépő hajógyá-
ri munkásokhoz egy év alatt tízmillió 
lengyel állampolgár csatlakozott. Azt 
javaslom, hogy a mai napon – 2011. 
október 1-jén – alakuljon meg a 
Magyar Szolidaritás Mozgalom.

A tömeg egy része a demonstráció 
végén a Clark Ádám térre indult, ahol 
szeptember 29-én ülősztrájk kezdődött 
a D-Day Operatív Törzs szervezésé-
ben.

A demokráciáért, a szociális biztonsá-
gért, az emberi és munkavállalói jogok 
megőrzésért hirdetett nagygyűlést 
mintegy száz szakszervezet és civil 
mozgalom október elsejére. Már dél-
után egy órakor megtelt a Kossuth tér. 
Az ország minden tájáról, szegletéből 
érkeztek a szakmák képviselői a 
Parlament elé. Síppal, dobbal, vagy 
éppen szirénával, s persze szakszerve-
zeti zászlókkal, mellényekben. A száz-
nál is több érdekvédelmi és társadalmi 
szervezet által támogatott demonstrá-
ció kezdetére megtelt a Parlament előt-
ti Kossuth tér. 

(A résztvevők számának megítélésé-
ben megoszlanak a vélemények. A 
rendőrségi szóvivő – hivatalból - szeré-
nyen tízezerre saccolta a tüntető töme-
get, míg az operatív törzs hatvanöt-
ezerre. Ötvenezren voltunk minimum! 
– a Szerk)

Ott voltak a BDSZ képviselői is, a 
tüntetéseken már megszokott piros-
fehér mellényekben, az ágazati szak-
szervezet zászlóival, transzparensei-
vel, üdítő színes tömbben, demonstrál-
va az MSZOSZ-be tömörült szakszer-
vezetek egységét, elszántságát.

A szervezők a demonstráció elején 
ismertették azt a kiáltványt, amelyben 
egyebek mellett a visszamenőleges tör-
vénykezés megszüntetését, a társadal-
mi párbeszéd és a sztrájkjog, valamint 
a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer 
visszaállítását követelik. (a kiáltványt, 
teljes terjedelmében közöljük!)

Ezt követően – nagyon stílszerűen, a 
tüntetés mottójaként is értelmezhetően 
– elhangzott Illyés Gyula Egy mondat 
a zsarnokságról c. korszakos költemé-
nye, majd felolvasták a nemzetközi és 
az európai szakszervezeti szövetség, 
valamint több országos érdekképvise-
leti szövetségek közleményeit, ame-
lyek szolidaritásukról biztosították a 
budapesti demonstráció résztvevőit.

Mindenki tudja, hogy nem annyian 
vagyunk, mint amennyi embert itt lát-
nak – kezdte felszólalását az MSZOSZ 
elnöke. – Bár én nem látok el a Szemere 
utcáig, csak azt látom, hogy rengeteg 
zászló leng arra. 

A mostani megszólalás szereposztá-
sa szerint nekem, megbízatásom alap-
ján – hiszen az ezen a területen dolgo-
zó kollégák képviselőjüknek választot-
tak engem - a versenyszférában dolgo-
zók nevében kell szólnom. 

Sokan mondták itt ma már, hogy til-
takozunk ezért, tiltakozunk azért, én 
azt szeretném elmondani, hogy mit 
akarunk. 

Dolgozni akarunk. Tisztességesen, 
tisztességes munkakörülmények 
között és olyan bérért, ami biztosítja az 
emberhez méltó megélhetést, biztosítja 
a gyerekeink tanulását, biztosítja az 
emberhez való életet. 

Azt mondja az ország első és „leg-
fontosabb” embere: olyan változások 
lesznek - figyeljetek a szavaira, mert 
számon fogjuk kérni! -, hogy senki 
nem járhat rosszul. Azt mondják: az az 
adórendszer, személyi jövedelem-adó 
rendszer, amit ők szorgalmaznak és 
kiteljesítenek a „mi érdekünkben” az 
arányos lesz. De tudjuk: nem a szavak-
ra, hanem a tettekre kell figyelni. 

A tettek eredményére. Tavaly óta 
sokunknak van olyan élménye, hogy 
azt mondták: senki nem fog rosszul 
járni az új adórendszerrel, aztán még-
sem annyit vittünk haza. Aztán azt 
mondták, hogy nem baj, majd lesz bér 
kommandó. De a bérünk nem nőtt. És 
a napokban nagyon szép adatok jelen-
tek meg a sajtóban, hogy milyen szép 
átlagos keresetnövekedés van az 
országban. 

Szeretném akkor most itt üdvözölni 
az átlag alattiakat. 

Mi dolgozni akartunk, akarunk, 
munkahelyeket akarunk, s ezt is ígér-
ték. Nagyon sok barátunk, nagyon sok 
kollégánk úgy ment el tavaly szavazni, 
abban a reményben, hogy igen, majd 
jön egy új kormány, egy új hatalom, 

ami valóban munkahelyet teremt, való-
di, értékteremtő munkát, munkahelyet. 

Mi van ma? Közmunka van! 
Kétszázezer ember kap közmunkát és 
ne feledjük: közmunka bérért. Olyan 
bérért – és ezt igazságosnak tartja ez a 
kormány -, hogy valaki nyolc órát dol-
gozik, s azért nem kapja meg még azt a 
gyalázatos minimálbért sem, aminek a 
nettó értéke nem éri el a létminimu-
mot. Még ezt is megfelezik. Erre 
mondják azt, hogy munkát adunk az 
embereknek. 

Ne feledjétek! Ezt az országot mi 
építjük. Nem úgy, mint ezt a falat, ami 
rögtön le is omlott. (P. P. a tüntetők 
által hozott üres narancsleves dobo-
zokból a színpad mellett épített falra 
célzott. – a Szerk.) Az, hogy ez az 
ország még egyáltalán tart valahol, az 
a ti mindennapi munkátok eredménye. 
És felhívom a figyelmeteket: a munkát 
nem a munkaadók adják, hanem mi. 

1. Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselést!
2. Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvényke-

zést!
3. Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú tár-

sadalmi párbeszéd intézményrendszerét!
4. Követeljük, hogy a munka törvénykönyvét kizárólag a szociális partne-

rekkel történt megegyezést követően módosítsák!
5. Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedmé-

nyes és a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét!
6. Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet 

biztosítsanak a munkavállalóknak. Az új szabályok esetenként csak az 
újonnan munkába állókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre vonat-
kozzanak!

7. Követeljük, hogy az új életpálya modelleket, csak a szakszervezetekkel 
történt megállapodásokat követően vezessék be!

8. Követeljük a sztrájkjog visszaállítását!
9. Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait!

Demonstráció munkavállalói jogokért
Az Akcióegység kilenc pontos 

követelése



Rossz üzenet volt a 2002-es választá-
sok előtt megszavazni ezt a törvény-
könyvet. A demokrácia minden eszkö-
zét bevetettük, csakhogy meghallgas-
sanak bennünket. Ám hiába, hangunk 
süket fülekre talált. Remélem, egy év 
múlva, a választások után már nem 
lesznek ilyen gőgösek.

Ne hagyjuk, hogy további megszorí-
tó törvényekkel az Európai Unió 
küszöbén a rabszolgaságba kényszerít-
senek bennünket. Válasszuk a demok-
ráciát, csak nem velük. Már nem 
hiszünk nekik.

Ladányi András”

Ahogy mondani szokták: no com-
ment! (A szerkesztő!)

Ha én szakszervezet volnék, kiállnék a 
Parlament elé több tízezer ember társa-
ságában, és elszavalnám velük együtt 
jó hangosan Ady Endre Dózsa György 
unokája című versét, hogy még a süke-
tek meg a szabadságon lévő miniszter-
elnök és kormányának tagjai is meg-
hallják. Különösen harsognám a 
következő sorokat: „Hé, nagyurak, jó 
lesz tán szóba állni/ Kaszás népemmel, 
mert a Nyár heves./ A Nyár heves s a 
kasza egyenes.” Én bizony ezt tenném, 
ha szakszervezet volnék, de hát nem 
vagyok. Konföderáció meg még úgy 
se... olvasom a „Népszavában”

Mert ki is a szakszervezet? A tagok, 
nem?

Miért is gyengék a szakszervezetek? 
Mert kevés tagjuk van, nem?

Hány demonstráción voltál? Ja, még 
nem vagy érintett?

Majd, ha te is érintett leszel lesz aki 
kiáll érted, ha te nem állsz ki máso-
kért?

„Mikor a nácik elvitték a kommu-
nistákat, csendben maradtam, hisz nem 
voltam kommunista.

Amikor a szakszervezeti tagokat vit-
ték el, csendben maradtam, hisz nem 
voltam szakszervezeti tag.

Amikor a szocialistákat bezárták, 
csendben maradtam, hisz nem voltam 
szocialista.

Amikor a zsidókat bezárták, csend-
ben maradtam, hisz nem voltam zsidó.

Amikorra engem vittek el, nem 
maradt senki, aki tiltakozhatott volna.”

Ez a hitvallás Emil Gustav Friedrich 
Martin Niemöller német teológustól 
származik, aki az első világháborúban 
tengeralattjáró parancsnokként szol-
gált. Kiállt a német nemzeti értékek 

mellett, lelkész és náci szimpatizáns 
lett. Amikor azonban ellentmondott 
ennek az ideológiának, a második 
világháború alatt koncentrációs tábor-
ba került. Hét évig volt ott.

Wiesbadenben hunyt el 1984. márci-
us. 6.-án. Halála előtt egy évvel az 
amerikai „Poncas” indiánok törzsük 
tiszteletbeli tagjává választották és az 
„Aki a helyes úton jár” nevet adomá-
nyozták neki.

Nem tudom, hogy Niemöller lelkész 
a helyes úton járt-e, de mi szakszerve-
zeti tagok próbáljunk a helyes úton 
lépkedni,. Gondoljon mindenki a csa-
ládjára, barátaira, kollégáira, stb és 
csak azután mondja ki véleményét, 
„ítéletét”.

Ápoljuk a szolidalítás kihaló félben 
lévő gyökerét! 

-cseh-
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Furcsa érzés kerített hatalmába, miköz-
ben át meg át éltem a Munka Törvény 
Könyv átalakításával kapcsolatos napi 
történéseket. A tervezetet olvasva olyan 
érzésem támadt, mintha egyszer már, 
nem is olyan régen, szembesültem 
volna ehhez hasonló helyzettel. 
Belelapozva a Bányamunkás régebbi 

Az utolsó után már nincs még egy lehe-
tőség. Márpedig úgy tűnik, hogy a 
munkatörvénykönyvi módosítások 
elleni szakszervezeti tiltakozások soro-
zatának a végére értünk. Az ország-
gyűlés munkarendje szerint március 
utolsó napjaiban megtörténik ez ügy-
ben a végszavazás. A dolgok jelenlegi 
állása alapján olyan eredménnyel, 
amely semmi jóval nem kecsegteti a 
munkavállalókat. A kormányzat eltö-
kélt szándéka, hogy végigveri a tör-
vényhozásban mindazon javaslatait, 
melyek többsége tőkés és tőkebarát, a 
munkáltatókat és tulajdonosokat szol-
gálja, viszont diszkriminatív, hátrányos 
a dolgozókra nézve. 

