
hanem egyértelműen a multinacioná-
lis tőkének jelent előnyt. 

2002-től Wittich Tamás lett az 
MSZOSZ elnöke. Az országot az 
Európai Unióhoz való csatlakozás 
lehetősége foglalkoztatta. A szövetség 
ezzel kapcsolatban megfogalmazott 
jelmondata egyértelmű állásfoglalást 
tükrözött: Igent a szociális Európára! 

2005-ben mintaértékű megállapo-
dás született az Országos 
Érdekegyeztető Tanács felei között. 
Hároméves bérmegállapodást írtak 
alá a munkavállalók, a munkáltatók és 
a kormány képviselői, amelynek ered-
ményeként több évre kiszámítható 
vált a bérgazdálkodás, így tervezhe-
tőbbé vált a gazdálkodás. 

2006 decemberében került sor az 
MSZOSZ VI. kongresszusára. A 
kongresszus mottója volt: MEGBÍZ-
HATÓSÁG, SZOLIDARITÁS, 
SZAKÉRTELEM. A küldöttek az 
addigi alelnököt, Pataky Pétert válasz-
tották meg elnöknek. Az elfogadott 
Nyilatkozatban összefogásra és közös 
cselekvésre hívták fel a szakszervezeti 
tagokat, és a még nem szervezett dol-
gozókat, nyugdíjasokat. Mindmáig 
érvényes gondolatok ezek. Az évek 
óta tartó pénzügyi, és gazdasági vál-
ság sok esetben kompromisszumot 
igényelt a munkavállalóktól. Ez azt 
jelentette, hogy a legkülönbözőbb 
munkahelyeken dolgozók háttérbe 
szorították jogaikat, a munkahely 
megtartása érdekében. Az áldozatvál-
lalás azonban nem lehet egyoldalú. A 
munkavállalók részvételt igényelnek a 
döntések előkészítésében, a végrehaj-
tás ellenőrzésében, és ha kell, a 
korrekció(k) meghozatalában is. A 
vagyonnak és a tőkének ezzel arányos 
terhet kell viselnie. Nemcsak a válság 
globális, az összefogásnak is annak 
kell lennie.

Napra pontosan húsz évvel a konfö-
deráció megalapításától, ünnepi, kibő-
vített Szövetségi Tanácsülésen emlé-

keztek meg a két évtizeddel ezelőtti 
eseményekről, és az azóta elért ered-
ményekről a magyar szakszervezeti 
mozgalom jeles képviselői. A műsoros 
rendezvény csaknem ötszáz meghí-
vottja nem egyszerűen vendég volt itt, 
többségük a kezdetektől tevékenyen 
vett részt a szervezet megalakításá-
ban, arculatának formálásában, aktív 
közreműködője volt az MSZOSZ 
elmúlt két évtizedének, a korszerű 
munkavállalói érdekvédelem megfor-
málásának. Az eltelt évek mindegyike 
tartalmas teendőket, jelentős feladato-
kat rótt ki a szakszervezeteknek, az 
érdekvédelemben dolgozó emberek-
nek. Nekik köszönhető, hogy a mun-
kavállalói közösségek számos ered-
ményt értek el. A társadalomnak és a 
dolgozó embereknek a jövőben is 
szükségük lesz szakszervezetre – 
összegezték egybehangzóan a szóno-
kok és a vendégek – hangzott el az 
ünnepi megemlékezésen, amelyet 
remek, „színes” műsor követett, 
ismert művészek közreműködésével. 

A huszadik születésnap, a számve-
tés mellett, az előretekintésre is módot 
ad – hangsúlyozta Pataky Péter, a szö-
vetség elnöke ünnepi beszédében. A 
világ változik, ehhez alkalmazkodni 
kell! Következetesen kell képviselni 
az értékeket, a szolidaritás eszméit, 
amely összetart. Bebizonyosodott, 
hogy a szakszervezet az egyetlen, 
akire számítani lehet. A piac nem old 
meg mindent. Közösen kell a megol-
dást megtalálni. Értelmes párbeszéd-
del, következetes képviselettel. Az 
elmúlt húsz év alatt az MSZOSZ bebi-
zonyította, jelentős tényezője a társa-
dalom, a gazdaság szereplőinek. A 
társadalomnak, a dolgozó embernek a 
szakszervezetekre a jövőben is szük-
sége van. Ezért kell holnaptól a továb-
bi 20 évekért dolgozni - fejezte be 
köszöntőjét az MSZOSZ elnöke.

M.L.

Húsz esztendeje volt 2010 
márciusában, hogy megala-
kult a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége. 
Új alapokon, új körülmé-
nyek között, új feladatokat 
meghatározva, és új célokat 
kijelölve alakult meg a szö-
vetség. 1990. március 2-4. 
között több mint hetven 
szervezet képviselői tartot-
ták meg a SZOT utolsó és az 
MSZOSZ első kongresszu-
sát. Az új konföderáció 
azonban nem csak elnevezé-
sében jelentett megújulást a 
szakszervezeti mozgalom 
számára, hanem céljaiban, 
módszereiben, működésé-
ben is. Visszanyerte eredeti 
tartalmát és szerepét, képvi-
selni kívánta a munkaválla-
lókat, érdekeik védelmében 
akart szerepet vállalni a 
munka világában. Erre szö-
vetkeztek az alapítók.

Az MSZOSZ, és a konfö-
derációt alkotó szakszerve-
zetek a formális szakszervezeti politi-
zálás, a kormánnyal, a munkáltatók-
kal folytatott korábbi egyeztetések 
helyett szinte azonnal konfrontálódni 
kényszerültek partnereikkel érdekeik 
védelmében. Ebből is következik, 
mozgalmas időszakot tudhatunk 
magunk mögött. Küzdelmes, sikerek-
ben és terhekben egyaránt bővelkedő 
évtizedekről van szó. Átalakult az 
ország, miért lett volna ez másként a 
szakszervezetek életében?

A megoldandó feladatok szinte 
azonnal jelentkeztek. A rendszervál-
tás első évében az Országos 
Érdekegyeztető Tanács tagjainak kel-
lett megoldani azt a korábban ismeret-
len helyzetet, amelyet a taxisblokád 
okozott. Dr. Nagy Sándor, az MSZOSZ 
elnöke kulcsszerepet játszott a helyzet 
rendezésében. A szövetséget alkotó 
szakszervezetek akkor is helyt álltak, 
amikor a TB-képviselők választására 
került sor. „Válassz, hogy dönthess!” 
– szólt a felhívás, eredményeként az 
MSZOSZ-re közel annyian szavaztak, 
mint a többi szövetségre együttesen. 
A tárgyalások mellett, a nyomatékosí-
tás erőteljesebb eszközével is többször 
kellett élni. Demonstrációk, sztrájkok 
jellemezték a kilencvenes évek köze-
pét, és ezt követően is konfliktusos 
évek következtek az évtized második 
felében az MSZOSZ és tagszervezeti 
számára. 

A harmadik évezred sem kezdődött 
másként. Ennek egyik legsúlyosabb 
része volt a Munka Törvénykönyve 
munkavállalókra vonatkozó, az őket 
sok tekintetben kiszolgáltatottá tévő, 
változtatási törekvések. Ez idő tájt 
már Dr. Sándor László volt a konföde-
ráció elnöke. A köznyelvben „cseléd-
törvényként” emlegetett módosítások 
kapcsán, a sajtó kérdésére a követke-
zőket nyilatkozta: Ez nem más, mint a 
kormány és a multinacionális tőke 
összekacsintásának törvénye, mert 
nem a dolgozó ember érdekét védi, 

z az általános cél, hogy legyen erős ipari szakszervezeti együttműködés és 
lehetőleg ennek legyenek formalizált változatai, fúzióval vagy szövetségekkel, 

előremutató, a munkavállalók érdekeit szolgáló döntés volt. 
A BDSZ XXXII. kongresszusán egyhangú döntéssel erősítettük meg ezt az 

irányt. A kongresszusi döntés után elindult a fúzió gyakorlati végrehajtása a 
Textilipari Dolgozók Szakszervezete, a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete és 
a bányászszakszervezet között.

Technikai értelemben sem könnyű ennek lebonyolítása, hiszen az egyesülési 
jogtól a különböző számviteli előírásokig meg kell teremteni a három szakszerve-
zet új együttműködésének a jogi alapjait és a szükséges jogszabályi környezetet. 

Az elmúlt félévben, ebben a folyamatban, lényeges előrelépések történtek. A 
bírósági döntéseket meg kellett várni. A Fővárosi Bíróság erősítette meg, hogy 
elfogadja a fúzióra vonatkozó kongresszusi döntéseket [többek között új nevünket: 
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ)], s ezt a végzést mind-
három szakszervezet megkapta. 

lindult az ingatlanok átírása az új szakszervezet nevére, az egyszámlák rende-
zése. Országos testületeink áprilisi ülésein hozunk döntést a közös vagyon 

működtetésének irányairól. 
Az Országos Elnökségbe és az Országos Tanácsba a delegálások megtörténtek, 

jelenleg a munkabizottságok megalakítása folyik, amely áprilisban befejeződik, ezt 
követően pedig a BDSZ ugyancsak elfogadott Alapszabálya, Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján beindulhat a jogszerű működés gyakorlata, a közös 
munka. 

A lényeg tehát az, hogy a technikai, de nagyon fontos törvényességi ügyek után 
nagyobb erővel tudunk a tartalmi feladatokra koncentrálni. 

Ebben az eltelt pár hónapban több könnyűipari üzemet meglátogattunk és az első 
tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy a problémák, kihívások hetven-
nyolcvan százalékban azonosak. 

Csak a legfontosabb kérdésekből idézek:
„Hogyan lehet a cégek működőképességét fenntartani, ehhez hogyan járulnak 

hozzá a szabályozók? 
Lehet-e a válság időszakában jövőképet teremteni? 
Ha igen, akkor hogyan és milyen módon lehet a foglalkoztatás biztonságát meg-

teremteni? 
Lehet-e a bérek, jövedelmek, szociális ellátottságok helyzetén javítani, a jelenle-

gi körülmények között.” 
ulajdonképpen a cégek működésének feltételrendszere az iparban nagyon 
hasonló, legyen szó bányászatról, kitermelő iparágról vagy feldolgozóiparról. 

A szakmaiság néhány ponton különbözik, hiszen az alapanyagok beszerzése az, 
ami a bányászatra nem jellemző, mivel a kitermelő iparágnak az a sajátossága, 
hogy hazai nyersanyagokat termel ki, s használ fel. A könnyűipari cégek viszont 
Indiától Németországig szereznek be alapanyagokat. 

Azt gondolom, hogy kialakulhat a következő időszakban egy tudatos szakmai-
ság a tagozatokon keresztül, s akkor a ruházatipari, textilipari, könnyűipari szak-
mák sajátosságait is végig lehet vinni. 

Abban a vonatkozásban valószínűleg tudtunk irányt mutatni, hogy meg lehet ezt 
a fúziót sikeresen oldani. Vannak ugyan jelzések arról, hogy még kevés az infor-
máció az együttműködésben, de folyamatosan pótoljuk a hiányosságokat. 

Azokat a szakmai közös anyagokat, amelyek elkészülnek, reményeink szerint, 
minden alapszervezet e-mailes fiókjába el tudjuk juttatni és ennek is hamarosan 
kialakulnak a felté-telei. 

Meg kell szerveznünk az első félévben egy alapszervezeti titkári értekezletet, 
ahol a közös feladatokról, irányokról kell beszélnünk, bemutatva az Elnökség és az 
Országos Tanács döntéseit. 

Június hónapban kerül sor a legnagyobb európai bányászati kitermelő-iparági 
konferenciára, amely a széntermelő országok munkavállalói, munkáltatói küldöttei 
a résztvevői. Ennek szervezése jelenleg folyik. Tervezzük a könnyűipari szakmák 
számára is egy jövőképet felvázoló értekezlet megtartását.

Össze kell szoknunk, hiszen más gyakorlatok működtek a fuzionáló szakszerve-
zetekben. 

eg kell teremteni az új szakszervezet ismertségét. Ebben a vonatkozásban 
elengedhetetlen a honlapunk megújítása, s a sajtónkat, a BDSZ munkájának a 

nyilvánosságát is új alapokra kell helyezni. A Bányamunkásnak is igazodnia szük-
séges az új helyzethez, szélesebb körben nyújtva tájékoztatást a közös törekvések-
ről, a tagozatok munkájáról. 

Összegezve. Négy-öt hónap elteltével a szükséges technikai lépések nagy részén 
túl vagyunk, s folyamatosan végezzük azokat a tennivalókat, amelyek a közös 
működés zavartalanságát és hatékonyságát hivatottak biztosítani. 

Mindenkiben van várakozás, ami olykor türelmetlenséggel párosul, s ez termé-
szetes. Kell azonban egy átmenet ahhoz, hogy az új szakszervezet a várakozások-
nak megfelelően, a szakszervezeti tagság elvárásainak figyelembe vételével, ered-
ményesen védje a három szakma munkavállalóinak és nyugdíjasainak az érdekeit. 

Rabi Ferenc
a BDSZ elnöke

2. szám Bu da pest, 2010. április97. év fo lyam 90 fo rint

Kezdeti lépéseink
A

E

T

M

Húszéves az MSZOSZ



be, hogy a szembenállással nem lehet 
nemzeti célokat sikeresen megoldani. 
Én azt szeretném, hogyha megvalósul-
nának az összefogásra épülő pártpoliti-
kai elképzelések. Ebben a szakszerveze-
tünk is hozott egy döntést. A BDSZ 
országos tanácsa elfogadta a szakszerve-
zetek elvárásaira vonatkozó dokumentu-
mokat. Szeret-nénk, ha a munkavállalók 
érdekében, ezek megvalósulnának. 
Egyhangúlag került elfogadásra és 
ugyancsak egyhangúlag fogadtunk el 
egy másik együttműködési megállapo-
dás-tervezetet, amely értékelvű megálla-
podás és ezt képviseltük az MSZOSZ 
szocialista-szociáldemokrata platform-
jában is.

- A baloldali értékek, melynek a BDSZ 
is hordozója, nem sérülhetnek alapjai-
ban?

