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munkakörülményeket követelünk. 
Megtették ezt velünk, mert megtehet-

ték. De ennek, a mai nappal, vége! A 
saját lábunkra kívánunk állni. Úgy 
látom, ebben az országban mindenre van 
pénz, csak a bérünkre és az egészségünk-
re nincs. Van pénz stadionokra, kisvasút-
ra, mexikói templomok felújítására, saját 
fizetésük felemelésére, de a magyar dol-
gozónak nem jut belőle. 

A magyar kormányfő azt mondja, 
hogy a magyar emberek, a magyar dol-
gozók azért léteznek, hogy kiszolgálják a 
tőkéseket. 

A kormány szerint a magyar dolgozó 
egyetlen feladata, célja, értelme az, hogy 
nekik profitot termeljen. A mi alapveté-
sünk viszont az, hogy nem az ember van 
a gazdaságért, hanem a gazdaság van az 
emberek jólétéért. 

Magyarországon egy furcsa, autoriter 
kapitalizmus alakult ki. Ami elveszi a 
jogainkat, s hovatovább elveszi az éle-
tünket is. Ha hagyjuk. 

Többszázezer magyar hagyta el a 
hazáját az itt uralkodó körülmények 
miatt. Hiányoznak nekünk. Hiányoznak 
a munkahelyekről és a családokból egy-
aránt. Ők a kormány hibás társadalom-
politikája miatt mentek el, minket meg 
most arra kényszerítenek, hogy dolgoz-
zunk többet, ugyanazért a pénzért. 

Barátaim! Két út áll előttünk. 
Beletörődünk és rabszolgák leszünk, 
vagy felemeljük a cipőnk orráról tekinte-
tünket és küzdünk a saját méltóságun-
kért. 

Harcolni fogok értetek, harcolni fogok 
veletek. 

Azonnali hatállyal vonják vissza a 
rabszolgatörvényt! Kétszámjegyű bér-
emelést, 2019 januárjától! Adják vissza a 
cafeteria megszüntetett elemeit! 

Arra kérlek benneteket, hogy szervez-
kedjetek, s ha itt az idő, mozduljatok! 
Nélkületek mi semmik vagyunk. Csak a 
szolidaritás, az egymásért való kiállás 
hozhat eredményt. 

A kormány elárult minket, s azt üzeni 
nem áll mellénk a tőkével vívott har-
cunkban. Ezért együtt kell visszaszerez-
nünk az együtt kivívott jogainkat. 

Együtt erősebbek vagyunk!
Céljaink elérése érdekében két dolgot 

teszünk: 
1. Hétfőtől országos útlezárásokat ter-

vezünk, s arra kérek mindenkit, legyen 
résztvevője ennek, vegyen részt ezeken a 
megmozdulásokon. 

2. Nincs tovább! Ezt a törvényt nem 
engedjük alkalmazni. Ez a törvény nem 
működhet. Ha kell, ott leszünk minden 
gyárkapuban, minden munkaadónál, 
ahol be akarják vezetni ezt a förtelmet. 
Együtt leszünk ott, mert együtt legyőz-
hetetlenek vagyunk. 

Legyen egyértelmű! Ez a harc a közös 
harcunk! Csak magunkra számíthatunk. 
Ne legyünk rabszolgák a saját hazánk-
ban! 

* * *
A Bányamunkás nyomdába adásának 

időpontjáig, még nem történt meg a vég-
szavazás a törvény módosításáról. 
Azonban nincsenek illúzióink, a kor-
mánypárti többség, nagy valószínűség-
gel, megszavazza a módosítást. 

A szakszervezetek elszántsága azon-
ban nagy az együtt cselekvésre. A tör-
vény végrehajtásának helyi megakadá-
lyozása, ma oda fókuszálja az érdekérvé-
nyesítést, ahol egyébként is napi szinten 
folyik a munkaharc: az egyes munkahe-
lyekre. 

Következő számunkban beszámolunk 
az eredményről. 

A rabszolgatörvény miatti rendkívüli 
nagy dolgozói felháborodás hatására, a 
Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége, december 8-án országos 
tüntetést tartott, Budapesten.

A demonstráción jelentős számban 
vettek részt a BDSZ alapszervezetek 
képviselői is. 

A Jászai Mari téri gyülekezőhelyről 11 
órakor indult a menet, hogy a Szent 
István körút – Bajcsy Zsilinszky út – 
Alkotmány utca útvonalon elérjék a 
Kossuth tér torkolatában felállított szín-
padot. Kiválóan működtek az előző tün-
tetésen (Erről Lapunk 2. oldalán olvas-
hatnak. – A szerk.) már jól bevált zajbri-
gádok, szóltak a dudák, döngtek a dobok, 
kereplők, sípok fokozták a hangulatot.

A színpadon öt beszéd hangzott el. 
Felszólalt Kordás László, a MASZSZ 
elnöke, Szilágyi József, a Liga 
Szakszervezetek alelnöke, az EVDSZSZ 
elnöke, Eörsi Nóra, az ELTE Hallgatói 
Szakszervezet képviseletében, Mezei 
Tibor a Külügyminisztériumi Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke és Székely 
Tamás, a MASZSZ alelnöke a VDSZ 
elnöke. 

Kordás László felszólalásából idé-
zünk:

- A magyar kormány a mi bőrünkre 
kötött titkos háttéralkut a tőkével – 
mondta, többek között a MASZSZ elnö-
ke. - Rólunk és nélkülünk tárgyaltak és 
hozták meg a rabszolgatörvényről szóló 
döntést. És van pofájuk azt mondani, 
hogy minden a nép érdekében történik. 

A kormány, egész egyszerűen, kiárusí-
totta a magyar munkást a tőkének. Arról 
van szó, hogy a kormány, a magyarok 
helyett az ordas lelkű profitvadászok 
oldalára állt. Pedig nem ezt érdemeljük. 
Tisztességes béreket, és tisztességes 

A napi hírekbõl, tudósításokból már ismert olvasóink elõtt, így csak emlékeztetõül írjuk: két kormány-
párti képviselõ, egyéni képviselõi törvénymódosító indítványt nyújtott be (ez esetben nem kell a 
javaslatot elõzetesen egyeztetni senkivel), amely úgy módosítaná 2019. január 1-jétõl a Munka tör-
vénykönyvét, hogy minden munkavállaló számára – a jelenlegi 250 óra helyett - évi 400 óra túlmunka 
elrendelését tenné lehetõvé – s ehhez nem kellene figyelembe venni a helyi kollektív szerzõdésben 
rögzített, ezzel ellentétes megállapodást sem. A törvény elfogadását követõen három évre emelkedne 
a jelenlegi maximum tizenkét hónapról a munkaidõkeret elszámolása, így a munkáltatóknak három 
éven belül kellene elszámolniuk a dolgozóknak járó túlmunkák díjával és a szabadnapokkal. Ez 
lehetõvé tenné, hogy egy 2019-ben teljesített túlórát 2021-ben számoljanak el, fizessenek ki.

Az elmúlt évtizedben erősödtek a munkavállalói mindennapokra hatással bíró 
intézkedések, egyre nehezebb tárgyalásos úton megértetni, hogy a munkavállalók is 
biztonságra, kiszámíthatóságra vágynak. Tervezni akarják „a munkavállalói karrier-
jüket”, szeretnék biztosítani családjuk megélhetését, jövőjét. A legfontosabb értékek 
között sorolják fel az elfogadható, jó munkahelyi légkört, a közvetlen vezetők kor-
rekt magatartását, a szakmai tudás megőrzésének, bővítésének lehetőségét. 
Amennyiben ez nincs meg, többen választják a külföldi munkavállalás lehetőségét, 
s talán ez is magyarázza a munkahelyeken soha nem tapasztalt fluktuációt. Ma a 
BDSZ szerveződési területén nem ritka az éves 30-40%-os munkavállalói cserélő-
dés. 

Melyek voltak azok a kormányzati, országgyűlési döntések, amelyek korábban és 
az elmúlt hónapokban is erőteljesebb szakszervezeti tiltakozást váltottak ki?

A folyamat a szénkülfejtéses szakmai nyugdíj elvételével indult. A harminc év 
szénkülfejtéses munka után biztosított korábbi nyugdíjazási lehetőséget minden 
átmenet nélkül vették el, egyik napról a másikra. A mai napig sérelmezik az érintett 
munkavállalók, hiszen az ígéretek ellenére ez idáig nem történt érdemi intézkedés az 
új egészségvédő, korhatár előtti ellátások ügyében.

Jött az újabb, az elért jövedelmi pozíciókat erőteljesen befolyásoló intézkedés, a 
béren kívüli juttatások adókedvezményeinek megváltoztatásával. Ez mérhetetlenül 
megnehezíti a 2019. évi bértárgyalásokat, rontja az elért munkavállalói szakszerve-
zeti eredményeket. 

Majd jött az újabb hír, hogy két FIDESZ frakció tag az Országgyűlésben egyéni 
indítvány formájában jelentős változást akar elérni a parlamenti többség támogatásá-
val. Ez alapján a dolgozókat egy esztendő alatt 400 túlórára kötelezhetnék, ami heti 
plusz egy, vagyis évi 50 nap. Az első információk alapján ehhez még kollektív szer-
ződésben történő megállapodás sem szükséges. A jelenlegi mérték kollektív szerző-
dés esetén 300 óra, annak hiányában 250 óra.

A „Javaslat másik erősen kifogásolható eleme, hogy a munkaidőkeretet három 
évre emelnék – igaz, erre csak a kollektív szerződés módosítása esetén lenne lehető-
ség -, tehát ennyi idő állna rendelkezésre ahhoz, hogy a cégek az alkalmazottakkal 
elszámoljanak, s fizessék ki a túlóra díját, illetve biztosítsanak cserében szabadnapo-
kat. Három esztendő alatt azonban 150 napnyi túlmunka gyűlhetne össze, s utána 
több mint fél év szabadnapot, illetve időszakra járó fizetést kellene biztosítani. Ki tud 
várni ennyi ideig a jogos járandóságára?

A tervezet szembemegy egy 2003-as európai uniós irányelvvel is, amely szerint a 
tagállamok megtehetik, hogy „objektív, vagy műszaki okok, vagy a munka megszer-
vezésével kapcsolatos okok miatt lehetővé tegyék, hogy a kollektív szerződések 
vagy a szociális partnerek által kötött megállapodások a referencia időszakot legfel-
jebb 12 hónapban rögzítsék.” Ehhez képest nálunk 36 hónap lehetne a munkaidő-
keret.

Az első jogos kérdés, hogy hol van a kiszámíthatóság, mikor és hogyan tudnak 
találkozni, akár egymással, akár a gyermekeikkel a több műszakban dolgozók? Meg 
tudják-e előlegezni egy-két-három évvel a jogos járandóságuk kifizetését a család 
megélhetéséhez? Sajnos több esetben a munkaszervezési problémákat próbálják 
megoldani túlmunkával, még arra is volt példa, hogy a munkavégzés átszervezéskor, 
a munkaidő beosztásakor a feleséget és a férjet ugyanabba a műszakba tudták vagy 
akarták beosztani. Hogyan lehet így gyermeket nevelni a családok évében, hol van a 
munkavállalói biztonság, a munkavállaló megbecsülése? Ezért gondoljuk, hogy ez a 
javaslat család- és társadalomellenes egyéni képviselői indítvány, amely ráadásul 
érdemi konzultáció nélkül, a szociális párbeszédet elkerülve, a szakszervezeteket 
meg nem kérdezve került az Országgyűlés bizottságai és várhatóan a plenáris ülés 
elé. A munkaerőhiányt nem lehet ezzel az eszközzel pótolni, azt lehet elérni, hogy 
előbb-utóbb megromlik a munkavállaló egészsége, növekszik a táppénzes állomány-
ban töltött időszak és egyre többen rokkannak bele a munkába. 

Kérdésként adódik, kinek az érdeke a Munkatörvénykönyvének további szigorítá-
sa az „embertelen” munkavégzési gyakorlat erősítése? Ismereteink szerint a magyar 
országos munkáltatói szervezetek az érdekegyezetésben, a szociális párbeszédben 
ilyen igénnyel nem léptek fel. Reméltük is, hogy nincs olyan tisztességes munkaadó, 
amely egyetért a törvényjavaslatban megfogalmazottakkal, mert tudja, hogy felelő-
sen kell gazdálkodni a humán erőforrással. Akkor kinek akarnak megfelelni a tör-
vénymódosítást kezdeményező képviselők? Biztos, hogy az a munkavállaló, aki meg 
tudná keresni az általa remélt életminőséghez szükséges jövedelmet, heti 40 órás 
munkaidőben, az nem akar plusz évi ötven napot a munkapad, a szalagsor mellett 
vagy a „bányagödörben” tölteni a családja, a pihenés és a szórakozás helyett.

A Kormánynak olyan szociális párbeszédet - amely a legfontosabb érték a munka 
világában, a szociális piacgazdaságban - kellene ösztönözni és példamutatóan végez-
ni, amely a modernizációt, a digitális és robotizációs gazdaságra történő átállást, az 
ehhez szükséges tudás iskolarendszerben és azon kívül történő megszerzését támo-
gatja. Ezzel lehet az iparban is jelentős profitot biztosítani, bizonyos részét visszajut-
tatni a munkavállalóknak, elérve, hogy a hazai munkahelyeken érezzék magukat 
biztonságban, tudják, hogy a tudásuk megfelel az új piaci igényeknek. Ez a kormány-
zati, a képviselői felelősség. Nem lehet több ezer munkavállalói aláírást semmibe 
venni, a kötelező „túlóra” számot majdnem duplájára emelni, úgy kommunikálni, 
hogy ezt a munkavállalók akarják, mert dolgozni szeretnének. Félek, hogy megint 
lábbal fognak szavazni és a munkaerőhiány miatt újabb és újabb ezreket kell külföld-
ről behozni a vállalkozásoknak. A munka világába történt drasztikus beavatkozások 
ezt eredményezhetik, ez ellen tüntetünk, demonstrálunk.

Rabi Ferenc

Kinek az érdeke?Demonstráció
a rabszolgatörvény bevezetése ellen



„A béren kívüli juttatások kiemelten 
fontos gazdaság - és társadalompoliti-
kai célok megvalósulását segítik, így a 
munkaerő mobilitását, a családok támo-
gatását, illetve az öngondoskodás 
különböző formáit. Ezek megszünteté-
se a munkaerő megtartása, az élet- és 
munkakörülmények javítása, az egész-
ségmegőrzés és a hosszú távú öngon-
doskodás ellen hat.