A regnáló hatalom nem először visel-
kedik úgy, mint az az eminens tanuló, 
aki igyekezetében olyan dolgokat kever 
a feleletébe, amely nincs benne a tan-
könyvben. Az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásunknak számtalan, világo-
san megfogalmazott és rendszerbe fog-
lalt feltétele van. Ez így helyes. Ezeknek 
megfelelni fontos, ha komolyan vesz-
szük a felzárkózásunkat. A mezőgaz-
daságtól a környezetvédelmen keresz-
tül egészen a kisebbségi jogok érvénye-
süléséig számtalan területen kell előbb-
re lépnünk, minősített eredményeket 
felmutatnunk. 

Itt azonban másról is szó van. 
Történetesen arról, hogy a kormány 
mintegy ürügyül használva a csatlako-
zás normatíváit, neki kedvező, a 
beáramló tőkének hasznos változtatá-
sokat is EU konformként próbál feltün-

Március vége, április és még a Május 1. 
is demonstrációkkal, tiltakozásokkal, 
nagygyűlésekkel telt el. A szakszerve-
zetek, a munkavállalók, a nyugdíjasok 
tiltakoztak a Munka Törvénykönyve 
módosítása ellen, amelyet egyszerűen 
csak „cselédtörvény”-nek nevez a dol-
gozó. Hogy mi ellen tiltakoztunk, azt 
ezen az oldalon Schalkhammer Antal 
részletesen kifejti.

Azt látjuk, hiába voltak a demonstrá-
ciók, a tömeggyűlések, ez a polgárinak 
magát kikiáltó kormány képtelen bár-
milyen kompromisszumra. Ők csupán 
a „győztesek” érdekeit képviselik. 
Figyelembe sem veszi a bérből és fize-
tésből élők, a parasztok, a nyugdíjasok 
érdekeit, el vannak foglalva a maguk 
fennhájazásával. Nem törődnek a szak-
szervezetek, a civil szervezetek, a dol-
gozók és a nyugdíjasok véleményével, 
képtelenek a megegyezésre.

Hiába követelte ki az ellenzék, hogy 
a Parlamentben a képviselők név sze-
rint szavazzanak, hogy egyenként is 
személyes felelősséget vállaljanak a 
döntésükért. A kormánykoalíció képvi-
selői örömmel felvállalták a név szerin-
ti szavazást és megszavazták ezt a 
gyalázatos munkavállaló-ellenes tör-
vényt. Nem érdekelte őket a bérből élő 
százezrek tiltakozása - és e törvény 
által rosszabb helyzete - és rossz közér-
zete.

Úgy tűnik, tiltakozásunk: „Pusztába 
kiáltott szó”.

Nagyon elbizakodottak, gőgösek 
ezek a parancsurak, azt hiszik, mindent 
megtehetnek és semmi sem fenyegeti 
az uralmukat.

A döntésük alapján 2001. július 
1-jétől – minden tiltakozás érdekegyez-
tetés nélkül – életbe lép a Munka 
Törvénykönyvének a kormánykoalíció 
által elfogadott módosítása.

példányaiba, találtam két olyan vezér-
cikket, amely egyfelől bebizonyította, 
hogy emlékezetem még kiválóan műkö-
dik, másfelől rámutatott arra, hogy 
nincs új a Nap alatt. A most regnáló 
hatalom, előző országlása idején sem 
volt kíméletes a munkavállalókkal. 

Íme a két írás, 2001-ből:

tetni, s ennek megfelelően törvénykez-
ni. Akár a munkavállalók kárára is.

A szakszervezetek - a hat konföderá-
ció addig példa nélküli összefogásával 
- több alkalommal is kinyilvánították a 
munkavállalók alapvető jogainak meg-
sértése elleni tiltakozásukat. A leg-
utóbbi, Nemzeti Sportcsarnokbeli 
nagygyűlés egyértelművé tette, hogy 
az érdekképviseletek elszántak, szán-
dékukban egységesek és képesek aka-
ratuk nyomatékosítására nagy tömege-
ket mozgósítani. 

A Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége, s a bányászszakszervezet, 
tekintélyes erőt mozgatott meg, kezde-
ményezője, s motorja volt ezeknek a 
tiltakozó akcióknak. A BDSZ külön is 
megfogalmazta azon követeléseit, 
melyek a munkahelyek megtartására, 
az iparág fennmaradására, a bányász 
szakmakultúra megőrzésére irányultak. 

Mert a tét már nem csupán a 
Munkatörvénykönyv módosításainak 
megakadályozása, hanem maga a 
magyarországi érdekvédelem léte, 
vagy nem léte. Ha ebben a konkrét 
dologban engedünk, ha gyengeséget 
mutatunk, magunkat nullázzuk le.

Ezért kell kimennünk a Hősök teré-
re, ezért kell mindent elkövetnünk, 
hogy a kormány meghátráljon!

Az ágyúkra valaha azt írták: ultima 
ratio regum, vagyis a királyok végső 
érve. A Hősök terei demonstráció - 
nem túlzás - a szakszervezetek utolsó 
érve. Vegyük komolyan.

Hámori István Péter” 

gia, szén kellett. A koalíciós kormány 
felhívással fordult a bányászokhoz: állít-
sák helyre a bányákat, adjanak több sze-
net az országnak,

A hívó szóra megmozdult Nógrád 
bányásztársadalma. Versenyre hívták a 
tatabányai bányászokat, ki ad több szenet 
az országnak?A nógrádi példát követik a 
dorogi bányászok, akik a pécsieket hívták 
versenyre. Nem telt el sok idő és verseny-
re kelt az ország valamennyi bányavidé-
ke. Bányaüzemek, bányász csapatok ver-
senyeztek egymással, hogy minél több 
szenet hozzanak felszínre, minél előbb 
meginduljon a normális élet az ország-
ban.

A nógrádi szénmedencében mintegy 12 
ezer bányász vett részt a széncsatában. 
Szakadt talpú bakancsban, rongyos cajg 
nadrágban, zsebükben néhány szem főtt 
krumplival dolgoztak, s küldték egyre 
több szenet felszínre a gyáraknak, az ott-

gezte. Megállapodtak abban, hogy a 
jövő évben a bükkábrányi bányászok 
látogatnak Nógrádba.

- vg -

2011. szeptember 2-án került sor a 
Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar évnyitó ünnepé-
lyes Kari Tanács ülésére. 

Az elsőéves hallgatók fogadalomtéte-
le után a Kar dékánja, Dr Tihanyi 
László egyetemi tanár egyenként kézfo-
gással fogadta a Kar hallgatóinak azt a 
178 főt, akik sikeres felvételi vizsgát 
tettek.

A 2011/2012 – es tanévben a Műszaki 
Földtudományi alapszakra 78 -, a 
Környezetvédelmi alapszakra 23-, a 
Földrajzi alapszakra 26 -, a 
Hidrogeológus-mérnöki mesterszakra 
15 -, az Olaj-és gázmérnöki mester-
szakra 14-, a Bánya-és geotechnikai 
mesterszakra 8 -, az Előkészítés-
technikai mesterszakra 9-, a Geográfus 
mesterszakra 5 fő nyert felvételt. 

A Tanszékek javaslatára PRO 
FAC U LTAT E  R E RU M 
METALLICARUM  emlékérmet Prof 
Dr. Hahn György okleveles geológus, 
PhD Havelda Ramás okleveles bánya-
mérnök, Gilyén Elemér okleveles 
vízépítőmérnök, Zöldi Mariann okleve-
les bányamérnök vehette át.

Tihanyi László dékán, tájékoztatást 
adott arról, hogy a 2011. szeptember 
2-ai központi Bányásznapi ünnepségen 
Dr. Benke László tudományos munka-
társ 40 éves szolgálati ideje elismerésé-
ül és Dr. Pethő Gábor tudományos 
főmunkatárs 35 éves szolgálati ideje 
elismerésül Bányász Szolgálati oklevél-
ben részesült. A 2011. augusztus 26-án, 
Miskolcon, nyilvános ünnepi egyetemi 
szenátus ülés keretében került sor a 
65,60 illetve 50 éve végzett mérnökök 
jubileumi oklevelének átadására. Ebben 
az évben 1 fő 1946 – ban végzett gyé-
mántokleveles bányamérnök vasokle-
velet, 21 fő 1951 – ben végzett aranyok-
leveles bányamérnök gyémántoklevelet 
és 31 fő 1961-ben végzett egykori hall-
gató aranyoklevelet vehetett át. A kar a 
tiszteletdiplomás mérnök életútját, 
szakmai munkásságát külön kiadvány-
ban foglalta össze és adta közre.

A tanácsülésen – mint minden évben 
– megemlékezés hangzott a 
Bányásznapról.

Dr Horn János

mélységből, amelyet aztán végelátha-
tatlan szállító szalagok vittek a vago-
nokba. Egy-egy évben négymillió 
tonna szenet termelnek, amelynek túl-
nyomó többségét az erőműbe szállítják. 
Az atomerőmű után a Mátra adja a leg-
több villamos áramot, az ország ellátá-
sának tizennégy százalékát. Jelentős a 
lakossági széntermelés is. Tervezik, 
hogy az eddigi évi ötven-hatvan ezer 
tonnát a duplájára növelik, mert igény 
van rá. Ami pedig a munkáslétszámot 
illeti, a korábbi valamivel több mint 
ezer ember helyett most ötszázhatvan 
dolgozik. A legtöbben, háromszázan a 
széntermelésben, kétszázan pedig kar-
bantartók, a termelés előkészítői. 

Mint kiderült, Bükkábrányban a 
jelenre figyelnek, de őrzik a bányász-
múlt emlékeit, hagyományait. A 
bányász emlékházban fotók, dokumen-
tumok, a bányához, a bányászokhoz 
kötődő eszközök őrzik a régmúlt idő-
ket. „Láttatják” a mocsárvilágot a cip-
ruserdővel, ahonnan néhány éve az 
ősfenyőket hozták Ipolytarnócra, a 
„húszmillió éves ősvilágba.” S azt is, 
hogy az itt megforduló népcsoportok 
hogyan találták meg és hasznosították a 
föld nyersanyag kincseit. Mesélnek a 
bányászokról, akik nehéz körülmények 
között is helytálltak és azokról, akiknek 
a bánya egészségüket, életüket vette el.

A szakszervezeti munka és a találko-
zó tapasztalatait Csató László, a helyi 
üzemi tanács elnöke és Rákos József, a 
bányászszakszervezet Nógrád megyei 
nyugdíjas bizottságának elnöke össze-

A bányászszakszervezet Nógrád 
megyei nyugdíjas bizottságának tagjai 
-az alapszervezetek elnökei, akik vala-
mikor mélyművelésű bányákban dol-
goztak, - a Mátrai Erőmű Zrt 
bükkábrányi bányájával ismerkedtek a 
közelmúltban. A találkozót a külszini 
fejtés szakszervezeti vezetői és a nógrá-
di nyugdijas bányászok szakszervezeti 
bizottsága szervezte. 