- Tragikus lenne, de elképzelhetetlen-
nek tartom. Rendkívül fontos, hogy a 
baloldalon maradjon váltópárt-lehető-
ség. A következő időszakban kell, hogy 
legyen egy olyan, szociáldemokrata 
értékrendet tükröző baloldali együttmű-
ködés, amely, ha úgy alakul, akkor a 
következő választásokon váltópártként a 
demokratikus magyar jövőképben meg-
jelenhessen. Összességében azt várom, 
hogy végre Magyarországon egy jövő-
orientált, fenntartható fejlődésben érde-
kelt, a mindennapi életminőséget javító, 
összefogó parlamenti munka alakuljon 
ki, amelyben azok az értékek dominán-
sak, amelyek minden ember életvitel-
ében fontosak. Amelyben a közbizton-
ság megerősítése megtörténik, a korrup-
ció megszüntetésére pedig még további 
lépések történnek. Ez az összefogás 
adhatja meg a magyar munkavállalók 
számára kiszámítható, biztonságos 
jövőt. 

H.I.P.

- Az idei országgyűlési választások-
nak Magyarország jövője szempontjából 
fontos szerepe van. 

- Így igaz. Az ország jelentős kihívá-
sok előtt áll. Egyrészt az Uniós integrá-
ció után további együttműködési elmé-
lyítésekre kell, hogy sor kerüljön a lisz-
szaboni szerződés alapján, amely első-
sorban Európa közös külpolitikájára, 
illetve a belpolitikai ügyeik közül az 
energiapolitikára vonatkozóan alakulhat 
ki. Rendkívül ellentmondásos a helyzet. 
A környezetvédelmi EU szabályozás, 
amely az éghajlatváltozás különböző 
nézőpontjai kapcsán jelentkezik, új 
helyzetet teremt a teljes európai energia-
politika számára. Az alapfeladat az, 
hogy környezetbarát módon történjen 
meg a villamos áram termelés, és ennek 
fontos aspektusa, hogy miként alakul a 
foglalkoztatás, milyen minőségű mun-
kahelyek maradnak a villamosenergia-
iparban. A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete együttesen az 
Egyesült Villamosenergia-ipari 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével 
kezdeményezést tett, amelynek a címe 
az, hogy Új munkahelyeket a villamos-
energia-iparba. (Lapunk más helyén ez 
teljes terjedelmében olvasható! – a 
Szerk.) E mögött egy jövőre vonatkozó 
tüzelőanyag gondolatiság, illetve egy 

A kitermelő iparágban, a bányaipar-
ban én nem az elkövetkező három-
négy év termelésében látom a problé-
mát, hanem az azt követő időszak – a 
2013 utáni helyzet alakításában. Talán 
az is jelzi szakszervezetünk felelőssé-
gét, hogy nem a 2010-2011-es évekről 
gondolkodunk kizárólag, hanem azt 
nézzük, hogy hosszabb távon, évtize-
dekig tud-e biztos munkahelyet, meg-
élhetést nyújtani a bányászok számára 
a kitermelő-iparág? Amennyiben 2013 
után a széndioxid-kvótákra vonatkozó 
szabályozásban a 2020-ig ingyenesen 
is adható kvótamennyiségben nem 
történik a nemzeti szabályozás kereté-
ben előretekintő gondolkodás, akkor 
könnyen lehetséges, hogy további 
szénbázisú munkahelyek szűnnek 
meg. Tehát a 2010-2011-es évek legna-
gyobb kérdése, hogy az emisszió 
kereskedelemre vonatkozó szabályo-
zás keretében, a magyar kormány a 
szénbázisú villamos áram termelés 
számára biztosítson ingyenes kvótá-
kat. 

A nemzeti tervek előkészítése 
Csehországban, Lengyelországban, 
részben Németországban, ismereteim 
szerint előnyösebb és előrelátóbb hely-
zetben van, mint Magyarországon. 
Nagyon fontos tudnunk, hogy a szén-
termelő országok hogyan gondolkod-
nak ebben a vonatkozásban. Ezért lesz 
egy találkozás a lengyel, cseh és dán 
kollégákkal, ahol megvizsgáljuk, hogy 
ők ezekben az ügyekben milyen kor-
mányzati és egyéb körülmények 
között kell, hogy dolgozzanak. Majd 
ezt követően nyolc európai szénterme-
lő ország részvételével, ország jelenté-
sek keretében is, európai bizottsági 
előadókkal közösen megteremtjük a 
teljes körű európai kitekintés lehetősé-
gét. Bevallott célunk, hogy ezekkel a 
szakmai anyagokkal szeretnénk befo-

lyásolni a kormányzati magatartást, és 
szeretnénk, ha a civil környezetvéde-
lem és természetvédelem területén 
dolgozó szervezetek is megismernék 
és látnák a kihívásainkat. 

Az elmúlt hetekben, az éghajlat 
változási törvény kapcsán több mint 
ötszáz civil szervezet, politikai pártok 
támogatásával, önálló kezdeménye-
zést tett a törvény elfogadására. Ez 
tovább csökkentette volna Magyar-
ország kibocsátását, mintegy példát 
adva az európai és más országoknak 
is. 2020 után pedig egy egészen drasz-
tikus kibocsátás-csökkenést írt volna 
alá. 

A szakszervezeti álláspontunk 
ebben a következő.

Mi is érdekeltek vagyunk abban, 
hogy az éghajlat változási folyamatok, 
amelyek az emberi tevékenységhez 
kötődnek, bizonyos mértékben javul-
janak és próbáljunk meg minél inkább 
a természet folyamataihoz igazodó 
ipari tevékenységet teremteni. Ezt 
nem lehet egyik napról a másikra 
megtenni. Kell egy átmenet. Ezért, 
több mint egy éve, nagyon határozot-
tan képviseljük Európában azt az 
álláspontot, hogy az az ipari tevé-
kenység is, amelyik folyamatosan 
környezetbaráttá válik - s megteszik a 
befektetők a megfelelő lépéseket a 
természet és környezetvédelmi beru-
házások irányába -, az legyen zöld 
munkahely, ezzel is próbálva meg-
őrizni a munkahelyeket. 

Az éghajlat változási törvénynek az 
őszi parlamenti szavazása előtt a leg-
fontosabb kérdése az lesz, hogy tud-
junk a civil szervezetekkel is közös 
gondolkodást kialakítani abban a 
vonatkozásban, hogy minden környe-
zeti intézkedésnek hatása van a kiter-
melő-iparági, villamosenergia-ipari 
munkahelyekre. Tehát őket is meg kell 

foglalkoztatás erősítő elképzelés van.
A gázra épülő villamos áram termelés 

további növelése ellen tiltakozunk. 
- Miért?
- Azért, mert a gáz környezeti hatásai 

is rosszabbak normális vonatkozásban, 
mint azt sokan bemutatják. Már önma-
gában a gáztermelés időszakában 
nagyon sok metán kerül a levegőbe, 
amíg háromezer kilométerre elszállítják 
a gázt, a kompresszorok jelentős széndi-
oxid kibocsátást generálnak és globális 
összefüggésben ez az egyenleg, össze-
vetve a szenes erőművekkel, valószínű-
leg nullszaldó környékén van Európában, 
a tüzelőanyagok közül, szén áll egyedül 
nagy mennyiségben rendelkezésre. 
Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az 
új,tisztaszén technológiák támogatásra 
kerüljenek és prioritást kapjanak az 
európai közös energetikai gondolkodás-
ban. 

- A közös energetikai gondolkodás 
ellenére még sincsen közös európai 
energiapolitika. 

- Valóban, ez továbbra is nemzeti 
hatáskörben van, de a környezetre, 
éghajlatra vonatkozó közös szabályok – 
beleértve a széndioxidkvóta kereskedel-
met is, az emissziós gázok kibocsátására 
vonatkozó közleményeket – adnak egy 
keretet és lehetőséget a nemzeti villa-

amennyiben a gazdasági növekedés is 
megindul. Ez jó alapokat adhat a fenn-
tartható magyar gazdasági növekedés-
nek. A legnagyobb kihívás az lesz, hogy 
a növekedést hogyan lehet fenntartani 
úgy, hogy ne legyen költségvetési hiány, 
s hogy olyan szerkezete legyen a fejlő-
désnek, a gazdasági növekedésnek, ami 
hosszú távon stabil költségvetési egyen-
súlyi helyzetet is teremt. Amennyiben a 
költségvetési egyensúly és a gazdasági 
növekedés együttesen megvalósul, 
akkor Magyarország következő négy 
éve sikeresebb lesz, mint a válság és a 
konvergencia program miatti előző kor-
mányzati időszak volt. 

- A BDSZ miben érdekelt?
- Abban, hogy a kitermelő iparágban 

is új munkahelyek jöjjenek létre, s ezek 
a munkahelyek kollektív megállapodá-
sokkal legyenek lefedve. Ehhez az kell, 
hogy a munkáltatókkal és a kormányza-
ti erőkkel is legyen – miniszteriális és 
országos szinten egyaránt – megfelelő 
párbeszéd. A következő kormánytól 
joggal kérjük, hogy legyen eredményes, 
megállapodásokra épülő szociális pár-
beszéd. Szeretnénk azt is, hogyha a 
választásokat követően a mi értékren-
dünkből az alapértékek: a szolidaritás, a 
társadalmi igazságosságra törekvés, a 
hátrányos helyzetek mérséklése, a hát-
rányos helyzetben levők segítése, támo-
gatása, az esélyegyenlőség megteremté-
se, továbbra is szempont maradna, illet-
ve még erőteljesebben teremtődne meg 
az ilyen típusú problémák megoldására 
a lehetőség a gazdasági növekedéssel. 
Szeretném személy szerint is, hogyha 
négy év megosztottság után összefogás 
alakulna ki az országban. Az alapvető, 
Magyarország jövőjét meghatározó 
célokban együttműködésre van szükség, 
mert az elmúlt négy év azt bizonyította 

2010. ÁPRILIS 2

mos áram-termelés energetikai gondol-
kodás számára. Nekünk az alapcélunk 
az, hogy maradjon meg a szénre épülő 
villamos áram-termelés, folyamatosan 
csökkentsék a környezetre káros hatását, 
a széndioxid kibocsátást. Erre vannak új 
technológiák, és ezért nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a következő időszakban 
kísérleti projektek is valósuljanak meg,s 
Magyarország is legyen ennek részese.

- Az sem mellékes, hogy a hatalomra 
törő pártok miként kezelik ezt a kérdést a 
programjaikban.

- Elemeztük a különböző pártok prog-
ramjait. Elnökségünk és a Nyugdíjas 
Intézőbizottságunk is meghallgatta a 
szakértőink tájékoztatását. A szénre 
épülő villamos áram-termelés az MSZP 
programjában konkrét elkötelezettség-
ként szerepel, a Fidesz programja erről a 
kérdésről konkrétan nem ír. Azt lehet 
mondani, hogy még csak orientáló mon-
datokat sem találtunk. A Jobbik program-
jában pedig az szerepel, hogy megszün-
tetik a szénre épülő villamos áram-ter-
melést, s az alternatív energiatermelés-
nek adnának jövőt. A többi párt elképze-
léseit is megnéztük, de várhatóan ez a 
három párt lesz a nagyobb erőt felmuta-
tó. Várható, hogy erős eltolódás lesz a 
választásokon a jobboldali pártok irányá-
ba. És az is várható, hogy ők fogják a 
következő négy-nyolc év kormányzati 
erejét adni.

- Az irány tartása is az ő felelősségük 
lesz elsősorban.

- A szocialista kormány a pénzügyi 
stabilitást megteremtette, tehát a válság 
nem mélyült olyan módon el, mint 
ahogy Görögországban a 13%-os GDP 
hiány következményeként megjelent. 
Ma a 4% körüli költségvetési hiány tart-
ható, sőt, bizonyos mértékben, lehetőség  
van arra is, hogy talán csökkenjen, 

arról győznünk, hogy 
több ezer, adott esetben 
tízezer munkahelyet 
nem lehet elveszíteni, 
főleg akkor nem, ami-
kor Magyarország a 
széndioxid kibocsátásra 
vonatkozó összes meg-
állapodásnak már a 
jelen állapotban eleget 
tett. Több mit harminc 
százalékkal csökkentet-
tük a kibocsátást 
Kyotóhoz képest. Úgy 
gondolom, hogy a kör-
nyező országokkal is 
összevetve, Magyar-
ország már ma, ebben a vonatkozásban 
példát mutat. Próbáljuk megőrizni 
azokat a munkahelyeket, amelyek a 
külszíni szénbányászatban, illetve 
mélyművelésben megvannak, és kör-
nyezetbarát módon új szénre épülő 
villamos áram kapacitásokat is lehet 
fejleszteni. 

Ebben az lesz a fontos szempont, 
hogy elsősorban hazai szeneket, tüze-
lőanyagokat használjanak fel. 

A következő időszakban a kő- 
kavicsipar, illetve az építőanyag 
bányászat területén azt várom, hogy a 
piaci igények növekedni fognak, mivel 
itt nagy mennyiségű anyagról van szó, 
amit távolabbra kell szállítani. Ez drá-
gább, ezért nagyobb részt a magyar 
építő nyersanyagok kerülnek majd 
kibányászásra, és fellendülő – két-
számjegyű – útépítések, vasút-korsze-
rűsítések, illetve, reményeim szerint a 
meginduló ipari beruházások teremte-
nek majd piacot és keresletet.

A következő nagy kérdés, hogy az 
ipar területén a magyarországi feldol-
gozóipar helyzete hogyan alakul. A 
Mercedes új gyára hamarosan meg-
kezdi a működést, és várhatóan meg-

maradnak az Audi kapacitások is. 
Ezek azért fontosak, mert az újonnan 
csatlakozott szakszervezeteinknél - én 
magam is meglepődtem -, sokan dol-
goznak autóülés-huzatgyártástól, ipari 
textíliák gyártásáig, a munkavédelmi 
kesztyűk gyártását is beleértve, az 
autóipar számára, s milyen sokan sza-
kosodtak erre. Tehát, ha ott van előre-
lépés, az piacot teremthet a könnyű-
ipari cégek egy részének is. Ráadásul 
több munkaruha kell, amiket meg kell 
varrni, így reményeink szerint az ezen 
a területen dolgozó foglalkoztatottak 
száma növekedni fog. 

A szociális párbeszédben európai és 
nemzeti szinten is arra törekszünk, 
hogy a munkáltatók irányába próbál-
juk meg a foglalkoztatás kiszámítható-
ságát értékként elfogadtatni és a válsá-
gos körülmények között is a lehető 
legnagyobb körültekintést kérjük a 
munkahelyek vonatkozásában. 