A szakszervezeti konföderációk ezért 
határozottan kiállnak a fenti körbe tar-
tozó béren kívüli juttatások megőrzése 
mellett, és az őszi nemzeti szintű bér-
tárgyalások keretei között a téma napi-
rendre vételét kezdeményezik a 
Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Fóruma Monitoring Bizottsága, vala-
mint az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén 
és javasolják egy újabb több évre szóló 
bérekről és jövedelmekről szóló megál-
lapodás részeként rögzíteni az új kondí-
ciók szerint a kormány, a munkáltatók 
és a szakszervezetek között.”

(Idézet a miniszterelnöknek írt petí-
cióból) 

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete (BDSZ) az Egyesült 
Villamosenergia-ipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ), 
és a Magyar Vegyipari, Energiaipari és 
Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) 
által szervezett demonstráción a LIGA 
és MASZSZ tagszervezetei közös 
demonstráción tiltakoztak a béren kívü-
li juttatások 2019. évtől emelkedő adója 
ellen, s követelték a kormány és a mun-
kavállalói, munkáltatói érdekképvisele-
tek közötti érdemi szociális párbeszé-
det.

A rendezvényt a Szakszervezetek 
Együttműködési Fóruma (SZEF) és az 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
(ÉSZT) is támogatta.

A demonstráció Budapesten, a 
Magyar Nemzeti Bank épülete előtt 
kezdődött, ahová a vártnál is többen 
jöttek el, hogy véleményüknek, dobbal, 
dudával, kereplőkkel, síppal, s élénk 
tetszésnyilvánítással, vagy éppen pfu-
jolással, indulatos bekiabálásokkal han-
got adjanak.

Szép számmal képviseltette magát a 
BDSZ, jöttek bányászok éppúgy, mint 
könnyűiparban dolgozók, s kifejezték 
szolidaritásukat nyugdíjas szervezete-
ink is.

Gál Rezső a rendezvény narrátora, 
felvezetőjében kiemelte, hogy két oknál 
fogva is az MNB a rendezvény helyszí-
ne: a szeptember 26-ai demonstráción 
megígértük, valamint az MNB július 
28-án készített egy programot „180 
lépés a magyar gazdaság fenntartható 
felzárkóztatásáért” címmel, melyben 
szerepelnek a következők: 
Adókedvezmény a vállalati egészség-
ügyi csomagokra, Egészségpénztári 
be-és kifizetések célzott ösztönzése. 
Sajnos az országgyűlési képviselők 
nem így szavaztak.

kormánynak, hogy a százezer forintos 
béren kívüli juttatás megmarad, megál-
lapodtak benne. A jövő évtől, hogy a 
nettó 8300 forint megmaradhasson 
(mely nem egy nagy összeg az alacsony 
bérből élők számára), ahhoz négy szá-
zalékkal kell megnövelni a bruttó bér-
tömeget a cégnél – ha nem ismerik el 
béren kívüli juttatásként –, de mini-
mum egy százalékkal. 

Ne mondja senki azt, hogy a külföldi 
tulajdonos el fogja fogadni, hogy meg-
emelje a béreket plusz négy, vagy egy 
százalékkal. Ez a helyzet rontani fogja a 
bértárgyalási pozíciónkat. Ezek a dol-
gok összefüggnek. Ezt kell megérteni. 
Ahol bért tárgyalnak, ott minden min-
dennel összefügg. Meg kell kérdezni a 
szakszervezet tárgyaló képviselőit, 
hogy mi az, amit végig tudnak vinni a 
következő időszakban, s azután kell 
döntéseket hozni. 

Azért is vagyunk itt, hogy tiltakoz-
zunk az ilyen megalapozatlan, szociális 
párbeszédet tönkretevő, a szakszerve-
zeti álláspontokat semmibe vevő maga-
tartás ellen. Ez számunkra elfogadha-
tatlan! Ne hagyjuk!

Van olyan a téren, aki az elmúlt 
évben harminckétezer forintos – mek-
kora nagy összeg a munkavállalónak, 
ugye? – lakáscélú támogatást kapott a 
munkáltatójától. A jövő évben is fizet-
nie kell a kölcsönét. A munkáltató, 
amennyiben a nettó 32 ezer forint érté-
ket meg akarja tartani a munkavállaló-
jának, 81,5%-al meg kell emelni az 
összegét. Ki gondolja azt, hogy nem 
ideges az a munkavállaló, aki máról-
holnapra él? Ki gondolja, hogy nem 
nyomasztja kolléganőnket annak a 
tudata, hogy ha nem emelik meg 81,5%-

al a lakáscélú kölcsönének munkáltatói 
támogatását, hogyan fogja tudni vissza-
fizetni? Vagy kilakoltatják? 

Ezt sem engedjük!
A Magyar Nemzeti Bank több tanul-

mányt is készített és adott ki. Februárban 
megjelent a „Kétéves jövőkép öngon-
doskodással” című tanulmány, amely 
rendkívül alapos, jó és dicsérhető 
munka. Idézek ebből egy mondatot: 
„Öngondoskodási megtakarításnak 
tekintjük, a megtakarítási célú rendsze-
res díjas önkéntes nyugdíjpénztári tag-
ságot.” 

Ha ez igaz, akkor támogassák. Az itt 
jelenlévőktől az évtizedekig gyűjtött 
összegeket ne vegyék el! Legyen meg 
az öngondoskodás ösztönzése! Miért 
kell egy jól működő rendszert megvál-
toztatni? A munkáltatók és a munkavál-
lalók befizetnek, hozzájárul a teljesít-
mény a GDP-hez. Mindenki várja, hogy 
ha nyugdíjas lesz, a nyilvántartott 
összegéhez hozzáférjen. Hogyan lehet 
ezt megkérdőjelezni, bizonytalanná 
tenni az embereket? Az öngondoskodás 
minden fejlett piacgazdaságban kiemelt 
feladat. Támogatni, ösztönözni, segíte-
ni kell! 

Azt kérjük, hogy az álláspontot 
vigyék tovább a döntéshozók, a kor-
mány és a parlamenti többség felé, mert 
nem lehet az önkéntes pénztári tagság 
bizonytalanságát fenntartani a követke-

ző év január elseje után. Segíteni kell a 
folyamatokat, s abban bízom, hogy 
minden jelen lévő, akinek van ilyen 
megtakarítása, a jövőben is biztosan 
számíthat arra, hogy a munkáltató befi-
zeti a kollektív szerződés szerinti támo-
gatást és meglesz az a háttér, amelyben 
biztonságosan várhatja a nyugdíjas 
kort. 

Ennek reményében vagyunk – töb-
bek között – itt, s kérem, hogy aki úgy 
érzi, hogy az öngondoskodás fontos 
társadalmi cél, most erőteljesen jelezze!

(A résztvevő tömeg erőteljes dobvi-
harral, sípolással, dudaszóval, kritikus 
bekiabálásokkal jelezte egyetértését)

Az idézett tanulmányban olvasható, 
hogy már a visegrádi országokban is 
kétszer magasabb az öngondoskodás 
aránya, mint Magyarországon. Minden 
amellett szól, hogy támogassák az 
önkéntes pénztári megtakarításokat, az 
öngondoskodást az egészség, a segély 
és főleg a nyugdíjak vonatkozásában, 
mert szükség van rá! Meg kell, hogy 
maradjon! 

Zárógondolatként mondom, hogy a 
SZÉP kártya jó dolog, választják is 
olyan tizenkilenc százalékban a 
cafeteriában a munkavállalók. De a 
SZÉP kártyával nem lehet iskolakez-
dést, nem lehet lakáscélú megtakarítá-
sokat és nem lehet olyan közösségi 
célokat támogatni, ami számunkra 
kiemelten fontos. Nem lehet kizárólag a 
SZÉP kártya kifizetést - 450 ezer forin-
tig –adókedvezménnyel támogatni. 
Annak a legnagyobb zsebe a wellness-
zseb. Miért nem lehet? Mert az általunk 
képviseltek egy jelentős része nem 
wellness problémákkal küzd. Vannak 
sajnálatos módon, egyéb problémáik. 

Az iskolakezdés támogatása, a lakáscé-
lú megtakarítások ösztönzése, a mun-
kába járás költségeinek részbeni átvál-
lalása és az öngondoskodás formái szá-
mukra ettől fontosabbak.

Adják vissza a legfontosabb célokra 
az adókedvezményt! Nagyon kérünk 
mindenkit, hogy aki ebben tevőlegesen 
közreműködik, segítse a szakszervezeti 
törekvéseket. 

Bízom benne, hogy közösen tudunk 
eredményeket elérni. Biztonságosabbá 
és kiszámíthatóvá tudjuk tenni a mun-
kavállalói létet, s bízom abban, hogy 
ehhez ez a rendezvény is hozzájárul.

Köszönöm a figyelmet!”
Rabi Ferenc után Pinczés Ernő, az 

E.ON munkavállalóinak képviseletében 
mondta el, hogy őket milyen hátrányo-
san érinti a cafeteria megadóztatása. 

Mindezek miatt a szervezők petíció-
val fordultak Matolcsy Györgyhöz, a 
Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, 
amelyben azt kérték, hogy „saját eszkö-
zeivel segítse elő a szakszervezeti kon-
föderáció törekvéseinek teljesülését a 
béren kívüli juttatások vonatkozásá-
ban”. Mivel a petíciót a jegybank részé-
ről nem vette át senki, a demonstráció 
szervezői az épület falára ragasztották 
azt.

A tüntetők innen az Országházhoz 
vonultak, ahol az esemény főszervező-
je, Hatvani Jácint, a Műszakos 
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének 
elnöke kijelentette, hogy sok politikus 
nem ismeri a munka világát, de az új 
adójogszabályokkal „durván beleavat-
koztak a munka világába”. A fejlett 
munkakultúrát és juttatási rendszert 
biztosító, jelentős értéket előállító mun-
kaadóknál akarnak radikális változást 
elérni az autóiparban, az energetikában, 
gyógyszeriparban vagy a vegyiparban.

A szakszervezeti vezető fontos gaz-
dasági érdeknek nevezte a munkaválla-
lók megtartását béren kívüli juttatások-
kal. A munkakörülmények rendszerint 
a törvényalkotók miatt romlanak, így 
például megszüntették a nyugdíjkor-
engedményt és szigorították a munka 
törvénykönyve állami vállalatokra 
vonatkozó rendelkezéseit.

Csóti Csaba, a KKDSZ 
Közművelődési és Közgyűjteményi 
Dolgozók Szakszervezetének elnöke 
kijelentette, hogy ma a legrosszabb fog-
lalkoztató Magyarországon az állam, s 
fölszólította a kormányt, hogy mutas-
son példát és béresítse az állami mun-
kavállalók cafeteria-juttatásait úgy, 
hogy abból ne vesszen el semmi. 

Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke, felszólalásá-
ban kiemelte, hogy a mintegy kétmillió 
dolgozót érintő változásokról a kor-
mány nem egyeztetett a munkavállalói 
érdekképviseletekkel. Kijelentette, a 
béren kívüli juttatások rendszere nem 
luxus, hanem az alapvető emberi szük-
ségleteket biztosítja, ezért azt nem sza-
bad agyonadóztatni. A vegyipari szak-
szervezet vezetője azt ígérte, hogy a 
munkahelyeken folytatják a tiltakozást 
és mindenhol kiállnak a tervezett vál-
toztatások ellen.

A tüntetés végén Szilágyi József és 
Székely Tamás petíciót adott át a 
Miniszterelnökség munkatársának, a 
dokumentumot a szervezők Orbán 
Viktor miniszterelnöknek címezték és 
hasonló kéréssel fordultak a kormány-
főhöz, mint Matolcsy Györgyhöz.
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Szilágyi József, a LIGA alelnöke, az 
EVDSZ elnöke kiemelte: ez a rendez-
vény pártsemleges, szakszervezeti 
érdekérvényesítési akció, amelynek 
célja, hogy felhívja a kormány figyelmét 
az adótörvények megváltozásának nega-
tív hatásaira. A szakszervezeti konföde-
rációk egyetértenek abban, hogy a 
cafeteria-rendszer megváltoztatása, az 
egyes elemek kedvezményes adózásá-
nak eltörlése a dolgozóknak nettó jöve-
delem kiesést okoz, amely 2 millió mun-
kavállalót is érinthet.

Az EVDSZ elnöke után Rabi Ferenc, 
a BDSZ elnöke lépett a mikrofonhoz. 
(Beszédét teljes terjedelmében közöljük. 

– A Szerk.)
„Tisztelt demonstrálók, kedves kollé-

ganők, kollégák! 
Barátaim!
Eljöttünk ide, mert el kellett jönnünk. 

Mert a tisztesség, a szakszervezeti 
becsület azt követeli, hogy jelezzük: 
komoly problémát okoz az adótörvények 
megváltoztatása, a béren kívüli juttatá-
sok megadóztatása. Ezt nem tudjuk 
elfogadni! Miért nem? Mert gyökeresen 
megváltoztatja egyes munkavállalók 
eltérő módon megszerzett pozícióit. A 
kiszámíthatóságot veszi el, a biztonsá-
got veszi el, és ez a munkavállalók szá-
mára legalább olyan fontos, mint a dön-
téshozók számára. Tisztességes, kiszá-
mítható viszonyokat akarunk a munka-
vállalók számára is.

Ezért vagyunk itt és tiltakozunk az 
ellen, hogy ezt megváltoztassák. 
Tiltakozunk!

Hatszázmilliárd forint felett becsülik 
a szakértők a béren kívüli juttatások 
összegét, melyek a jövő év január elsejé-
től, az elfogadott törvények alapján 
megduplázódhatnak. 40,71%-os adó 
helyett 81,5%-os teher jelentkezik eze-
ken a juttatásokon. A SZÉP Kártya 
kivételével szinte minden béren kívüli 
juttatás, választható cafetéria elem bér-
ként adózik. 

Vannak itt a téren olyan kollégáink, 
akik helyi szinten csatát vívtak világ-
céggel, hogy egyáltalán a béren kívüli 
juttatás bevezetésre kerüljön. Hittek a 

Tiltakozás
a béren kívüli juttatások 2019. évtõl emelkedõ adója ellen
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A 2018. évi Szent Borbála nap orszá-
gos központi ünnepségét – az elmúlt 
évek hagyományainak megfelelően - 
december 4-én tartották, a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat II. 
emeleti Dísztermében, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, a 
Magyar Bányászati Szövetség, a 

Jó szerencsét!
Tisztelt miniszter úr, tisztelt vendé-

gek, tisztelt tagtársak! Ezen a fennkölt 
ünnepségen nem szeretnék azzal fog-
lalkozni, amit a jelenlévők közül majd-
nem mindenki ismer. Amit mi évtize-
dek óta megélünk, átélünk, együtt. 
Legyen az szakmaszeretet, hazaszere-
tet, barátság, vagy ezek bármely része. 
Az Egyesület elmúlt százhuszonhat 
évének, hagyományainak. Ezt itt mi, 
valamennyien jól ismerjük, életünk 
részeként éljük meg. 