Halmai György, a bányaüzem terme-
lés-irányítója tájékoztatójában többek 
között elmondotta, az erőmű mögött két 
bánya áll: a gyöngyösvisontai és a 
bükkábrányi külfejtések.Többségi 
tulajdonosai két német cég, és  résztu-
lajdonos a Magyar Villamos Művek. A 
bükkábrányi bányát 1985-ben nyitották 
és az első öt évben még kisgépes tech-
nológiával dolgoztak. A kilencvenes 
évek nagyberuházásai már jelentős 
technikai-technológiai fejlődést ered-
ményeztek és ezzel együtt a szénterme-
lés, a hatékonyság, a gazdaságosság 
növelését A nagykiterjedésű, hatvan-
négy négyzetkilométernyi szénmezőn 
hatalmas gépmonstrumok álltak mun-
kába. Majd 2009 - ben, ahogy a bányász 
emlékház udvarán látványos táblán hir-
detik, üzembe helyezték a világ legna-
gyobb kompakt marótárcsás kotrógé-
pét.

A hallottakról a helyszínen is meg-
győződhettek a nógrádi bányászok. A 
külfejtésen alig-alig láttak embert, szá-
mítógéppel vezérelt gépóriások dolgoz-
tak. Végezték a meddő eltakarítását, 
jövesztették a szenet tíz-tizenkét méter 

Az 1946-os széncsatára, az abban részve-
vő bányászokra emlékeztek az egykori 
bányaigazgatóság épületénél, Salgó-
tarjánban február végén. Az épületben 
szervezték a széncsatát, a falán levő 
emléktáblánál helyezték el az emlékezés 
virágait a Bánya- Energia és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Nógrád Megyei 
Bizottsága, a Salgó Termé szetbarát 
Egyesület, a Magyar Kommunista 
Munkáspárt Salgótarjáni Elnöksége és a 
POFOSZ városi elnökségének képviselői. 

A 64 évvel azelőtti eseményeket Páles 
Lajos, a Szabadidős Klubok Nógrád 
Megyei Szövetségének tiszteletbeli titká-
ra idézte fel a szép számú hallgatóság 
előtt. Szólt az ország háború utáni helyze-
téről, a szétbombázott településekről, vas-
útról, hidakról, az egekbe szökő infláció-
ról, az éhínségről. Az ország újjáépítésé-
hez az üzemekében a termelés megindítá-
sához, az otthonok helyrehozásához ener-

honoknak. A tatabányai bányászokkal 
vívott versenyt a nógrádiak nyerték. A 
legjobb üzemek között több nógrádi - így 
a karancskeszi Jenő akna, Karancs-lejtős 
és Szorospatak is ott volt.

A széncsatának nagy visszhangja volt 
az országban. Nem csak azért, mert a 
szén megindította az üzemeket, fényt és 
meleget vitt az otthonokba. Azt is meg-
mutatta, hogy a bányászokban van elég 
erő, hit és akarat az ország megmentésé-
re, a súlyos gazdasági gondok leküzdésé-
re.

A megemlékezést a bányásztok szak-
szervezete, valamint a bányász hagyomá-
nyokat ápoló Salgó Természetbarát 
Egyesület szervezte. A résztvevők mind-
egyike emléklapot kapott és lehetőséget 
arra, hogy végigjárják a bányamúzeum 
földalatti kiállítóhelyét, az egykori salgó-
tarjáni József lejtaknát.

- vincze -

Nincs új a Nap alatt?

„A mozgalom utolsó érve

„Pusztába kiáltott szó

Nógrádiak a bükkábrányi
külfejtésen

Ünnepélyes 
tanévnyitó 

Ha én szakszervezet volnék…

Nógrádi bányászok az ország
újjáépítéséért

A széncsatára emlékeztek Salgótarjánban
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párbeszédet, az egyeztetést, a konzultá-
ciót. Ennek pedig jól kialakult rendszere 
volt az elmúlt húsz évben az országos 
szinttől, a középszinten át, egészen a 
munkahelyi szintig. Meggyőződésünk, 
hogy az ország eredményeiben fontos 
szerepet játszott, hogy volt egyeztetés a 
szereplők között, volt párbeszéd, és 
igyekezett mindenki a legjobb tudása 
szerint a legjobb megoldásokat megtalál-
ni. Akár munkahelyeken volt szó a mun-
kahely működésével, bérekkel, bérmeg-
állapodásokkal kapcsolatban, akár 
középszinten, de országos szinten is 
megtörtént az egyeztetés. A jelenlegi 
hatalom ezt nem értéknek, hanem 
kimondottan nyűgnek tartja, le akarja 
rúgni magáról. Senkivel nem akar egyez-
kedni. Tévedés ne legyen. Nemcsak a 
szakszervezetekkel, a munkavállalókkal 
nem akar egyeztetni, hanem senkivel 
sem. A gazdaság szereplőivel sem. 

Ami különösen bántó, hogy amikor a 
munkavállalók és azok képviselőinek, 
szervezeteinek, a szakszervezetnek a 
nyílt ellehetetlenítése folyik, a munkálta-
tók csendben vannak, nem tiltakoznak. 
Ez nagyon nagy félreértés a részükről. 
Azt már felismerték, hogy a háromoldalú 
egyeztetés különböző szintjeinek és for-
máinak a felszámolása nagy baj, mert ez 
a rendszer jól működött húsz éven 
keresztül. De ugyanilyen nagy baj, ha a 
munkahelyeken sem lesz meg az érdemi 
párbeszéd lehetősége. 

Még egyet szeretnék hangsúlyozni. 
Nem a szakszervezetek, mint szerveze-
tek önérdekéről van szó! A munkavállaló 
marad kollektív védelem nélkül. Ha 
nincs tisztségviselő, aki felkészülten és 
tárgyalóképesen tudja az érdekegyezte-
tés asztalához vinni a munkavállalók 
véleményét, akkor nem lesz kollektív 
védelem. Márpedig a mostani szabályo-
zás a munkahelyi tisztségviselőknek 
nem akarja biztosítani a munkaidő-ked-
vezményt. Minimálisra, gyakorlatilag 
egy emberre kívánja szűkíteni a munka-
jogi védelmet. Ezek a törekvések nem 
szólnak másról, mint ellehetetleníteni a 
szakszervezetek működését. Ez hatalmas 
öngól a kormány részéről is. Mert nincs 
az a hatalom, amely önmagától mindent 
megoldana. Ráadásul beleavatkozik egy 
olyan szférába, amibe nem kellene. Ahol 
az állam a tulajdonos, ott még kemé-
nyebben akar beleszólni. Ha ilyen lesz a 
törvényi háttér, végképp megszűnik a 
problémákat kezelni tudó, érdemi párbe-
széd. 

Az nyilvánvaló, s ezzel tisztában 
vagyunk, hogy nem lehet minden elem-
hez végletesen ragaszkodni. A magyar 
szakszervezetek – ennek korábbi évek-
ben tanújelét adták -, érdemleges párbe-
szédben kompromisszum-készek. Az 
MSZOSZ-ről nem lehet azt mondani, 
hogy konfliktuskereső, sztrájkot szerve-
ző, utcára rohangáló szervezet. Mindig a 
megállapodást keressük. 

S van egy nagy veszélye annak, ha ezt 
a törvényt a tervezetnek megfelelően 
fogadják el. Nem magunktól megyünk 
az utcára, hanem kikergetnek minket. Ez 
nagy különbség. Ha elveszik az eszköze-
inket, azokat, amelyek a normális együtt-
működés és párbeszéd hátterét biztosít-
ják, akkor nem marad más lehetőségünk, 
mint az utca. Ha azt hiszi a jelenlegi 
hatalom, hogy a szakszervezetek szétve-
rése az út ahhoz, hogy azt csináljon a 
dolgozókkal, amit akar, nagyot téved. A 
munkavállalói érdekek akkor is meg 
fognak jelenni, de nem szervezetten, 
rendezetten, felkészülten, keretek között, 
hanem ad hoc jelleggel, indulatból, szél-
sőséges formában. Durva történelmi 
hasonlattal élve eljöhet a géprombolás 
ideje. Holott éppen az a fejlődés útja, a 
munkaügyi kapcsolatrendszer arról szól, 
hogy a géprombolástól eljutottunk a pár-
beszédig, a munkavállalók információs, 
konzultációs jogáig. Egy olyan értékig, 
amit most ez a kormány megkérdőjelez. 
Nem lehet az a cél, hogy visszamenjünk 
a kezdetekhez.

Pataky Péter
az MSZOSZ elnöke

Az MSZOSZ Díj és Érdemérem 
átadását  régebben a Benczúr szálló-
ban, Postás Művelődési házban, 
Fészek klubban, utóbb a székházban 
rendezték szép műsorral egybekötött 
ünnepség keretén belül. 2008-ban 
azonban kivételes év volt, akkor az 
óbudai textilmúzeumban tartották az 
ünnepséget. Abban az évben ugyanis 
a múzeum MSZOSZ Díjas lett. Meg is 
érdemelték, olyan lelkes csapat mun-
kája az a múzeum, hogy példát lehet 
venni róluk. 

Magyarországon a textilipar olyan 
hagyományos iparágnak számít, hogy 
szinte egyidős a textília felfedetésé-
vel.  Ez a múzeum ennek állít emléket, 
összegyűjtötték ide a megszűnt válla-
latok gépeit és minden eszközt, amely 
a textiliparban előfordult. De vannak 
itt vállfák, gombok, gyűszűk, vasa-
lók, legyezők. Folyamatosan érkeznek 
a felajánlások, és folyamatos a begyűj-
tés is. Minden érdekli őket, ami az 
iparággal kapcsolatos, régi és új esz-
közöket egyaránt várnak, hiszen olyan 
gyorsan fejlődik a technika. Olvastam, 
hogy a múzeum igazgatója Vajk Éva 
-2001 óta vezeti az intézményt- 
Podmaniczky –díjban részesült. 
Gratulálunk. Vajk Éva eredetileg ipar-
művész, de textilrestaurátor is, törhe-
tetlen energiával mindig azon mun-

Palkó Lászlóné, Margitka, 
a Dél-Dunántúli régió 
legjobb nyugdíjas SZB 
titkára kitüntetés jogos 
tulajdonosa, olvastam a 
Tolna megyei népújság-
ban az életútjáról szóló 
írást, melyhez ez úton is 
gratulálok. Több mint 
harminc éve ismerjük 
egymást, ezért tudom, 
hogy jó helyre került ez a 
szép kitüntetés.

- Hogy van az, hogy te 
mindig jó kedélyű vagy? 
– kérdezem Margitkát.

- Jó géneket örököltem, 
mindenben a jót nézem, 
nem kesergek a régmúlton, de nem 
voltam mindig ilyen barátkozó ember. 
Ha nem szólítottak meg, én nem kez-
deményeztem beszélgetést a munkahe-
lyemen sem. Később, amikor SZB tit-
kárrá választottak, akkor kezdtem 
kinyílni és azóta is barátkozós vagyok, 
mindenkivel tudok beszélgetni egy pár 
szót.