Az ércbányászat területén nyílik 
lehetőség alágazati kollektív megálla-
podás megkötésére. Nagyon szeret-
ném, hogyha ebben az évben ezek a 
tárgyalások eredményt hoznának, 
remélem, hogy ezt a bauxitbányászati 

eredmények is alátámasztanák a MAL 
Rt.-nél. Nagy lehetőség nyílhat a kő- 
kavicsiparban, mert ebben az 
alágazatban a munkáltatók is létrehoz-
nak egy külön alágazati együttműkö-
dési párbeszéd bizottságot, s ezt a 
munkavállalói oldalon is szeretnénk 
megalakítani. Az általuk elindítandó 
szociális párbeszédtől pedig azt 
várom, hogy egy magyarországi kol-
lektív megállapodás alapjait lerakják. 

Várhatóan az egyéb más nyers-
anyagok bányászatában is stagnáló 
piaci helyzet lesz még ebben az évben. 
Talán jövőre, a növekedéssel, az igé-
nyek is tovább növekednek. 

Megerősítem azt a kongresszusi 
mondatunkat, hogy kitermelőipar, 
bányászat nélkül – ebbe beleértve a 
feldolgozóipari vonatkozásokat is – az 
egymásra épülő termelési folyamatok, 
vertikum rendszerű termelések nélkül, 
jelentős ipari foglalkoztatási létszám-
növekedést nem lehet elérni. 

Tehát nagyon fontos, hogy legyen 
Magyarországon kitermelő-iparág, s a 
meglévő nyersanyagainkat jól, környe-
zetbarát módon hasznosítsuk.

 - h -

Jövõkép, voksolás idején
Mire a Bányamunkás ez évi 2. száma megjelenik, már túl 
leszünk a parlamenti választások mindkét fordulóján. E cikk 
megírásának idõpontjában még nem ismerhetjük az ered-
ményt. Azoknak a munkavállalói, szakszervezeti elvárások-
nak, valamint kitermelõ iparági, könnyûipari – pártprogramok-
ban fellelhetõ (vagy nem található!) – elképzeléseknek, tervek-
nek ismeretében, amelyek a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete jövõbeli munkáját is meghatározhatják, ültünk 
le beszélgetni Rabi Ferenccel, a BDSZ elnökével.

Iparági körkép, 2010.
Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke



- „És a szakszervezet mit tesz értem? – 
kérdezi a harcsabajuszú vájár.

- Mindent, amit a lehetőségei megen-
gednek – felelem nem valami eredeti 
módon.

- És mik a lehetőségei? – firtatja most 
már kissé provokatívan beszélgetőpartne-
rem.

- Nem tudod? Van jó néhány bányász-
vívmány, amit a szakszervezet 
kényszerített ki a kormánynál.

- Egyet mondj! – Az arcán már ott a 
gúnyos mosoly, hogy rajtakapott, kész, 
padlót fogtam.

- Például a bányásznyugdíj.
- Igen? – csodálkozik, s szinte már csa-

lódott. – Azt a szakszervezetnek köszön-
hetem?”

A komlói Zobák akna frontfejtésén 
dolgozó csapattal folytatott beszélgetés 
jut eszembe először, amikor visszagondo-
lok az elmúlt húsz év bányász-szakszerve-
zeti történéseire. 

Nem véletlenül, hiszen a rendszerváltás 
óta eltelt időszak sem volt elegendő arra, 
hogy eredményeinket „eladjuk” azoknak, 
akiknek az érdekében nem kis munkával 
kiharcoltuk. 

A Bányamunkás újság munkatársaként 
igen gyakran vettem részt „bányajárá-
son”, szálltam le a mélybe, hogy interjút 
készítsek az ott dolgozókkal. 
Megtapasztalhattam, hogy az a bányász, 
aki esetlenül, zavarodottan és meglehető-
sen szűkszavúan viselkedik, ha a szer-
kesztőségi szobában, a BDSZ székház 
folyosóján, vagy országos tanácsülés szü-
neteiben faggatom, mennyire felszaba-
dult, szókimondó, véleményét világosan 
és határozottan megfogalmazó interjú-
alannyá válik, amikor saját közegében, a 
pajtásai között kell megnyilatkoznia. 

A múlt század kilencvenes éveinek ele-
jén egyre gyakrabban kellett olyan csillék 
előtt állnunk, némán, elkeseredetten 
mégis meghatottan, amelyek oldalára két 
évszám volt felfestve, a bánya nyitásának 
éve és a bezárás esztendeje. Hol a gazda-
ságpolitika parancsa, hol az elfogyott 
szénvagyon, hol pedig a gazdaságtalan 
termelés mondott nemet a bányászatra.

Nemcsak a dolgozók, a bányászszak-
szervezet is nehezen élte meg ezt a helyze-
tet, hiszen olyan dolgokkal kellett foglal-
koznia, olyan problémákat kellett kezel-
nie, amiben járatlan volt. Jól emlékszem 
azokra testületi ülésekre, munkatársi 
értekezletekre, amikor éjszakába nyúló 
vitákat folytattunk arról, hogy konkrét 
helyzetben mit kell tennünk, hogy az ne 
veszélyeztesse a már meglévő munkavál-
lalói vívmányokat, de még elég nyomaté-
kot szolgáltasson a munkahelyek megőr-
zéséhez. 

Kell-e sztrájkolnunk azért, hogy egy 
olyan bányaüzem bezárását akadályozzuk 
meg, ahol elfogyott a szénvagyon? 
Mennyire kövessük a gazdaságpolitika 
kacskaringóit, az energiapolitikai koncep-
ció meggondolatlan lépéseit? Ha gazda-
ságtalan a termelés, miért a munkaválla-
lókat sújtják a következményeivel?

Akkori harcaink középpontjában min-
dig a munkahelyek megőrzése állt. Arra is 
emlékszem, hogy dilemmáink, a bányá-
szokkal, a helyi szakszervezeti vezetőkkel 
folytatott állandó egyeztetések, beszélge-
tések során szűntek meg. Ők feleltek az 
összes – minket izgalomban tartó – kér-
désre. Példamutató méltósággal, de törhe-
tetlen elszántsággal álltak a gondok elé. 
Megértették, hogy a bányát be kell zárni, 
ha a termelés ellehetetlenül. Elvárták 
ugyanakkor, hogy legyen új munkahely-
ük, s ezért hajlandók voltak a legvégsőkig 
elmenni. 

A szakszervezetben megbíztak, elis-
merték vezető erőnek a harcban, de meg-
követelték, hogy mindent megtegyen 
értük a tárgyalóasztalnál, s ha ott nincs 
eredmény határozottan lépjen tovább a 

demonstráció, a nagygyűlés, vagy a végső 
eszköz, a sztrájk levezényléséig. 

A múlt század utolsó évében két jelen-
tős megmozdulása is volt a bányásztársa-
dalomnak. A bányák indokolatlan és 
gyors bezárásának terve miatt fogott 
össze a hazai bányászság. Kazincbarcikán 
és a budapesti József nádor téren tiltakoz-
tak a meggondolatlan kormánydöntések 
ellen. 

Nagy apparátussal dolgoztunk az elő-
készítésen. Demonstrációs hajlandóság-
ban nem volt hiány. Megnyugtató és fel-
emelő érzés volt, ahogy sorra jelentkeztek 
be a bányavidékek szakszervezeti alap-
szervezetei, hogy nagy létszámmal jön-
nek.

Sok esetben nekünk kellett visszafogni 
a túlzott tettrekészséget. Hozták volna 
magukkal, nyomatékképpen a csákányt 
is. Félő volt, hogy ha elszabadulnak az 
indulatok, nem tudjuk megakadályozni a 
személyes összetűzést. Ez többet ártott 
volna az ügyünknek, mint a csákánnyal 
felszerelt bányászok látványának megfé-
lemlítő ereje. Lebeszéltük őket. Nem ment 
könnyen.

Külön munkacsoport dolgozott a 
demonstráció jelszavain. Ez is új volt, 
hiszen utoljára a május elsejei felvonulás 
transzparensei adtak – cseppet sem meg-
erőltető -, munkát a szakszervezet aktivis-
táinak. Megváltozott világban, lelkesítő, 
könnyen megjegyezhető, mozgósító erejű 
jelszavakra volt szükség. Ötletrohamokat 
tartottunk, a legképtelenebb javaslatot is 
felírtuk, ötszázhúsz jelszótervet számol-
tunk össze a végén. Ebből rostáltuk ki a 
gyenge, semmitmondó, vagy erőltetett, 
illetve túl hosszúakat. Közben születtek 
új javaslatok is, amiket rögtön zsűriztünk, 
s ha könnyűnek találtatott, már repült is a 
papírkosárba. Ekkor pattant ki valaki fejé-
ből az „MSZOSZ! BDSZ! Érted szól és 
érted tesz!” Sok későbbi tiltakozó nagy-
gyűlés emelvényének háttér-dekorációja-
ként használtuk. 

„Tinéktek ott fent minden oké! Lent 
meg a gond a bányászoké!” Nem bízha-
tunk égi jóban, a borsodi régióban!” 
„Dolgozni csak pontosan, szépen…ha van 
munkád éppen!” „Nyugdíjasaink jelene a 
mi jövőnk!” Szénbányász! A sorsod, meg-
mutatja Borsod!” „Nem hagyjuk, hogy 
kizárjanak minket, a sorsunkat meghatá-
rozó döntésekből!” „A fiúk a bányában …
dolgoznának!”

A demonstrációk résztvevői szívesen 
emelték magasba a transzparenseket, egy-
egy, szívükhöz szóló szónoki mondat hal-
latán, vagy ha azt vették észre, hogy 
fotózzák, filmezik őket. Így ezek a felirat-
ok az akkori televíziós híradók kedvelt 
képei lettek. 

A kazincbarcikai demonstráción oda-
jött hozzám egy idős bácsi, görbebotjával 
a transzparensekre mutatott és azt mond-
ta: én nem vagyok bányász, könyvelő 
voltam a városi tanácsnál, s tulajdonkép-
pen azt sem tudom, miért vannak, itt, mit 
akarnak. De ha ezeket a feliratokat olva-
som, s kicsit lejjebb tekintve meglátom a 
táblákat lelkesen emelgető embereket, 
meg vagyok győződve arról, hogy akár-
mit is akarnak, igazuk van!

Ennél szebb visszaigazolását annak, 
hogy értelmes ügyet szolgálunk, nem 
tapasztaltam. 

Emlékszem azokra a tárgyalásokra, 
amiket a kormány képviselőivel folytatott 
a BDSZ delegációja. A kormányoldal nem 
vette komolyan a szakszervezetet, látszott 
rajtuk, hogy rövid tárgyalásra készültek, 
hiszen szakmai felkészültségük, szellemi 
potenciáljuk, iskolázottságuk és tárgyalá-
si technikájuk magasan a másik fél fölé 
nőtt. Ezt gondolták. A harmadik óra után, 
amikor Schalkhammer Antal, a BDSZ 
elnöke, a szakszervezeti delegáció vezető-
je, már ki tudja hányadszor morzsolta szét 
a másik fél érveit, a kormányoldal szüne-

„Semmi sem annyi és akkor, mint 
amennyi amikor” – mondja Murphy 
törvénykönyve. Valahogy én is így vol-
tam szakszervezeti munkám során a 
rendezvények, akciók szervezésével. A 
lelkiismeretes előkészítés után úgy 
gondoltam minden rendben lesz, aztán 
mindig jöttek a meglepetések, a várat-
lan események, pedig már fiatalon, 
„legénykoromban” megtanulhattam 
volna, hogy semmi sem ... 

Gimnazistaként gyakran jártunk 
szülőfalumból, Sajóecsegről a környe-
ző falvakba, bálokba a barátaimmal 
együtt. Célállomásként legtöbbször 
Sajóvámost vagy Edelényt - borsodi 
települések - választottuk, mert ott 
voltak a lányok többségben. Hajnalban 
az állomáson vártuk az első vonatot. 
Beszélgetve telt az idő, amikor megje-
lent egy rendőrautó, két rendőr szállt 
ki, majd odalépve hozzánk hangosan, 
mondhatnám azt is, hogy ordítva kér-
dezte egyikük, mit keresünk az állomá-
son?! Hogyan gondoljuk, hogy rendőr-
ségi intézkedést provokálunk! 

Szerényen, de határozottan válaszol-
tam, várjuk a vonatot, van jegyünk és 
remélem, hogy a peronon, a padon tör-
ténő üldögélés nem komoly provokáció. 
Kaptam egy pofont. Kértem az intézke-
dő rendőrt - miközben egyik barátom 
csendesített -, hogy igazolja magát és 
az intézkedését. A másik rendőr oda-
szólt: menjünk, jobb, ha hagyjuk... 
Később kiderült, a jegypénztáros vas-
utas hívta ki a rendőröket, ő kért intéz-
kedést, mert az egyik srác a váróterem-
ben - tőlünk függetlenül - leakasztott 
egy vasúti plakátot: „Vigyázz a vágá-
nyok között!”, és arra feküdt rá. 

Számomra a nagy tanulság az volt, 
hogy a körülmények teljes ismerete 
nélkül könnyebben kaphatok pofont és 
nem mindig az kapja, aki megérdemli, 
illetve akkor is adhatnak, amikor nem 
járna. Vagyis semmi sem annyi... 

Húsz év múlva aztán megint jött egy 
vasutas ügy. Az MSZOSZ elnöksége 
úgy döntött, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete kérésére szolidaritási 
demonstrációt kell szervezni az akkori 
Közlekedési és Hírközlési Minisztérium 
épülete elé a Dob utcába. Oka: a 
miniszter nem kíván érdemi tárgyalá-
sokat folytatni a reprezentatív szak-
szervezetekkel. A többi érintett konfö-
derációt is megkerestük és elkezdtük a 
szervezést. A tét nagy volt. A legna-
gyobb állami foglalkoztató, a MÁV 
amennyiben nem folytat érdemi tár-
gyalásokat a szakszervezetekkel, 
ráadásul a leginkább nyomásgyakor-
lásra képes magyar munkavállalói 
érdekképviseletekkel, az kisugárzik a 
többi munkahelyre negatív hatásokat 
kiváltva a szociális párbeszédre, a 
szakszervezeti érdekérvényesítés lehe-
tőségeire. 

A szervezésben már kialakult gya-
korlatunk volt. Bejárás, rendőrségi 
bejelentés, engedélykérés, felelős ren-
dező megnevezése, színpadállítás, han-
gosítás, megkülönböztetett jelzésű ren-
dezők stb. 