Néhány éve lett a selmecbányai diák-
hagyomány rendszere a világörökség 
része. A selmeci örökség bármi szintű 
részesének lenni büszkeséget, tartást, 
méltóságot ad. Amihez nekünk komo-
lyan oda kell állni. És ez soha nem 
enyhülő kötelezettség. Ez sok mindent 
jelent, de alapvetően azt, hogy tisztel-
jük egymást és mindenkor e szellem-
hez méltóan viselkedünk. A külvilág 
előtt büszkén vállaljuk és viseljük ezt 
az örökséget. 

Kívánom tagtársaimnak, mint aho-
gyan eddig is, a jövőben is legyenek 

Tisztelt Bányászok! Kohászok! 
Kedves vendégek!

Örömömre szolgál, hogy ma együtt 
ünnepelhetek a magyar bányász és 
kohásztársadalommal, s egyúttal 
módomban áll átnyújtani a szakma 
kiválóságainak járó szakmai elismeré-
seket. 

A bányászat az újkori ipari forradal-
makban komoly fejlődést alapozott meg, 
az iparágakban számos olyan technoló-
gia jelent meg, amit a későbbiekben 
máshol is széles körben alkalmazhattak. 
Magyarország II. Világháború után kez-
dődött iparosodásában meghatározó 
szerepet játszottak a bányászok és a 
kohászok. Az elmúlt évtizedekben a 
gyorsan változó körülmények miatt, az 
ágazat, mintha átértékelődött volna és 
valamelyest visszaszorult. Súlyos félre-
értésben van azonban az, aki úgy véli, 

Fónagy János nemzeti vagyonért fele-
lős miniszterhelyettes, Kádár Andrea 
Beatrix helyettes államtitkár (ITM), 
Dr. Fancsik Tamás a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat elnö-
ke, Rabi Ferenc a Bánya- Energia és 
Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, 
Dr. Hatala Pál az Országos Magyar 

mánya fő feladatának tekinti a magyar 
emberek életminőségének a javítását. 
Az elért eredmények megőrzésén túl, 
arra törekszünk, hogy Magyarország, 
2030-ra, Európa első öt országa közé 
kerüljön ahol a legjobb élni, a legjobb 
lakni és ahol a legjobb dolgozni. 

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium a gyarapodó és válságálló 
hazai gazdaság alapfeltételeként kezeli a 
magyar tulajdonú vállalkozások meg-
erősítését, s a hozzáadott értékük növe-
lését. Elhatározott szándékunk, hogy ezt 
a kor kihívásaira érdemben reagáló 
intézkedésekkel segítsük elő. Itt tudom 
megemlíteni pl. a kutatás-fejlesztés, az 
innováció, ennek nyomán új, exportké-
pes, saját termékek kifejlesztésének az 
ösztönzésével járó feladatainkat, a szak-
képzés korszerűsítését, a felnőttképzést, 
az élethosszig tartó tanulás gyakorlatá-
nak a kiterjesztését, a mérnöki, az infor-
matikusi, és a természettudományos 
végzettséggel rendelkező fiatal szakem-
berek számának a növelését. 

A magyar gazdaság és ipar dinamikus 
növekedése egyértelmű pozitív hoza-
dékkal jár a bányász és a kohásztársada-
lom számára is. A kapcsolódó iparágak-
ban, a már említett járműgyártás mel-
lett, különösen az építőiparban egyre 
több bányászati nyersanyag van, s lesz is 
szükség. Az ipari teljesítmény bővülése 
további fejlődésre nyit lehetőséget a 
hazai kohászatban is. A járműipari igé-
nyek fokozódásával együtt jár a vas- 
öntészet termékeinek növekedése is. A 
kormány ezért hosszú távon számít az 
ágazati vállalkozások és szakemberek 
munkájára, a szakmai munkakultúra, 
tudás, tapasztalatok hasznosítására. 

Ez azt jelenti, hogy az idén nyáron 
kormányzati döntés született az 
Energetikai ásványvagyon-hasznosítási 
készletgazdálkodási cselekvési terv, s 
az ahhoz kapcsolódó intézkedések elfo-
gadására. A cselekvési tervhez kötődő 
feladatok végrehajtása új módszerek 
kidolgozását, innovatív megoldások 
tesztelését és alkalmazását kívánta 
meg. A tervezett intézkedések eredmé-
nyeként új utak nyílhatnak meg a hazai 
energetikai nyersanyag gazdálkodás 
területén, megvalósításukkal megfelelő 
módon képesek leszünk kezelni a XXI. 

Az ünnepség hivatalos része a 
Bányász Himnusz és Kohász Himnusz 
eléneklésével zárult.

Az Állófogadáson Dr. Fancsik 
Tamás az MBFSZ elnöke mondott 
pohárköszöntőt.

(Az alábbiakban a beszéd és a köszön-
tő szerkesztett változatát olvashatják!) 

Tiszafüred), míg a MOL Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt. két területen (Dráva és 
Szegedi-medence délkelet) nyert jogo-
sultságot szénhidrogén kutatására, feltá-
rására és kitermelésére. Az előzőleg 
megkötött huszonkilenc szerződés alap-
ján a bányavállalkozások összesen 
ötvenötmilliárd forint értékű hazai beru-
házást valósítottak meg. További negy-
venmilliárd forint értékben nyílott lehe-
tőség további beruházások elvégzésére. 
A befizetett koncessziós díjak összesen 
13 milliárd forintnyi bevételt jelentenek 
a központi költségvetésben. A hazai 
energiahordozó készletek legnagyobb 
mértékű, költséghatékony, és környezet-
kímélő hasznosítása hozzájárul az ener-
giaimport mérsékléséhez, s ezzel egy-
ben az energiafüggőség csökkentéséhez, 
valamint az ellátásbiztonság növelésé-
hez. E kedvező folyamatban egyre 
nagyobb szerepet töltenek be a konces-
sziós területek, amelyekről a 
Magyarországon kitermelt kőolaj 
huszonkét százaléka, a földgáz tizenkét 
százaléka származott, 2018 harmadik 
negyedévében. A továbbiakban tervezett 
újabb pályázati lehetőségek, s az azokon 
alapuló beruházások új hazai munkahe-
lyeket, új beszállítói láncot teremtenek, 
javítják az egykori ipar, s bányavidékek 
gazdasági és szociális helyzetét. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
vendégek!

A magyar társadalom és gazdaság 
nem nélkülözheti a nemzeti szinten is 
elismert tudásbázissal, kompetenciákkal 
rendelkező magyar bányász, kohász és 
földtudós társadalmi munkájának a hoz-
zájárulását. E példamutató teljesítményt 
nyújtó szakemberek, a szakmai tradíci-
ók, a közös értékek megóvását úgy kép-
viselhetik jól, ha mindannyiunknak erőt, 
biztos hátteret adó állandóságot adnak, 
ha késznek és képesnek bizonyulnak a 
kor követelményei diktálta megújulásra 
is. A kormány, s a szaktárca törekszik 
arra, hogy az ehhez szükséges összes 
keretfeltételt az iparágak nemes hagyo-
mányaihoz, s biztató kilátásait méltó 
módon biztosítsa. 

További munkájukhoz, pályafutásuk-
hoz minden kedves megjelentnek sok 
sikert, megbecsülést, s jó szerencsét 
kívánok! 

Bánya- Energia és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete, valamint az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület szervezésében.

Az ünnepség elnökségében foglalt 
helyet Prof. Dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter, Dr. 

méltóak ehhez az örökséghez. 
Az OMBKE ereje százhuszonhat év 

után is abban van, hogy két meghatáro-
zó szakterület részvételével országos 
szervezetként helyi és regionális szer-
vezeteivel rendszeres szakmai és sza-
badidős programokat tartanak a tagjai, 
szervezetei, évente mintegy százhat-
van-száznyolcvan programot. Ez az 
igazi összetartás, az igazi együvé tarto-
zás. 

Szent Borbála ezen felemelő ünne-
pén, ehhez valamennyiőtök munkáját, 
segítségét kérem. 

Jó szerencsét! 

hogy a 4. ipari forradalomban nem 
lenne helye és feladata a bányászoknak. 
Hagyományaira joggal büszke, értékei-
re, tudására, tapasztalataira ma is szük-
ség van. 

A világ szédületes ütemben alakul át, 
a leginkább élen járó, leginnovatívabb 
technológiák is igénylik a visszatérést a 
gyökerekhez. Erre jó példával szolgál 
az elektromos mobilitás, az elektromos 
autózás, melynek robbanásszerű elterje-
dését minden elemzői várakozás jelzi 
előre, inkább éveken, mint évtizedeken 
belül. A legnagyobb kihívást e téren 
nem az jelenti, hogyan tervezzük meg, 
milyen informatikai megoldásokkal irá-
nyítjuk az önvezető autókat, a legkomo-
lyabb kérdés, hogy rendelkezésre áll e 
megfelelő mennyiségű anyag, (pl. réz, 

ritka földfémek), a járművek motorjai és 
akkumulátorai gyártásához. A bányá-
szati nyersanyagok iránti igény tehát 
várhatóan még tovább nő, ezért érdemes, 
ezért kell a meglévő tapasztalatot, 
tudást, előtérbe helyezni. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyar gazdaság általános állapota 

jó, a pozíciói javulnak, növekedési 
pályán van. Magyarország, nemcsak 
korábbi önmagához képest, hanem régi-
ós, sőt európai összevetésben is jobban 
teljesít. A bruttó nemzeti össztermék 
növekedése, a legutóbbi adat szerint, 
elérte az öt százalékot. Hazánkban, ma, 
négy és félmillióan, 2010-hez képest 
nyolcszáznyolcezer fővel dolgoznak töb-
ben, az ipari teljesítmény és a kiskereske-
delmi forgalom folyamatosan és tartósan 
bővül. A munkahelyteremtés, az adó-
csökkentések, a családtámogatások kor-

Bányászati és Kohászati Egyesület 
elnöke, Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtit-
kára, az ünnepség levezetője.

Prof. Dr. Palkovics László ünnepi 
beszéde után Dr. Hatala Pál az 
OMBKE elnöke mondott köszöntőt.

Ünnepi műsor következett, majd 
kitüntetések átadására került sor. 

század bányászati, földtudományi, kör-
nyezeti és gazdasági kihívásait. 

A hazai ásványvagyonon alapuló gaz-
dasági, kutatás-fejlesztési, és innovációs 
tevékenység növelése, feltételeinek a 
javítása érdekében vizsgálni érdemes, 
többek között, az alapkutatásra fordítha-
tó források növelését, a bányavállalkozók 
közterheinek a mérséklését, a bányajára-
dék számításának az egyszerűsítését, 
illetve a geotermikus beruházások kez-
deti, magas földtani kockázata pénzügyi 
kezelésének a lehetőségeit. 

Hölgyeim és uraim!
A Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálattal, így Önökkel közösen, átte-
kintjük az alacsony széndioxid kibocsá-
tású tisztaszén technológiák alkalmazá-
sának lehetőségeit, kialakítjuk és fej-
lesztjük az energetikai ásványi nyers-
anyagkészletek egységes földtani infor-
mációs rendszerét. Az akár a korábban 
bezárt bányák újrahasznosítását is lehe-
tővé tévő megoldások megtalálását, s ezt 
egy új fórum, az idén októberben meg-
alakult Energetikai Innovációs Tanács is 
fogja segíteni. A tiszta, fenntartható és 
okos energiatámogatással létrejött testü-
let munkacsoportjaiban olyan magas 
hozzáadott értékű, innovatív és export-
képes üzleti és technológiai megoldáso-
kat keresünk, amelyek egyaránt hozzájá-
rulhatnak az energiaszektor átalakításá-
hoz, így a gazdaság növekedéséhez. 

A magyar kreativitásra, innovációs 
potenciálban rejlő lehetőségekre, techno-
lógiai és tudásbázisra alapozott, többszö-
rös haszonnal járó előrelépések lehetősé-
geit keressük az okos technológiák alkal-
mazásában, a megújuló energiahordozók 
hasznosításában, s az energiahatékony-
ság javításában is. 

A hazai bányászat és kohászat azon-
ban nem csak a tiszteletre méltó múltban, 
s a mindig bizonytalan jövőben járult, s 
járulhat hozzá a magyar gazdaság fejlő-
déséhez, illetve teljesítményeihez. 

2018-ban, korábban már öt új bányá-
szati koncessziós szerződést kötöttünk 
meg. Az idén kiírt tenderre benyújtott 
eredményes pályázata alapján öt szén-
hidrogénes területre köthetnek konces-
sziós szerződést az idei nyertes pályázók. 
Az O&GD Central Kft. három 
(Békéscsaba, Körösladány és 

Borbála Nap, 2018

Dr. Hatala Pál 
OMBKE elnök köszöntõje

Prof. Dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter ünnepi beszéde
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„Borbála Érem” kitüntetésben része-
sült, lelkiismeretes bányászattal kapcso-
latos tevékenységéért:

Bakonyi Rezső a KŐKA Kő- és 
Kavicsbányászati Kft. felelős műszaki 
vezetője. Dr. Buzási István, a Bakonyi 
Erőmű Zrt. Ny. minőségügyi vezetője. 
Csík Zoltán a COLAS Északkő Kft. 
Nógrádkövesdi üzem üzemvezetője. 
Endrész László Erik a Mátrai Erőmű 
Zrt. Visonta Bánya Termelési Osztály 
vezetője. Ferincz György a MOL Nyrt. 
Kutatás – Termelés MOL rezervoár mér-
nök–szakértője. Földing Gábor a 
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. 
környezetvédelmi igazgatója. Gábrisné 
Konrád Anikó az FGSZ Földgázszállító 
Zrt. EBK Osztály EBK szakértője. Illés 
László a BDSZ műszaki informatikusa, 
rendszergazdája. Kiss József az Észak-
Dunántúli Vízmű Zrt. Víztermelő 
Bányaüzem ellenőrzés vezetője. Mráz 
László az Aqua Europa Kft. főaknásza. 
Mizák Éva Ilona az MBFSZ Bányászati 
és Gázipari Főosztály járadék-bevételi 
szakreferense. Dr. Riedl István György 

December 2.-án a Csingervölgyi 
kápolnába az élő és elhunyt bányászo-
kért ajánlott fel Simon László atya 
szentmisét. A misén közreműködött a 
közelmúltban megrendezett Kodály 
Zoltán VIII. Magyar kórusversenyen 
Arany Diplomát és Különdíjas 
Díszoklevelet kapott, Kanyárné 
Grünvald Petra karnagy vezetésével, a 
Padragi Bányász Férfikórus. A szentmi-
se után a Csingervölgyért Egyesület az 
idén is meghirdetett „Bányászatról gyer-
mekszemmel” pályázat nyerteseit jutal-
mazta.