- Régebben egy nehéz nap után invi-
táltál a lakásodra bennünket, kérdez-
ted – na, bírjátok a negyedik emeletre? 
Mi nekiindultunk, lassan, fáradtan- az 
első emeletnél azt mondtad: na, jól 
van, ha fáradtak vagytok, akkor men-
jünk be ide. Ugyanis az elsőn laksz.

- Jaj, igen ezt többekkel is eljátszot-
tam, mindenki beugrott. Én ilyen 
vagyok, minden szóról egy vicc jut 
eszembe, hát nem szebb az élet, ha 
nevet az ember?

- És a lakásod, szép otthonos, de ami 
nekem kicsit meglepő volt, az a sok 
tornaszer.

- Hát igen, az van bőven, szeretek 
mindent kipróbálni, naponta többször 
is tornázom, kell az. Én nem könyöklök 
az ablakban, sosem tettem.

Két fiam, három „fogadott” lányom 
- két menye és az utódja, a mostani 
Samsonites SZB titkár - hat unokám 
van. Fiaimat és unokáimat is én tanítot-
tam meg úszni, biciklizni, pingpongoz-
ni, kártyázni. Mindig van mit tennem.

Hét közben főzök, hét végén „men-
zán” eszem-vagy egyik, vagy másik 
fiaméknál. Sokszor vagyunk együtt, de 
nincs nap, hogy ne beszélnénk telefo-
non.

- Hallom, már internetezel is.
- Igen, már régen használok számító-

kálkodik, hogy lehetne érdekesebbé, 
látogatottabbá tenni a múzeumot.

Óbuda, Lajos utca Goldberger épü-
lettömb barokk szárnya, ahol 1784-
ben Goldberger Ferenc a textilkikészí-
tőjét megalapította. Érdemes elláto-
gatni annak is aki már járt itt, hiszen 
mindig van új látnivaló is. A kiállítá-
sok mellett tanfolyamok is indulnak, 
például foltvarró, ami mostanában 
nagyon divatos foglalatosság.

Augusztus elején a szombathelyi 
televízió egy újabb textilmúzeum 
megnyitásáról számolt be.

Kőszegen a Latex textilgyár 
és  posztógyár volt- fénykorukban 
majd háromezer embernek, családnak 
adott megélhetést-azóta a posztógyár 
a földdel egyenlő- helyén posztógyári 
emlékhely, és egy 50 négyzetméteres 
ipartörténeti múzeum hirdeti, hogy 
Kőszegen komoly múltja van a textil-
művességnek. Írásos emlékek bizo-
nyítják, hogy  már 1504-ben céhbe 
tömörültek a vászonszövő takácsok. 
A bútorszövet gyár 1880-ban épült, a 
posztógyárat 1918-ban alapították.

2009-ben a város a civil szerveze-
tekhez fordult, hogy Kőszeg még fel 
nem tárt értékeinek, hagyományai-
nak, kulturális örökségének feltárásá-
ban segítsenek. Az ötletgazda a 74 
éves P. Burus Gyula a Latex fődiszpé-

A munkatörvénykönyv-tervezet most 
még csak egy szakmai szöveg, de e cikk 
megjelenésekor már lehet, hogy elfoga-
dott törvény. A kormány azt a célt tűzte 
ki, hogy olyan új munkatörvénykönyv 
szülessen, ami egyrészt biztosítja a fog-
lalkoztatás rugalmasságát, másrészt 
figyelmemmel van a munkavállalók 
szociális igényeire. Azt is megfogalmaz-
ták, rögtön a tervezet elején, hogy figye-
lembe kell venni a munkáltatók gazda-
sági érdekeit és a munkavállalók szociá-
lis érdekeit. Mi pedig azt gondoljuk, 
hogy a munkavállalóknak gazdasági 
érdekei is vannak, ez nem egy segély-
szervezet és ilyen értelemben nem szo-
ciális biztonságról van szó, hanem a 
gazdasági érdekeink is fontosak. 
Alapvetően az a bajunk a törvénnyel, a 
mögöttes szellemmel, hogy egy amúgy 
is egyensúlytalan helyzetben, ami a 
munkáltató és a munkavállaló között 
fennáll, a munkáltatói oldal pozícióit 
akarja erősíteni, tehát ott erősít, ahol 
eleve erősek. Ez akkor érhető tetten, 
amikor a viszonyok egy részét a klasszi-
kus polgári szerződések világához 
hasonlóan akarja szabályozni, azaz úgy 
tesz, mintha azonos erejű felek állapod-
nának meg. Kiszolgáltatott viszonyok 
vannak, s ez nemcsak a nagyvállalati, jól 
szervezett munkahelyek szabályozása, 
hanem bizony a kis, közép és mikro 
vállalkozásokra is érvényes, s pontosan 
tudjuk, hogy ott nagyon kiszolgáltatot-
tak a munkavállalók. Lehet úgy tenni, 
hogy becsukjuk a szemünket és azt 
mondjuk, hogy itt egyenlő felek állapod-
nak meg, s felnőtt magyar állampolgár 
csak meg tudja mondani, hogy neki mi 
az érdeke, de ez önámítás, hiszen egyér-
telmű, hogy itt a munkáltatók felé billen 
a mérleg. Nem véletlenül van mindenütt 
a világban olyan munkaügyi szabályo-
zás, ami a munkavállaló oldalán áll. 
Azért, hogy ezt az egyensúlyi helyzetet 
fenntartsa. 

A munkáltatók persze nagyon örülnek 
annak a törekvésnek, hogy legyen 
olcsóbb a foglalkoztatás. Sokszor hallot-
tuk már az utóbbi napokban a kormány-
főtől, a kormányoldalról, hogy nem célja 
a munkatörvénykönyvének, hogy csök-
kenjen a munkavállalók jövedelme. Mi e 
mögött nagyon konkrét politikai szándé-
kot is látunk. Ha a magyar gazdaság, a 
költségvetés mai helyzetében, nem képes 
más módon anyagi előnyöket adni a 
munkáltatóknak, vagy könnyíteni a 
működésüket, csökkenteni a költségei-
ket, mondjuk adó, járulék oldalon, akkor 
megteszi ezt a munkajogi szabályozás-
nál, s mindezt leönti azzal a csoki máz-
zal, hogy lám, rugalmasabb lesz a foglal-
koztatás. Itt nem a rugalmasságról van 
szó, hanem hogy olcsóbb legyen. 
Konkrét példát mondok. Az, hogy fizete-
tek-e valamire pótlékot, vagy nem, az 
nem azt mutatja, hogy rugalmasabban 
foglalkoztatom a munkaerőt, csak arról 
van szó, hogy olcsóbban. Nagyon kilóg a 
lóláb. Azért lóg ki, mert láthatóan ez a 
kormányzat, amikor hatalomra készült, 
meg a kormányzása elején, sok illúziót 
keltett a vállalkozásokban is. Jelentős 
adócsökkentéseket ígért, hogy majd attól 
lesz versenyképes a gazdaság. Mivel erre 
most nincs lehetőség, így próbál kedvez-
ni. A munkavállalók meg nem számíta-
nak.

A probléma persze probléma gazda-
ságpolitikailag is. (A miniszterünk által 
meghirdetett gazdaságpolitikában, a 
belső fogyasztás fog növekedést generál-
ni. Igen ám, de a belső fogyasztáshoz 
szükséges lenne a belső kereset növelé-
se, vagyis ha csökkentem a jövedelme-
ket, akkor a belső fogyasztás se fog nőni. 
Tehát azt gondolom, hogy még gazda-
ságpolitikailag is téves, hogyha a mun-
katörvénykönyvét ebből az irányból néz-
zük.)

Az OÉT szabályozási tervezetben még 
szélsőségesebben látszik az a hatalom-
gyakorlási mechanizmus, amit át akar 
ültetni a munkatörvénykönyvébe. 
Jelesen arról van szó, hogy ő nem tartja 
sem szükségesnek, sem értékesnek a 

gépet, eddig csak játszottam rajta, de 
az is jó agytorna ám! Mert nemcsak a 
testnek, az agynak is kell a torna. 
Egész életemben sokat tanultam, min-
dig munka mellett. Képzeld Laci fiam-
mal egyszerre érettségiztem, együtt 
„tanultunk, készültünk” a vizsgára. Én 
akkor visszaváltoztam diákká, sakkoz-
tunk, kártyáztunk, mindent csináltunk 
mi csak nem a tételeket. Azért mind-
ketten éretté váltunk. Ja és igen, azt 
sajnálom, hogy nem kezdtem előbb a 
netezést, mert nagyon élvezetes elfog-

csere volt és mára már üzemelő múze-
um van a városban. Régen is összetar-
tóak voltak a dolgozók, jó kollektíva 
volt itt, az anyaggyűjtés is közös 
munka eredménye volt, mondja Kiss 
Lászlóné, aki 16 évesen 1957-től dol-
gozott a Posztógyárban, ma a textil-
múzeumban kalauzolja a látogatókat. 
Generációk nőttek itt fel, ma is össze-
tartanak, a nyugdíjas klubban rend-
szeresen találkoznak és most már a 
múzeum is összeköti a régi jó közös-
séget.

Követendő példa a kőszegi, remél-
jük máshol is adnak helyet az ilyen 
kezdeményezéseknek. Mi tudjuk, 
hogy lelkesedésből nem lesz hiány!

Cs. Zs.

laltság. Persze még nem tudok min-
dent, de tanulom, az unokáim nagyon 
jó tanárok, mert ők nagyon értik.

- Évente többször is találkozunk, de 
Mikuláskor mindig eszembe jutsz és 
vidámság tölt el. Kérlek, meséld el a 
sztorit!

- Hát igen az már nagyon régen volt, 
de nekem is eszembe jut néha és 
mosolygok. Én már nagyobbacska lány 
voltam, amikor a soklakásos házban a 
mi családunkra került a sor, hogy 
Mikulásnak öltözzünk. Apám komoly 
ember volt- lengyel származású, de 
Németországból idejövő tímár mester-, 
ő nem akart ilyen játékban részt venni, 
hát kénytelen voltam én beöltözni 
Mikinek. Sorra jártam a lakásokat, 
persze minden gyerekről tudtam min-
dent, jót is rosszat is. Mikor a mi laká-
sunkba értem és a húgomnak soroltam 
a hibáit, ő odaállt elém és azt mondta: 
ez mind nem is igaz Mikulás bácsi, 
csak az a hülye Baba- így hívtak otthon 
- kitalálta.

Nagy nevetés közepette köszöntünk 
el egymástól, kívánva minden jót.

Kívánok önöknek is vidám baráto-
kat, mert a nevetés fél egészség. 
Margitkán ez látszik is!