Most is így történt. Jogszerűen elő-
készítettük a rendezvényt. Szónokok: 
Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség, 

Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége, Autonómok és Liga 
Szakszervezetek képviselői voltak. 
Úgy alakult, hogy a levezető elnöki 
feladatot is én kaptam a főrendezői 
mellett. Jó szokásom szerint, korábban 
kimentem a helyszínre ellenőrizni az 
előkészítést, lehetőség szerint felké-
szülni a nem várt eseményekre is - 
mint a rendőrségre bejelentett felelős 
személy. A biztosító rendőrparancsnok 
azzal fogadott, hogy a minisztérium 
épületéből ellenhangosítást készítettek 
elő. Kértem, segítse a jogszerű lebo-
nyolítást és ne hagyja megzavarni a 
bejelentett demonstrációnkat. „Én, egy 
miniszterrel szemben, ne kívánja!” - 
mondta nekem. Megértettem, de azon-
nal kértem a hangosítás megerősítését, 
a „decibelek” megemelését, a „bányász” 
düh is már kezdett dolgozni bennem. 

Indult a program, amikor megjelent a 
miniszter „kísérőivel” és egy szócső-
vel. A mi hangosításunk erősebb volt, 
ezért megpróbált volna a színpadról 
beszélni. Közben egy vasutas demonst-
ráló közelebb akart menni hozzá, mon-
dani valamit. A „testőrök” a hátizsák-
jánál fogva visszarántották, le a földre. 
A demonstráción résztvevők fütyültek, 
hangosan kiabálva jelezték nemtetszé-
süket. A helyzet azonnali megoldást 
igényelt. 

Belekiabáltam a mikrofonba: 
„Miniszter úr! Fel kell emelni a tele-
font, jelezni, hogy szólni kíván a ren-
dezvényen. Ez esetben természetesen 
szót adtunk volna. Miniszter úr! 
Beszéljen a tárgyalóasztalnál, ott szíve-
sen meghallgatjuk!” Látva a kialakult 
helyzet tarthatatlanságát, érezve a 
hangvétel határozottságát, a miniszter 
elhagyta a helyszínt, a szakszervezeti 
akció rendben lezajlott. Tanultuk és 
gyakoroltuk a demokráciát, a szabályo-
kat, a szakszervezeti érdekérvényesí-
tést. 

Mint ahogy tanultuk 1988-ban a 
pécsi uránbányász dolgozók felvonulá-
sán, majd az azt követő, a városi 
Sportcsarnokban rendezett demonstra-
tív nagygyűlésen, a rendszerváltó 
szakszervezeti kongresszusunkon, a 
földalatti mecseki bányászsztrájk ide-
jén, a különböző tüntetéseken, véle-
ményt nyilvánító demonstrációkon 
(Hősök tere, Nemzeti Sportcsarnok, 
Kisstadion, Kossuth tér, Kazincbarcika, 
József nádor tér), aláírásgyűjtéskor 
(nyugdíj és női nyugdíjkorhatár), TB 
önkormányzati választások időszaká-
ban. 

Az elmúlt húsz év szakszervezeti 
akcióira a szakszervezeti tagok, a mun-
kavállalók, a munkanélküliek érdeké-
ben került sor. Különböző mértékben 
voltak sikeresek, eredményesek. Külön 
elemzést igényelne egy-egy akció lebo-
nyolításának háttere, a döntések meg-
születésének folyamata. a megállapo-
dások hatása. Egy azonban biztos: a 

Dob utcában volt egy demonstráció a 
párbeszédért, a szakszervezeti jogo-
kért, és ezen a „jelképes pofont” nem a 
munkavállalók képviselői, nem a szak-
szervezetek kapták.

Talán ezért is maradt emlékezetes.
Rabi Ferenc
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tet kért. A saját fülemmel hallottam, hogy 
az egyik minisztériumi főosztályvezető 
odaszól az államtitkárnak: gomboljuk újra 
a kabátot. Ezeket mégis komolyan kell 
venni!

Azt írtam az elején, hogy a szakszerve-
zet nem tudja „eladni” az általa elért 
eredményeket. Talán az is kényelmesítette 
el, lankasztotta a tisztségviselők figyel-
mét e téren, hogy egy-egy demonstráció-
nak, eredményesen megvívott kormány-
szintű tárgyalásnak, a média közreműkö-
désével, gyorsan híre ment, a közbeszéd 
témájává vált, eljutott a munkavállalók-
hoz és nyugdíjasokhoz. Nem kellett ahhoz 
a bányaüzemekben munkásgyűlést tarta-
ni, vagy bizalmi értekezletet összehívni, 
hogy bármely országos megmozdulásról 
tájékozódjanak az emberek.

Ami nekünk létkérdés, humánpolitikai 
probléma, munkahelymegőrző kényszer-
lépés, az a médiának balhé, amiről írni 
kell. Jöttek a hírre csapatostól.

Emlékszem arra, milyen erőfeszítése-
ket tettünk annak érdekében, hogy mi 
magunk, de alapszervezeteink vezetői is 
felnőjenek a megváltozott, más típusú 
készségeket és tudást igénylő feladatok-
hoz. Ez volt a kezdetek nagy problémája, 
hiszen a szakszervezeti oktatás intéz-
ményrendszerét szétverték, arról nem is 
beszélve, hogy ha megmarad is, más tar-
talmakkal kellett volna megtölteni. A 
kapitalizmus körülményei között még egy 
tisztségviselőnk sem dolgozott. A privati-
zációval jöttek a külföldi tulajdonosok, a 
maguk jól bevált és már kipróbált mód-
szereivel, trükkjeivel. Velük szemben az 
előző rendszer körülményei között szocia-
lizálódott érdekvédők. A siker esélye a 
nullához közelített. 

Rengeteg tanulópénzt kellett fizetnünk. 
Riasztó példa erre Lyukóbánya esete. A 
külföldi multinacionális cég megvette a 
bányát (tegyük hozzá, mintha a fogát húz-
ták volna, hiszen neki csak az árampiac 
kellett, ám muszáj volt neki megvásárolnia 
a bányát és az erőművet is.), de három évig 
nem nyúlhatott a kollektív szerződéshez, 
nem hajthatott végre tömeges elbocsátást. 
Nem is tette. Meghirdette az „Önkéntes 
Újrakezdési Csomagot”, melyet bárki 
igénybe vehetett. Beosztástól függően 
300-700ezer forintot kaptak a kilépők. A 
bányász évek óta nem látott ennyi pénzt 
egyben. Hiába kért, könyörgött, ordított a 
szakszervezet, hogy ne vegyék igénybe, 
mert a pénz gyorsan elfogy, ő pedig 
munka nélkül marad, a dolgozó csak azt 
látta maga előtt, hogy ebből elkészíthető a 
veranda tetőborítása, megvehető az új 
kazán, kicserélhető a régi autó. És felvette 
a pénzt. Akik meg ottmaradtak, fizethet-
ték a banki kölcsön rájuk eső részét, mert 
a tulajdonos a banktól vette fel a Csomag 
kifizetéshez szükséges összeget, s szépen 
ráterhelte a maradó állományra.

Nem voltunk elég okosok, hiszen a 
magunk kárán tanultunk. De legalább 
tanultunk. 

Megint felvillan bennem a Zobák-aknai 
beszélgetés.

- „No, akkor belépsz a szakszervezetbe? 
– kérdezem a harcsabajuszú vájárt.

- Már miért lépnék? – kerekedik el a 
szeme.

- Éppen most tudtad meg, hogy a szak-
szervezet intézte el a bányásznyugdíjat. 

- Ez benne van a kollektív szerződés-
ben?

- Benne van.
- Akkor jó. Mert az rám is vonatkozik. 

Ha belépek a szakszervezetbe, ha nem. 
Akkor meg minek lépjek? – kérdezi és 
kajánul elvigyorodik.”

No, igen. Van még tennivalónk, bőven.

Hámori István Péter

„A fiúk a bányában dolgoz(ná)nak”
Húsz év emlékmorzsái
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néptánctanító, népművelő! A szónak 
abban az értelmében, amellyel a hivatást 
érző emberek a szeretet érzetébe oltják a 
táncművészet, a társas együttlét varázsá-
nak megismertetését, elsajátítását”.

Munkája mellett állandóan tanult, 
képezte magát. 1978-ban táncoktatói 
képesítést szerzett, majd 2001-ben a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola művelődés szerve-
ző, andragógiai, non- profit szakán 
kapott diplomát. Időközben kinevezték a 
Padragkúti Bányász Művelődési Ház 
igazgatójává.

Az 1993-ban megalakult Bányász 
Kulturális Egyesület titkárává választot-
ták, ahol mind a mai napig tovább foly-
tatja a kulturális és hagyományőrző 
munkát. Szoros kapcsolatot tart a helyi 
civil szervezetekkel, a bányász nyugdí-
jasokkal, az amatőr csoportokkal, szer-
vezi, támogatja, segíti munkájukat és 
programjaikat. Az egyesület – jogutód 
szervezetként- alapító tagja volt a 
Bányász Művelődési Intézmények 
Szövetségének és az Országos Bányász 
Kulturális és Hagyományőrző Szövetség 
tagjaként is elismerésre méltó munkát 
végez. Oravecz Edit az alapítástól kezd-
ve tagja és választott tisztségviselője az 
országos szövetségnek.

Oravecz Edit az elmúlt négy évtized 
alatt végzett munkásságával, emberi 
magatartásával, komoly elismerést, ran-
got és tiszteletet vívott ki mind a helyi 
közösségek, amatőr művészeti csopor-
tok, civil szervezetek, mind az országos 
szakmai szervezetek körében ezért meg-
érdemelten vehette át március 4-én a 
magyar szakszervezetek elnökétől az 
MSZOSZ díj kitüntetést. A díjhoz 
ezúton is gratulálunk, kívánunk további 
sikereket, jó egészséget és jó szerencsét!

Bónis János

- 2010. február 22-én az országgyűlés 
úgy akart dönteni, hogy elfogadja 
Magyarország klímatörvényét – kezdte 
bevezetőjét Pápis László, a Mátrai 
Erőmű BDSZ szervezetének titkára, a 
BDSZ alelnöke, az Erőműben tartott 
sajtótájékoztatón. - Ha elfogadják, az a 
Mátrai Erőmű Zrt-re végzetes, hiszen a 
tervezett 400 megawattos erőműi 
blokk megépítése biztosan meghiúsul. 
Ebben a dologban több alkalommal 
tárgyaltunk Magda képviselő úrral, s 
arra kértük őt, hogy azokat az indítvá-
nyokat, amelyeket ezzel a törvénnyel 
kapcsolatosan benyújtott, ne vonja 
vissza, mert akkor a törvényt elfogad-
ják, s az a már említett következmé-
nyekkel jár. 

- A klímatörvény tervezetében van-
nak jó dolgok – kezdte mondandóját 
dr. Magda Sándor, Heves megye 3. 
számú választókerületének országgyű-
lési képviselője. - Például ilyenek a 
célértékek, amelyek összhangban áll-
nak a tudomány jelenlegi eredményei-
vel. Azonban ezek eléréséhez konkrét 
intézkedésekre, felelősökre, határidők-
re, anyagi forrásokra, politikai elköte-
lezettségre van szükség. 

Ezért meglepő, hogy az Országgyűlés 
elé négy párti ajánlással benyújtott 
klímatörvényt sem az érintettek, mint 
például a Mátrai Erőmű Zrt, vagy azok 
az országgyűlési képviselők, akik 
azokban a térségekben dolgoznak, ahol 
ezeknek a hatása az ott élőkre hosszú 
távon katasztrofális következmények-
kel járhat, nem ismerhették meg idő-
ben. A mintegy hatvanezer ember fog-
lalkoztatását érintő térségben pedig, 
mintegy nyolcezer főre kihatással lévő 
törvény bevezetéséhez, ezért nyújtot-
tam be módosító indítványt. Ezzel azt 
kívántam elérni, hogy a végleges dön-
tés előtt lehetőség nyíljon arra, hogy 
megismerhessék és véleményt mond-
hassanak mindazok, akikről ez szól.

Magyarország 2010-ben is, mint a 
világ minden országa, felelősséggel 
foglalkozik klímánk fenntarthatóságá-
val, a kedvezőtlen hatások 
kor1átozásával. Mindezeket megértve 
és elfogadva Magyarországon ma a 
foglalkoztatás az a tényező, amely a 
fenntarthatóság, az ország működése 
szempontjából kiemelt fontosságú. 
Ezért a felelősséggel rendelkező képvi-
selő számára (számomra) a legfonto-
sabb törvény az emberek munkahely-
ének védelme, új munkahelyek terem-
tése. Így, a törvény·törekvéséveivel 
egyetértve, olyan konkrétumokat kell, 
többek között, megfogalmazni, hogy: 

• Mi lesz azokkal az ipari üzemek-
kel, amelyek, ezen törvény bevezetése 
után már nem fejleszthetők, sőt azon-
nal korlátozások válnának szükséges-
sé? 

• Mi lesz az ott foglalkoztatottakkal 
és családjaikkal? 

De a törvényben kell foglalkozni 
azzal is, hogy: 

• Miként lehet elérni azt, hogy ezek 
az erőművek biomassza alapanyagra 
térjenek át, biztosítva az áttéréshez 
szükséges minimum 5-6 évet? 

• Garantálni kell az áttéréshez szük-
séges, a jelenleginél nagyobb támoga-
tást. 

Véleményem szerint, ha ezek a tör-
vénybe beépülnek, úgy akár „három 
legyet” is üthetünk egy csapásra, így: 

• Olyan energia-alapanyagot állítunk 
elő, amely a jelzett évben való felhasz-
nálásakor annyi széndioxidot bocsát 
csak ki, mint amennyit megköt. De, ha 
az előző három évet - míg vágásra éret-
té válnak ezek a területek - is számol-
juk, akkor már a széndioxid egyenlege 
pozitív. Ezt el kell ismertetni az 
Európai Unióval, és erre külön támo-
gatást kell kérni (aki nemzeti érdekről 
beszél, annak erre kell törekednie).

• Ezek a növényféleségek lehetősé-
get adnak arra, hogy ma 
Magyarországon nem hasznosított 
5-600 ezer hektáron újból értéket ter-
meljünk, s ez az érték a dollárban 
megvásárolt gáz kiváltását eredmé-
nyezheti, így csökkentve Magyarország 
energiafüggőségét.

• Ezek a telepítések és az ágazatban 
lévő további tevékenységek mintegy 
150-200 ezer, alapjában véve képzetlen 
munkaerőnek ad munkalehetőséget.