A december 3-án megtartott rendez-
vény a bódéi temetőben kezdődött. A 
többéves hagyományt követve volt 
bányászok és hozzátartozóik az 1909-es, 
55 halálos áldozatot követelő 
ajkacsingevölgyi bányaszerencsétlen-
ségről emlékeztek meg. A Padragi 
Bányász Hagyományőrző Kör, a 
Kulturális Egyesület és a Bódéért 
Hagyományőrző Egyesület képviselői 
koszorút helyeztek el a 8 bódéi áldozat 
emléktáblájánál.

Az esemény a közösségi házban foly-
tatódott, ahol Horváth Károly egyesületi 
elnök tartott vetítettképes előadást 
„Riethmüller Ármin bányaigazgató és 
családja” címmel. Az összejövetel sze-
rény vendéglátás mellett baráti beszél-
getéssel zárult.

December 4-én a Bányász 
Hagyományápoló nyugdíjas klub szer-
vezésében a város főterén álló Szt. 
Borbála szobornál koszorúztak a város 
vezetői, a bányász szakszervezetek és a 
hagyományőrző szervezetek képviselői. 
Az ünnepi megemlékezés szónoka a 
Padragi Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet vezetője. Emlékezett 
azon 189 ajkai bányász társukra, akik az 
életüket áldozták ezért a szakmáért. 
Nevüket örök mementóként a Bányászati 
Múzeum kopjafája őrzi, s tisztelgett 

Kedves színfoltja az ünnepségnek, a 
már hagyománnyá váló, általános és 
középiskolás diákok számára, immáron 
kilencedik alkalommal megrendezett, 
bányászvetélkedő, amely 13 órakor kez-
dődött a Kereskedelmi és Vendéglátó 
Iskolában. Az idén az általános iskolák 
tizennégy csapattal neveztek, a közép-
iskolák pedig huszoneggyel. Egy csapat 
három tanulóból állt. A szakértő zsűri 
és a helyszínre látogató felnőtt közön-
ség is azt tapasztalta, hogy a diákok 
alaposan felkészültek a megmérettetés-

termelés technikusa (Postumus). Bozsó 
András a BDSZ központ vezető köny-
velője, a BDSZ Központi Alapszervezet 
elnöke. Buglyó László a Mátrai Erőmű 
Zrt. Bükkábrányi Bánya szakvezető 
aknásza. Eichardtné Magyari Katalin 
a Bányavagyon-hasznosító Kft. 
Gazdasági Részleg könyvelője. Horner 
István a MOL NyRt Kutatás-Termelés 
vezető kútmunkálati mérnöke. Jank 
József a Magyar Földgáztároló Zrt. 
Kardoskúti Földalatti Gáztároló terme-
lőmestere. Keppel Pál Attila az MBFSZ 
Gazdálkodási és Üzemeltetési Osztály 
üzemeltetője. Martin P. Olsen az O&G 
Central Kft. vezető geofizikusa. Raduka 
Ferenc a Techno-Produkt Kft. karban-
tartás vezetője. Tóth Ferencné az 
OMYA Hungária Kft. vevőszolgálati és 
logisztikai ügyintézője. Váradi Árpád a 
NITROKÉMIA Zrt. mátrai bányabezá-
rási munkák projektvezetője. 

„A Magyar Bányászatért Életmű 
Díj” elismerésben részesült

Professor Emeritus Dr. Kovács 
Ferenc a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, 80. születésnap-
ja közeledtével - az egyetemi szintű 
bányamérnökképzésben -, továbbkép-
zésben - annak irányításában és fejlesz-
tésében -, a bányászati-, és bányabizton-
sági kutatásokban végzett több évtizedes 
kiemelkedő szakmai életútja elismerése-
ként. 

Cseh Zoltán a COLAS Északkő Kft. 
korábbi igazgatója, az MBSZ- építőipari 
alapanyag bányászati vállalkozásokat 
kezdetben összefogó - alelnöke, a hazai 
kőbányászat sikeres működtetése – fej-
lesztése kapcsán végzett kiemelkedő 
szakmai életútja elismeréseként, szüle-
tésének 75. jubileumi évében. 

A „Magyar Bányászatért” szakmai 
emlékérem elismerésben részesült és 
jubileumi plakettet vett át Balogh 
Miklós elnök–vezérigazgató, a 
Reneszánsz Kőfaragó Zrt. közelgő 70 
éves jubileuma alkalmából, a hazai 

a résztvevők bányász múltjukra. 
A Padragi Bányász Hagyományőrző 

Kör és a Kulturális Egyesület rendezvé-
nyén, Padragkúton, Varga György hely-
történeti kutató az I. világháború befeje-
zésének 100. évfordulóján a háborúban 
résztvevő bányászokról az itthon mara-
dó családok nehéz életéről tartott elő-
adást. Majd a Nyugdíjas Szakszervezet 
és kör elnöke Blaskó Sándor emlékezett 
meg a Borbála napról. Szép bányász-
múltunk megerősítésére IV. Béla kirá-
lyunk 1245-ben kiadott jogkönyvéből 
idézett, melyből példás szeretet és meg-
becsülés árad a bányász és munkája felé.

„…hogy országunk javát és gyarapo-
dását szorgalmatosan megőrizzük, erre 
való tekintettel a mi híveinket, város-
unknak bányászait, valamint 
Magyarországunk többi bányászait is – 
úgy azokat, akik most élnek, mint azo-
kat is, akik ezután fognak születni – örö-
kös vigyázat és oltalom alá helyezzük…
akik a mi birodalmunkhoz tartoznak, 
nem követhet  el ellenük vétket, sem 
hatalmaskodást.” 

Majd jó hangulatú forralt boros 
beszélgetéssel zárták a rendezvény soro-
zatot. 

O. E.

Katona Gábor a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat Adattári Főosztály 
vezetője, a bányafelügyeleti-, szakigaz-
gatási feladatok ellátása során végzett 
25 éves kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként. 

a Pannon Hőerőmű Bányavagyon-
hasznosítási Osztály vezetője. Salamon 
Gábor a Magyar Földgáztároló Zrt. 
Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló veze-
tő helyettese. Dr. Wórum Géza 
GEOMEGA Kft. geofizikusa.„

Borbála Érem” kitüntetésben része-
sült lelkiismeretes kohászattal kapcsola-
tos tevékenységéért:

Berecz Tamás a Csepel Metál 
Vasöntőde Kft. Műszaki igazgatója. 
Horváth Csaba az Arconic-Köfém Kft. 
metallurgusa. Orova István az ISD 
KOKSZOLÓ Kft. ügyvezető igazgatója. 
Nagyné Halász Erzsébet az Óbudai 
Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag-
és Gyártástudományi Intézet mestertaná-
ra.

„Miniszteri Elismerő oklevél” kitün-
tetésben részesült:

Bakó Szabina az MB 2001 Olajipari 
Szolgáltató Kft. Vámügynökség vezető-
je. Bárány Tibor a Lasselsberger 
Hungária Kft. Nyékládházi üzem bánya-
mestere. Benye László a MOL Nyrt. 
Kutatás- Termelés Észak-Magyarországi 

azon társaik előtt, akik már az égi hazá-
ból figyelik hagyományápoló munkán-
kat. Szólt a bányászok hitvilágáról az 
ajkai bányászok Borbála Kultuszáról, 
őrzött tárgyi emlékeinkről, az 1990 utáni 
Borbála ünnepek kiteljesedéséről. A főté-
ren álló szobor Ajka bányászati múltjára 
utal, jele a bányászok hitének és őrködik 

a város felett, mely 60. születésnapjára 
készül – fejezte be megemlékezését 
Blaskó Sándor. A koszorúzások után a 
Bányász Közösségi Házban emlékeztek 

re, tudásuk a garancia arra, hogy ez a 
szép és nehéz ősi szakma nem megy 
feledésbe Tatabányán.

Délután három órakor került sor a 
város ünnepi közgyűlésére, ahol átadták 
a település legmagasabb kitüntetéseit, 
az „Ezüst turul” díjat és a díszpolgári 
címet. 

Este hatkor ünnepi gyertyagyújtással 
a Szent Borbála szobornál, majd félórá-
val később szent misével emlékeztek a 
bányászok védőszentjére.

V. M.

díszítőkő bányászat működtetése-, fej-
lesztése kapcsán végzett több évtizedes 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elis-
meréseként. 

„Magyar Bányászatért” szakmai 
emlékérem elismerésben részesült Dr. 

Kitüntetettjeink

Borbála Napok AjkánSzent Borbála Nap 
Tatabányán



Október 8-án került lebonyolításra a 
ma már tradicionálisnak mondható 
Könnyűipari Szakmai Nap.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete (BDSZ) nyolcadik 
alkalommal adott helyet az esemény-
nek, melynek szervezésében együttmű-
ködött a Könnyűipari Ágazati 
Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB), a 
Magyar Könnyűipari Szövetséggel 
(MKSZ), valamint a Textilipari 
Műszaki és Tudományos Egyesülettel 
(TMTE). A szakmai nap résztvevői - a 
szokásoknak megfelelően - a fenti szer-
vezetek és további munkáltatói érdek-
képviseletek tisztségviselői, a könnyű-
ipari cégek vezetői, valamint az adott 
terület szakszervezeti tisztségviselői 
közül kerültek ki.

A rendezvényen a következő előadá-
sok hangzottak el:

- Gazdasági körforgás a textil-, ruha-
iparban. Előadó: dr. Kokasné dr. 
Palicska Lívia a MKSZ elnöke

- Bőr- és cipőipari helyzetkép, Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tapasztala-
tok tükrében. Előadó: dr. Molnár Ernő a 
Debreceni Egyetem adjunktusa

- Könnyű-e a könnyűiparban dolgoz-
ni? – A foglalkozási egészség védelme 
és a munkaképesség megőrzése. 
Előadó: dr. Erősné dr. Bereczki Edit 
foglalkozás-egészségügyi orvosszak- 
értő

- Ágazati Készség Tanácsok feladatai 
és lehetőségei. Előadó: Hatos Istvánné

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke a részt-
vevők köszöntését követően a társadal-
mi, illetve szociális párbeszéd fontossá-
gáról beszélt. Elmondta, hogy a BDSZ 
szerveződési területének valamennyi 
ágazati párbeszédbizottságában jelen 
van mind hazai, mind Európai Uniós 
szinten. Ennek keretében igyekszik 
megfelelő, jó kapcsolatokat kialakítani 
a partnerekkel. Példaként említette az 
egyik legfontosabb aktuális témát a 
cafetéria eddigi rendszerének radikális 
kormányzati kezdeményezésű átalakí-
tását. Hangsúlyozta, hogy pl. ebben a 
témában az azonos érdekek mentén kell 
kialakítaniuk közös álláspontjukat 
mind a munkáltatói-, mind a munkavál-
lalói érdekképviseleti szervezeteknek. 
Ismerve az erre a területre jellemző 
béreket, bérhelyzetet, különös jelentő-
séggel bír ez a téma a könnyűiparban, 
munkavállalói és munkáltatói megkö-
zelítésben egyaránt. Mondanivalója 
végén eredményes munkát kívánva nyi-
totta meg a Könnyűipari Szakmai 
Napot.

A megnyitót követően került sor az 
előadásokra:

Elsőként dr. Kokasné dr. Palicska 
Lívia, az MKSZ elnöke tartott előadást 
„Gazdasági körforgás a textil-, ruha-
iparban” címmel. A Föld népessége 
folyamatosan növekszik, az előrejelzé-
sek szerint 2025-re eléri, illetve megha-
ladja a 8 milliárd főt. Minden egyes 
Földlakó potenciális fogyasztó is egy-
ben. A jelenlegi lineáris gazdasági 
modell egyszeri fogyasztással számol. 
Emiatt a termékek olcsó, könnyen hoz-
záférhető alapanyagokból készülnek, az 
alacsonyabb minőségük miatt pedig 
nem is olyan tartósak.  Mindezek követ-
kezményeként az emberiség – többek 
között - naponta 1.3 milliárd tonna 
hulladékot „termel”, s ha nem változta-
tunk szokásainkon, a napi szemét 
mennyisége már 2025-re elérheti a több 
mint napi 2 milliárd tonnát. Ez komoly 
kihívást jelent mind a bolygónk, mind 
az emberiség szempontjából. A népes-
ség és a GDP jelenlegi növekedési ten-
denciáját figyelembe véve a ruházat és 
lábbeli fogyasztása világszerte közel a 
duplájára nő: azaz 102 millió tonna lesz 
2030-ban. Az új technológiák, üzleti 
modellek, a digitalizáció, a gyors válto-
zások az ipari termelésben, az új anya-
gok megjelenése, stb., új kompetenciá-
kat, új készségeket követelnek, s mind-
ehhez jelenleg nincs megfelelő mennyi-
ségű, jól képzett korszerű tudással ren-
delkező, motivált munkaerő. Egyáltalán 
nem elhanyagolható szempont a gyár-
tás során felhasznált vegyszerek, a 

tükrében című előadásának főbb témái 
voltak:

- Iparági koncentrációk alakulása a 
regionális gazdaságban;

- A bőrtermék- és lábbeli gyártásban 
alkalmazottak létszámának változása 
megyénként, a 2000. évi érték százalé-
kában;

- Potencionális klaszterek beazonosí-
tására használt mutatók a bőrtermék- és 
lábbeli gyártás megyei adataira (2000, 
2016);

- Alkalmazásban állók száma a bőr-
termék- és lábbeli gyártó iparban – leg-
alább 5 főt foglalkoztató helyi vállalko-
zások (2017);

- A bőrtermék- és lábbeli gyártó ipar 
súlya a foglalkozási szerkezetben (2011);

- A Tisza Cipőgyár utódai és az ipar-
ág beszállítói;

- A cipőipari vállalkozások változatos 
stratégiái;

- Cipőipari vállalkozások a diverzifi-
káció útján;

- A szolnoki BŐRTEX Szövetkezet 
„leszármazottai”;

- Alrendszerek közötti kapcsolatok;
- Területi kapcsolatok kiszélesedése?;
- Létrehozható-e klaszter a térségben?;

dr. Erősné dr. Bereczki Edit foglal-
kozás-egészségügyi orvosszakértő 
„Könnyű-e a könnyűiparban dolgozni? 
– A foglalkozási egészség védelme és a 
munkaképesség megőrzése” címmel 
tartotta meg előadását. A könnyűipar és 

a könnyű munka munkaegészségügyi 
szempontok alapján történő meghatáro-
zását követően ismertetésre kerültek a 
könnyűipari munkák veszélyei, melyek 
a következők: a munkavégzés, a munka-
körülmények hatásai és a munkakör-
nyezeti kóroki tényezők jelentik (akár 
együtt és egyszerre is):

-  a létesítmény és annak üzemelteté-
se; a munkaeszközök; a felhasznált 
anyagok; a munkafolyamatok és a tech-
nológia; a rendellenes körülmények; a 
nem megfelelő tárgyi, szervezési és 

2.  A munkakörnyezet és a munka 
javítása a biztonság és az egészség 
megteremtése érdekében. 

3. A munkaszervezetek és a munka-
kultúrák (vezetési rendszerek, képzés, 
humánpolitika, minőségirányítás) 
munkahelyi biztonsággal és egészség-
gel kapcsolatos támogatása.