- cseh -

A BDSZ Ruhaipari Tagozatának nyugdíjas alapszervezete az Idősek Napja 
alkalmából, 2011. október 4-én, találkozót szervezett a BDSZ székházban. A 
résztvevőket Varga Éva tagozatvezető köszöntötte, majd Herceg Lászlóné az 
alapszervezet titkára adott tájékoztatást a 2011. év történéseiről. Ezt követően az 
50-60 éves szakszervezeti tagságot elismerő korsók átadására került sor.

Textilmúzeum A munka törvényköny
átszabása

Egy kitüntetett hétköznapjai
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A moderátori feladatokat Dr. Horn 
János a BDSZ elnöki főtanácsadója 
látta el.

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke nyitotta 
meg a szimpóziumot. Megfogalmazta 
a szimpózium célját, azt, hogy lehet-e 
olyan feltételeket biztosítani, amely 
megőrzi a munkahelyeket, a fejlesztési 
lehetőségeknek milyen feltételek mel-
lett van lehetősége, hiszen a foglalkoz-
tatás egyik legfontosabb eleme a kiter-
melő iparágak fejlesztése.

Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Klíma- és Energia-

A majki Bányászati Múzeumban került 
megrendezésre az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület 
Bányászati Szakosztály Oroszlányi 
Szervezet szervezésében igen nagy 
szakmai érdeklődés (122 fő) mellett a 
„Bányászati szakmai emléknap a 
Márkushegyi Bányaüzem megnyitásá-
nak 35. évfordulója alkalmából” rende-
zett ünnepség.

A Bányászhimnusz elhangzása után 
a moderátori feladatot ellátó Bariczáné 
Szabó Szilvia a helyi szervezet titkára 
köszöntötte a megjelenteket. Egy – két 
kiemelés a rövid köszöntésből: „ 35 év 
meg sem látszik rajtunk. Igaz kicsit 
lefogytunk, megfogytunk és van egy 
két ránc is, amit a gondok mélyítettek, 
de ebben a Bányaüzemben 
még rengeteg erő van”…, 
„...akkor élhetjük elége-
detten az életünket, ha 
olyan célokat tűzünk 
magunk elé, amik tehet-
ségünkhöz mérten meg-
valósíthatók. Mi is lehet-
ne itt és most a nemesebb 
cél, mint az, hogy a 
Márkushegyi Bányaüzem 
40. évfordulóján is műkö-
dő, termelő üzemelés mel-
lett ismét együtt ünnepel-
hessünk Önökkel.”

Ezt követően Dr. 
Havelda Tamás a VE Zrt 
bányászati igazgatója tar-
tott a megnyitó beszédet, 
melyben bemutatta azo-

ügyekért felelős államtitkára látványos 
ábrákkal mutatta be a jelenlegi helyze-
tet és azt, hogy a klíma és energia 
területén „forradalmi” a hangulat és 
nagy versenyfutás van e téren. 
Előadásában részletesen foglalkozott a 
Kormány által 2011. júliusban elfoga-
dott „Nemzeti energiastratéga 2030” 
anyagról, melyet az Országgyűlés őszi 
ülésszakára terjesztettek be. A straté-
gia világosan, egyértelműen mutatja 
be a lehetőségeket és a hazai energia-
hordozók reális jövőképét. Ebben meg-
fogalmazásra került az ország bizton-

kat a fejlesztéseket, amelyeket a bányá-
szati munkák területén elértek, külön 
kiemelve a retrofitot és az Európában 
egyedülálló földalatti osztályozást 
amelyet a társaság maga tervezett, és 
valósított meg.

A pohárköszöntőt Vicsai János a VE 
Zrt Márkushegyi Bányaüzem felelős 
műszaki vezető helyettese tartotta.

Tizenöt perces filmben mutatták be 
a harmincöt éves Márkushegyi 
Bányaüzem életét a tervezéstől napja-
inkig, majd múzeumi tárlatvezetésre 
került sor.

A program fehér asztal -, majd a 
csodálatos idő adta lehetőség miatt, a 
szabadban folytatódott.

H. J.

hozhatja a szakma kultúrát.
Dr. Faragó Tibor, címzetes egyete-

mi tanár, Kerényi A.Ödön, az MVM Rt 
ny. vezérigazgató-helyettese (írásban 
küldte meg), Juhos László, a Reális 
Zöldek Klub elnöke és Dr. Reményi 
Gábor, okleveles bányamérnök hozzá-
szólása után, Rabi Ferenc a zárszóban 

fontos láncszeme, a képviselő, akármi-
lyen ok miatt, ebben a munkában nem 
kíván részt venni, súlyosan sérti az őt 
megválasztók érdekeit.

Az alábbi levél arról szól, hogy a 
munkavállalókat képviselő szakszer-
vezet vezetése és az emberek bizalmá-
ból megválasztott országgyűlési kép-
viselő felfogása, a kölcsönös tájékozta-
tást illetően, markánsan eltér egymás-
tól, és sajnálatosan tükrözi a kormány 
szakszervezetekről, munkavállalókról 
alkotott álláspontját.

Csak remélni tudjuk, hogy talán 
nem erről van szó! 

Hámori István Péter
főszerkesztő

Üdvözlettel:
Medveczki Zsolt
MEVISZ titkár

Jó szerencsét!
Pápis László

ME Zrt BDSZ titkár

A munkavállalói érdekvédelem ered-
ményességének elengedhetetlen bizto-
sítéka a felek közötti konzultáció, a 
kétoldalú érdekegyeztetés, a kölcsönös 
információcsere. Ha ez hiányzik, fel-
borul az egyensúly, sérül a tájékozó-
dás és tájékoztatás teljessége, fél infor-
mációk és találgatások lépnek a rend-
szerbe, s a bizonytalanság rossz dolgo-
zói közérzetet és téves döntéseket 
indukál. 

A munkavállalói érdekképviseletek 
kötelessége, hogy minél teljesebb körű 
információval lássák el a dolgozókat, a 
jelenüket és jövőjüket érintő kormány-
zati és regionális tervekről, elképzelé-
sekről és döntésekről. Ha e rendszer 

ságos energiaellátása, a környezetvé-
delmi szempontok és a megfizethető-
ség összhangjának lehetősége.

Dr. Árki Pál, a Freibergi Bányászati 
Akadémia e területen dolgozó vezető 
szakértője előadásában részletesen 
ismertette az ott folyó munkát, a szén 
szerepét a kőolajkorszak után, az ott 
folyó kísérleti projekteket. Tájé-
koztatást adott arról, hogy az 
Akadémián egy hetes angol nyelvű 
képzést tartanak e témában, melyre a 
világ minden tájáról lehet jelentkezni 
(részletes érdeklődés e sorok írójánál).

Az előadások után két korreferátum 
hangzott el.

Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Állami 
Földtani Intézet -, és a Magyar Állami 
Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet igaz-
gatója bemutatta az intézetekben folyó 
munkát.

Derekas Barnabás, a Mátrai Erőmű 
Zrt bányászati stratégiai igazgatója 
bemutatta a visontai -, és bükkábrányi 
bányászat jelenlegi helyzetét és azt, 
hogy milyen gondokat fog jelenteni a 
várható kvótarendelkezés, mely veszé-
lyezteti a foglalkoztatást és veszélybe 

kiemelte, hogy szakszervezet több 
évtizede képviseli a bányászati mun-
kahelyek megőrzését és fejlesztését. 
Ennek alapja a tudás, a tapasztalat és 
azért is nagy örömmel és köszönettel 
fogadta, hogy a szakma kiválóságai 
tisztelték meg a szakszervezet által 
kezdeményezett és lebonyolított szim-
póziumot. Kiemelte az állami szabá-
lyozó munka fontosságát, ami segítheti 
a folyamatokat és fontosnak ítélte meg 
a kedvezményes kvótajuttatást – az új 
technológia bevezetésig - az átmeneti 
időre. Kezdeményezte az ilyen jellegű 
munka tovább folytatását a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal vezeté-
sével és felajánlotta, hogy szakszerve-
zetünk kész további szimpóziumokat 
tartani, már e témában (Freiberg, 
Drezda, Szászország) kezdeményező 
lépéseket tett.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
„Magyar Energetika” szakmai lap 
2011. évi 3. és 4. számában számos, e 
témában szereplő, írás jelent meg.

Bencsik János és Dr. Fancsik Tamás 
előadása a http://www.banyasz.hu/
aktualis.html hírek - ben olvasható. 

Dr. Horn János

„Szénpózium” a BDSZ-ben

Harmincöt éves
a Márkushegyi Bányaüzem

Levél a képviselõhöz

Balázs József országgyûlési
képviselõ részére

2011. szeptember 16-án a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) székházában rendezte 
meg igen nagy szakmai érdeklõdés mellett „A szén, ezen 
belül a tisztaszén-technológia szerepe a nemzeti energia-
stratégiában” címû szimpóziumát. A tanácskozáson az 
MTA több tagja, az Energia Világ Tanács magyar képviselõi, 
emeritus professzorok, egyetemi tanárok, egyetemek 
képviselõi, szakmai társaságok vezetõi, képviselõi, szak-
mai tudományos – és társadalmi egyesületek képviselõi, 
szakszervezetünk tagjai, a média képviselõi vettek részt.

Tisztelt Képviselő Úr!
Szeptember elején beszéltünk arról, hogy Gyöngyösön a bányász szakszervezeti 

székházban tartunk egy konzultációt, melyre a Mátrai Erőmű Zrt 2400 fős kollektí-
vája részéről kb. 20 főt szerettünk volna meghívni. Három témában kértük a konzul-
táció lehetőségét, melyekre Ön igent mondott:

A Munka Törvénykönyv változása
A nyugdíjtörvény változása
A társaság jövőképét meghatározó magyarországi energiapolitikával kapcsolatos 

álláspont.
Akkor Ön azt kérte, hogy várjuk meg a FIDESZ frakció háromnapos kihelyezett 

ülését és utána egyeztessünk időpontot. Ezt az időpontot szeptember 22-én 14 órára 
beszéltük meg, amelyen a bányász- és villamos kollégák közül 25 fő vett volna részt.

Nagyon vártuk a beszélgetést, mert szerettük volna tudni az álláspontját a fent 
említett témákkal kapcsolatban. Ezt a konzultációt Ön a találkozó napján 1345 óra-
kor lemondta arra hivatkozva, hogy a MEH- be kell mennie 15 órára - megjegyez-
zük, hogy mivel későn történt a találkozó lemondása, így nem minden kollégát tud-
tunk értesíteni, így tíz fő megjelent a helyszínen. Ön akkor azt ígérte, hogy szeptem-
ber 29-én 14 órakor biztosan találkozunk. 

Ebben az időpontban mi újra a találkozó színhelyén vártuk a Képviselő Urat.
Sokan mondták előtte, hogy úgysem fog eljönni, de mi bíztunk benne, hogy ott 

lesz, mert úgy gondoltuk, hogy Önt, mint a körzet országgyűlési képviselőjét érdek-
li, hogy több mint 2400 főnek, több mint 2000 családnak és közel tízezer embernek 
megélhetést biztosító társaság jövője hogyan fog alakulni.

