
Tisztelt Gyászoló Család! 

Tisztelt Emlékezők, kedves Kollégák és Barátaim! 

Gyászol a bányász szakszervezeti mozgalom, a bányásztársadalom. 

Gyászolunk és szomorúak vagyunk, mert a bányásztársadalom 

szegényebb lett egy nagyszerű munkavállalói érdekvédővel, 

kollégával, baráttal PÁPIS LÁSZLÓVAL. 

Végtelen szomorúságunk oka az is, hogy bíztunk, reménykedtünk 

felépülésében, abban, hogy az orvosi kezelések után lehetővé válik, 

hogy újra jöjjön székházunkba, elnökségi és országos 

tanácsülésekre, hogy  élvezhessük egyéniségét, barátsága 

kisugárzását, hogy lényeglátó véleményével, vitakészségével 

segítse a munkánkat a BDSZ  társadalmi alelnökeként, képviseljen 

bennünket a Magyar Szakszervezeti Szövetség tanácsában.  

Várták a kollégák a Mátránál is ahol hihetetlen energiával, tenni- 

akarással és szakmabiztonsággal vezette titkárként a szakszervezeti 

bizottságot, és a  Központi Üzemi Tanácsot elnökként. 

Felügyelőbizottság tagjaként megjelenítette a munkavállalók és a 

nyugdíjasok érdekeit. 

Megbíztak benne munkatársai már a nyolcvanas évek közepén 

bizalminak választották a Mátrai Szénbányák ecsédi külfejtéses 

bányaüzeménél, majd 1988-tól már főbizalmi a nehézgép-javító 



részlegnél, hamarosan a külfejtés szakszervezeti titkárhelyettese. 

Mozgalmas időszak volt ez a vállalati életben, átalakulásokkal, 

kiszervezésekkel. MET Kft néven működött tovább a cég,  

ahol Laci 1992 május elsejétől a felszámolásig SZB titkár volt. Ezt 

követően a  Mátrai Erőmű Rt.-hez került a karbantartás területére 

gépmesterként dolgozni, 2003-tól a vállalati SZB titkárhelyettese, 

majd  2006. december 15.-től titkára volt a bányász 

szakszervezetnek, egyúttal a Központi Üzemi Tanács és az 

országos bányaipari tagozat elnöke is. 

Nemzetközi munkában is aktív volt, hallgattak a szavára.  A német 

tulajdonlás időszakában az RWE Power és az RWE Energie közös 

Európa Fórumában az ügyvivő testület tagja lett, Medveczky 

Zsolttal és Lőrinc Mihállyal együtt  a Fórumban arra törekedtek, 

hogy a Mátrai Erőmű Zrt pozícióit erősítsék. Ahogy fogalmazott: 

”mindig elmondtam, hogy a Mátra él, dolgozik, jól dolgozik, hogy 

tudatosodjon: ez a mi munkánk eredménye.” 

Szociális érzékenysége, az emberi gondok, nehézségek kezelése, 

megoldása pályafutását meghatározta, s tenni akarásának egyenes 

következménye volt, hogy jelentős szerepet vállalt a munkavállalói 

érdekvédelemben. Hozzá mindig bizalommal és bátran fordulhatott 

a gondjaival küzdő munkavállaló. A támadhatatlan elkötelezettsége 

volt az az erő, ami tartást, hitet, erkölcsi alapot adott a munkájához. 



Emberközeli szakszervezetet mondta egy Bányamunkás 

interjúban.  „Akkor lehetünk sikeresek, ha az ember szolgálatának 

tekintjük a munkát, s maximális erőbedobással, az irántuk érzett 

tisztelettel látunk neki.” Így védte az aktív és a nyugdíjas tagok 

érdekeit, ezért bővítette folyamatosan  a tudását, felkészültségét, - 

utoljára a Szent István Egyetem humánerőforrás menedzseri 

szakán. 

Felkészülten vitatkozott a munkáltatókkal, részese volt a 

villamosenergia-ipari és a bányászati ágazati párbeszédnek. Sztrájk 

és demonstrációs helyzetekben kellett helytállni, megszervezni az 

akciókat, munkavállalói villamos áram kedvezményért, bérért, 

munkabiztonságért, CO2 kvótáért, kedvezményes nyugdíjért, 

kollektív szerződésért.  

Példamutató hozzáállással foglalkozott az emberek ügyeivel, 

sokszor fegyelmi helyzetekben, védte és képviselte a bányaipar 

szociális vívmányait. A mindenkori menedzsmenttel igyekezett 

korrekt, kiszámítható kapcsolatot kialakítani, akár csak a  villamos 

szakszervezettel, a visontai, bükkábrányi és a központi karbantartó, 

valamint a nyugdíjas alapszervezetekkel. 

Munkásságát  országos szinten is elismerték. Szakmai kitüntetései 

bizonyítják ezt, a Kiváló Bányász, Borbála érdemérem, Miniszteri 

Elismerő Oklevél, BDSZ érdemérem, Bányaipari Ágazati 

Párbeszéd Fejlesztéséért Emlékérem. 

Pápis Lászlónak a szakszervezeti mozgalomban eltöltött 48 éve, 

életműve, hagyatéka arra kötelez bennünket, hogy a jövőben is 

őrizzük meg a tőle kapott tapasztalatokat, szakszerűséget, a 

társadalmi, emberi gondok iránti eredendő érdeklődést és őrizzük 

meg a család iránti szeretet, mint ahogy tette ezt Ő is. Nagyon 

fontos a családom segítsége - mondta egy alkalommal -  mert ők 

biztosítják a nyugodt hátteret, ehhez az egyébként sokszor feszített 

munkatempóhoz, munkaidőt nem ismerő, idegeket sem kímélő 

munkához. 



 

Kedves Laci! 

 

Aggódva figyeltük, figyeltem harcod az alattomos betegséggel. 

Eszembe jutnak az utolsó két évben folytatott  telefon 

beszélgetéseink. Betegséged alatt is a szakszervezeti érdekvédelmi 

stratégiai, taktikai, gyakorlati tapasztalataidat, tanácsaidat osztottad 

meg velem.  Aztán szóba kerültek a trombocitaszámok, a kezelések, 

a közérzeted. Csodáltam a lelkierőd, igyekeztem a távolból is 

segíteni. Bíztam benne, hogy még személyesen is találkozunk, hogy 

eltünteted a szervezetedből a beteg sejteket. Az utolsó két hétben 

aggódva figyeltem a kórházi kezelésről érkező híreket, bíztam 

benne, hogy az őssejt beültetés után javulás következik be az 

állapotodban, de a betegség nem bírt a lélekkel, hát legyőzte a testet. 

Nehezen búcsúzunk Tőled. Sajnos már nem vagy közöttünk, csak 

emlékeddel, de eljöttünk, itt vagyunk, volt munkatársaid, kollégák, 

barátok nevében, hogy tisztelegjünk és fejet hajtsunk ravatalod 

előtt, hogy végső búcsút vegyünk Tőled a szakszervezeti vezetőtől, 

a munkatárstól, a jó baráttól. 

Igazi szakszervezeti ember voltál, határozott érdekvédő, aki több 

évtizeden át fáradhatatlanul küzdött a dolgozók jobb sorsáért. 

Még kell egy kis idő, hogy rádöbbenjünk, nem vagy köztünk. Az 

utolsó bányajárást, melyről nincs visszatérés egyedül kell 

megtenned, gazdag életutad, nemes küldetésed sajnos véget ért. 

Gyászol a bányásztársadalom, kollégáid, a szakszervezetünk. 

Búcsúzúnk Tőled Arany János soraival, köszönve, hogy segítettél 

bennünket. 

 

  



„Nem hal meg az, ki milliókra költi 

  Dús élete kincsét, ámbár napja múl, 

  Hanem lezárva ami benne földi, 

  Egy éltető eszmévé finomul, 

  Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye, 

  Amint időben, térben távozik, 

  Melyhez tekint fel az utód erénye: 

  óhajt, remél, hisz és imádkozik. 

 

Nyugodj békében! 

Utolsó Jó szerencsét Laci! 

 

 