• Végül Hatos Jánosné, az Ágazati 
Készség Tanácsok feladatai és lehető-
ségei című előadása zárta a sort. Az 
Ágazati Készség Tanácsok (ÁKT) lét-
rehozásának alapja, hogy felgyorsult a 
gazdaság, küszöbön áll a negyedik 
ipari forradalom (az IPAR 4.0), egyre 
inkább tért nyer a digitalizáció és robo-
tika, erősödik a bérverseny, jelen van 
az egész Európát sújtó munkaerőhiány 
és demográfiai hullámvölgy és az idő-
södő társadalom problémaköre. 
Mindezek következményeként a figye-
lem a szakképzésben tapasztalható 
gondokra irányult.

Az ÁKT-k alapvető célja, hogy 
közelítsék a munkaerő-piaci, munka-
adói igényeket, a képzési kínálatot a 
képzési tartalmak meghatározásával, 
így a ma jellemzően kínálatvezérelt 
képzési rendszerek keresletvezéreltek-
ké váljanak.

A gazdaság, az oktatás és a szakkép-
zés konszenzuson alapuló összehango-
lására azért van szükség, mert rugal-
mas, a munkaerőpiac igényeihez gyor-
san alkalmazkodó, hatékony, átjárható, 
egymásra épülő, az új kihívásokhoz is 
gyorsan alkalmazkodó rendszerben az 
ágazati specifikációkat figyelembe 
vevő képzést kell kialakítani. Ennek 
azt kell eredményeznie, hogy a maga-
san képzett szakemberek korszerű 
elméleti és gyakorlati ismereteiket a 
kor kihívásainak megfelelő módsze-
rekkel tanulják, tudják hatékonyan 
alkalmazni azokat és legyenek képe-
sek folyamatosan megújulni, tovább-
fejlődni.

A tradicionális „könnyűipar” elne-
vezést felváltó, az ágazati tulajdonsá-
gokat jobban kifejező európai megne-
vezés szerint a „kreatív” iparágak 
Ágazati Készségek Tanácsa öleli fel a 
ruházati-, a textil-, a bőr- és cipőipart, 
a faipart, bútorgyártást, a nyomda-
ipart, valamint a csomagolóanyag 
gyártás területét.

A rendezvény záróeseményeként 
elismerések átadására került sor, mel-
lyel a könnyűipari szakszervezeti alap-
szervezetek tisztségviselőinek tevé-
kenységét jutalmazták. Ennek kereté-
ben Jantner Eszter a Samsonite 
Hungária Bőrönd Kft. dolgozója, 
Krizsán Mihályné az UNICON 
Ruházati és Szolgáltató Zrt. dolgozója, 
Pesti Eszter Eagle Ottawa Hungary 
Kft. dolgozója, valamint, Varga Éva a 
BDSZ alelnöke, a Könnyűipari Tagozat 
vezetője részesült elismerésben.

A szakmai napot levezette és mode-
rálta Varga Éva a BDSZ alelnöke, a 
Könnyűipari Tagozat vezetője, aki zár-
szavában megköszönte az előadók 
munkáját, valamint a résztvevők 
érdeklődését.

CsJ

keletkező hulladékok emberre, környe-
zetre gyakorolt hatása sem. Nő tehát a 
fenntarthatóság szerepe, a környezet 
védelme, az erőforrásokkal történő 
takarékosság jelentősége.  Mindebből 
következik, hogy az egyszeri fogyasz-
tásra épülő gazdasági modell környe-
zetszennyező és pazarló.

Joggal merül fel a kérdés: mi jelent-
heti a megoldást? A válasz viszonylag 
kézenfekvő: a körkörös gazdaság. A 
körkörös gazdaság termelési és fogyasz-
tási modellje arra épül, hogy egyszeri 
fogyasztás helyett a termékek élettarta-
mát a lehető legjobban meghosszabbít-
suk. Erre alkalmas módszer lehet, ha 
vásárlás helyett kölcsönzünk, a már 
megvásárolt termékeknek pedig „máso-
dik esélyt” adunk azzal, hogy megjavít-
juk, átalakítjuk, esetleg továbbadjuk 
őket. Amikor az adott termék eléri az 
életciklusa végét, akkor az alapanyago-
kat újra lehet hasznosítani. Így csökken 
a hulladék mennyisége, ráadásul az 
alapanyagok és késztermékek újbóli 
felhasználása gazdaságilag is értékte-
remtő.  Az előadás szemléletesen bemu-
tatta, hogy is néz ki ez az egész a textil-, 
ruhaipar és a divat területét szemlélve. 
Ez az ágazat a második legszennyezőbb 
iparág. A világ CO kibocsátásának 
1/10-ét adja. A ruhák előállítása rendkí-
vül erőforrás-igényes és vegyszer-
intenzív. Az olcsó tömegtermelés gya-
kori vásárlást, túlfogyasztást eredmé-
nyez. (Ma négyszer annyi ruhát vásáro-
lunk, mint 30 éve.) A ruhákat kidobás 
előtt alig hétszer viseljük, sőt a felesle-
gesen vásárolt ruhákat számos esetben 
nem is hordjuk. A luxusmárkák elégetik 
az eladatlan termékeiket. Mindezekből 
logikusan következik, hogy a gazdaság 
eddigi mottója: „gyártsd – használd – 
dobd el” nem fenntartható! A cél nem 
lehet más, mint a körforgásos gazdaság, 
a tudás-alapú gazdaság. A környezet-
szennyezés megállítására, környezetba-
rát technológiákra, a megújuló erőfor-
rások használatára van szükség. Az 
előadás végén meghatározásra kerültek 
az ehhez szükséges célok is, nevezete-
sen: a textilipari hulladékok mértéké-
nek csökkentése, a másodlagos nyers-
anyagok hasznosítása, a körkörös gaz-

daság támogatása, az életciklus-elemzé-
sen alapuló megoldások felkutatása, a 
szerzett tudás megosztása, s ez utóbbi 
érdekében a fenntartható kapcsolatok 
kialakítása. Ami kicsit nehezíti a végső 
cél elérését, hogy mindehhez globális 
méretekben van szükség a tudatos 
szemléletváltásra.

dr. Molnár Ernő, a Debreceni 
Egyetem Társadalom-földrajzi és 
Területfejlesztési Tanszékének adjunk-
tusa Bőr- és cipőipari helyzetkép, Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tapasztalatok 

személyi feltételek 
- a fizikai és szellemi munkavégzés-

ből adódó megterhelés (túlzott vagy 
egyoldalú, hosszú ideig tartó stb.) és a 
munkakörnyezet egészségkárosító kór-

oki tényezői által kiváltott jelentős 
igénybevétel

-  amihez kedvezőtlen munkakörül-
mények is hozzájárulhatnak (pl. a meg-
világítás, a szellőztetés, a klíma, a 
termális diszkomfort stb.). 

Ezekből adódnak a munkahelyi 
egészségvédelem főbb ismérvei, úgy-
mint:

1.  Az egészségvédelem (abszolút) 
célja:

 Az öregségi nyugdíjkorhatár elérésé-
ig egyetlen foglalkozásban, egyetlen 
munkavállalót ne károsítsanak a mun-
kavégzés és a munkakörülmények hatá-
sai, valamint a munkakörnyezet kóroki 
tényezői. 

2.  Az egészségvédelem alapja:
 Az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés – azaz a 
munkavédelem – valamennyi feltételé-
nek megteremtése és fenntartása, vala-
mint az előírt követelmények maradék-
talan teljesítése garantálhatja csak egy 
teljes munkakarrier alatt a foglalkozási 
egészség fenntartását, a foglalkozási (a 
foglalkozással is összefüggő és részben 
sorsszerű) megbetegedések megelőzé-
sét, előfordulásának csökkentését.

3. A munkahelyi egészségvédelem 
megvalósításának főbb szempontjai:

Minden munka lehet veszélyes, nem 
létezik „0” kockázat. 

A munkavállalók munkahelyi egész-
ségvédelme, a megelőzés, az egészség-
károsító hatások és a kóroki tényezők 
által kiváltott kockázatok kezelése révén 
valósulhat meg. 

A munkavállaló és környezete közötti 
kölcsönhatás átfogó és együttes kezelé-
se szervezett munkavégzés során a 
munkáltató át nem hárítható felelőssége 
és feladata. 

A munkavédelmi nomenklatúra sze-
rinti helyes munkahelyi kockázatértéke-
lés (becslés - kezelés - kommunikáció) 
megvalósítása a megelőzés alapja.

Az ILO ajánlások és egyezmények 
szerint a munkahelyi egészségvédelem 
három fő célkitűzése: 

1.  A munkavállalók egészségének és 
munkaképességének fenntartása és elő-
mozdítása. 
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Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége 
(Amszterdami Nemzetközi Szövetség) 
néven folytatták tovább tevékenységüket 
továbbra is Carl Legien vezetésével. A 
cél az volt, hogy minél közelebbről 
ismerjék meg a tagországok egymás 
munkásainak küzdelmét, „és a szerve-
zettségük a személyes találkozókkal 
megismerhető legyen.”

Magyarországon nemcsak az egyes 
szövetségek, hanem a Szakszervezeti 
Tanács is kereste a nemzetközi kapcsola-
tokat, és felvételét kérte a Nemzetközi 
Titkárságba. A kétévenként tartott kong-
resszusain magyar küldött is részt vett. 
1909-ben „ A szakszervezeti mozgalom-
ra nézve nagy fontossággal bír a Párisban 
megtartott szakszervezeti központok tit-
kárainak nemzetközi értekezlete…Ez az 
értekezlet egyhangúlag fogadta el a 
magyar kiküldött meghívását,és most 
már  a nemzetközi értekezlet idejét is 
meghatározták. Ugyanis Legien Károly, 
a szakszervezetek nemzetközi titkára 
elfogadta a Magyarországi 
Szakszervezeti Tanács azon javaslatát, 
hogy a nemzetközi értekezlet 1911 
augusztus 10,11,12-én, a magyarországi 
szakszervezeti kongresszus pedig 
13.,14.,15-én esetleg 16-án tartassék 
meg.” – olvasható a Szakszervezeti 
Értesítő 1911.márciusi számában. A júli-
us havi számban részletes beszámoló 
jelent meg „Nemzetközi jelentés a szak-
szervezeti mozgalomról” címmel. 
Tanulságos országonkénti bemutatása a 
taglétszámnak. A jelentés évében (1909) 
a szervezett munkások száma a bekül-
dött adatok alapján 9,845.243 fő volt. 
Beszámoltak bevételeikről, kiadásaikról, 
így például mennyit költöttek segélye-
zésre, sztrájkokra, kizárásokra, a bértár-
gyalásokra. A nyilvánosságra igen sokat 
adtak eleink. Nemcsak a Szakszervezeti 
Értesítő lapjain számoltak be a munká-
jukról, így a nemzetközi munkáról is, 

Dr. Szíj Rezsőről elnevezett kamara-
termében történt. Itt köszöntőt és fel-
vezetőt mondott Pardiné Mórocz 
Magda, a városszépítők elnökségi 
tagja. Majd, Petrovics László, az intéz-
mény egykori igazgatója előadása 
következett a múltidéző összejövete-
len. Nevezett - az eseményt kezdemé-
nyező egyesület elnöke - több, már 
megjelent helyi bányászattörténeti 
kiadvány szerzőjeként részletesen fel-
idézte az elmúlt 60 év történéseit.

Az előadást követően Katona Csaba 
alpolgármester felszólalásában elis-
merte, hogy a „folyamatosan csökkenő 
pénzügyi támogatás miatt – kezdete 
1992. évtől datálható – nem egykori 
fénykorát éli napjainkban sem az intéz-
mény. Szerepét részben, a megújult 
Thury vár vette át. Azonban az egykor 
itt tevékenykedő szakemberek, népmű-
velők - ma sajnos ilyen szemlélettel 
bíróknak hiányát látom - sokat tettek, 
ezért az intézményért. Remélem, a 
későbbiekben megújuló intézmény 
ismét sokak elvárásainak tud megfelel-
ni.”

Rabi Ferenc a BDSZ elnöke, áttekin-
tést adott arról, hogy a „szakmánk 
méltón volt büszke arra, hogy a 
bányász településeken példaszerűen 
támogatta a közösségi intézményeket, 
szolgáltatásokat. Így értékeket hozott 
létre pl. a bányász mecenatúra 
Várpalotán is. Ebben a városban a 
műszaki fejlesztések színvonala, ered-
ményessége kisugárzással hatott orszá-
gos szinten is. Eredményes amatőr 

Kedvenc olvasmányom a 
Szakszervezeti Értesítő, szívesen olvas-
gatom az elsárgult lapokat. A nagy „min-
dent eltörölni” lázban, amikor még az 
eleink által gyűjtögetett könyvtárak 
megsemmisültek, amennyit el tudtam 
helyezni otthonomban, megtettem. Ma a 
legféltettebb kincseim közé tartoznak. 

Az 1911.évi szám széteső lapjait for-
gatva találtam az V. szakszervezeti kong-
resszus anyagai között egy izgalmas 
hírre: nemzetközi szakszervezeti kong-
resszust is tartottak Budapesten, először.

Megpróbálom e néhány oldalon 
bemutatni, hogy a nemzetközi szervező-
dés miképpen is kezdődött, olvasva talán 
az is érzékelhetővé válik, miképpen 
élnek tovább a régi célkitűzések, mikép-
pen küzdenek a ma szakszervezeteinek 
képviselői a nemzetközi porondon.