Vártunk Önre 15 óráig, de telefonon sem értesített bennünket, hogy nem tud eljön-
ni. Ebből arra következtettünk, hogy annyiba sem nézte a megjelenteket és rajtuk 
keresztül azt a közel tízezer embert, hogy részt vegyen a megbeszélt konzultáción. 

Nem értjük, hogy ha a Képviselő Úr nem akart eljönni a találkozóra, akkor miért 
nem közölte ezt velünk nyíltan.

Kérjük a Képviselő Urat, hogy ne felejtse el, hogy ezek az emberek nem csak 
munkavállalók, hanem választópolgárok is, és a többségük a 2010. évi képviselői 
választáson Önbe helyezte bizalmát!

Mindkét szakszervezet pártpolitika semlegességet vall magáénak. Ugyanakkor a 
munkavállalókat érintő jogszabályok alkotásánál megkerülhetetlen a törvényhozók 
tudomására hozni az érdekképviseleti véleményt, illetve az érveinket lehetőleg „élő-
egyenesben” ismertetnünk szükséges.

Jelen pillanatban úgy értékeljük, hogy Ön ettől az eszmecserétől elzárkózik, amit 
mi sajnálattal veszünk tudomásul, és a munkavállalókat erről vagyunk kénytelenek 
tájékoztatni!

Visonta, 2011. szeptember 30. 
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kítását, az egyes biztosítási és pénztárpi-
aci termékek iránti ügyféligények össze-
hangolt koncepció mentén, közös csator-
nákon keresztüli, az együttműködésből 
fakadó szinergiák kiaknázásával minél 
költséghatékonyabb módon történő 
kiszolgálását.

A CIG Pannónia Életbiztosító a VIT 
Nyugdíjpénztárral hosszú távú stratégiai 
együttműködésre vonatkozó szándéknyi-
latkozatot írt alá 201 l. március 30-án. 201 
I. május 17-én a két társaság aláírta a 
hosszú távú stratégiai együttműködési 
megállapodást. A megállapodás a VIT 
Nyugdíjpénztár 2011. május 24-én meg-
tartott küldöttgyűlésének jóváhagyó hatá-
rozata alapján lépett életbe. A VIT 
Nyugdíjpénztár a 2011. május 24-én meg-
tartott küldött közgyűlésen elfogadta a 
VIT Nyugdíjpénztár nevének „Pannónia 
Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja” 
elnevezésre való módosítását.

Milyen hozamokat ért el a Pannónia 
Nyugdíjpénztár az elmúlt években?

A Pannónia Nyugdíjpénztár magán-
nyugdíj-pénztári ágának átlagos 10 éves 
hozamrátája (2001 és 2010 között) az aláb-
biak szerint alakult: klasszikus 7,54, 
kiegyensúlyozott 7,90, növekedési 8,30.

A Pannónia Nyugdíjpénztár önkéntes 
nyugdíjpénztári ágának átlagos 10 éves 
hozamrátája (2001 és 2010 között) az aláb-
biak szerint alakult: klasszikus 8,14, 
kiegyensúlyozott 7,84, növekedési 8,37.

A hazai magánnyugdíj-pénztárak növe-
kedési portfoliójának a 2001 és 2010 
közötti átlagos 10 éves hozamrátáját 
tekintve a Pannónia Nyugdíjpénztár 
magánpénztári ágának növekedési portfo-
liója érte el a legjobb eredményt. Az éves 
eredményeket tekintve, 2010 végén a VIT 
Nyugdíjpénztárak ismét kiváló hozam 
eredményekről adtak számot.

A hazai önkéntes ágazati összehasonlí-
tás a nagyszámú piaci szereplő és az átte-
kinthetőség okán csak a nagyobb - 6 mil-
liárd forint feletti - vagyonnal rendelkező 
pénztárakat tartalmazza. A 10 éves átlag-
hozam sorrendjében a Pannónia 
Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágaza-
tának klasszikus portfoliója a 2., a 
kiegyensúlyozott portfoliója a 3., míg a 
növekedési portfoliója a 2. helyen szere-
pelt, a pénztár tehát megőrizte az elmúlt 
évben megszerzett kiváló pozícióit. A tíz-
éves reálhozam tekintetében előrelépett a 
pénztár: mindegyik portfoliója javuló tel-
jesítményt mutat az előző évhez képest.

Magánpénztári hozamok
A 10 éves átlaghozam sorrendjében a 

Pannónia Nyugdíjpénztár magánpénztári 
ágának klasszikus portfoliója a 7., a 
kiegyensúlyozott portfoliója a 4., míg a 
növekedési portfoliója az l. helyen szere-
pelt a 18 pénztárból.

Tisztelt Érdeklődők, Pénztártagok!
Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár és 

a Postás Magánnyugdíjpénztár 2011. 
október dátummal beolvadás útján egye-
sült a Pannónia Nyugdíjpénztárral.

A Pannónia Nyugdíjpénztár, mint álta-
lános jogutód ezen időponttól kezdődően 
teljes körűen átveszi a jogelőd Évgyűrűk 
és Postás teljes meglévő tagságát, nyil-
vántartását, és vagyonát.

A beolvadási folyamat teljes egészében 
a PSZÁF engedélyező határozatával fog 
lezárulni, amely várhatóan 2-3 hónapon 
belül történik meg.

A pénztárak egyesüléséhez az érintett 
pénztáraknak un. vagyonmérleg terveze-
tet kellett elfogadnia. 

Mit kell tennie az Évgyűrűk és a 
Postás Magánnyugdíjpénztár tagjai-
nak? Hogyan folytatható a pénztártag-
ság?

A jogelőd pénztárak tagjainak nincsen 
teendőjük, tagsági jogviszonyuk teljes 
jogfolytonossággal folytatódik a jogutód 
Pannónia Nyugdíjpénztárban. Személyes 
adataik migrációja október 7-ig, egyéni 
számla adataik pedig október 17-ig folya-
matosan kerülnek át a jogutód Pannónia 
nyilvántartó rendszerébe. A jogelőd pénz-
tárak tagjainak a jogutód Pannónia un. 
tagsági okiratot fog küldeni a migráció 
befejezését követően a jogutódlás igazolá-
sáról.

Habár mindent megtesznek az érintett 
pénztárak a folyamat zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében, azonban nem 
zárható ki, hogy az első időszakban eset-
leges fennakadások történhetnek, de 
folyamatosan dolgozunk az átállás teljes 
körű megvalósításán.

A pénztár működésének legfontosabb 
dokumentuma az alapszabály, amely elér-
hető az alábbi linken:

http://www.pannonianyp.hu/userfiles/
file/doks/alapszabaly_20l l_09_29.pdf

A további pénztári szabályzatok elérhe-
tőek itt: http://www.pannonianyp.hu/
adatok--szabalyzatok/szabalyzatok

A tagok kérdéseikkel és kéréseikkel a 
Pannónia Nyugdíjpénztárhoz fordulhat-
nak az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Nyár 
u. 12.

Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 50. 
Telefonszám: (I) 478-4000 Fax: (1)322-
2675

Nyitva tartás
Hétfő - Szerda: 800- 1630
Csütörtök: Személyes ügyfélszolgálat 

800 - 1700 Telefonos ügyfélszolgálat (06-
1-478-4000) 1700-2000

Péntek: 800- 1600
Elektronikus elérhetőségek
Internet: www.pannonianyp.hu 
Üzenet: http://www.pannonianyp.hu/

uzenet-az  ugyfelkozpontnak
Az adatok migrációját követően - vár-

hatóan október végétől - az egyéni szám-
lák lekérdezhetőek lesznek a jogelőd 
pénztár tagjai számára is az alábbi elérhe-
tőségen: https://poital.pannonianyp.hu/
portal/Tag/MgLogin.aspx

A tagsági jogviszony tehát külön intéz-
kedés nélkül a Pannónia Nyugdíjpénztár 
magán ágazatában folytatódik, természe-
tesen a tagsági viszonnyal kapcsolatos 
jogok (pl. átlépés) ezt követően is gyako-
rolhatók.

Habár az egyesülés nem érinti az eset-
legesen meglevő önkéntes pénztári tagsá-
gokat, azonban megfontolásra javasoljuk, 
hogy esetlegesen átlépéssel önkéntes 
pénztári tagságot is létesítsenek a 
Pannónia Nyugdíjpénztárban a beolvadó 
pénztárak tagjai. Ennek előnyeiről a 
későbbiekben olvashatnak.

Mi történik az Évgyűrűk és a Postás 
Magánnyugdíjpénztár tagjainak 
vagyonával?

A jogelőd pénztárak tagjainak vagyo-
nát a Pannónia Nyugdíjpénztár kezeli a 
továbbiakban, a Pannónia 
Nyugdíjpénztárnál érvényben lévő befek-
tetési politika alapján. Ez azonban már 
nem jelent lényegi változást a szeptember 
végi állapothoz képest, mert a beolvadó 
pénztárak vagyonkezelői már a beolva-
dást megelőző két hétben is ezen befekte-
tési politika mentén alakították át a befek-
tetések szerkezetét.

A befektetési politika elérhető ezen a 
linken: http://www.pannonianyp.hu/
u s e r f i l e s / f i l e /d o k s / B e f e k t e t e s i _
politikamagan.pdf

A Pannónia Nyugdíjpénztár saját szer-
vezete végzi a vagyonkezelést, a vagyon 
egy hányada azonban vagyonkezelőkhöz 
is kihelyezésre kerül. A beolvadást köve-
tően a Pannónia Nyugdíjpénztár a saját 
vagyonkezelés mellett két új vagyonkeze-
lő társasággal fog együtt dolgozni: Diófa 
Alapkezelő Zrt. és Generáli Alapkezelő 
Zrt.

Hogyan kerülnek át az egyéni szám-
lák a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz?

Az Évgyűrűk és a Postás 
Magánnyugdíjpénztár a beolvadás szept-
ember 30-i fordulónapjára kiszámolja az 
elszámoló egységek árfolyamát és a tagok 
ezen pénztárakban meglévő elszámoló 
egység darabszámát ezen árfolyamon, 
piaci értéken váltjuk át a Pannónia 
Nyugdíjpénztár elszámoló egységeire.

A fordulónapon a két pénztárnál a tag 
egyéni számlájának piaci értéke meg-
egyező, de az elszámoló egységek árfo-
lyamának különbözősége miatt ez más 
elszámoló egység darabszámot ér.

Az ezt követő napokon az egyéni szám-
la piaci értéke már a jogutó pénztárnál 

megképzett elszámoló egység darabszám 
és árfolyam szorzata alap án képződik.

A beolvadás az egyéni számlák szint-
jén tehát semmilyen költséggel és levo-
nással nem jár, a fordulónapon azonos 
piaci értéket képez mind a jogelőd, mind 
a jogutód pénztárnál.

Hogyan kell fizetni a jövőben a 
magánpénztári tagdíjakat?

A jelenlegi szabályozás alapján a 
magánpénztári tagdíj 2011. december l-től 
a bruttó munkabér 10%-a, amelyet a mun-
káltató von le és ő is vallja be a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal közreműködésével a 
magánpénztár számára, a tag javára. A 
jogutódlással ez a kérdés automatikusan 
rendeződik, hiszen mind a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, mind a össze munkáltató 
hivatalos értesítést kap a jogutódlás 
tényéről, ez alapján kell majd eljárniuk, a 
tag ebből az eljárásból semmit nem fog 
érzékelni.