Nos, ha ezek a klímatörvénybe, mint 
garanciák és korlátok beépülnek, akkor 
egy nagyon jó törvény születhet. Arról 
pedig, hogy 2020-ig csak 10%-os 
csökkentést kell kérni, mert 30% már 
megvan, a tájékoztatás félrevezető, 
hisz az Országos Meteorológiai 
Szolgálat hivatalos jelentése a követke-
zőket tartalmazza:

Az üvegház hatású gáz csökkenésé-
nek mértéke 20%, a széndioxidé 18%, 
1990 és 2006 között, sőt 1995 és 2006 
között lényegében változatlan az üveg-
ház hatású gáz és a CO2 kibocsátása. 

Ezekből az adatokból az is kitűnik, 
hogy az Európai Bizottság 
Magyarország felzárkózásával össze-
függésben a kívánatos GDP-
növekedést alapul véve növekvő kibo-
csátással számol 2030-ig. A számok 
ezen összefüggések alapján értelme-
zendők.

Végül el lehet érni azt, hogy egy 
törvényt meghozunk és a hazai erőmű-
veket ellehetetlenítjük. De ez ahhoz is 
vezethet, hogy nem csak 60-80 ezer 
embernek a munkája szűnik meg, 
hanem az általuk előállított energiát 
további dollárokért kell megvásárol-
nunk Európa más, fejlett országaitól, 
akiknek még eszükbe sem jut, hogy 
kidolgozzanak és elfogadjanak egy 
ilyen szigorú klímatörvényt, így azt 
javaslom, hogy dolgozzunk tovább egy 
– a jelenleginél mindannyiunkat job-
ban védő - klímatörvényen, hasonlóan 
az Egyesült Államokhoz vagy más 
fejlett országokhoz. Mielőtt azonban 
szankcionálásra az Országgyűlés elé 
benyújtanánk, bölcs döntéseket kér-
jünk az érintettektől. 

Én, ezen indokaim alapján tartottam 
fontosnak azt, hogy 2010. február 
15-én a klímatörvénnyel kapcsolato-
san módosító javaslatot nyújtsak be, 
mert meg vagyok győződve arról, 
hogy egy képviselőnek - mindenek 
felett -, az általa képviselt térség lakos-
ságának érdeke kell, hogy szem előtt 
legyen. Én ezt tettem, és ezt tartom 
feladatomnak – fejezte be dr. Magda 
Sándor.

-hip-

cében élő magyarság néptánc kultúráját, 
a bányász hagyományőrző csoportok jó 
hírnevét.  Hazai és nemzetközi fesztivá-
lok, seregszemlék, találkozók, táncver-
senyek díjai, helyezései, elismerései is 
bizonyítják az általa vezetett együttes 
magas színvonalú művészeti munkáját. 

Az együttes 2007-ben ünnepelte fenn-
állásának félévszázados évfordulóját, 
mely alkalomból parádés gálaműsorral 
emlékeztek a régmúlt eseményeire. A 
műsort, amelyben a különböző generáci-
ókat csaknem kétszáz táncos képviselte, 
természetesen Oravecz Edit szervezte és 
rendezte.

A korabeli megyei újság „Padragkúti 
táncházak” c. cikkében így írt róla: „ha a 
hagyomány tűzének élesztgetőjét és 
életbe tartóját keressük, ezt a nevet kell 
említenünk: Oravecz Edit. Foglalkozása 
szerint művészeti előadó a padragi kul-
túrházban. Elhivatottsága szerint pedig 

A szövetség megalakulásának két évtize-
des jubileuma alkalmából, „húsz éves az 
MSZOSZ” címmel március 4-én tartotta 
ünnepi tanács ülését a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége. 
Az ülés mintegy ötszáz résztvevőjét 
Pataky Péter elnök köszöntötte, majd 
ünnepi beszédében méltatta a szervezet 
létrejöttének jelentőségét, helyét és sze-
repét a munka világában.

Az idén ez alkalomból került sor az 
MSZOSZ díjak ünnepélyes átadására. Az 
Országos Bányász Kulturális és 
Hagyományőrző Szövetség javaslatára a 
BDSZ előterjesztése alapján –több évti-
zedes kiemelkedő munkássága elismeré-
seként - Oravecz Edit vehette át a kitün-
tető díjat az MSZOSZ elnökétől.

Oravecz Edit az Ajka- Padragkúti 
Bányász Kulturális Egyesület titkára, 
népművelő, közel négy évtizede aktív 
résztvevője, szervezője az Ajka környéki 
közművelődésnek, a bányász kultúra és 
hagyomány ápolásának, az amatőr 
művészeti munkának. Egész élete, mun-
kássága a bányászathoz, a bányász tele-
püléshez kötődik.

A középiskola elvégzése után bérel-
számoló lett a padragi bányaüzemben, 
ám alig egy év elteltével már a Padragkúti 
Bányász Művelődési Házban találjuk, 
ahol adminisztrátor, művészeti előadó, 
később az intézmény igazgatója. Ekkor, 
már aktív táncosa, később vezetője a 
nagy múltú Ajka- Padragkút 
Néptáncegyüttesnek melyet két évtize-
den át szervezett, irányított, vezetett. 
Munkássága idején a csoport az ország 
egyik elismert amatőr együttese lett.

A bányásztáncosok számtalan meghí-
vásnak tettek eleget. Átlépve a falu, a 
megye, az ország határait Bodajktól- 
Szegedig, Berlintől- Helsinkiig vitték, 
hirdették, terjesztették a Kárpát meden-

Követeljük, és egyben támogatjuk:
1. Nemzeti érdek a Paksi Atomerőmű Zrt tervezett üzemidő 

meghosszabbítása! 
2. Támogatjuk a Parlament által is elfogadott célt, a Paksi 

Atomerőmű bővítését.
3. Meg kell valósítani a Mátrai Erőmű Zrt. már korábban 

jóváhagyott, hazai lignitvagyonra épülő új blokk építését. Ez a 
két külszíni bánya optimális működéséhez is szükséges. A tér-
ségben a lignit vagyon lehetővé tenné nagyobb teljesítményű 
blokk(ok) építését is. Lignitkészleteink további fejlesztésekkel 
lehetőséget adnak környezetbarát erőműépítésre is. 

4. Biztosítani kell – az MVM Zrt tulajdonban lévő, minden 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkező - Vértesi Erőmű Zrt, 
legalább 2014-ig tartó működését! Jelenleg a Márkushegyi 
Bánya - a szerkezetátalakítási támogatás figyelembevételével -, 
kb. 250- Ft/GJ áron adja az erőmű számára az áramtermeléshez 
szükséges szenet Gázbázison ez az ár jelenleg ennek többszörö-
se. 

5. Szakszervezeteink az EU direktívával egyetértésben támo-
gatják a reális pénzügyi számításokon alapuló megújuló energia-
termelést, valamint a másodhasznosítási anyagokra épülő terme-
lést, különösen, ha az együtt jár az erőművi agglomeráció létbiz-
tonságának fokozásával.

6. Fent kell tartani az alacsony önköltségű kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés kedvező megítélését, ha ezzel a 
fogyasztók számára valóban olcsóbb ellátást biztosít. 

Fontosnak tartjuk, hogy mind a döntéshozók, mind a média - 
közösen velünk - tisztán lássák a reális energiafejlődési alterna-
tívákat, ezért ragaszkodunk követeléseink megvalósításához! 

A fentiek alapján a szakszervezeteink nem támogatják a jelen-
tős gázbázison történő további villamosenergia-termelői erőmű-
építést. Meg kell állítanunk a villamosenergia-termelésben fog-
lalkoztatottak számának csökkenését! A fogyasztók ellátásának 
biztonsága érdekében, követeljük a hazai tüzelőanyag arányának 
megőrzését, növelését!

Budapest, 2010. február 10.
Rabi Ferenc elnök 
Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók szakszervezete 
Gál Rezső elnök 
Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége 

A foglalkoztatás bővítése, új, fenntartható munkahelyek létreho-
zása elképzelhetetlen a Magyarországon megtalálható természe-
ti erőforrások hasznosítása nélkül. Az energetikai célú szénbá-
nyászat és az arra épülő villamosáram-termelés szolgálja az 
energiaellátás biztonságát, gazdaságosságát, a modem technoló-
giákkal a környezeti terhelés csökkentését és a széleskörű foglal-
koztatást. 

Napjainkban már a f6ldgáz dominanciája túlzott mértékben 
jelentkezik az energiafelhasználásban, a villamosáram-termelés-
ben is, pedig az összes gázfogyasztásunk a hazai termelésből 
2008-ban csak 18,6%-ban, 2009-ben 27,8%-ban volt biztosítva 
(a 2009--es év növekedése csak a gazdasági válság miatt jelent-
kezett, ugyanis az iparfogyasztása közel 3,0 Mrdm3-el csök-
kent).

A szénbányászat visszafejlesztésekor nem számoltak a szén-
hidrogénárak drasztikus növekedésével, elősegítve ezzel is az 
ország túlzott energiafüggőségének kialakulását. A Brent dollár/
hordó ár a következőképpen alakult: 1988-ban: 14,91, 1998-ban: 
12,76, 2007-ben: 72,44, 2008-ban: 96,94.

A gázárak hasonló módon növekedtek. 
A fentiek miatt is az energiahordozók külkereskedelmi egyen-

lege mínusz 1668 milliárd forint volt a 2008. évben. Állítjuk, 
hogy a magyar tüzelőanyag felhasználás (energiamix) elhibázott, 
hiszen az elmúlt 35 évben az atomerőművön kívül csak szénhid-
rogén bázisú erőmű épült és most is csak ilyenek vannak kivite-
lezési szinten (Gönyű, Nyírtass). Ennek a következménye, hogy 
az energia területén importfüggőségünk földgázból 81 %, ezen 
belül a villamosenergia-termelésben a földgáz aránya 38%-ra, 
elfogadhatatlanul magas mértékben megemelkedett. A földgáz 
beszerzése egyetlen importforrásból történik, ami komoly veszé-
lyekkel jár, a készletek 75%-a pedig politikailag instabil térség-
ben találhatóak. 

A villamosenergia-termelésben reprezentatív szakszervezetek 
egy, az ország számára előnyösebb és biztonságosabb tüzelő-
anyag összetétel kialakítására tesznek javaslatot, figyelembe 
véve, hogy a befektetőknek kiszámítható jövőképre, iránymuta-
tásra van szükségük a több évtizedre szóló beruházási döntések 
meghozatalakor. 

Javaslatunk összhangban van az EU energiapolitikájával (ellá-
tásbiztonság, környezetvédelem, gazdaságosság). Nem szabad 
továbbra is abban az illúzióban élni, hogy a nyersanyagok és az 
energiahordozók korlátlanul olcsón állnak majd hazánk rendel-
kezésére. 

A klímatörvény 
kapcsán

MSZOSZ díjas bányász 
népmûvelõ

Munkahelyeket a
villamosenergia-iparba!
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A bányászati tevékenység üzleti ter-
vének megvalósításában nemcsak a 
kitermelés teljes körű kivitelezése sze-
repel. A Calamites Kft. terveinek meg-
felelően a kitermelés mellett a nyers-
anyagot helyben alakítják villamos-
energiává, illetve adaptálni kívánják a 
világ és a saját tisztaszenes kutatásaik 
eredményeit a szén vegyészeti feldol-
gozására. A saját kutatások céljára a 
társaság Nagymányok térségében 
energetikai mintapark létrehozását ter-
vezi, ahol hazánkban még kevésbé 
alkalmazott úgynevezett tisztaszén 
technológiák – azaz a legkisebb alap-
anyag felhasználás mellett a környeze-
tet a végtermék előállítása alatt legjob-
ban kímélő technológiák (elgázosítás, 
cseppfolyósítás, metanol gyártás) – 
kerülhetnek kipróbálásra. Ennek fede-
zésére a társaság uniós - és az érvény-
ben lévő hazai tiltások megszűnte után 
hazai - energetikai pályázatokon kíván 
részt venni.

még jobban összekovácsolták a csapatot. A 
bányász hagyományok ápolása, az évfordu-
lók megünneplése, a tagokra való odafigye-
lés, fő céljaik között szerepel. Pályázati és 
támogatási pénzekből segítik az özvegye-
ket, a betegeket és a rászorultakat. Szociális 
és temetkezési segélyt adnak, ingyen bizto-
sítják a vérnyomás és vércukorszint méré-
seket a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából. 
A beszámolót Károlyi Mária, az alapszer-
vezet pénzügyi vezetője számokkal 
támasztotta alá. Elmondta, hogy a rezsi 
költségei megnövelik a kiadási oldalt, de 
folyamatosan keresik a plusz bevételi for-
rásokat, és eddig még nem voltak kifizetési 
gondjak. Kisföldi Lászlóné, a számvizsgá-
ló bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat, 
hogy a pénzügyi ellenőrzés során mindent 
rendben talált. Ő is azt tapasztalta, hogy a 
vezetők igyekeznek minél több pénzt visz-
szajuttatni a tagoknak. Győr Sándor, a 
kuratórium elnöke hozzászólásában 
kiemelte a bizalmiak szerepét, elismeréssel 
szólt arról, hogy minden ellenszolgáltatás 
nélkül, lelkesen irányítják és fogják össze 
csoportjukat. Kiemelte, mennyire fontos, 
hogy ezt a nagycsaládot, amelyhez tartoz-
nak, most se hagyják el. Megemlítette, 
hogy a bányászok a kultúrában is milyen 
erős alapokat raktak le, hogy a mostani 
együttesek gyökerei ebben a szakmában 
erősödtek meg és hajtottak szárba. A hoz-
zászólásokból kiderült, hogy a tagok elége-
dettek, és a jövőben is a megkezdett irányt 
kívánják követni. Tenni akarnak azért, 
hogy Ajkán ne vesszen feledésbe a 
bányászkodás 139 éve.  Az értékelő cso-
portgyűlés  befejezéseként, Törkenczi 
Bélát, kedvenc nótájával köszöntötték 83. 
születésnapja alkalmából. A hivatalos 
programot a Bányászhimnusz eléneklésé-
vel zárták a tagok. 