Az erősödő szakszervezetek már a 
kezdetektől keresték a kapcsolatot a kül-
földi, társszakmai szervezetekkel. 
Bekapcsolódtak a nemzetközi szakszer-
vezeti mozgalomba. Az egyes országok-
ban működő szakmai szervezetek kap-
csolatai erősítették a munkás szolidari-
tás, a szakmai összefogás eszméjét, s 
annak gyakorlati lépéseit. A szakmai 
szervezetek közül a nyomdászok már 
1889-ben képviseltették magukat a szak-
mai szervezet Nemzetközi Titkárságának 
alakításában. 1890-ben jött létre a 
Bányászok Nemzetközi Szövetsége,

1891-ben az Építőipari és Faipari 
Munkások Nemzetközi Szövetsége, 
1893-ban a Vasipari Dolgozók 
Nemzetközi Szövetsége. 

Felerősödött az igény, hogy a szakmai 
szakszervezeteknek nemzetközi szövet-
sége jöjjön létre. 1903-ban megalakult az 
Országos Szakszervezeti Központok 
Nemzetközi Titkársága, melynek elnöke 
Carl Legien szakszervezeti vezető 
(1861-1920) lett. 1913-ban 

Az egyesület 2018.márciusi közgyű-
lésén határozatban rögzítették, a mél-
tatásra okot adó intézmény múltjának, 
szerepének és a közművelődésben 
betöltött történetének felidézését.

A civilszervezet felkérését elfogadta 
és hozzá csatlakozott a városi önkor-
mányzat, a Bánya – Energia és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), a 
Bányászhagyományok Ápolásáért 
Egyesület, a Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet és Klub, a Rákóczi 
Telepi Baráti Kör Egyesület. 

Az eredeti elképzelés szerint az 
évfordulóról szóló megemlékezés 
nagyobb szabású három időpontban 
tervezett eseménysorozatból állt volna.

Azonban a pénzügyi források hiá-
nya, a pályázati anyagok kedvezőtlen 
megítélése nem tette lehetővé megva-
lósítását.

Így szeptember 6.-án - az intézmény 
átadása 1958.szeptember 6.-án történt 
- emléktábla állítással és szakmai meg-
emlékezéssel tisztelegtek a rendezők a 
patinás Művelődési Központ születé-
séről.

Az intézmény főhomlokzatán elhe-
lyezett emléktáblát Katona Csaba, 
Várpalota Város alpolgármestere, Rabi 
Ferenc, a BDSZ elnöke, és Dr. Buzási 
István nyugalmazott bányamérnök 
leplezte le.

A helyszínen közreműködött a 
Várpalotai Bányász Fúvószenekar réz-
fúvós kamaracsoportja és id. Bőjte 
Márton szavaló.

A rendezvény folytatása az épület 

Bulgária, Románia, Svájc, Olaszország, 
Spanyolország, Egyesült Államok). A 
csatlakozott országos központokhoz 
6,033.500 tag tartozik.” A jelentést élénk 
vita követte, végül elfogadták a svájci 
küldött javaslatát:”A szakszervezeti 
mozgalomról szóló jelentés legkésőbben 
a jelentést követő esztendő végén jelenik 
meg, tekintet nélkül arra, hogy vala-
mennyi nemzetközi titkársághoz csatla-
kozott ország beküldte–e jelentéseit.

A svájci küldött (August Huggler 
1877- 1944) indítványozta a nemzetközi 
segélyezések szabályozását. „A nemzet-
közi titkárság nemzetközi segélyezések-
nél csak akkor folyjon be, ha valamely 
országban több szakma vagy ipari szö-
vetség egy időben annyira igénybe van 
véve, hogy gazdasági harcokhoz szüksé-
ges anyagi eszközök az érdekelt ország-
ban vagy a nemzetközi szakmai szerve-
zetekben elő nem teremthetők.” Az indít-
ványt elfogadták azzal, hogy segélyt 
csak azok a szervezetek kapjanak, ame-
lyek a nemzetközi titkárságot folyamato-
san tájékoztatják a sztrájkjukról és azok 
kihatásairól. A holland szakszervezetek 
képviselője javaslatát is elfogadták: „A 
budapesti nemzetközi értekezlet ismétel-
ve az 1907-ben Krisztiániában 
(Christiania: Oslo 1878-1925) hozott 
határozatát a szakmai nemzetközi titkár-
ság kötelékébe csak olyan szervezetet 
vegyen föl, amely az illetékes országos 
központhoz is tartozik.” Felkérték egy-
ben az országos szervezetek központjait, 
hogy alakítsanak egy nemzetközi bizott-
ságot „az otthoni munka elleni közös 
fellépésre.” 

„Érdekes vita folyt a külföldi munká-
sok bevándorlásának kérdésénél. Az 
amerikai küldött kívánta, hogy a külön-
böző országok minden erejükkel akadá-
lyozzák meg a munkások egyik ország-
ból a másikba való bevándorlását ipari 
válságok és bérharcok idején. A német 

Azok megjelentek, kaphatók voltak a 
Népszava Könyvkereskedésben is.

1911.augusztus 10-én került sor elő-
ször Budapesten a nemzetközi szakszer-
vezetek tanácskozására az 
Építőmunkások Otthonának kistermé-
ben. A tanácskozás megelőzte az akkor 
tartott V. kongresszus munkáját, ahol 
találkoztak a magyar szakszervezetek 
küldötteivel. 

A Szakszervezeti Tanács eleget tett a 
gyűlésekre vonatkozó rendeletnek, beje-
lentette a nemzetközi értekezletet a rend-
őrségen. Kijelentették, hogy csak akkor 
tartják meg, ha a rendőrség nem lesz 
jelen a tanácskozáson. Indokul azt 
mondták el, hogy a külföldiek nincsenek 
hozzászokva a rendőri jelenléthez. 
Kivételesen ezért nem volt a tanácskozá-
son rendőr-felügyelet.

Az értekezleten résztvevők sorát egy-
szer talán érdemes volna megismernünk, 
ma már a magyarországi küldöttek sem 
biztos, hogy mindenki előtt ismertek. Itt 
most csak a hazaiakat soroljuk, ahogy a 
Szakszervezeti Értesítőben megjelent: 
Jászai (Samu, a Szaktanács titkára), 
Teszársz (Károly, vasasok titkára)

Az első nap vita alakult ki arról, hogy 
egy-egy országot képviselhet-e több 
szakszervezeti központ. „Az értekezlet 
megújította régebbi határozatát és 
kimondta, hogy minden országban csak 
egy szakszervezeti központot ismer el.” 
Ahol viszály van egy országon belül a 
szakszervezetek között, addig kívül 
maradnak a nemzetközi szervezeten, 
amíg ki nem egyeznek, és egy központ 
képviseli az országot.

„A nemzetközi titkárság jelentését 
Legien elvtárs terjesztette elő. Eszerint a 
nemzetközi titkársághoz 19 ország tarto-
zik (Anglia, Franciaország, Hollandia, 
Belgium, Dánia, Svédország, Norvégia, 
Finnország, Németország, Ausztria, 
Bosznia, Magyarország, Horvátország, 

művészeti csoportok, könyvtár, isme-
retterjesztés mind- mind olyan értéket 
képviselt, amire mindnyájan jólesően 
emlékezhetünk. A szakmai munka irá-
nyítói sokat tettek az intézményért és a 
város közművelődésért.” Végezetül 
felhívta a figyelmet az energetikai 
pályázatok adta lehetőségek kihaszná-
lására.

További hozzászólók: Szentgyörgyi 
Tamás, egykor a Városi Televízió igaz-
gatója, Wilhelm Elek volt szakszerve-
zeti titkár, Horváth László nyugdíjas 
bányamérnök igazgató, felidézték 
korábbi tapasztalataikat, élményeiket. 

Végezetül, Schvarczingerné 
Köveskúti Zita, a kórus jövőben tartan-
dó centenáriumi előkészületeihez kérte 
a jelen levők segítségét.

A találkozó és megemlékezés, baráti 
beszélgetéssel folytatódott és a késő 
esti órákig tartott.

Köszönettel tartozunk a rendez-
vényhez nyújtott pénzügyi támogatá-
sért Várpalota város részéről Katona 
Csaba alpolgármesternek, Kádár 
István, Galambos Szilvia és Treuer 
Imre képviselőknek. A szerveztek ese-
tében: a Bánya -, Energia-és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete, a 
Városszépítő és –védő Egyesület, a 
Bányász nyugdíjas Szakszervezet és 
Klub, valamint a Rákóczi-telepi baráti 
Kör Egyesület hozzájárulását. 
Köszönjük továbbá az önkéntes támo-
gatásokat és segítséget. 

Petrovics László ny. tanár

küldöttek egyike azonban kívánta, hogy 
az amerikaiak méltányosan bánjanak a 
bevándorolt szervezett munkásokkal.” Itt 
jegyezzük meg, szintén a Szakszervezeti 
Értesítőből idézve: „A nemzeti társada-
lom nem erősbödik, gyengül. A nemzet-
közi hazátlan bitangok döngetik az ősma-
gyar alkotmány védbástyáit és nincs aki 
megvédje ellenünk. Ezt bömböli az a 
2000 egynéhány földbirtokos, akik a 
hatosos napszám elől szökő népet csend-
őrrel és rendőrrel akarják a kivándorlás 
elől visszatartani. A nép pedig szökik. 
Ezreket tesz ki azoknak a száma, akik 
rejtett utakon hagyják el ezt a tejjel-méz-
zel folyó Kánaánt. … az útlevéllel kiván-
doroltak száma tíz év alatt 1,205.345-öt 
tesz ki. …Az ezer holdasok a keresztény 
világnézet és a magyar gazdaságról szóló 
előadásaikban szétkürtölik azt a nagy 
hazugságot, hogy <azok a nagy munka-
bérek, amik nálunk vannak, felénk irá-
nyítják egész Európa figyelmét>. Talán 
mégsem a nagy munkabérek irányítják 
felénk Európa figyelmét, hanem a nagy 
munkaerő-kivándorlás.”

A svédek arra tettek javaslatot, hogy a 
szakszervezetek a nemzeti parlamente-
ken keresztül igyekezzenek fellépni az 
éjjeli munka ellen. A svédek ezzel a mód-
szerrel elérték a nők éjjeli munkájának 
tilalmát.

Az első budapesti szakszervezeti 
tanácskozáson a munkásság érdekében - 
e rövid beszámolóból is látszik,- jelentős 
határozatok születtek. Jászai Samu, aki 
az egyik küldött volt a tanácskozáson így 
fogalmazott 1925-ben írt szakszervezet 
történetében.  „A magyar munkásságra 
nézve mindenesetre fontos esemény volt 
ez az első nemzetközi értekezlet, mert 
ezzel elismerték a magyar munkásság 
szakszervezeteit és méltányolták ezek 
küzdelmeit.” 

Lux Judit

Mit üzen a múlt?
Elõször Budapesten a nemzetközi szakszervezetek tanácskozása

Szubjektív bevezetövel

Megemlékezés Várpalotán, 
a Jó szerencsét Mûvelõdési Központ átadásának 

60 éves évfordulóján
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Egy évvel ezelőtt is kéréssel fordul-
tunk az egyetemes magyar bányászat-
ban dolgozó aktív és nyugdíjas munka-
vállalókhoz kérve, hogy személyi jöve-
delemadójuk 1%-át szakszervezetünk 
alapítványai számára ajánlják fel.

E helyen is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik eddig is SZJA-juk 
1%-ával támogatták Alapítványainkat. 

Szeretnénk tájékozatni arról, hogy a 
Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetén belül két olyan alapít-
ványunk működik, melyek részére az 
1996. évi CXXVI. törvény alapján az 
1%-os támogatás felajánlható.

Tisztelettel kérjük, hogy segítsen 
abban is, hogy közvetlen családtagjai, 
ismerősei is a BDSZ alapítványai részé-
re ajánlják fel a befizetett személyi 
jövedelemadójuk 1%-át.

Szeretnénk biztosítani Ön/öke/t arról 
is, hogy a felajánlott összegek az alapít-
ványokban megfogalmazott célokra 
kerülnek felhasználásra.

Bányászokért Alapítvány 
adószáma: 19662240-2-42

A fák törzsükben rajzolják a megélt 
időt. Pontosabban és hitelesebben: mint 
az arcokra ezt felvésik a szem melletti 
szarkalábak, ahogy jelzik az őszülő haj-
szálak. OSVÁTH IMRE ajkai bányász-
költő képzeletbeli fatörzsébe kilencven 
évgyűrűt rajzolt a sors. Ezt a tiszteletre-
méltó kort meghazudtolja szellemi fris-
sessége, derűje, energiája. Egyik leg-
utóbbi versében így ír: „A kettévágott fa 
derekán / kilencven évgyűrű. / Öreg fa, 
sokat megért, / gyökerei szerteágazók, / 
így ma még megvagyok.”

Osváth Imre 1928. augusztus 17-én 
született Ajkán. Gyermekévei Ajka-
Csingervölgyhöz kötődnek. Itt jegyezte 
el magát a bányászattal, ami megszakí-
tás nélkül negyvenhárom éven át tartott. 
– Huszonhét évesen végeztem el a 

Bányaipari Technikumot, majd utána 
Budapesten felsőfokú végzettséget sze-
reztem levelező tagozaton. Az ajkai 
szénmedence minden aknájában dolgoz-
tam – kezdte bemutatkozását Osváth 
Imre, majd így folytatta: - Kora gyer-
mekkoromtól a könyv volt a legjobb 
barátom. Így utaztam be a világot, így 
találkozhattam a magyar irodalom nagy-
jaival és a világirodalom klasszikusai-
val. Ma is szabadidőmet olvasással töl-
töm. Idős fejjel fogtam tollat, és próbál-
tam gondolataimat rímekbe faragni, 
hogy valamit hagyjak magam után. 
Vallom: az emberi szeretet egymás meg-
becsülése, a barátság, a segíteni akarás 
közelebb hoz bennünket egymáshoz, és 
szebbé teszi életünket. Verseimnek is ez 
a célja. Verseimben az emberekről szól-
tam az embereknek, mert szeretem az 

A Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetéhez tartozó szakszerve-
zeti tagok szociális, kulturális, jóléti, 
foglalkoztatási, egészségügyi, képzési-
oktatási, üdültetési, segélyeztetési lehe-
tőségeinek javítása, megfelelő szerveze-
ti keretek és kiegészítő támogatási lehe-
tőségek biztosítása a munkanélkülivé 
vált bányászok megsegítésére annak 
érdekében, hogy alkotó emberként talál-
ják meg helyüket a társadalomban. 

Az alapítvány céljainak megvalósítá-
sa érdekében:

- Munkanélkülivé vált vagy egyéb 
okból rászoruló szakszervezeti tagok 
részére pénzbeli segélyt folyósít.