Az említett időpont előtt nem keletke-
zik tagdíjfizetési kötelezettség, csupán 
esetleges múltbeli tagdíjak korrekciója 
történhet, de a jogutódlás miatt ez auto-
matikusan fog történni a jogelődök és 
jogutódok között.

Hogyan kapnak egyéni számla értesí-
tőt az Évgyűrűk és a Postás pénztárta-
gok?

A 2011. évről a beolvadó pénztárak 
tagjai 2012. február 28-ig 2 db számlaér-
tesítőt fognak kapni:

- 2011. január l - szeptember 30 közötti 
időszakról a jogelőd pénztárnál meglévő 
számlájukról, 2011. szeptember 30 - dec-
ember 31 közötti időszakról a Pannónia 
pénztárnál meglévő számlájukról.

A TB-be átlépett pénztártagok a 2011. 
évről már megkapták az egyéni számlaér-
tesítőjüket a vonatkozó jogszabályok 
alapján.

Mi történik a jogelőd pénztárak 
TB-be visszalépett tagjaival, illetve a 
reálhozamukkal?

Az érintett pénztárak a reálhozam kifi-
zetéseket már lebonyolították, jelenleg az 
esetleges hibás címadatok miatt visszaér-
kezett összegek kifizetése zajlik. 201 I. 
október l-tői az ilyen visszaérkezett 
összegeket már a jogutód Pannónia 
Nyugdíjpénztár folyósítja a jogelőd pénz-
tár tagjai számára is 2011. november 
30-ig. Az ehhez szükséges eljárásrendet 
az érintett pénztárak kidolgozták.

Mit lehet tudni a Pannónia 
Nyugdíjpénztárról?

A Pénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 
1994 decemberében alakult a villamos-
energia-ipari nagy munkáltatók valamint 
az érdekképviseletek kezdeményezésére 
és támogatásával. Az 1997-es magánpénz-
tár-alapítással a zárt iparági pénztárból 
egy úgynevezett nyílt pénztár lett: minden 

ágazatában szabaddá vált az út a belépés-
re. A pénztári tagok létszáma dinamikus 
bővülést mutatott: az alakulást követő első 
év végére már 22 ezer, 2010. év végén 
pedig 38,9 ezer tagja volt az önkéntes, 
valamint a magánpénztári ágnak össze-
sen. Mind a létszámot, mind a látványos 
ütemben gyarapodó vagyont tekintve a 
legnagyobb nyugdíjpénztárnak számított.

A kezdeti hozzájáruláson kívül, a pénz-
tár, támogatást nem kap. Az alacsony 
működési hányad ellenére a pénztár nem 
költi el teljesen a működési tartalékon 
képződött összegeket, ez a záloga a hosz-
szú távú, biztonságos és kiegyensúlyozott 
működésnek. A magán ágazatban a befi-
zetések 99,1%-a, az önkéntes ágazatban a 
befizetések 96,0%-a kerül a tagok egyéni 
számlájára.

A 2010. év végi összesített nyugdíj-
pénztári adatokat tekintve, a hazai önkén-
tes nyugdíjpénztárak vagyona 862 milli-
árd forint volt, amelyből a VIT 
Nyugdíjpénztár önkéntes ágának 59,6 
milliárd forintos vagyona 6,9 százalékot 
tett ki. A 18 magánnyugdíjpénztár 3 102 
milliárd forintos vagyonából a VIT 
Nyugdíjpénztár magánpénztári ágának 
vagyona 21,4 milliárd forintot (0,69 szá-
zalékot) tett ki.

Az elmúlt tíz évben a pénztár hozamait 
tekintve a többi pénztár teljesítményével 
összehasonlítva az élvonalban helyezke-
dett el.

A VIT Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja-
inak létszáma 2010. december 31-én 
30.055 főt tett ki, jelenleg pedig 29.581 fős 
a tagság. A magán ágazat jelenlegi taglét-
száma 864 fő, a már eldöntött beolvadá-
sokkal októbertől 3 529 főre emelkedik.

A magán- és önkéntes nyugdíjpénztári 
piac 2010. évi jelentős mértékű átalakítá-
sát követően született meg két hazai társa-
ság, a CIG Pannónia Életbiztosító, vala-
mint a VIT Nyugdíjpénztár tervei mentén 
az a stratégiai együttműködés (továbbiak-
ban: Pénztári Stratégiai Együttműködés), 
amelynek keretében a CIG Csoport belép 
a magyarországi nyugdíjpénztári, egész-
ségpénztári, és önsegélyező pénztári 
piacra. A hazai, vezető villamosenergia-
ipari munkáltatók által megalapított VIT 
Nyugdíjpénztár (Villamosenergia-ipari 
Társaságok Nyugdíjpénztára) célja, hogy 
ágazati pénztárból országos szolgáltatóvá 
bővüljön. Az együttműködés mentén a 
tervek szerinti növekedéshez szükséges 
értékesítési erőt, hálózatot a CIG Pannónia 
biztosítja, amely társaság alapításkor 
kitűzött célja, hogy magyarországi, vala-
mint regionális viszonylatban vezető 
pénzügyi csoporttá váljon. Az együttmű-
ködő társaságok fő célként tűzték ki a 
hazai lakosság igényeire szabott, minél 
szélesebb körű szolgáltatási paletta kiala-

anyagaiból. 
Folyamatosan dolgoznak. Ugyanolyan 

hevülettel, lelkesedéssel és hittel, mint 
ahogyan, annak idején elkezdték. Küldetés 
ez, amit nehéz, de nem is kell magyarázni. 
A mi dolgunk, hogy azt kívánjuk: menje-
nek tovább a megkezdett úton, ne apadjon 
el a bennük lobogó tűz. Maradjanak a 
bányász szakmakultúra dokumentálásának 
nem csüggedő munkásai.

Én szurkolok nekik.
H.I.P. 

Van nekem két barátom, még a régi idők-
ből, Tatabányáról. A Fehér Jani és a 
Mészáros Karcsi. Fejükbe vették, anno, 
hogy márpedig ők megörökítik az utókor 
számára a hazai, még működő mélyműve-
lésű bányászkodást. Karcsi videokamerát 
ragadott, Jani fotómasinát, s belevágtak. 

Jó tízenöt éve ennek. Kettejük kitartó 
fáradozásának köszönhetően készült ren-
geteg kép és video anyag a ma már csak 
emlékeinkben élő mányi bányaüzem min-
dennapjairól, a bányászok életkörülmé-
nyeiről, a napi munkáról, a vízbányászok 
életének epizódjairól, Tatabánya város-
ának jeles eseményeiről. 

Tették mindezt úgy, hogy közben dol-
goztak. Szabadidejük nagy része ment el 
úgy, hogy ezt a hivatássá nemesedett hob-
bit végezték. Fontos dolog ez akkor, ami-
kor szinte már nincs is mit fényképezni, 
úgy megcsappant a működő bányák száma. 

Jani és Karcsi a bányász hagyományok 
őrzésének hazai nagykövetei. Én adomá-
nyozom nekik ezt a címet, mert munkássá-
gukkal kiérdemelték. 

Fehér János a tatabányai XIV/a aknán 
dolgozik, ott még elő- előveszi a fényképe-
zőgépet (dekoratív, impozáns fotóalbumot 
készített korábban „Tatabányai szén és 
vízbányászok” címmel, tanúsíthatom, hisz 

dedikált példányt őrzök belőle), de mint 
mondja, egyre kevesebb témája akad a 
konkrétan vett bányászati tevékenységet 
illetően. Ám ott vannak minden fontos 
rendezvényen, koszorúzásokon, bányász-
napi megemlékezéseken, a bányászat 
emlékeit bemutató kiállításokon, avatóün-
nepségeken. 

Most leginkább azzal foglalkoznak, 
hogy a hosszú évek során felgyülemlett 
képi és hangzó anyagokat, videofelvétele-
ket rendszerezzék, válogassák, témák sze-
rint és időrendileg is csoportosítsák. 
Technikailag is javítgatják a régi anyago-
kat, s igyekeznek megteremteni a produk-
tumok nyilvánosságát, használják az inter-
net nyújtotta lehetőségeket, számos művük 
hozzáférhető a facebook-on, honlapjukon. 
Karcsi sajnálkozva mondja, hogy annak 
idején nem törődtek az anyagok rendszere-
zésével, most mennyivel könnyebb dolguk 
lenne. Tervezik egy következő könyv 
kiadását, ehhez is megvan minden kép, 
csak össze kell rakni, s itt már megint visz-
sza is kanyarodunk beszélgetésünkben a 
rendszerbe rakás nehézségeire. Más köny-
vekbe is beledolgoztak – hat-hét könyvet 
számolunk össze -, fotókat készítettek, 
vagy meglévő fényképekből adtak illuszt-
rációt kiadványokhoz. A támogatók meg-

találása nem könnyű feladat, ma egyre 
jobban meggondolják a szponzorok, hogy 
mire adnak és mennyi pénzt.

Több cd-jük, dvd-jük van, amit magán-
kiadásban jelentettek meg, de úgy mond-
ják, hogy ez azért nem az igazi, hiszen ők 
– már az anyagiak miatt sem – nem tudják 
felvenni a versenyt példányszámban a 
hivatalos kiadókkal.

Közben nyitottak másfajta munkákra is, 
nem áll tőlük távol a tájképfotózás, sőt a 
portrékészítés sem. 

Közel harminc kiállításuk volt bányá-
szati témában, az utolsó 2009-ben. 
Helyileg a városban, de a megyében is 
több helyen, pl. Esztergomban, valamint 
Budapesten állították ki a fotóikat. Ezt a 
megjelenési lehetőséget sem hagyják par-
lagon, sőt, színesítik is azzal, hogy a kiál-
lított fényképeket vetítéssel kombinálják. 
Amúgy projektek bemutatásában is közre-
működnek, szakmai tudásukat és techniká-
jukat – amely magánerőből ugyan, de 
egyre modernebb és sokoldalúbb lesz – 
igénybe veszik mások is. 

Rengeteg emberi sors rögzült a videóra, 
s mind feldolgozásra vár. Talán most jött el 
az idő, hogy erre sor kerüljön. Adott pilla-
natban elnehezül az ember szíve, az 
együttérzés elnyomja a művészi ambíciót. 