Barcánfalvi Zsuzsa
Fotó: Györkös

Igen mozgalmas hónapokat tudhat 
maga mögött a BDSZ Oroszlányi 
Szervezete. Szinte minden télre jellem-
ző eseményt megtartottak. Az oroszlá-
nyiak adventi estéket tartottak, a móri-
ak bált szerveztek, a somlóiak disznó-
vágásra invitáltak, a márkushegyi 
bányászok pedig focifarsangra hívták a 
mozogni vágyókat. Az idei évet Móri 
Nyugdíjasklub kezdte. Varga Pál 
köszöntője után Grell Károly, a Móri 
Nyugdíjasklub elnöke számolt be a 
tavalyi év eseményeiről, valamint az 
idei év terveiről. A taglétszámról szólva 
elmondta, hogy tagjaik száma az előző 
évekhez képest alig változott, habár az 
elmúlt év folyamán is sok bányásznak 
sikerült nyugdíjba menni, mégis keve-
sebben regisztráltatták magukat a 
nyugdíjas szervezetnél. Pedig szívesen 
látnák az immár nyugdíjas kollégákat, 
igen sokszínű programmal várják régi 
és új tagjaikat. A tavalyi év folyamán 
autóbuszos kirándulást tettek Erdélybe, 
nyáron hetente látogatták a komáromi 
termálfürdőt és sok család üdülhetett 
Balatongyörökön, Siófokon és 
Hajdúszoboszlón. Az év kiemelkedő 
eseményei közé tartozott még a 
bányásznap méltó meg-
ünneplése. Az idei ter-
vekben szerepel tovább-
ra is a komáromi fürdő 
látogatása, meghívásuk 
van a móri főzőverseny-
re, ahol szeretnének 
ismét derekasan helyt 
állni. Környezetbarát 
életmód témakörében 
folytatni szeretnék a 
tavaly elkezdett előadás 
sorozatot, aminek 
nagyon nagy sikere van, 
eddig minden előadáson 
zsúfolásig megtelt a 
móri kultúrház nagyter-
me. De terveik között 
szerepel még a majki bányamúzeum 
látogatása, a horgászversenyen való 
részvétel és baráti találkozók a testvér-
szervezetekkel. 

Ezután Lisztmayer János beszélt az 
aktív bányászok és Vértesi Erőmű 
nehéz helyzetéről.

Röviden beszámolt az elmúlt év ese-
ményeiről, az ágazatot sújtó külső és 
belső körülményekről, a pillanatnyi 
helyzetről. A nyugdíjasokat érintő 
témákról szólva kiemelte a méltányos-
sági nyugdíjemelés feltételeit, valamint 
a Bányászüdülési Alapítvány által 
igénybe vehető pihenési, üdülési lehető-
ségeket.

Ezután a jubileumi jutalmak, okleve-
lek átadására került sor, majd az ese-
ményt egy bál zárta.

A következő héten a vértessomlóiak 
voltak a házigazdák, ők egy igazi falusi 
disznóvágásra hívtak bennünket. És 
hogy mi kell egy jó hangulatú disznóvá-
gáshoz?

Hát mindenekelőtt egy termetes 

A mecseki bányanyitás előkészületi 
munkáit elindító Calamites Kft fekete-
szén kutatásra vonatkozó kutatási 
jogot szerzett egy 10,5 km2 nagyságú 
dél-magyarországi lelőhelyen, ahol 
korábban még nem folyt bányászati 
tevékenység. Az elsőbbségi bányászati 
jogokkal rendelkező Calamites – a 
szükséges további engedélyezési folya-
matot követően – reményeik szerint 
3-4 éven belül hozzáfoghat a 438 mil-
lió tonna földtani feketekőszén-vagyon 
kitermeléséhez szükséges bányaléte-
sítmények megépítéséhez, újabb három 
év után pedig az 1,2 millió tonna évi 
termelés beindításához. A társaság ter-
vei szerint újabb két év után elérheti a 
mélybányászati termelés a célként 
kitűzött 2,4 millió tonnás évi terme-
lést.

A 15 éve működő, legutóbb a 
Bátaapátiban készülő kis- és közepes 
aktivitású radioaktív hulladéktároló 
földtani kutatásaiban, a tároló bányá-
szati módszerekkel történő kialakítá-
sának bányászati tervezésében, és a 
biztonsági értékelésekben közvetlenül 
is résztvevő Calamites Kft a kelet-
mecseki Máza és Váralja települések 
külterületeit 2005 óta vizsgálja. A tár-
saság ekkor gyűjtötte össze illetve 
vásárolta fel az 1985-ben leállított 62 
darab 1000 méternél is mélyebb kuta-
tófúrásokkal járó geológiai kutatások 
dokumentációit, majd tovább kutatott a 
területen.

A régi ás az új vizsgálatok, mérési 
eredmények digitális feldolgozására 
épülő geológiai zárójelentés – melyet a 
Pécsi Bányakapitányság, mint a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
területileg illetékes hatósága idén feb-
ruárban jóváhagyott – 438 millió tonna 
földtani fekete-kőszénvagyont állapí-

Ajkán, a legnagyobb létszámmal működő 
szakszervezet, - a Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet - négy éves munkájának 
lezárására, és a következő időszak elindí-
tására került sor, az elmúlt év végén meg-
tartott történelmi kongresszus fényében.  
Bábics Gábor, a kongresszuson részt vett 
ajkai szervezet képviselője, első kézből 
informálta a városunkban igen aktív életet 
élő bányász szakszervezet tagjait a kong-
resszus munkájáról. A 308 főből álló szer-
vezet a csoport bizalmiak vezetésével kép-
viselőket választottak, akik öt munkacso-
portba osztva hallgatták meg az értékelő 
beszámolókat, hogy a jól szervezett hír-
adóláncon keresztül minden taghoz eljus-
sanak a fontos információk. A közelmúlt-
ban a harmadik, a tósoki Bányásztelepen, 
Kemenczky László bizalmi által vezetett 
csoport vett részt az évzáró értekezleten. 
Bábics Gábor elnök köszöntötte a hideg, 
és a havazás ellenére is szép számmal 
összegyűlt tagokat, kiemelten üdvözölte 
Győr Sándort, a Bányász Alapítvány elnö-
két, aki minden jelentősebb megmozdulá-

tott meg, jó minőségű, magas fűtőér-
tékkel (19,8 MJ/kg). A zárójelentés az 
1,2 m-nél vastagabb telepek vagyonát 
280 millió tonnában, mig az 1,6 m-nél 
vastagabb telepek kőszénvagyonát 230 
millió tonnában határozták meg. Ezen 
adatok közt határozható meg a kibá-
nyászható kőszénvagyon. 

A kitermelés tekintetében a 
Calamites Kft. rövidtávon 
Nagymányok település külterületén 
külszíni fejtést szándékozik indítani. 
A területen geológiai zárójelentéssel, 
bányatelekkel és érvényes környezet-
használati engedéllyel rendelkezik évi 
100 ezer tonna termelésre vonatkozó-
an.  Az első lépésre tervezett évi 100 
ezer tonna kapacitású nagymányoki 
külszíni bánya, beruházási költsége 
nagyjából 1 millió Euro. A 2,4 millió 
tonna szenet is adható mélyművelésű 
Máza és Váralja külterületén lévő 
bányaberuházás teljes költsége elérhe-
ti a 275 millió Eurót. 

son segíti és támogatja a szervezet munká-
ját. A napirendi pontok ismertetése után 
elsőként a kongresszus munkájáról adott 
tájékoztatást az elnök. Elmondta, hogy az 
országos szervezet neve egy örvendetes 
dolog következtében ismét változott, 
mivel két szervezet, a Textil és a Ruházati 
szakszervezet kérte, hogy az erős és tevé-
kenyen dolgozó BDSZ-hez csatlakozhas-
son. Így létrejött Magyarország legerő-
sebb szakszervezete, a Bánya-, Energia, és 
Ipari Dolgozók Szakszervezete elnevezés 
égisze alatt. A XXXII. Kongresszus mun-
kájának rövid ismertetése után rátért, az 
ajkai alapszervezet négy éves tevékenysé-
gének összefoglalására. Elmondta, hogy 
városunkban nem csak a végzett munkára, 
de a taglétszám alakulására is nagyon 
büszkék Bár az évek múlása sok halálese-
tet hagyott maga után, de a tagtoborzások 
eredményeként a létszámuk mégsem 
csökkent, inkább enyhe növekedés mutat-
ható fel.. Köszönhető ez a még mindig 
erős összetartásnak, a jó és vonzó progra-
moknak, a tenni akarásnak és nem utolsó 

sorban a gondos-
kodásnak, ame-
lyet a szervezet 
támogatásként 
nyújt tagjaiknak. 
Azt is hozzátet-
te, hogy saját 
erőből mindezt 
nem tudták 
volna megolda-
ni. A Bakonyi 
Erőmű Zrt. 
támogatásával 
több programot 
is meg tudtak 
valósítani. Az 
erőmű jóvoltából  
buszos kirándu-
lásokat  szervez-
tek, amelyek 

A mélybánya (Máza Váralja) projekt fő paraméterei

Működtetés időszaka:      min. 80 év
Szintosztás:      100 m
Szerkezeti blokkok száma:      7 db
Művelhető telepek száma:      20 db
Tervezett termelés:      2 400 000 t/év
Művelési mélység:      220-520 méter a felszíntől
Foglalkoztatottak száma:      2 000 fő
Fejtési sebesség (szeletes):      3-3,6 m/nap
Fejtési sebesség (omlasztásos):     2-2,4 m/nap
Munkanapok száma:      300 munkanap/év
Éves hőmennyiség:      47,7 PJ/év

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon bizalommal Verbőci 
József ügyvezető igazgatóhoz a calamites@calamites.hu címen vagy a 72/253-401-
es telefonszámon.

jószág, amit a környékbeli vállalkozók 
segítségével vásároltak meg a somlói 
bányásznyugdíjasok, aztán sok-sok 
szervezés, hogy minden és mindenki a 
kellő időben ott legyen, ahol kell, és 
feltétlenül kell még hozzá egy jó adag 
jókedv, ami megadja egy ilyen esemény 
savát-borsát. És ha minden hozzávaló 
megvan, akkor nagy esélyünk van rá, 
hogy nagyon jól záródik a napunk. 
Batin József igen jól megszervezte a 
munkát, mert a viszonylag korán érkező 
vendégeket már frissen sült vér fogadta.  
Közben már lázasan folyt a kolbász- és 
hurkatöltés, és hatalmas üstökben forrt 
a víz, bennük a disznósajttal. Mindehhez 
a jókedv adta az aromát. Ezt bátran 
megerősítheti mindenki, aki ott volt, 
mert a csípős szél ellenére mindenki az 
asztalok körül sürgött-forgott. Az ese-
ményt egy jó hangulatú, amolyan 
beszélgetős disznótoros ebéd zárta. 

A fiatalok inkább e napon a frissítő 
mozgást választották, csapatokat alkot-
va focizni hívták a kicsiket és nagyokat. 
Először a kicsik mérték össze erejüket, 
tudásukat és persze lelkesedésüket. 
Kitűnő kezdete volt ez a focifarsang-
nak, mert remek hangulat kerekedett a 

csemeték bíztatásával. Ezután jött a 
felnőttek küzdelme, ami 9 csapat két-
szer 8 perces játéka jelentett. És mivel 
2010. a választások éve, két párt is 
szimpatizánsokból álló csapatot is indí-
tott a tornán.

A legjobbak és a különdíjasok:
A focitornán három márkushegyi 

csapat bizonyult a legjobbnak. A jelké-
pes dobogó legmagasabb fokára a 
„Sörért” fantázianevű gárda tagjai áll-
hattak. Stílusosan másodikok lettek a 
„Márkushegy II” csapatának játékosai, 
míg a harmadik helyet a „Lendület” 
focistái szerezték meg. A legsportsze-
rűbb csapat címet az MDF-SZDSZ 
együttese kapta, míg a gólkirályi elis-
merés Zólyomi Zoltánnak jutott. 
Legjobb kapusnak Osváth Jánost 
választották, a legeredményesebb 
mezőnyjátékosnak pedig Muntyán 
Istvánt. 

Valamennyiüknek gratulálunk! 

-savia-

Új fejezet a mecseki
szénbányászat történetében

A BDSZ XXXII. kongresszusának 
utóélete Ajkán

A bányásztelepi csoport bizakodva hallgatja 
Bábics Gábor elnök beszámolóját

Télvégi események 
az OBEDSZ életében
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1994. április 7-én a Bányaipari 
Dolgozók Szakszervezete és az 
Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület a centenárium 
alkalmából emlékülést rendezett 
Várpalotán a Jó szerencsét Művelődési 
Központban. (Az emlékülés teljes 
anyaga megjelent a BKL Bányászat 
127. évfolyam 2. számában.). Ezen az 
ülésen hangzott el, hogy jövőben min-
den évben szakmai program kereté-
ben kell megemlékezni a köszöntés 
elfogadásának évfordulójáról.

2010. április 7-én tizenhetedik alka-
lomból került sor Várpalotán, a Jó 
szerencsét Művelődési Központban a 
megemlékezésre. 

A Bányászhimnusz elhangzása után 
Bite Sarolt a Thury György gimnázi-
um tanulója részleteket olvasott fel 
Sík Sándor: A bánya c. költeményéből 
(felkészítő tanár: Menyhárt Csilla), 
majd a Zeneiskola Fuvola triója 
(Borbás Brigitta, László Alexandra, 
Cseh Anna, felkészítő tanár: Végvári 
Gábor) két művet adott elő.

A szakmai előadást Dr. Gerse 
Károly az MVM Zrt vezérigazgató-
helyettese tartotta „Paradigmaváltás a 
villamos-energia iparban” címmel.

Dr. Horn János, előadásában ismer-
tette a koszorúzandó dombormű törté-
netét, illetve alkotójának életútját. (A 
beszéd az alábbiakban teljes terjedel-
mében olvasható! – a szerk.)

Ezt követően a megjelentek az aulá-
ban lévő emléktáblához vonultak, 
ahol az ünnepi beszédet Dr. Nagy 
Lajos, az OMBKE alelnöke, az 

Tizenhét éve szervezem, ünnepeljük a Jó 
szerencsét köszöntés elfogadását – kezd-
te előadását dr. Horn János, a BDSZ 
elnöki főtanácsadója -, de még egyszer 
sem hangzott el, hogy az aulában lévő 
domborművet ki készítette és nem emlé-
keztünk meg róla. Ezt a hiányt szeretném 
most röviden pótolni, természetesen – 
sajnos az idő hiányában - vázlatosan. 

A bronz dombormű alkotója Bóna 
Kovács Károly bányászkötődésű salgó-
tarjáni szobrász és festőművész, aki 
Salgótarjánban 1897. október 15-én szü-
letett.

1915 – ben nyíregyházai tanonc évei 
után Budapestre költözött, ahol a munka 
mellett rajzolni tanult.