- Minden olyan esetben, amikor a 
közvetlen pénzbeli támogatás nem nyújt 
megfelelő segítséget (pl. egyedülálló 
ápolása vagy ellátása), természetben 
nyújtott szolgáltatásokkal segíti a rászo-
rultakat.

- A közép- és felsőfokú bányászkép-
zésben résztvevő tanulók, hallgatók 
javára ösztöndíjakat adományoz, ill. 
egyéb támogatásokat ad annak érdeké-

embereket, hisz sorsunk azonos.
Bár a 90. születésnap egy villanás az 

ember életében, de nagyon jó, hogy 
sokan gondolnak Osváth Imrére. S ezt 
önmagának köszönheti! Több mint négy 
évtizedes bányászati munkájával, két 
évtizedes költészetével alapozta meg azt 
a szeretetet, amely ehhez a gyönyörű 
évfordulóhoz elkísérte. Ajkán nagyon 
sokan szeretik természetes emberségé-
ért, mert ő sohasem akart másnak látsza-
ni, mint ami, és nem is mondott mást, 
csak ami az őszinte véleménye. Nem 
tudom elképzelni, hogy ellensége 
legyen. Azt azonban sokszor tapasztal-
tam, mennyi a barátja, hiszen hét verses-
kötetének bemutatóján mindig teltház 
fogadta. Nem tud végigmenni az utcán, 
hogy ne köszöntsék, ne szorítsák meg a 
kezét. S méltán, mert minden tevékeny-
ségével rászolgált erre. Ő pedig minden-
kivel szemben maximálisan udvarias, 
barátságos.

A 90. születésnap mellett költészeté-
nek 20. évfordulóját is ünnepelheti. – 
Hálát adok a gondviselőnek, hogy meg-
érhettem ezt a szép kort, és hét verseskö-
tetem megjelenését. Horácius szavait 
idézem: „Végy mindennapot úgy, ami 
rád virrad, hogy utolsó. Kedves az óra, 
minek nem vártál jövetelére.”  Egész 
életünkben úton vagyunk, s egyszer 
hazaérünk. Én 70 éves koromban értem 
haza, akkor kezdtem versírással foglal-
kozni. A feleségem fedezett fel a költé-
szet számára. Egy otthoni beszélgetés 
közben hívta fel a figyelmemet: „Mi van 
veled, rímekben beszélsz?” Ő bíztatott, 
próbáljak írni, s jöttek is a gondolatok. 

- Segélyben, képzési vagy átképzési 
támogatásban részesíti a felszámolásra 
és bezárásra kerülő bányavállalatoktól, 
bezárt aknaüzemektől elbocsátott szak-
szervezeti tagokat, továbbá támogatja 
ezen tagok áttelepülését, pályamódosítá-
sát és újrakezdését.

Bányász Kultúráért Alapítvány 
adószám: 19639439-2-42

Megfelelő anyagi alapot biztosítani 
olyan közösségi célú és közérdekű tevé-
kenységek és vállalkozások támogatásá-
ra, amelyek elősegítik 

- a bányász településeken működő 
művelődési intézmények, egyesületek, 
egyesülések működéséhez és a bennük 
folyó kulturális, művelődési, oktatási, 
képzési, művészeti nevelő és szórakoz-
tató tevékenységhez szükséges feltétel-
rendszer kialakulását és működését, a 
lakóterületi közművelődési tevékenység 
erősítését,

- a haladó bányászhagyományok - 
szakma-kultúra - ápolását, megőrzését,

- a dolgozók képzését, a munkanélkü-
livé váltak képzését, átképzését.

néhány gondolattal kiegészítem nyilat-
kozatát. Szívemből szólok, Őszi fénysu-
gár, Pusztába kiáltok, A szív zenéje, 
Ösvényt tapostam és hidat vertem, Öreg 
szívnek is van hangja, Göröngyös úton 
címmel jelentek meg verseskötetei. 
Mind a hét kötetét ismerve, elsősorban 
gazdag témaválasztása okozott számom-
ra meglepetést. Ahogy a versek között 
tallózgattam, egyre jobban megerősö-
dött bennem az a meggyőződés, hogy a 
szerző otthonosan mozog minden olyan 
területen, ahol az ember a főszereplő. 
Legyen a szigorúan vett szubjektum, a 
természet vagy akár a társadalom egy-
egy szegmense. Kötetről kötetre szem-
betűnő a fejlődés a költő munkásságá-
ban. Témái egyre elmélyültebbek, talán 
filozofikusabbak. Verseire jellemző az 
átélés, ez szinte „átsüt” a szövegen. És 
nemcsak a tartalom jelzi, hogy a szerző 
egyre érettebb alkotó. Formai megoldá-
sai is gazdagodtak, ugyanakkor letisztul-
tak. Különösen szép formákat találha-
tunk rövid verseiben. Ezt azért hangsú-
lyozom, mert a formai szépség itt követ-
hető leginkább nyomon. Tökéleteset 
alkotni nem lehet, de szüntelenül a töké-
letesre törekedni igen. Úgy gondolom, 
az irodalomra, a versre, de természete-
sen a művészetekre és minden emberi 
alkotásra ez igaz. Igaz ez Osváth Imre 
verseire, alkotásaira is. Ő kísérletet tesz 
a világ bemutatására, melyhez az egyik 
legszebb eszközt, az irodalmat, a verset 
választotta. Verseiben nincsenek kis és 
nagy dolgok. Számára minden fontos, 
ami emberi. Az emberről az embernek ír 
akkor is, amikor legmélyebb érzéseit 
osztja meg az olvasóval. Osváth Imre 
megtalálta önmagát, de nemcsak a saját, 
hanem mások örömére is, akik verseit 
olvassák. A 90 éves költő alkotói aktivi-
tása impozáns, melyet ezernél több lírai 
alkotás, balladák és novellák sora jelez. 
Verseit olvasva Ajka város és környéke 
büszke lehet költői tevékenységére. Idős 
kora ellenére szellemi frissesség, gazdag 
élettapasztalat, jó emberismeret, megbo-
csátó szeretet kérése és adása jellemzi a 
hét kötetben megjelent alkotásait. Ami 
szomorúvá tesz, hetedik kötetében egyre 
erőteljesebben foglalkoztatja az idős 
kor, az elmúlás. Egy búcsúzó ember 
vívódását, emlékképeit veti papírra, aki 
„várja”, hogy szüleivel, párjával talál-
kozzon. Utóirat című versében így ír: 
„Már az út vége felé járok, / Fájdalmam 
átadom a magánynak. / Belenyugvásom 
adom az égnek, / Kezem nyújtom a 
fénynek. / Bánatom adom a fellegeknek, 
/ Elmúlt ifjúságom a tavasznak. / 
Érzéseim versben az embereknek, / Idős 

ben, hogy elméletileg jól megalapozott 
szaktudásukkal képesek legyenek a 
szakma sokoldalú fejlesztésére a min-
denkori műszaki, gazdasági körülmé-
nyeknek megfelelően.

- Elősegíti, ill. lehetőségeihez mérten 
anyagilag támogatja a munkavégzésből, 
a munkahely sajátosságaiból adódó 
egészségügyi problémák, károsító hatá-
sok megelőzésére, időben történő meg-
ismerésére irányuló kutatásokat.

- Anyagi eszközökkel segíti a megbe-
tegedett bányászok - különös tekintettel 
a foglalkozási megbetegedésekre és a 
balesetekre - hazai és külföldi gyógy- és 
szanatóriumi kezelését, gyógyászati 
segédeszközök, gyógyszerek, valamint a 
gyógyításhoz szükséges műszerek, fel-
szerelések beszerzését.

- Szakirányú tudományos konferenci-
ákat és rendezvényeket szervez, ill. 
támogat, szakemberek külföldi tanul-
mányutakon való részvételét segíti.

- Részben vagy egészben átvállalja az 
egyes szakszervezeti tagok, azok család-
tagjai üdülési költségtérítését, támogatja 
a saját tulajdonú bányászüdülők műkö-
dését.

Késői öregkorban tanultam meg a vers-
írást, s hála, lassan öregszem, így a két 
évtized költői munkám alatt hét köte-
temben ezernél jóval több versem, balla-
dám, novellám jelent meg. Többnyire a 
szeretetről, a megértésről, a családról, a 
bányászokról, az idős korról szólnak 
verseim. Szeretem az embereket, úgy 
érzem, sikerült a lelkivilágukhoz közel 
kerülni. Sok tanuláson és olvasáson 
keresztül jutottam el oda, úgy írni, hogy 
megértsék az olvasók a mondanivaló-
mat. Annyi szépsége van az életnek, a 
természetnek, és meg kellett tanulnom, 
hogy ezt ragadjam meg, ezt ismerjem fel 
és adjam tovább. Az olvasóktól kapott 
visszajelzések igazolják, hogy ez sike-
rült. Soha nem kívántam a Parnasszusra 
felszállni. Ahhoz későn kezdtem repül-
ni. Azt viszont tudom, hogy a kicsik 
bölcsessége viszi előre a világot. A 
művészet, az irodalom nem csupán a 
nagyokból táplálkozik. Ők sem nőhetné-
nek fel a kisebbek nélkül. Ezek tartják 
fenn az irodalom folytonosságát, de 
ezek tanítják meg az embert embernek 
maradni. Ez ma a legnehezebb, de leg-
nemesebb feladat. Gyökeret és szárnya-
kat adni egymásnak, de főként fiaink-
nak. Talán hozzájárultam ehhez, és ilyen 
érzésekkel érdemes volt megöregedni. 
Megtanultam, hogy tiszta szívvel szület-
nek szép gondolatok. Megtanultam a 
mai bonyolult világban, amikor az 
emberi együttérzés, az emberség kivesz-
ni látszik, hogy az emberi gyarlóság, 
jellemtelenség nehezebben érthető, mint 
a társadalmi, bár kölcsönhatásban van-
nak. No, de emberséggel, barátsággal, 
szeretettel sok emberi tragédia megelőz-
hető. Munkámat országosan is több díj-
jal ismerték el, és nyolc éve az Alkotó 
Képzőművészek és Írók Szövetsége 
egyik alelnökének választott. Ez a meg-
tiszteltetés lírai munkásságom elismeré-
se. Szerény képességemmel akarom a 
továbbiakban is szolgálni bányászbará-
taim emlékét és szűkebb, tágabb pátriá-
mat, Ajkát – foglalta össze húszéves 
költői munkáját a 90 éves „rím-mester”. 

Említette Osváth Imre, hogy hetven-
éves korában kezdett írni, s ettől kezdve 
jelennek meg sorra kötetei. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
mind a hét kötetével megtisztelt. 
Szerénységének köszönhetően köteteit 
nem említette, csak a darabszámát, ezért 

Kérjük, hogy legyen/legyenek támo-
gatóink és a 2016. évi adóbevallással 
együtt a formanyomtatványt kitölteni, és 
a NAV-hoz beküldeni szíveskedjék/szí-
veskedjenek. (Akinek a munkáltatója 
készíti az adóbevallását, a nyilatkozatot 
a munkáltatónál kell leadnia, akinek a 
NAV készíti el, annak az ellenőrzésre 
megkapott adóbevallás után külön kell 
rendelkeznie az 1%-ról).

Önöknek ez nem jelent többletkiadást, 
azonban ily módon segítségükkel hozzá-
járulhatnak alapítványaink célkitűzései-
nek megvalósulásához.

Támogatását remélve és azt előre is 
megköszönve kívánok: Jó szerencsét!

A Bányász Kultúráért Alapítvány 
ezúton jelenti be, hogy 2017-ben az 
Alapítványra beérkezett 63.140- forintot 
az Alapítvány számláján tartalékként 
kezeli.

A Bányászokért Alapítványra 2017-
ben nem történt felajánlás.

Dr. Horn János

életemet az elmúlásnak.”  Ezekkel a 
gondolatokkal bocsátottá útjára – elmon-
dása szerint – utolsó kötetét. 
Remélhetőleg az utolsóban tévedett…

Büszke vagyok, hogy Osváth Imre 
barátjának fogadott, és közel húsz évvel 
fiatalabban, még a bácsi szó használatát 
is megtiltotta számomra. Hát akkor, 
Kedves Imre! Azért mégiscsak furcsa, 
hogy egyszercsak összegyűlünk ünne-
pelni, hipp-hopp kiderül, hogy kilenc-
venéves lettél. Mondd, hogy csináltad 
ezt ilyen észrevétlenül? Nem mintha 
nem lettek volna apró árulkodó jelek. Jó 
néhány éve már nincs egy fekete szál 
sem a hajadban, valahogy észrevétlenül 
hattyúfehér lett. De egy szál sem hiány-
zik belőle. Hogy is tartja a népi mondás? 
„Huncut ember megkopaszodik, becsü-
letes ember megőszül.” A Te esetedben 
így igaz! Sok egyéb mellett tanulhattuk 
tőled, és szerencsére még tanulhatjuk 
tőled a mai napig a kimondott szó, az 
írott szó becsületét! Aligha hisszük, 
hogy csak azért, mert negyvenhárom 
évig a bányászok nagy családjához tar-
toztál. Húszéves irodalmi munkásságod 
alatt saját bőrödön érezhetted a nyilvá-
nosság előtt a kimondott, leírt szó jelen-
tőségét. Többről is, másról is lehet ez 
esetben szó. Ilyen nevelést, ilyen indítta-
tást kaptál és mindmáig hű maradtál 
ehhez!

Az ajkai Bányász Közösségi Házban 
Győr Sándor barátod és a Szépírók 
Társasága szervezésében ünnepeltek és 
halmoztak el ajándékokkal. A meghívás 
ellenére én nem tudtam jelen lenni az 
eseményen. Tőlem csak ezt a néhány jó 
szót kapod ezen a születésnapon. Elég 
nehéz kitalálni, hogy mit kívánjak még 
Neked. Hogy most, és itt álljon meg az 
óra, és az idő. Maradj egészséges, ilyen 
gyors gondolkozású, fiatalos. Vagy 
ketyegjen az óra, múljon az idő, Te úgy 
sem öregszel. Mondd Imre, hogy csiná-
lod ezt? Ja, míg el nem felejtem: a szá-
zadik szülinapodat én már beterveztem. 
Remélem, akkor is pontos leszel! 

Osváth Imre kilencvenedik születés-
napja alkalmából további jó egészséget 
és még nagyon sok boldog évet kívánva 
köszöntjük! Kívánjuk, hogy hetedik – és 
nem utolsó – kötetét kövessék újabb és 
újabb írások, hiszen eddigi versei tanú-
sítják, hogy szerzőjük optimista is, és ez 
az optimizmus adjon még sokáig erőt és 
hitet újabb alkotásokra!