Kell egy kis idő, míg letisztulnak a gondo-
latok, s alkalmassá válik az anyag a téma 
kifejtésére, megszerkesztésére, publikálá-
sára. Készítettek olyan interjút, ahol az 
alany kikötötte: csak öt év múlva lehet 
nyilvánossá tenni. Sorstársaik életéről van 
szó. Úgy érzik kötelességük róluk szólni, 
megemlékezni, életük folyását nyomon 
követni. Ezt teszik most, amikor hozzá-
nyúlnak az akkor felvett történetekhez, 
interjúkhoz. Készül egy összefoglaló 
válogatás az elmúlt tíz év történéseiből, 

Jani és Karesz

Tájékoztatás az Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár és a Postás 
Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba



cseh neve. - Bolgár hegység, híres 
kolostorral. 14. Szép görbék. - Bízik, 
vár. – Vívó. Az első magyar női olimpi-
ai bajnok; Berlinben, 1936-ban. (Ilona). 
15. Kollégium, diáknyelven. - Piaci 
árusítóhely. - Divat, szokás.
FÜGGŐLEGES:
1. Tévesen jegyez valamit. - Azonos 
betűk. - Magyar hadvezér a 18. század-
ban (András). 2. Gyenge bor. - A Nílus 
folyó angol neve. - Eleve. Ismert könyv-
kiadó vállalat neve is. 3. Vízen halad. - 
Epizód. - A dinamit feltalálója, tudó-
sok nemzetközi díjának névadója 
(Alfred). 4. Buktát készíthet. - Hírlapi 
műfaj. Lassan kimegy a divatból. 5. 
Ilyen gyomor is van. - Vigyáz, fel-
ügyel.6. Cáfoló, de csak félig! - Kutya 
panasza. - Az ábácében egymást követő 
betűk. 7. Pereme. - Elismerés, jutalom.
8. Norvégia fővárosa. - Tető toldaléka, 
az esővíz elvezetéséhez. - Margarin 
márkája. 9. Község Szeged és 
Kiskunfélegyháza között. - 
Görögország fővárosa. 10. Két névelő. 
- Ráérek. (Két szóval). - Al-Duna 
fele!11. A hét egyik napja. - Benzinkutas 
cég.12. Régi sláger: De ... az iskolatás-
ka. - Szimpla. 13. Irén idegen alakja. - 
Konyha tartozéka. - Vilmoska. 14. 
Húsétel kísérője. - Erdélyi község 
Sepsiszentgyörgy közelében. - Békés 
megyei városka. 15. Távolabbi tárgyat. 
- Tüntet, de csak félig! - Lékó Péter 
sportága.

Beküldendő a vastag betűs sorok 
megfejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei

Júliusi rejtvényünk helyes megfejtése 
a következő: FRAKK, VELED,  
A NŐK, TUTAJ, UNALOMMAL, 
NÁLAD.

A nyertesek: Huber Mihály, 8100 
Várpalota, Kossuth u. 4.; Káldi Béláné, 
8060 Mór, Kodály Z. u. 13.; Lőrincz 
Józsefné, 2840 Oroszlány, Rákóczi 
Ferenc u. 25.II./9.

A nyereményeket postán küldjük el.

Széken. - Csónakot hajtott. 6. Tiszta 
súly. - Árut pénzzé tesz. 7. Kishont 
Ferenc egyik könyvének címe: A tenge-
ribeteg bálna. Az Izraelben élt író 
ismertebb neve: Ephraim ... - Becsületes 
ember közlekedő helye, átvitt értelem-
ben is. (Két szóval). 8. Absztrakt svájci 
festő volt (Paul). – Nálunk, az utcán. - 
Élelmesen és kitartóan gyűjtögető rág-
csáló. 9. Ne csak egyet! (Két szóval). - 
Amerikai város. Hazánktól délre békét 
garantáló egyezmény aláírásának szín-
helye. 10. Birkózó világbajnok, majd 
edző (Lajos). - Rendőrök irodájában. 11. 
Kortárs szociológus, aki tévé-elnök is 
volt (Elemér). - Távolra mutató névmás. 
12. Erdők éjjel aktív állata, névelővel. - 
Felfog valamit. - Étkezés egyik fogása. 
13. Filmszínésznő (Kata). Egyik film-
je „Csak szex és más semmi”. - Prága 

Lassan sétálok az Alkotmány utcában 
a Kossuth tér felé, a BDSZ találkozási 
ponthoz az utca és a tér sarkára, ami-
kor mellém csapódik egy szakállas, 
tömzsi férfi. Harsányan rám köszön, 
testméretével ellentétben a jókedve 
hatalmas. 

- A tüntetésre? – teszi fel a világ 
legostobább kérdését. 

- Oda – dünnyögöm.
- Aha – nyugtázza. Hallgatunk egy 

cseppet, miközben az egyáltalán nem 
gyors tempómat felvéve, szinte szalad 
mellettem. 

- Észrevette? – kérdezi kisvártatva.
- Mit? – értetlenkedek.
- Az utcanév-táblát.
- Nem vettem észre – ismerem be a 

lehető legnagyobb becsületességgel. 
– Mi a gond vele?

- Az írás – veti oda tettetett közöny-
nyel, de látom rajta, hogy bejelentésre 
készül.

- Az írás? 

- Az – mondja határozottan.
- Nem egészen értem – vallom be. 

– Sőt, az igazság az, hogy egyáltalán.
A Szemere utcai kereszteződéshez 

érünk éppen. 
- Nézzen fel oda – mutat a táblára.
- Látom. Alkotmány utca.
- Hát ez az! – rikkant diadalmasan.
- Mi ez az?
- Az utcanév. Nem annak kéne ott 

lenni.
- Hanem?
Látom rajta, hogy most érkeztünk 

el a végkifejlethez.
- Alaptörvény utca. Ez lenne a kor-

szellemnek és az igazságnak megfele-
lő. Na, Isten áldja! – mondja, s már el 
is tűnik az egyre sűrűsödő tömegben. 

Ott maradok magamra. 
Gondolkodom. Elég messze van 
innen a Főpolgármesteri Hivatal 
ahhoz, hogy meghallják a kisember 
hangját?

-h-

A bánya- Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete, aktív tisztségviselői 
részére 2011. október 13 és 15 között 
titkári értekezletet tartott Balaton-
györökön, a Hotel Panorámában.

Az első napon, Rabi Ferenc BDSZ 
elnök megnyitója után Németh Márta 
az ÉTOSZ igazgatóhelyettese tartott – 
kiscsoportos tréninggel egybekötött – 
előadást a csapatépítés technikájáról és 
módszereiről.

A második napon folytatódott 
Németh Márta előadása, aki ezúttal a 
tagszervezés gyakorlati kérdéseit tag-
lalta, felvázolva a szervezetépítés 
konkrét feladatait, a tervezéstől egé-
szen a megvalósításig.

Herczog László – volt munkaügyi 
miniszter – gazdasági szakértő, szak-
mailag véleményezte a készülő munka-
törvénykönyvi változtatási terveket, és 
tájékoztatást adott az ország nemzet-
gazdasági helyzetéről.

Pataky Péter, a Magyar Szak-
szervezetek Országos Szövetségének 
elnöke a magyar szakszervezeti moz-
galom aktuális helyzetéről adott képet, 
szakszervezetileg elemezve a kormány 
munkavállaló-ellenes intézkedéseit. 

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke, előadá-
sában a BDSZ jövőképéről, egy egysé-
ges ipari szakszervezet kialakításáról 
beszélt. Az ő mondandóját egészítette 
ki Pápis László alelnök, aki az ágazati 
bértarifa megállapodásokról adott 
részletes tájékoztatást.

Ezt követően Csanádi József alelnök, 
Varga Éva alelnök és Cseh Zsuzsanna 
tagozatvezető elemezték a könnyűipari 
terület helyzetét, a bőripari, a ruhaipari 
és a textilipari vertikum jelenlegi álla-
potát és lehetőségeit, a munkavállalói 
érdekvédelem kihívásait. 

A harmadik nap délelőttjén a részt-
vevő tisztségviselők ismertetője hang-
zott el a saját szervezeteikben végzett 
munkával, a cégük helyzetével kapcso-
latban. Itt volt lehetőség arra, hogy a 
bányaiparban és a könnyűiparban tevé-
kenykedő kolléganők, kollégák kicse-
réljék tapasztalataikat.

Az elhangzott vélemények azt erősí-
tették, hogy az ilyen jellegű képzések 
anyaga jól hasznosul a mindennapi 
szakszervezeti munkában.

2011. szeptember 25-27 között a BDSZ 
elnöke, Rabi Ferenc és a nemzetközi 
titkár Hannoverben, az EMCEF elnök-
ségi ülésén vettek részt.

Hivatalos keretek között az ülés előtt 
az elnökség megköszönte Hubertus 
Schmoldt, leköszönő EMCEF-elnök és 
Reinhard Reibsch, leköszönő EMCEF-
főtitkár kitűnő többéves munkáját. A 
BDSZ az európai szakszervezetei moz-
galomban végzett kiváló munkáért a 
két szakszervezeti kollégát BDSZ ezüst 
emlékgyűrűvel és oklevéllel tüntette 
ki. 

Az elnökségi ülés kiemelten fontos 
témakörei az EMCEF titkárság május 
óta végzett munkájának beszámolója, 
majd az új európai ipari szövetség meg-
alakulásával foglalkozó munkacsoport 
eredményeinek bemutatása. 

Következő napirendi pontként a 
2012-es évre tervezett időpontok kerül-
tek sorra kiemelten az EMCEF V. 
kongresszusa, amely az új európai ipari 
szövetség megalakulásával egybekötve 
2012. május 14-16. között lesz.

 

VÍZSZINTES:
1. Kvarcóra működtetője. – Erdőben is, 
városban is megélő varjúféle madár. 
- Ismert tévés újságíró (György). 2. 
Szólás arra, hogy valaki pácban van: 
meg van ... – A legnagyobb földrész. - 
Meg bírom csinálni, van hozzá ...3. 
Tolnai község: ...szemcse. - Szorongás, 
régies szóval. - Költő és újságíró a köz-
elmúltban (Zoltán). 4. Villanymelegítő. 
- Fut ikerszava. - Boroshordót kezel. 5. 
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  HEGEDŰS LÁSZLÓ

Salgótarján földalatti
folyosóin

Kirándultunk a múltba, az erdős város 
elődöktől ásott, vén alagutjain. 
A küzdelem nem volt számukra magányos, 
sem a nehéz erőfeszítés árva kin, 
a veszély félelme is együtt találta 
csapatjukat, egynéhányukat odalenn, 
míg csákányuk évmilliók kincsét vájta, 
hegyek fekete kincsét, át egy életen,

a csillogó feketeszenet korán már, 
kora-ifjúkortól tudták, mi a veszély: 
reggel indulni kell, s talán vad omlás vár, 
megtalálják-e majd, ki még életet ér? 
vagy örökre rejtő sírjuk lesz a bánya, 
fejtés közben, egyik sötét üreg alatt. 
- gondolkodott-e így közülük néhánya 
induláskor? lehet, hogy csak a feladat,

a kincs hol-rejtőzése izgatta őket,
hogy a csillék teljenek, mert vár a család,
gyarapodjon is majd léte. - A küzdőket
idézte bedeszkázott folyosókon át
a néhol szivárgó föld, fejet horgasztó
és vállat görnyesztő földmélyi mennyezet.
Most értettük: miért kellett a harangszó
a bejáratnál, hol megláttuk az eget.

1987. október 21-én.

A BÁNYA-, ENERGIA- 
ÉS IPARI DOLGOZÓK
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