1918–ban besorozzák, az I. 
Világháború alatt a Magyar 25-ös gya-
logezred történelmi zászlóaljánál szolgál.

1920 januárjában – az 1919 –es forra-
dalmi eseményeket átélve – rendkívüli 
hallgatóként (rendkívüli hallgatóként 
azokat a művészjelölteket vették fel a 
főiskolára, akik nem rendelkeztek közép-
fokú végzettséggel, de a felvételi vizsgán 
tehetségükről tanúbizonyságot adtak) fel-
vételt nyert az Országos Magyar 
Képzőművészeti Főiskolára ahol Réti 
István osztályába került mint festő - 

növendék, szobrászatot Kisfaludy Stróbl 
Zsigmondtól tanult. Majd a főiskola rek-
torának, Lyka Károlynak az ajánlásával 
Franciaországba ment, ahol a Julian 
Akadémián tandíjmentes növendék volt. 
Lyka Károly a párizsi Magyar Királyi 
Nagykövetséghez 1923 januárjában írt 
ajánlásában az alábbi mondatokat írta: 
„Az Országos Magyar Királyi 
Képzőművészeti Főiskola ezennel bizo-
nyítja, hogy Kovács Károly Úr e Főiskola 
rendes növendéke, művészeti tanulmá-
nyait Párizsban kívánja kiegészíteni, s 
mert tehetséges növendékünknek ismer-
jük, melegen ajánljuk azoknak, akiket 
illet, hogy fent jelzett céljainak elérését 
támogassák.” 

A Nagykövetség nemzetközi kapcsola-
taiért felelős ügyintézője az alábbi sza-
vakkal támogatta a fiatal művész kérel-
mét: „Kovács Károly Úr, aki 
Magyarországról jött, és a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola tanulója, 
bemutatta nekem a Képzőművészeti 
Főiskolára való felvételét és kérelmező 
jelentkezési lapját. Van szerencsém Őt 
ajánlani, hogy tanulmányait folytathassa 
a párizsi Képzőművészeti Főiskolán. 
Remélem, hogy a kérés megfelelő támo-
gatásra talál.” (de l’Ecole des Beaux 

Arts) Mesterei a kor 
híres emlékműszobrá-
szai, Antonie Bouchard 
és Paul Landowsky vol-
tak, de nagy hatással 
volt Antioine Bourdelle 
szobrászata is.

Párizsban kis műter-
met is fenntartott a Rue 
Boulardon, ez némi 
jövedelmet biztosított 
számára.

Franciaországból hazatérve vette fel a 
„Bóna” előnevet vélhetően apai nagyap-
jától örökölt a „Jó” ragadványnévből, 
(latinul Bóna).

Tanulmányait a Képzőművészeti 
Főiskolán fejezte be, majd Salgótarjánban 
telepedett le.

A harmincas években nagyon foglal-
koztatott művész lett nemcsak 
Salgótarjánban, hanem a környező fal-
vakban is. 1940–ben egyik legjelentő-
sebb önálló kiállítását rendezi meg 
bányásztémájú képeiből a Bányakaszinó 
épületében. De miután több várpalotai 
megbízást is kap, ezért családjával 
Rákoshegyre költözik.

1945- ben Baglyasaljára költöznek, 
lakást a Magyar Állami Szénbányák 

Igazgatósága biztosí-
tott számukra és állást 
az általános iskolában. 
Ott később megalakítja 
a Munkás Művészeti 
Főiskolát, melyet 1949 
– ben hivatalosan is 
szabadiskolává nyilvá-
nítanak. A tanítás mel-
lett sokat fest, a megél-
hetését segíti, hogy 
szocialista szerződést 
kötött (1954 – 1958) az 
akkor még virágzó 
acélgyárral és munka-
folyamatokat és mun-

kásokat fest.
1948. március 2-án felkérést kap 

Pothornyik Józseftől a Magyar 
Bányamunkások Országos Szabad 
Szakszervezetének titkárától, hogy az 
újonnan épülő székház belső falára fest-
ményt készítsen, ez el is készült, de el is 
pusztult.

1957 – ben ismét Rákoshegyen él, de 
egyre kevesebb ereje van a kemény 
szobrászi munkához. 1970. június 26–
án Budapesten hunyt el.

Javasolom mind a BDSZ, mind az 
OMBKE vezetése felé, hogy minden 
évben halálának napján koszorúzzuk 
meg Bóna Kovács Károly sírhelyét a 
Farkasréti temetőben.

S most a művész életútjának rövid 

bemutatása után magáról a dombormű-
ről:

Eredetileg a „Jó szerencsét” Olvasókör 
avatására készült, amelyre 1931. decem-
ber 4-én került sor, a dátum nem vélet-
len, hiszen bizonyára a bányászok védő-
szentjének, Szent Borbála tiszteletére 
történt ezen a napon az avatás. A dom-
borművet az épületegyüttes főbejáratá-
nak jobb oldali falán helyezték el. 

A korabeli leírások szerint – de ezt mi 
most is látjuk – egy meztelen felsőtestű 
bányászt ábrázol csákánnyal a kezében, 
aki a bánya mélyén fejti a szenet.

Az Olvasókör megszűnése és az épü-
let elbontása után 1958-ban a jelenlegi 
helyén (az épület Károlyi Antal Ybl 
díjas nevéhez kötődik) kapott méltó 
helyett és vált 1994 óta a „Jó szeren-
csét” köszöntés elfogadásának évfordu-
lóin a megemlékezés, koszorúzás hely-
színéül.

E szavakkal kívántam megemlékezni 
Bóna Kovács Károlyról, tisztelegni 
emléke előtt és megköszönni, hogy ezt a 
nagyon szép domborművet elkészítette.

Külön öröm számomra, hogy „megta-
láltam” Bóna Kovács Károly két gyer-
mekét, akik közül tisztelettel köszönthe-
tem a megjelent Kovács Balázs építész-
mérnök urat, sajnos leánygyermeke 
(Ildikó) családi gyász miatt nem tudta 
meghívásomat elfogadni - fejezte be 
hozzászólását dr. Horn János.

OMBKE Bányászati Szakosztály 
elnöke tartotta.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Immár 116 éve, hogy az ország 

különböző bányáiban, vagy ha bányá-
szatban dolgozók egyéb helyeken 
találkoznak, fel-felcsendül a mindnyá-
júnk által ismert és szeretett köszönté-
sünk, a Jó szerencsét!

Ma, amikor a bányászat társadalmi 
megítélése, megbecsülése meglehető-
sen mélyponton van, mennyi valóság 
tartalmat látunk ebben a köszöntés-
ben. A köszöntés ma több annál, hogy 
a mélybe szállva, legyen jó szeren-
csénk ismét napvilágra jönni, vagy, 
hogy az utcán találkozva a jó szeren-
csét mögé gondolt jókívánságainkat 
kifejezze.

Ma sokan gondoljuk úgy, hogy az 
egész szakmánkra ráférne a szeren-
cse. De valóban csak a szerencse 
segíthet rajtunk?

Régi és bölcsmondás, hogy minden-
ki a maga szerencséjének a kovácsa. 
Mi bányászok sem várhatunk csak a 
szerencsénkre. Sokkal inkább a ránk 
jellemző tettre-készségre van ma 
szükség, mint a szerencsénkre. 

Akkor, amikor a mai fejlett társada-
lomnak egyre több, fontos sokszor 
nélkülözhetetlen nyersanyagra van 
szüksége és ezt a nyersanyagot a föld 
szilárd kérgéből kell kitermelni, dőre-
ség a bányászat végéről beszélni. Az 
évszázadok során került már többször 
nehéz helyzetbe ágazatunk, de össze-
fogással, világosan meghatározott 
célokat kitűzve mindig sikerült újra 

erőre kapni, és munkánk társadalmi 
hasznosságáról megértetve a közvéle-
ményt, megítélésünket javítani. Ma a 
társadalom elfordult a bányászattól, a 
bányászoktól, és a régi mélyművelésű 
szénbányák nagy részét bezárták, az 
egyéb nyersanyagokat külfejtéses 
módszerekkel kitermelő vállalkozáso-
kat pedig nem tekintik bányászatnak.

Ennek a megítélésnek számomra 
kettős olvasata van.

Ma a közvéleményt formáló legna-
gyobb erő a média, és a médiában nem 
tudtunk mind a mai napig kellő teret 
nyerni ahhoz, hogy a ránk nézve sok-
szor bántó, a tényszerűségtől távol 
álló, a bányászatot zsigerből ellenző 
„méreg” zöldekkel szakmai alapon 
tudjunk vitára kelni, érvelni. Azok, 
akik egyik oldalon a bányászatot, és 
az ásvány-előkészítést szeretnék 
eltüntetni az ipari tevékenységek sorá-
ból, a másik oldalon teljes természe-
tességgel használják mindennapi éle-
tükhöz, kényelmükhöz a bányászat 
adta termékekből készült használati 
cikkeket.

Álságos nem észrevenni és zöld 
oldalról elhallgatni, hogy az emberi-
ség számára, mint története alatt min-
dig, a nyersanyag kitermelés, feldol-
gozás nélkülözhetetlen. Az emberiség 
nem tud meglenni sem az energia ellá-
tás zömét biztosító fosszilis nyers-
anyagok, sem a mindennapi életben 
használatos bányászati termékek, 
alapanyagok nélkül.

Nehéz és nem könnyen meghatároz-
ható az a határ, amely a jóléti társada-

lom igényeinek kielégítése és a termé-
szeti egyensúly fenntarthatósága 
között húzódik. Ennek a határvonal-
nak a bizonytalansága, törékeny volta 
kötelez bennünket arra, hogy a jóléti 
társadalom kellő önmérséklete mel-
lett, keressük az általunk használt 
technológiák azon lehetőségeit, ame-
lyekkel a természet egyensúlyi állapo-
ta megőrizhető, az egyes bányászati 
technológiával kitermelt nyersanyag-
ok kellő megfontoltságú hasznosításá-
val a földünk természeti kincseinek 
igénybevétele csökkenthető.

És talán itt kellene a második olva-
satról beszélni. Ahhoz, hogy a bányá-
szatnál kialakult, a környezetet káro-
sító, a jövőt ellehetetlenítő véleménye-
ket felül tudjuk írni, a szakmának is 
széles összefogásra volna ismét szük-
sége. Össze kell fogni, hogy a szak-
mailag elérhető, teljesíthető környe-
zetvédelemi normákat, elvárásokat 
teljesíteni tudjuk. A pillanatnyi 
nagyobb haszon elérése érdekében 
átlépjünk korlátokat. Mert ezek a 

szakmán belülről ger-
jesztett negatív jelen-
ségek köszönnek visz-
sza a médiából, a zöl-
dektől úgy, hogy ezek 
alapján általánosíta-
nak, és sütik ránk 
bányászokra a kör-
nyezet károsítás min-
den bélyegét. 

Meggyőződésem, 
hogy nem csak pénz 
kérdése a környezet 
tudatos bányászat 
megteremtése. Még 
mindig fontos hang-
súlyozni, hogy szem-
léletváltozásra is 
szükség van. 
Szakmán belül is be 
kell látni, hogy a vál-
tozó világhoz önma-
gunknak is változni, 
alkalmazkodni kell, 
ha talpon akarunk 
maradni.

S egy bányász min-
dig talpon és életben 
akar maradni. Mi, 
akik olyan ősi szak-
mával, és olyan régi 
és gyönyörű hagyo-
mányokkal rendelke-
zünk, és ápoljuk azo-
kat, kell, hogy közö-
sen gondolkodva, 

tegyünk is létünkért, mert csak így 
kerülhetjük el, hogy az utolsó Jó sze-
rencsét a szákmánknak szóljon.

Tartsuk meg ezt a szép köszöntést 
azokra az alkalmakra, amikor igazán 
az egy más üdvözlése, féltése cseng ki 
belőle és a többi szép hagyománya-
inkkal, köszöntésünket is tartsuk meg 
utódainknak, az utókornak. Jó szeren-
csét!”

Az emlékbeszéd elhangzása után a 
Bányászhimnusz harangjátéka alatt 
nyolc szervezet és a művész gyermeke 
koszorúzott, a BDSZ nevében pedig 
Székely Jenő és Vasas Mihály.

A koszorúzást követően állófoga-
dásra került sor a pohárköszöntőt 
Prof. Dr. Tihanyi László, a Miskolci 
Műszaki Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar dékánja tartotta.

Az állófogadás kiváló alkalom volt 
arra is, hogy rég nem látott kollégák 
eszmét cserélhettek, a zárgondolat 
idén is minden évben: „Jövőre Veled 
ugyanitt”

Dr. Horn János

116 éves a Jó szerencsét köszöntés

A dombormû krónikája

Az OMBKE választmányá-
nak 1894. április 7-ei felolva-
sással összekötött rendes 
gyûlésének jegyzõkönyve 11. 
pontja az alábbiakat rögzítet-
te: „Árkossy Béla a bányász-
köszöntésre vonatkozó ama 
kérdését terjeszti a választ-
mányi gyûlés elé, hogy a né-
met „Glück Auf” köszöntést 
a legmagyarosabban mi mó-
don lehetne kifejezni. Többek 
hozzászólása után Péch Antal 
tiszteletbeli tag a „Jó szeren-
csét” köszöntésformát tartván 
a legmagyarosabban hangzó-
nak, ezt ajánlja elfogadásra – 
(általánosan elfogadtatik).”
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Részvétnyilvánítás

Szabados Gábor, dr. Zoltay Ákos, Rabi 
Ferenc és dr. Katona Gábor a magyar 
bányásztársadalom nevében a Lengyel 
Nagykövetségen rótta le kegyeletét az 
április 10-ei légi katasztrófában elhunyt 
Lech Kaczynszki elnök és kísérete 
emléke előtt.

Tárgyalás
a STYL Ruhagyár Rt 

vezetõivel

Rabi Ferenc, Varga Éva és Csanádi 
József Szombathelyen tárgyalást folyta-
tott a STYL Ruhagyár Rt gazdasági- és 
szakszervezeti vezetővel a társaság 
jelenlegi és jövőbeli terveiről. A prog-
ram gyárlátogatással fejeződött be.

A Magyar
Bányászati Szövetség

(MBSZ) közgyûlése

A Magyar Bányászati Szövetség 
(MBSZ) közgyűlésén Rabi Ferenc vett 
részt. A Közgyűlés megválasztotta az 
MBSZ új vezetőtestületét, az új elnök 
Holoda Attila lett.