Tollár Sándor 

Kérés az Olvasóhoz

Verseimben az emberekrõl szóltam az embereknek
Az ajkai bányászköltõ kilenc évtizede

A könyv volt a legjobb  
barátom

A feleségem fedezett fel  
a költészet számára

Ajka város és környéke 
büszke lehet  

költõi tevékenységére

Baráti köszöntõ

1%
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nál jobban látszott a folt”. A ki-
pontozott helyről hiányzó szó. - 
Alvó ember kinyitja szemét. - Időm 
sincs; a kifejezés egyik részlete! 4. 
Száz négyzetgyöke. - A legismertebb 
őzike neve. Walt Disney rajzolta. 
- Előidéz valamit. 5. Pest megyei 
város: Albert... - Lépteit szaporázó. 
-  Müller Péter gondolata: Az igazi 
… mindig szép és biztató és bold-
ogító. 6. Tudományos tétel. - Öltöny 
két része. 7. Új, németül. - Gyakori 
alkohol. - Friss, kellemes. 8. Így is 
pihen a gulya és a ménes. - Hátrányt 
okoz. - Irányodba, hozzád közeledve. 
9. Országos Mediális Egyesület, 
rövidítve. - Ünnepélyes fogadalom. 
- Testrészre is mondják. 10. Régi 
magyar szólás: „Ha az első gom-
bot rosszul gomboljuk be, az egész 
kabát rosszul lesz ...” - Román és 
olasz autók jele. 11. A Megasztárból 
indult énekesnő (Ibolya). - Horgász 
„fegyvere”. - Fogyasztotta az italt. 
12. Rigóféle madár. - Ilyen fűrész is 
van. - Kattogás része! 13. Fülgyó-
gyászat: ...lógia. - Somogy megyei 
falu. - Mosdáshoz, mosáshoz használt 
edény. 14. Főzeléknövény. Bim-
bóval vagy anélkül. - Gázok áram-
lási sebességének mérője: ...méter. 
- Régi szólás: „Farkast emlegetünk, 
a kert … jár”. 15. Környezettan: 
...lógia. - Foszfor, alumínium és 
bór vegyjele. - Üdítőital márkája.

Bajai Ernő

Beküldendő az öt vastag betűs sor 
megfejtése.

A rejtvénypályázat 
nyertesei

A szeptemberi rejtvényünk he-
lyes megfejtése a következő: 
KIFOGYNA; KÉNKÖVES 
TÜZET; NORVÉGIA; SŰRŰBB.
A nyertesek: Káldi Béláné, 8060 
Mór, Kodály Z. u. 13.; Lévai Ist-
ván, 3720 Sajókaza, Rákóczi 
u. 41.; Zahariné Lakatos Me-
linda, 6237, Kecel, Móra F. u. 1.
A nyereményeket postán küldjük el.

VÍZSZINTES: 1. Magyar film: 
Könnyű … sértés. - A Visegrádi-
hegység és egyben a Dunakanyar 
környékének legmagasabb hegye. 
2. Kézjegyével látott el. - Épület 
szintjei. 3. Nyelvünkbe cseh vagy 
szlovák közvetítéssel került kabát 
szavunk. Milyen eredetű? - Növé-
nyt összetörő. 4. Férfi ruhadarab. 
– Anna idegen alakja. - Oxigén és 
hélium vegyjele. 5. Győr és a Rába 
folyó osztrák neve. - Zseblámpa 
áramforrása. - Egyetlen kártya. 6. 
Tokaj kincse ez a bor. - Kén, bór és 
szén vegyjele. - Tiszanánai részlet! 7. 
Természettudomány ága. - Két férfi-
név. 8. A levesről és a húsról ismert 
mondásra hasonlító magyar szólás: 
…, mint a kabát. 9. Felhasogatott, 
több kisebb darabra vágott. - Balkáni 
férfinév. 10. Menüettben van! - Főnix 
közepe! - Zita betűi keverve. 11. 
Össze-vissza dúl! - A görög ábécé 
első betűje. - Több korábbi norvég 
király neve. 12. Észak-magyarországi 
város. - Az egyik legismertebb hazai 
borvidék. - Az USA Alabama ál-
lamának rövidítése. 13. Felbukkan 
egy keresett személy. - Hofi Géza, 
a közelmúlt népszerű színésze és 
humoristája. Egy hasonlata: „A 
barát olyan, mint az esőkabát az 
előszobában. Amikor nincs rá szük-
ség, ‚csendesen’ meglapul a polcon, 
de amikor esik, sötétben is megtalá-
lom, hiszen ...” 14. Kellemes szom-
joltó ital. - Néhány helyen. 15. Főleg 
kertes házak alkotta városrész Cson-
grád megye székhelyén. - Főütőér.

FÜGGŐLEGES: 1. Disznónál 
nagyobb állat. Dél-Amerikában 
és Délkelet-Ázsiában vadon 
él. Nálunk csak állatkertben. – 
Esküvői szertartás egyik szereplője. 
- Elúszott, de csak az eleje!
2. Ilona idegen alakkja. - Vajat kever 
tejfölből vagy tejszínből. - Elijeszt, 
de csak részben! 3. „A tintásüveg” 
című Petőfi-versben Megyeri, 
a vándorszínész kabátzsebében 
kiömlött a tintásüveg tartalma. 
A folytatást idézzük: „Mi több: 
kabátja éppen ... volt, / És igy an-

Újságpapírba csomagolt elemózsia a 
táskába, egy gyors visszanézés is bele-
fér talán. Halvány mosoly játszik az 
arcomon, aztán már csak jó szerencsét 
kívánok magamnak és a kollégáknak. 
Jön a következő műszak. A föld alatt, 
ahol mások szerint millió veszély vár. 
A társadalom szerint teszem ezt a csa-
ládért, és hogy a gyárak működhesse-
nek. Szerintem pedig saját magamért. 
Mert szeretem. Mert apám is ezt csi-
nálta, sőt a felmenőim közül is majd 
mindenki, kivéve azt a gizda Pistát.

A bánya egy örökké változó labirin-
tus, ahol én bizony kiismerem magam. 
Ez pedig megnyugtat. Így sosem 
érzem azt, hogy félelmetes, inkább 
olyan, mint egy baráti ölelés, ahol vár 
a kotyogós, az évek óta lejárt, de még 
mindig dögös csajos naptár és a bajtár-
sak fütyörészése. Egy hely, ahova szí-
vesen megyek, mert megért, befogad. 
Az én világom ez akkor is, ha fáj 
valamim, elvégre a szívlapát évek 
múltán egyre jobban illik a megkemé-
nyedett kezemhez és ez segít felül-
emelkedni a test fájdalmán. Az évek 
megedzettek, folyt vér és verejték is, 
de sosem voltam elégedetlen. 
Anyagilag és erkölcsileg is elismer-
nek, a kitüntetésektől roskadozik ott-
hon a vitrin. Nincs szükségem ennél 
többre. Már csak pár év van vissza a 
nyugdíjig, amikor már kiélvezhetem 
az unokákkal töltött időt. 
Egészségesen, erősen.

De hát szerencse fel, szerencse le. A 
mi csillagunknak úgy tűnik leáldo-
zott. A bánya bezár. Úgy érzem, szét-
hullik az eddig felépített kirakós. 
Elvesztem. Ezek után nincs már 
semmi, ami ide kötne, lassan úgy 
érzem elveszek a ködbe. Le is lépek 

A szövetség központi vezetősége 
1918. október 11-én tartott ülésén elha-
tározta, hogy Budapesten Bányamunkás 
- Otthont épít. Ezen terv megvalósításá-
ra országos gyűjtést rendez, adakozásra 
szólítja fel a szövetség tagjait, és a szer-
vezett munkásság barátait, hogy a terv 
rövid időn belül megvalósítható legyen. 

Az a cél, hogy egy olyan Otthont léte-
sítsünk, melyben a szövetség központi 
irodáit lehet elhelyezni, azonkívül 
berendezni lehessen egy a kor minden 
kívánalmainak megfelelő szállót a 
vidékről feljövő és Budapesten keresz-
tül utazó szövetségi tagok részére. A 
terv megvalósításához több százezer 
korona szükséges, s reméljük, hogy 
Magyarország sok ezer szervezett 
bányamunkás elvtárs áldozatkészsége 
lehetővé fogja tenni ezen terv megvaló-
sítását. 

A vállalatok központi irodai, hatósá-
gok, minisztériumok, Budapesten van-
nak és naponta érkeznek különböző 
bányatelepekről elvtársak, kiknek itt 

2018. szeptember 27-én igen nagy 
érdeklődés mellett mutatták be a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Székházában Magyarország Nemzeti 
Atlasza új kiadásának TERMÉSZETI 
környezet című kötetét melyen a 
BDSZ is képviseltette magát. 
Újdonság, hogy az új kiadás – a 
korábbi 1989-ben jelent meg – nem 
csupán a címben foglalt Magyarország, 
hanem hazánk, a Kárpát-medence 
egészének a bemutatásra is törekszik, 
azaz 12 ország kb. félmillió négyzet-
kilométer területére és 34 ezer telepü-
lésre vonatkozóan mutatja a termé-

örökre.
Csak a hajnali szél viszi a hírt, hogy 

vége. Feladtam. Felcsendül a 
Bányászhimnusz, kollégák vesznek 
körül. Egyenruhámban fekszem, de 
már semmi sem fáj. Megértettem min-
dent. Visszatérek oda, ahonnan indul-
tam, ahonnan mindenki indult. A föld-
be. Haza…

Évek múltán már csak egy megfa-
kult fénykép vagyok a polcon, azt 
érzem, elfeledve heverek rég. Azt kér-
dezem magamtól folyton, hogy miért 
nem téptek szét…

* * *

A kirakott fotókról és gyerekkori 
emlékekből múltunk visszainteget. 
Nekem is felrémlenek a nagypapáim-
mal töltött közös pillanatok (nagy 
szánkózással, állatsimogatással, ker-
tészkedéssel, kártyázással), még ha 
nem is jutott túl sok belőlük... 
Beszélgetésekből, közös családi törté-
netekből is akadt jócskán, amelyeket 
az évek során egyre többször hallot-
tam a rokonoktól, ismerősöktől és 
ismeretlenektől. Róluk. A papákról. És 
más bányászokról. A hivatástudatuk-
ról. A mindennapjaikról. Az életükről. 
Az ő sajátos univerzumukról, ahol a 
természet és az ember még összhang-
ban volt egymással. Ahol a barátság, 
az összetartás és a közösség még mást 
jelentett, mint napjainkban. Ahol az 
értékeket még nem lájkokban mérték. 
Pont ezért a bányász szív örökké él, 
hiába fakul a fénykép…

Bakos-Szántó Renáta - Bohár 
Lajos unokája 

van dolguk és akiket itt elhelyezni nem 
tudunk, a legjobb esetben drága pénzen, 
nyomorúságos helyen kell meghúzódni-
uk éjszakára. A társpénztár reformjával 
egyidejűleg meg fog indulni a bánya-
munkások egyik telepről a másik telep-
re való költözése és az átutazó szövetsé-
gi tagok részére is gondoskodnunk kell 
elszállásolásokról. Ezt csak úgy leszünk 
képesek az elvtársak megelégedésére 
megoldani, ha saját Otthonunk lesz, 
amelyben helyet kaphat minden vidék-
ről érkező elvtárs. A .szükséges tőke 
begyűjtéséhez már most kell, hozzáfog-
junk, hogy addig, amíg a terv megvaló-
sítható lesz, az összeg, rendelkezésünk-
re álljon. 

E célból bélyegeket küldtünk a helyi 
csoportok vezetőségeinek és igen sok 
helyen máris versengés indult meg 
azért, hogy melyik helyi csoport fogja a 
taglétszámának arányában a legtöbbet 
befizetni. 

Minden egyes elvtárs gondoljon arra, 
hogy ha csak egyszer fog egy éjjelt a 

szet, a társadalom és gazdaság tér-
szerkezetét.

Lovász László az MTA elnöke 
megnyitója után Prof. Dr Kásler 
Miklós EMMI miniszter (az EMMI 
támogatta a kiadást) köszöntője után 
Prof. Dr. Kocsis Károly az MTA r. 
tagja, a kötet főszerkesztője mutatta 
be a kötetet.

Az atlasz további három kötete vár-
hatóan 2019 és 2021 kötött jelenik 
meg az alábbi címekkel: A magyar 
állam és helye a világban. Társadalom. 
Gazdaság.

A mostani kötet rövidesen angol 

nyelven is megjelenik amint a tervek 
szerint a további három kötet is.

Az atlasz új adatokkal és térképek-
kel folyamatosan frissülő változata a 
bemutató napjától a www.
nemzetiatlasz.hu oldalon elérhető, 
ahonnan bárki díjmentesen letöltheti.

A jelenlegi kötet fő fejezetei: 
Magyarország dióhéjban; Földtan; 
Geofizika; Domborzat; Éghajlat; 
Vizek; Talajok; Növényzet; 
Állatvilág; Tájak; Környezetvédelem; 
Természetvédelem; Természeti veszé-
lyek.

- h -

(Bohár Lajos- Vörös Zászló 
Érdemrenddel kitüntetett csapatvezető 
ajkai vájár)

Kétszer nekem is megadatott a 
lehetőség, hogy a papák 

útjátjárjam – a kép a halimbai  
bauxitbányában készült 

 még 2007-ben

szövetség Otthonában tölteni, úgy ezzel 
is már megkapta az ellenértékét annak, 
amivel a felépítés költségéhez hozzájá-
rult és azzal a büszke tudattal mehet be 
a Bányamunkás- Otthonba, hogy annak 
felépítés költségéhez ő is hozzájárult. A 
bélyegek ára 2 korona darabonként és a 
tagsági könyvbe a szövetségi bélyegek 
fölé ragasztandó. Mindenki járuljon 
anyagi viszonyaihoz mérten hozzá az 
Otthon felépítéséhez és reméljük, ezen 
tervünk megvalósításában támogatni 
fognak azok is, kik a szervezett bánya-
munkásokkal és ezen céllal rokonszen-
veznek.

A befolyó összegeket a 
Bányamunkásban fogjuk kimutatni, 
ezzel is módot kívá nunk szolgálni arra, 
hogy elvtársak saját munkájukat ellen-
őrizhessék. Fogjon mindenki össze, 
építsük fel a „Bányamunkások 
Otthonát”.

Eljött a kabátok idejeNagypapáim emlékére
Mert a bányász szív örökké él…

Száz éve írták
Bányamunkás - Otthon

Hazai hírek
Magyarország Nemzeti Atlasza
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