Kollégáink elismerése 

A március 15-i állami ünnep alkalmából 
a Parlamentben dr. Horn János a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt-, 
Herédi József a Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vett át 
Kiss Péter társadalompolitikai minisz-
tertől.

Az idei szénpénz összege

A Közlekedési-, Hírközlési,- és 
Energiaügyi Minisztérium 41.080,- 
Ft-ban állapította meg a 2010. évi nyug-
díjas szénpénz járandóságot. A hatályos 
rendelkezések értelmében nyugdíjasaink 
ezt adómentesen – úgy, mint a nyugdíjat 
- (adóterhet nem viselő járandóságként) 
kapják kézhez, a korábbiaknak megfele-
lően.

Öt éven belül már negyedik 
alkalommal adott otthont a 
Bányász Mûvelõdési Otthon, 
Tatabányán, a Bányászkóru-
sok Országos Találkozójának, 
köszönhetõen annak, hogy a 
házigazdák szándéka, mely 
szerint lehetõséget kell adni 
a bányász települések kultu-
rális közösségeinek találkozá-
sához és a szakma kulturális 
örökségének megõrzéséhez, 
ismét meghallgatásra talált a 
támogatók és segítõ partnerek 
oldalán. A mûvelõdési otthon-
ban ezúttal április 10-én került 
lebonyolításra a seregszemle.

Németh Éva, az Országos Bányász 
Kulturális és Hagyományőrző 
Szövetség elnöke, megnyitójában fel-
idézte a bányász kultúra elmúlt évtize-
deinek legfontosabb eseményeit, meg-
köszönve az ebben munkálkodók eddigi 
tevékenységét. Kiemelte a Bányász 
Művelődési Otthon és annak korábbi 
igazgatója, Nagyné Kiss Hilda szere-
pét, örömmel nyugtázva, hogy az intéz-
mény előző vezetője, nyugdíjaztatása 
után is szeretné betölteni ezt a közmű-
velődési missziót.

Akárcsak a tavalyi esztendőben, 
ezúttal is köszöntötte a megjelenteket 
Tatabánya Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere Lévai Ferenc – úgy is, mint a 
Magyarországi Bányásztelepülések 
Országos Szövetségének elnöke. 
Beszédében kitért a szövetség célkitű-
zéseire, üdvözölte a fellépőket és a ren-
dezvény megvalósítóit. Külön hangsú-
lyozta: Tatabánya neve kötelezi a 
várost, hogy minden lehetőséget meg-
ragadjon az ilyen jellegű rendezvények-
hez, és hogy támogassa azokat. 

A hivatalos program a Bányász-
himnusz közös eléneklésével folytató-
dott, majd következtek a színpadi 
bemutatók. Először a Tatabányai 
Bányász Dalkör adott ízelítőt melanko-
likusabb és vidámabb bányászdalokból. 
Szintén választékos programot kaptunk 
a Kisterenyei Bányász Dalkör mindig 
mosolygó tagjaitól és az Oroszlányi 
Bányász Klub Alapítvány nevében és 
hangulatában is hasonló formációjától. 
A Sárisápi Pávakör a település szlovák 
dalkultúráját is felidézte repertoárjá-
ban. A Bárdos Lajos Vegyes kar ismét 
bizonyította: nem alaptalanul tartják 
őket nem csak Tatabánya és a régió, 
hanem az ország egyik elsőszámú kóru-
sának. Szintén kitett magáért a 
Várpalotai Bányász Kórus, a 
Tokodaltárói Bányász Vegyes kar, míg 
külön dicséret illeti az Ajka-Padragkúti 

delegációt, amiért a Bányász Férfikórus 
mellett a Forrás Női Kórust is maguk-
kal hozták. Igen egyedi színfoltot kép-
viselt a tatabányai bányamérnökök által 
életre hívott Rozmaringos Bányász 
Egylet, amely a dalok mellett verses 
irodalmat is beolvasztott műsorába. Az 
esemény állandó résztvevőjének számí-
tó Salgótarjáni Bányász - Kohász 
Dalkör pedig egy szakestély felidézésé-
vel szolgálta a szakmák közötti barát-
ság kulturális kapcsolatát. 

Az összesen tizenegy fellépő együt-
tessel lezajlott találkozó szakmai érté-
kelését a Magyar Kórusok, Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szövetsége 
részéről Dr. Gezanics Magdolna végez-
te el. Az ismert és számos szállal 
Tatabányához kötődő népzenekutató 
elismerően nyilatkozott a produkciók-
ról és kérésre egyedi értékelést is adott 
az együttesek vezetőinek. 

Reméljük, a Bányászkórusok IV. 
Tatabányai Találkozója ismét megfelelt 
kitűzött céljainak, elősegítette a 
bányász lét, a bányászat kulturális érté-
keinek megóvását, szellemi kincseinek 
megőrzését, ápolta a bányászathoz, 
mint szakmához kötődő dalos és szín-
padi hagyományokat erősítette a közös 
közművelődési törekvéseket. 

Köszönjük a támogatást a Nemzeti 
Kulturális Alapnak, az Országos 
Bányász Kulturális és Hagyományőrző 
Szövetségnek és Tatabánya Város 
Önkormányzatának. Köszönjük a segí-
tőkész partneri hozzáállást a BDSZ 
Tatabányai Szövetségének valamint 
Kertvárosi Nyugdíjas Alapszerveze-
tének. 

Köszönjük minden résztvevőnek, 
akik remélhetőleg nem csak az „igen 
bányászos” porcióra sikerült ebéd miatt 
távoztak tőlünk elégedetten.

Jó Szerencsét!
Pákai Ernő

Erzsi néni nyugodtan letagadhatna 
negyven évet a korából. Akkor is 
maradna bőven. Kicsi, élénk mozgású, 
huncut szemű asszony, aki vidáman 
néz a fényképezőgép lencséjébe. A 
születésnapjára összesereglett ismerő-
sök körében cseppet sem elfogult. 
Derűje ránk ragad, kicsit tán irigyeljük 
is, ennyi évet ilyen egészséggel kívá-
nunk magunknak. 

Erzsi néni hatvanöt éve tagja a 
bányászszakszervezetnek. És mindösz-
sze százesztendős. Mindössze? 

Pavlicsek Géza, a Mecseki 
Bányászok Szakszervezete, Pécs-
Somogyi alapszervezetének elnöke 
2010. március 24-én a Kodály Zoltán 
Művelődési Ház színháztermében 
mondja köszöntő beszédét. Kis isko-
lásként, 1954-ben ismerte meg Tölgyes 
Lajosnét, amikor beíratták az alsó 

tagozatos napközibe. Erzsi néni a nap-
közi szakácsnője volt. Később, már 
főaknász korában a lengyel bányászok 
beilleszkedését segítve hallotta, hogy 
születésnap alkalmával a lengyelek 
szto lat – szto lat, azaz száz évet kíván-
tak énekükben az ünnepeltnek. Erzsi 
néni ezt a kívánságukat teljesítette. 
Még száz évet kívánni, komolytalan 
lenne – tette hozzá Pavlicsek Géza – 
de amit kívánok tagságunk és vezető-
ségünk nevében, hogy őrizze meg Önt 
a Teremtő az emberi kor legvégső 
határáig, jó egészségben és szeretet-
ben! Kedves Erzsi néni, nagyon bol-
dog születésnapot!

Ezután, a „Boldog születésnapot” 
című dal bejátszása közben, betolták a 
BDSZ címerét formázó emeletes tor-
tát, amelyen az ünnepelt elfújta a gyer-
tyákat. A köszöntők hosszú sorában ott 

volt Varga Éva, a BDSZ alelnöke is, 
aki szakszervezetünk nevében átadta 
az ajándékokat, kívánva nagyon jó 
egészséget a hatvanöt éves bányász 
szakszervezeti tagsághoz. 

A „hivatalos” részt kötetlen beszél-
getés követte, s rengeteg történet hang-
zott el az ünnepelttel kapcsolatban a 
jelen lévő volt kollégáktól, barátoktól, 
ismerősöktől. 

Arra a megjegyzésemre, hogy fan-
tasztikus fizikai és szellemi erőnlétben 
van Erzsi néni, száz évet megérő 
tagunk, így reagált: ha meglátok vala-
kit az utcán, hogy meggörbülve lépe-
get, jól hátba vágom. Az ember ne 
hagyja el magát, mert azzal feladja a 
harcot, amit a korával egyébként is 
folyamatosan vív. 

Nekünk legyen mondva.
-h-

Tatabányán ismét a
bányászhagyományokért daloltak

HÍREK - RÖVIDEN

Centenárium Pécs-Somogyban



 

korokban. - Kitűnő. - A völgyben. 4. Külső 
magatartás a társadalmi érintkezésben. - 
Rádium és nitrogén vegyjele. - Zenta 
városának szerb neve. 5. Vizeink lakója. 6. 
Városka Siófok alatt. - Hálószövés mestere 
a rovarok világában. - Árteret kísérő épít-
mény. - Zagyva menti község 7. 
Rettenetesen vágyakozik. - Kempingezés 
kelléke. 8. Lanyhul. - Róka hasa alatti szőr. 
- Rom, omladék régies, latinos szóval. 9. 
Előad egy dalt. - Négylábú. 10. Ritkaság, 
különlegesség: ...itás. - Főnév-képző. - 
Széttör, apró darabokra. - Alma, tájszóval. 
11. Kétsarkú. 12. Az Európai Unió tagjai. 
- Tanzánia fővárosa: ... es Salaam. - 
Budapesti városrész: ...föld. 13. 
Mesterséges radioaktív elem: ...ícium. - 
Két Habsburg császár neve. - Kortárs tévés 

műsorvezető (György). 14. Kutyát durván 
csitító szó. - Tudatosan törekedett valami-
re. - Vegyi elem, névelővel. 15. Idegen női 
név. Egy virág neve. - Vízi sporteszköz. - 
Légzési és testtartási gyakorlatok rendsze-
re.
Beküldendő a vastag betűs vízszintes 5., 
11. és a függőleges 5., valamint 11. számú 
sor megfejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei
Februári rejtvényünk helyes megfejtése a 
következő: CSOKONAI SZÍNHÁZ.
A nyertesek: Lakatos Anita Dóra, 1117 
Budapest, Váli u. 6.; Káldi Béláné, 8060 
Mór, Kodály Z. u. 13.; Lőrincz Józsefné, 
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 25. II/9.
A nyereményeket postán küldjük el.

Családi pihenés a
Bakony Hotelben***

2010. április 1. - 
 augusztus 31. között
(ünnepek kivételével)

21.000.- Ft / fõ / 3 éj
33.000.- Ft / fõ / 5 éj
43.000.- Ft / fõ / 7 éj

A csomagár tartalmazza:
- szállás családi szobában

 - svédasztalos reggeli
- kétfogásos vacsora

- pónilovaglás 
- finn szauna, 

jacuzzi, infrakabin 
korlátozott használata

3 éjszakás csomagunk hétköznapokon vehetõ igénybe

VÍZSZINTES: 1.A metrum egysége, amit 
a kottában függőleges vonal jelez. - Nagyon 
hajt a kerékpáros. - Elégtelen osztályzat a 
régi iskolában. 2. Profi kerékpárosok nagy 
versenye: ... d’Italia. - Nála lentebbről. - 
Ahogyan Erósz a szerelem istene a görö-
göknél, úgy ki a rómaiaknál? 3. A hét vezér 
egyike. - Iratot vitet magához a főnök. - Az 
ő részére. 4. Ritkábban családnév is lehet, 
Jókainál viszont keresztnév: Krisztyán .... 
- Stan párja a régi filmburleszkekben. - 
Becker, a kiváló német teniszező kereszt-
neve. 5. Meg-megbomlik az egysége. 6. 
Királyi, röviden. - Megoldás útja. - 
Részesül valamiben. - Nyaralásra használt 
vízparti épület. 7. Steinbeck műve: ... és 
emberek. - Módszertan. 8. Pénzzel, tőkével 
szerezhető jövedelem. - Nyak melegítője. 
- Hórihorgas, esetlen fiatalember. 9. Nagy, 
szavannás síkságok országa Afrikában. - 
Nyitvatartási idő vége. 10. Igeképző. - Az 
első magyar nyelvű újság, a Pozsonyi 
Hírmondó alapítója (Mátyás). - Finom kifli 
a sütőből. - Természettudományi kar, rövi-
dítve. 11. Táborozik valahol. 12. Néhány 
hete elhunyt kiváló sakkozó (István). - 
Karel Capek cseh író egyik színdarabja. 
Vagy a német Ruhr folyó kiejtve. - Nem 
számít, lépjünk túl rajta. 13. Ipari növény, 
névelővel. - Értesítő levél az üzleti életben. 
- Ház bérlője. 14. Konzervet nyit fel. - 
Kenyeret és cirkuszi játékokat, latinul: ... et 
circenses. - Megfelelő mennyiségű. 15. 
Festői fekvésű erdélyi tó Tusnádfürdő 
fölött: Szent ... tó. - Attila fejedelem legki-
sebb fia, a legenda szerint a székelyek 
vezére. - Kilencedik hangköz latin eredetű 
neve.
FÜGGŐLEGES: 1 .Trappol a ló. - Száraz 
sütemény, amely lehet édes is, sós is. - 
Csecsemő. 2. Kendert törő eszköz. - Valódi. 
- Ilona becézése. 3. Katonai építmény régi 
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Ilyen-olyan

Gyermekkedvezmény

4 éves korig
szülõvel egy szobában

a szállás ingyenes,
4 - 14 éves kor között 30%.

Bakony Hotel***

H - 8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

Tel: 88/461-125

Fax: 88/461-492

e-mail: bakonyhotel@bakonyhotel.hu

www.bakonyhotel.hu

RICHARD DEHMEL

Bányászdal
Az éjszakában fényvivők vagyunk,
odalent.
Mi végtelen szépségről álmodunk,
idefent.
Egy páratlan mű készül általunk,
szerencse fel!
A mélyből felfelé repül dalunk;
szerencse fel!

A mennyből élet szállt a földre le,
idefent.
Anyagba bújt az égi érc ere, 
odalent.
Zord rejtekéből bányásszuk elő,
szerencse fel!
Szolgáljon embert mind, a holt erő;
szerencse fel!

A világ nékünk veszély és remény,
odalent.
De munkánk nyomán tűzre vált a fény,
idefent.
Pajtás, magad a sírodig gyötörd,
szerencse fel!
Pihenhetsz akkor, ha megáll a Föld;
szerencse fel!

(1927, Berlin)

A BÁNYA-, ENERGIA- 
ÉS IPARI DOLGOZÓK

SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA


