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JEGYZİKÖNYV
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Bükkábrány Önkormányzat Házasságkötı terme
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21 fı egyesületi tag
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(a jelenléti ív alapján)

NAPIRENDI PONTOK:

1. Beszámoló az eddig végzett munkáról
2. Észrevételek, javaslatok
3. Vezetıségválasztás
4. Egyebek
Vajdovics András levezetı elnök: Ezúton szeretném köszönteni az itt megjelent
kolléganıket, kollégákat. Az a megtiszteltetés ért, hogy a választói értekezlet levezetésére
engem kért fel a testület. Mielıtt megkezdenénk munkánkat, szeretném felkérni a
jegyzıkönyv vezetésére Török Zsigmondnét, jegyzıkönyv hitelesítésére pedig Kiss Lászlót és
Molnár Krisztinát. Amennyiben egyetértetek a nevezett személyekkel, kézfelnyújtással
jelezzétek.
A jelenlévı egyesületi tagok egyhangúan elfogadták a jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv
hitelesítık személyét.
A napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat nem hangzott el.
A Választási Szabályzatnak megfelelıen a választó testületi értekezlet Jelölı Bizottságának
elnöke: Francz József. Tagjai: Kiss László és Nagy Károly.
A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Török Emese. Tagjai: Czudar Katalin és Tóth Zoltán.
Felkérem a tisztelt jelenlévıket, amennyiben a Szavazatszámláló Bizottság tagjaival
egyetértetek, kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm. Ellenvélemény: nincs. Tartózkodás:
nincs.

A jelenlévı egyesületi tagok egyhangúan elfogadták a Szavazatszámláló Bizottság elnök és
tagjai személyét.
Felkérem a Szavazatszámláló Bizottságot a jelenléti ív alapján állapítsa meg, hogy a választó
testületi ülés határozatképes-e, eléri-e az 50% + 1 fıt.
Török Emese Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Az imént megállapítottuk a jelenléti ív
alapján, hogy a választó testületi ülés határozatképes.
Vajdovics András: Köszönöm. Felkérem Unger Péter nyugalmazott bányaigazgató urat,
hogy tartsa meg szóbeli beszámolóját.
I.

napirendi pont: Beszámoló az eddig végzett munkáról.

Unger Péter nyugalmazott bányaigazgató úr: Tisztelt egyesületi tagtársak. Engedjétek
meg, hogy viszonylag röviden számoljak be errıl az elmúlt három évrıl, hiszen az, ami
történt az egyesület életében az elıttetek zajlott le, ti is részesei voltatok, láttátok, hogy
hogyan alakul fokról fokra az a lehetıség, ami rendelkezésünkre állt. Nem kívánok túl
hosszant beszélni róla. Mindenesetre annyit elmondanék az elızményekrıl, hogy 2005-ben
elég nehéz és hosszadalmas körülmények között sikerült az egyesültet megalapítani, hiszen a
bírósági bejegyzés és azok a procedúrák, amik ahhoz szükségesek voltak, hogy
törvényességgel meglegyen az egyesületnek a bejegyzése és mőködhessen, azok elég sok idıt
és több hiánypótlási beadványt is szükségessé tettek. Így csak 2005. decemberében történt
meg a bejegyzésünk és akkortól kezdıdhetett meg tulajdonképpen az egyesületnek a munkája.
Az egyesület életében nagyon fontos volt az, hogy elnökségi tagként a Polgármester úr
vállalta azt, hogy a község Önkormányzatának segítségével az egyesületnek biztosít olyan
lehetıséget, olyan helyiséget és olyan területet, ahol az egyesület a késıbbi tevékenységét
kifejtheti. Ennek eredményeképpen a Jókai úti épületet, amely addig a Bükkábrány
Önkormányzatban bérletként volt kiadva, azt az egyesület számára biztosította és 30. éves
bérleti szerzıdésre ingyenesen a rendelkezésére bocsátotta. Ez volt az az alapfeltétel, ami
nélkül nem tudtunk volna gyakorlatilag a céljainknak megfelelni, és olyan bemutatási
lehetıséget teremteni, ami a hagyomány ırzéséhez szükséges. Az olyan emberek, akik ezt a
szakmát nem belülrıl ismerik, hanem csak kívülrıl kíváncsiak rá, azok tudjanak tájékozódni a
bányászatnak a múltjáról és a bányászatnak a tevékenységérıl. Az elsı lépés az volt, hogy az
épületet helyrehozzuk külsı, belsı tatarozást végezzünk (mert bizonyára emlékeztek rá, hogy
milyen állapotban volt az épület maga, a körülötte lévı terület, és a kerítése is hiányzott).
Ennek keretében az épületet belülrıl is sikerült rendbe tenni. A nyílászárók cseréjét sikerült
végrehajtani, majd a Mátrai Erımő ZRt. segítségével és az ı hozzájárulásával a Gépüzem
karbantartó részlege elvégezte a belsı térben lévı fürdıszoba WC-vé való átalakítását, a
konyha kialakítását, valamint az épület külsı hıszigetelését. Elvégeztettük ugyancsak az
épület tetıszerkezetének átalakítását és utolsó lépésként az épület minıségmegırzése végett
az épület főtését (gáz bevezetését) kezdeményeztük a TIGÁZ-nál. A gáz bevezetésével
párhuzamosan elkészítettük az épületnek a központi főtését, gázkazán segítségével. Az épület
kialakítása után a legfontosobb lépésnek azt tartottuk, hogy az épület mögötti területen egy
pavilont alakítsunk ki, amely lehetıséget biztosít tavasztól - ıszig nemcsak az egyesület
különbözı rendezvényeinek a megrendezésére, hanem a Bükkábrány Nyugdíjas Bányász
Alapszervezet és a Mátrai Erımő ZRt. Bükkábrányi Bánya Szakszervezetének (csapatainak,
brigádjainak) is arra, hogy kultúrált körülmények között ott rendezvényeket tarthassanak.
Ehhez kapcsolódóan létrehoztuk azokat a sütési, fızési lehetıségeket, amely egy
összejövetelhez feltétlen szükséges. A konyhát felszereltük az ehhez szükséges gépekkel
(hőtıszekrény, gáztőzhely), valamint edényekkel, tányérokkal és egyéb felszerelési
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tárgyakkal. Következı lépésként már azt tartottuk lényegesnek, hogy a terület
körülkerítésével nem csak az állag megóvását, hanem a külsı esetleges rosszindulatú
behatolás ellen is védettséget biztosítsunk, ezért a kerítést is és a kapukat is megcsináltattuk az
épület körül és a bejárati területen. A területnek a szilárd burkolattal való ellátását azon a
területen ahol a mozgás és a gépek mozgása várható, elvégeztettük. Ezen területen
létrehoztunk mőkövezéssel egy olyan területet, ami a továbbiakban kiegészítést, pótlást,
javítást már nem igényel. Megkezdtük egyúttal annak a területnek a kialakítását, lekövezését,
amelyiken a külsı területi kiállítási lehetıségeinket kívántuk létrehozni. Amikor ez létrejött,
ezután lehetett oda elhelyezni olyan tárgyakat, amit bemutatásképpen szerettünk volna a
közönségnek megmutatni. Nem utolsó sorban az egész körülvett területnek a rendezését,
parkírozását, virágos területtel valló ellátását (sziklakert, stb.) végeztük el, azért hogyha már
az a környezet ilyen szépen kialakult, akkor a természettel való kapcsolatunk is biztosított
legyen, és öröm legyen erre a területre eljönni akár látogatóként, akár vendégként. Azt viszont
meg kell állapítanunk, hogy sajnos az egyesületnek a létrehozásával elég késın tudtunk csak
kialakulni, hiszen (arra az idıpontra a 2000-es évek elejére, amikor erre sor került) abban az
idıszakban már a bányászatnak azok az üzemei, melyektıl számítottunk arra, hogy különbözı
relikviákat tudunk kapni és bemutatni, azok gyakorlatilag már megszőntek. Adományokat
egyénektıl kaptunk, illetve a még meglévı, kisebb nem állami bányák, hanem már magán
kezelésben lévı bányafenntartóktól adtak bizonyos dolgokat részben ajándékként, részben
pedig ócskavasként vásároltuk meg azért, hogy legalább valamilyen bemutatási lehetıséget
megteremtsünk. Az a lehetıség volt még, amit a bükkábrányi külfejtés lehetıvé tett, hogy az
ott lévı gépekbıl, berendezésekbıl, ami már nem szükséges, és amit megtudtunk kapni,
azokból legalább mutassunk be dolgokat. Létrehoztuk a vágatot, az altárlót, ami legalább arra
lehetıséget ad, hogy olyanok, akik nem láttak sohasem bányát, legalább azt lássák, hogy
milyen lehetett valamikor a földalatti bánya. Hozzájárultunk ahhoz, hogy látvány
szempontjából is megismerhették nagyvonalakban a bányát. Nem is kell elmondani, sem
hozzátenni azt, hogy ehhez, nyilván amiket elmondtam nagyon sok anyagi lehetıségre és
anyagi forrásra volt szükség. Ezt az anyagi forrást több csatornáról igyekeztünk megteremteni
és igyekszünk a következı években is megkeresni és megteremteni ezeket a forrásokat. Ezek
közül említeném elıször is a Mátrai Erımő. ZRt. Bükkábrányi Bánya Szakszervezeti
Bizottságnak a hozzájárulását, amely különösen az elsı években nagyon jelentıs támogatással
járult hozzá és most is évenként jelentısen támogatja az egyesület anyagi lehetıségeit, ugyan
úgy, ahogy a községi Önkormányzat is, amellyel együttmőködési szerzıdésünk van. Az
együttmőködési szerzıdés keretében éves szinten fix összeggel, valamint az épület fenntartási
költségének a felével járul hozzá a tevékenységünk ellátásához. Ugyanakkor volt még
különösen 2005. év végén, 2006. év elején olyan lehetıség, hogy pályázati úton kisebb
pénzösszeget, mintegy 700.000 Ft-ot sikerült megpályázni és megkapni. Ezek is hozzájárultak
a lehetıségekhez, valamint amit már említettem, hogy a Mátrai Erımő ZRt. is az üzemein
keresztül lényegében térítésmentesen végzett el különbözı munkákat a területen. Ugyancsak a
Mátrai Erımő ZRt. víztelenítı részlege elvégezte a kútnak a kialakítását. Az elmúlt évtıl
kezdve már nemcsak a parkunk volt meg, hanem ezt a parkot gondozni, öntözni és ápolni is
tudtuk, amihez megfelelı szivattyút, csöveket, a főnyíráshoz gépet vettünk, ezzel is segítettek
bennünket a terület kialakításában. Nem utolsó sorban kell említenünk a Mátrai Erımő ZRt-t,
amely két évvel ezelıtt, amikor az épület hivatalos átadását rendeztük meg Bányásznapkor,
akkor egy jelentıs összeggel 3.000.000 Ft-tal járult hozzá az egyesület további kiadásaihoz.
Részben ebbıl végeztük el az elıbb említett térkı kialakítást is a területen. Az anyagi
lehetıségeinken túlmenıen, ugyancsak el kell mondani, hogy a tagok és nem csak tagok,
hanem a pártolók és olyanok, akik kapcsolatban vannak velünk, nagyon sok társadalmi
munkát is végeztek és nagyon sokan vettek részt abban, hogy ez a terület és ez a létesítmény
úgy alakulhatott ki, ahogyan most van. Ezért én mindenkinek hálásan mondok köszönetet.
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Szeretném, hogy ha ez a hozzáállás a továbbiakban is megmaradna, a továbbiakban is
segítenék az egyesület és a saját munkánkat is.
Befejezésül szeretném még elmondani, hogy az épületnek az eddigi gondozása, karbantartása
az tulajdonképpen nagyon nagymértékben és nagyon sokban függött egy tagtársunknak a
munkájától - Szép Pál munkájától -, aki szinte az életének a felét töltötte ott és részt vett
majdnem minden olyan munkában, amit ott elvégeztünk és elkellett végezni. Nagyon lelkesen
és nagyon szívesen csinálta ezt a munkát, egész a múlt évben bekövetkezett sajnálatos
haláláig. Azt kérem a tagtársaimtól, hogy egy perces néma felállással emlékezünk meg róla.
Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Vajdovics András: Köszönjük Unger Péter úrnak a szóbeli beszámolót. A szóbeli beszámoló
anyagát vitára bocsátanám és felkérem a jelenlévıket, amennyiben észrevételük, véleményük
van az elhangzott anyaggal kapcsolatban, kérem tegyék meg. Amennyiben nincs, felkérem
Druzsbovszki István gazdasági felelıs urat, tartsa meg szóbeli beszámolóját.
Druzsbovszki István gazdasági felelıs: Tisztelt tagtársak. Számadatokat fogok csak
felsorolni 2005.12.01-tıl – 2007.08.28-ig. Majd beszélni szeretnék a 2008. évrıl.

BEVÉTELEK:
Szakszervezetek támogatása:
Pályázati pénz:
Önkormányzati támogatás:
Bányászokért alapítvány:
ME. ZRt. Igazgatóságától:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5.880.000 Ft
500.000 Ft
1.184.000 Ft
200.000 Ft
3.000.000 Ft
10.764.000 Ft

KIADÁSOK:
Festés és nyílászárók cseréje, stb.:
Vitrinek:
Tetıszerkezet átépítése:
Burkolási munkák:
Csatornázás:
Gáz (központi főtés, stb.):
Kerítés és kapuk elkészítése:
Filagória építése:
Faanyag és festék:
Betonozás és térkövezés:
Gépek (főnyíró, hőtı, stb.):
Egyéb kiadások:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

920.000 Ft
250.000 Ft
313.000 Ft
180.000 Ft
182.000 Ft
857.000 Ft
886.000 Ft
2.293.000 Ft
586.000 Ft
1.654.000 Ft
290.000 Ft
954.000 Ft
9.365.000 Ft

EGYENLEG 2007. 08. 28-án

1.399.000 Ft
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A bevétel 2007. 08. 28. és 2008. 11. 28. között az alábbiak szerint alakult:
BEVÉTELEK:
Szakszervezetek támogatása:
Önkormányzati támogatás:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

400.000 Ft
300.000 Ft
700.000 Ft

KIADÁSOK:
TV, LCD:
Faház:
Evıeszközök:
Redınyök:
Egyéb kiadások:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

150.000 Ft
180.000 Ft
114.000 Ft
33.000 Ft
290.000 Ft
767.000 Ft

Itt szeretném elmondani, mivel az elıbb is már említettem az egyéb kiadást és most is, hogy
ide van sorolva a víz, gáz, vegyszer, benzin, virág, tisztító felszerelések, elosztók, tárcák,
kezelési költség, postaköltség. Ezen kívül a nyílt napokra felhasználtunk 33.000 Ft-ot,
Rózsaszentmártonnak pedig utaltunk 10.000 Ft-ot.
JELENLEGI EGYENLEGÜNK

1.289.000 Ft

Ez évi feladatunk a filagória festése lenne, az emlékház mőködési bevételének a biztosítása és
az épület fenntartása, karbantartása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
A jelenlévık egyhangúan elfogadták a gazdasági felelıs által elıterjesztett költségvetést.
Vajdovics András: Megköszönöm a beszámolót Druzsbovszki István úrnak, és arra kérlek
benneteket, hogy akinek észrevétele, javaslata van az elhangzottakkal kapcsolatban, azt
kérem, tegye meg. Nincs? Amennyiben nincs, rátérnénk a második napirendi pontra.
II.

napirendi pont: Észrevételek, javaslatok.

Csíger Lajos egyesületi tag: Jó ez az épület, hogy megvan és ez egyben látványos is. Akár ki
ha eljön ide Bükkábrányba vagy átutazóban van itt, láthatja a rendezett épületet és környékét.
Mezıkövesdrıl, ahol én alpolgármester vagyok egy delegációval jöttem ide megnézni az
emlékházat, ahol nagyon szívesen fogadtak bennünket. Szeretném még egyszer ezt a szívélyes
fogadtatást megköszönni. Lehet, hogy a jövıben is lesz még ilyen igény azoknak a
testvérvárosoknak, vagy vendégeknek, akik ellátogatnak hozzánk. Gratulálni szeretnék hozzá.
Jó lenne tovább bıvíteni, látványos elemeket kitenni az udvarra, ami felhívja a figyelmet rá,
és kiállítást is lehetne rendezni. Köszönöm.
Vajdovics András: Megköszönöm Csíger Lajos úrnak a hozzászólását. Van-e még más
valakinek észrevétele, vagy javaslata?
Csató László egyesületi tag: Az minden igaz, amit itt az Unger Péter úr és a Druzsbovszki
István úr elmondott. Valójában sok munka van benne. Amikor elkezdtük ezt az egész
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emlékház dolgot, akkor olyan megfontolásból kezdtük el, hogy utódainknak megtudjuk
mutatni azokat az eszközeinket, amikkel mi dolgoztunk. Ezeket nagyon nehéz volt és jelenleg
is nehéz összeszedni. 1985-ben indították Bükkábrányban a bányát. 1987 – 1990-es évekbıl
sajnos nagyon kevés olyan dolog van, amit az emlékházhoz kitudnánk vinni, mert nincs,
eltőntek, elvesztek. Jó lenne bıvíteni és szeretnénk is bıvíteni ezeket a tárgyakat, gépeket
felszereléseket. Kezdeményeztük, mivel van az üzemben jelen pillanatban még 2 db E-kotró
gép, hogy vigyük az egyiket ki az emlékházhoz. Nagyon ellenezték és vannak, akik még a
mai napig is ellenzik, hogy az udvarra kitegyük, hogy ott állítsuk ki. Én azt mondom, hogy ha
nagyon ellenzik (mert eltakarja az épületet), akkor keressük meg annak a lehetıségét, hogy
hová tudjuk azt kiállítani. Én azt személy szerint egyáltalán nem támogatom, hogy most
valaki azt összevágja, vagy egy MÉH telepre ezt elvigye. Ez a múltunk. A KRAZ daru is a
múltunk, hozzánk tartozik. Ha mindent összevágnak, elvisznek, akkor nem fogunk tudni
bemutatni semmit a jövı nemzedékének. Jó lenne egy olyan helyet keresni neki, ahol
kitudnánk állítani. Ha Rózsaszentmárton megtudta tenni azt, hogy innen elvitette az E-kotrót
és ott feltudta állítani, akkor nálunk ahol ez egy mőködı részvénytársaság nem hiszem el,
hogy ne találnánk valamilyen megoldást arra, hogy hol állítsuk ki a gépet. A
rózsaszentmártoniak felajánlásból vitték el és állították ott össze. Szeretném, hogy ha
mindenki szívvel, lélekkel ott lenne az emlékháznál, és nem széthúzás lenne (mint ami néha
tapasztalható az üzemben), hanem ez tényleg értünk lenne az ott dolgozókért, a
hozzátartozókért, a gyerekekért. Ugyan úgy, mint régen, olyan megfontolásból gondoltuk
megépíteni a filagóriát, hogy a családok, brigádok, kisebb csoportok egy kicsit
összekovácsolódjanak, közösséggé tudjanak válni. Jó lenne, ha még több eszközt tudnánk oda
kivinni, ehhez kérném a segítséget minden kollégától. Köszönöm szépen.
Vajdovics András: Megköszönöm Csató László úr hozzászólását. Valakinek van-e még
hozzáfőzni valója? Amennyiben nincs, rátérnénk a III. napirendi pontra.
III.

napirendi pont: Vezetıségválasztás.

Vajdovics András: A vezetıség választása nyílt, vagy titkos szavazással történik. Felkérem a
Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, tegye mag javaslatát a Bükkábrányi Bányász
Hagyományokért Egyesület vezetıség tagjaira.
Török Emese: Tisztelt jelenlévık! Még mielıtt eldöntenénk, hogy nyílt, vagy titkos
szavazással választjuk meg a vezetıség tagjait, felszeretném olvasni a szavazólapon lévı
vezetıség jelöltek névsorát, akikre szavazni lehet.
 Unger Péter
 Mata Tibor
 Halmai György
 Tóth Móricz Péter
 Demeter Tibor
 Vígh Tibor
 Fekete László
 Druzsbovszki István
 Török Zsigmondné
Megkérem Önöket, hogy kézfeltartással döntsünk abban, hogy nyílt vagy titkos szavazás
legyen. Van-e valakinek más javaslata a jelöltekkel kapcsolatban? Nincs? Akkor kérem,
emelje fel az a kezét, aki a nyílt szavazás mellett voksol.
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A jelenléti íven szereplı létszám 21 fı, ebbıl 18 fı jelezte kézfeltartással, hogy nyílt
szavazást szeretne. Tehát így megállapítom, hogy nyílt szavazással fogjuk eldönteni a
vezetıség választást.
Az elıbb felsorolt szavazólapon szereplı vezetıségi tagok választása tehát nyílt szavazással
történik.
Kérem a jelenlévıket kézfeltartással jelezzék, akik egyetértenek a névsorban szereplı
személyek vezetıség tagjaivá való választásával. Köszönöm. Ellenszavazat: nincs.
Tartózkodás: nincs.
A Szavazatszámláló Bizottság nevében megállapítom, hogy nyílt szavazással egyöntetően
elfogadták a szavazólapon megjelölt vezetıségi tagokat.
A jelenlévık és a bizottság nevében is gratulálok a megválasztott vezetıségi tagoknak és
munkájukhoz sok sikert kívánok.
Vajdovics András: Szeretnék én is gratulálni a megválasztott vezetıségi tagoknak.
Van-e valakinek a választással kapcsolatban észrevétele? Amennyiben nincs, akkor áttérünk a
IV. napirendi pontra.
IV.

napirendi pont: Egyebek.

Vajdovics András: Felkérem Unger Péter urat amennyiben más jellegő tájékoztatást szeretne
adni a tagság felé, kérem tegye meg.
Unger Péter: Tisztelt tagtársak? A magam és a tagság nevében is köszönöm a belénk
helyezett bizalmat. Szeretném, hogy ha a jövıben lehet, hogy nehezebb feltételek között, de
jobban megfeleljünk az elvárásoknak, mint az eddigiekben. Valóban nagy erıt kellett kifejteni
azért, hogy valamit felmutathassunk, hogy valami láthatóvá váljon. Úgy éreztük és éreztem én
is, hogy nagyon sok segítséget adott a tagság és tényleg sok segítséget is kaptunk. Most
viszont az utolsó évben már úgy gondoltátok, hogy most már megvan minden, és
tulajdonképpen már nem is kell semmit csinálni. Éppen ezért nagyon visszahúzódó lett a
tagság és úgy gondolom, hogy a vezetıség is ennek megfelelıen viselkedett. Ezen a jövıben
feltétlen változtatni kell, hiszen itt ti is elmondtátok, hogy az a feladatunk, hogy a bányász
hagyományokat megırizzük, illetve akik erre kíváncsiak és erre lehetıséget kapnak, azokkal
megismertessük a bányászatból azokat az emlékeket meg annyit a bányászatból, amit meg
tudunk (tudtunk) ırizni és be tudunk mutatni. Viszont azt is látni kell, hogy ez az érdeklıdés a
közvetlen környékünket érinti csak. Elsısorban a fiatalokat (iskolásokat), hiszen azoknak van
lehetıségük arra, hogy az iskola keretében egy - egy látogatás alkalmával megnézzék az
emlékházat, illetve az ott kiállított dolgokat. Van még olyan lehetıség is, hogy a környezı
községekbıl felnıttek is esetenként látogatás céljából különösen a Bányásznapon, illetve
Falunapon, amikor ott nyitva tart az emlékház, akkor ezekbe a kiállításokba
bekapcsolódhassanak. Viszont azt látni kell (a beszámolóban is elmondtam), hogy olyan
emlékeket, ami bıvítheti a kiállítási repertuálunkat azt már nagyon nehéz beszerezni. Ezért
fontos az, amit a Csató úr is említett, hogy akik még a bányában aktívan dolgoznak, tényleg
tekintsék úgy, hogy amit most megtudnak ırizni (ha most nem ırizzük meg) arra már soha
többet nem lesz lehetıség, hogy megmentsék azokat az utókornak, vagy olyan kortársainknak,
akik nem ismerik ezt a tevékenységet, hogy valamilyen halvány sejtelmet tudjunk bennük
ébreszteni, és be tudjuk mutatni ezeket az eszközöket. Tehát én is azt kérem még egyszer,
hogy nemcsak az E- kotrót, hanem minden olyan lehetıséget ami a bányászatban (az aktív
bányászatban) már nem szükséges, de ilyen célnak még megfelelnek, azokat lehetıség szerint
próbáljuk beilleszteni és megkeresni azt a lehetıséget, hogy hol és hogyan tudnánk azt
kiállítani. Ebben a rózsaszentmártoniak már megelıztek bennünket (pl.: E-kotrógép), pedig
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nekik a külfejtéshez sokkal kevesebb közük volt (igaz, dolgoztak az ecsédi külfejtésen is).
Inkább a mélymővelés volt ott jellemzı a község, illetve a környezı község területén, mégis
fontosnak tartották azt, hogy egy emlékparkot hozzanak létre, oda az E-kotrógépet elvigyék,
igaz, hogy a bánya segítségével, de lényeg az, hogy tettek érte. Ez a tenni akarás kell, hogy
nálunk is megjelenjen és jelentkezzen. Azt kérem az Ügyvezetı Elnök úrtól, hogy ezen túl
sokkal rendszeresebben próbáljuk meg az elnökségi üléseket megszervezni. Azért kérem tıle
(nem csak azért, mert az Alapszabályban is így van leírva), mert én nyugdíjasként nem pedig
aktívként veszek részt, tehát nem tudom azt, hogy az elnökségi tagok közül kinek, mikor van
szabadideje, vagy lehetısége arra, hogy egy elnökségi ülést megtartsunk. Ha nem próbáljuk
meg felpörgetni, akkor szép csendesen belenyugszunk abba, hogy mindent megcsináltunk és
így elég az, ami van. A tagság többsége még a bánya aktív dolgozója. Kisebb része az, aki
már nem aktív dolgozó, vagy máshonnan került a tagságunk közé. Éppen ezért egy ilyen
„klubélet” szerő dolgot is kellene szerveznünk, hiszen egyre többen lesznek a tagság között
olyanok, akik a bányát nem ismerték és nem is ismerhették. Nekik olyan dolgok is
újdonságok, amik nektek, akik benne éltek a mindennapi életeteknek a része és természetes
módon ismeritek (pl.: mocsári ciprus, amit meg is nézhettünk volna, hiszen itt volt elıttünk).
Vagy például, itt van ez a nagygép. Nincs még egy ilyen gép ezen a területen és biztos, hogy
ebben a bányában még egy ilyen nagygép nem fog összeszerelésre kerülni. Az
összeszerelésben azok a munkatársak, akik részt vesznek, azok ismertethetnék (és gondolom,
hogy szívesen meg is tennék) az összeszerelés menetét. Elmenne szívesen megnézni a
tagságnak egy része is, akik még nem láttak ilyet, vagy már másik területen vannak, illetve
már a bányától elszakadtak. Ezekkel is lehetne bıvíteni a lehetıségeket. A Mátrai Erımő ZRt.
révén a visontai kollégákhoz is kapcsolódunk. Jó lenne, ha megvolna a lehetıség arra, hogy
megfelelı idıpontban (tavasszal, vagy kora nyáron) szerveznénk busszal egy kirándulást azért
(az ottani kollégákkal megbeszélve), hogy azt a területet is megismerhessük. Ha már
eszközöket nem is tudunk bemutatni, legalább azok a tagtársaink, akik részt vesznek a
munkában, azok jobban megismerjék nemcsak ennek a bányának, hanem a külfejtéses
bányászatnak a tevékenységét, mert, hogy ha vannak csoportok, vannak érdeklıdık,
(iskolások, egyéb érdeklıdık), azoknak sokkal könnyebben eltudnák mondani, hogy itt
milyen tevékenységek folynak. Kérem a megválasztott elnökség segítségét, hogy ehhez
mindannyian úgy próbáljunk hozzáállni, hogy elıbbre jussunk benne. Az egyesületi tagságot
is bıvítsük, mert ez a 38 fı, ez nem olyan nagy létszám és biztos, hogy ha egy kicsit nagyobb
aktivitást fejtünk ki, akkor a községbıl is és a bányából is sokan szívesen részt vennének
ebben a tevékenységben. Köszönöm szépen.
Vajdovics András: Megköszönöm Unger Péter úrnak a tájékoztatást, hozzászólást.
Veres Imre egyesületi tag: Unger úr említette a nagygép összeszerelést. Mivel ott vagyok
vele szemben a nagygépes mőhelyben, nyomon tudom követni a szerelést (néha fényképet is
készítek). Akit érdekel, annak rendelkezésére tudom bocsátani a felvételeket. Kilehet
nyomtatni és kilehet tenni az emlékház falára, vagy lehet belıle diafilmet is készíteni.
Vajdovics András: Megköszönöm Veres úrnak a felajánlását.
Halmai György ügyvezetı elnök: Elıször is a vezetıség többi tagja nevében köszönöm
szépen, hogy felhívtad a figyelmet a lazaságainkra. Valóban az elmúlt másfél évet sokkal
könnyedébben vettük, mint ahogy kellett volna. Én azt hiszem, a saját nevemben
egyértelmően, a többiek nevében remélhetıleg elfogadjátok, hogy megígérjem azt, hogy az
Alapszabályban leírt évi négy elnökségi ülést megfogjuk tartani. Én össze fogok állítani egy
olyan Munkatervet, amely egész évre tól - ig idıtartamban meghatározza ezeknek az
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üléseknek a helyét, témáját és helyszínét. Gondolom, hogy ha ezt írásban a teljes vezetıség
megkapja, mindenki fel tud készülni arra az egy, vagy másfél órára, amikor ezt negyedévente
megtartjuk.
A nagygép szerelésével kapcsolatban én úgy gondolom, hogy Simon Csaba urat, a fıprojekt
vezetıt megkérhetjük arra, hogy tartson egy tájékoztatót, mivel ı rendszeresen tájékoztatja a
részvénytársaságot, illetve a résztvevık különbözı köreit a nagygépszerelés állásáról. Nála
megtalálhatók azok a felvételek is, amit a fix kamerák vesznek és így a gép építése gyorsított
filmen látható. Én egy részét már láttam, nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom. Látványos
dolog, szerintem egyedülálló ebben a szakmában. Amit még elszeretnék mondani, hogy
szeretnék az emlékháznak egy apró kis felajánlást tenni. Szeretnék egy kiállítási tárgyat
odaajándékozni. Az 1900-as évek elején volt egy „Jó szerencsét” nevezető folyóirat (hetilap),
ezt LITSCHAUER LAJOS szerkesztette és ennek a folyóiratnak a teljes 1909-es évfolyamát
szeretném átadni befőzve, az összes mellékletével együtt hiánytalanul. Ugyan ennek az
anyagnak a feldolgozása még tart Miskolcon, a Bányakapitányságon, tehát néhány nap mire
ezt visszakapom. Van egy honlap az interneten a www.epaoszk.hu, ahol rengeteg bányászati
dokumentumnak a beszkennelt, vagy valamilyen elektronizált változata megtalálható. Többek
között ık kérték kölcsön tılem ezt az újságot is (ezt az évfolyamot). Amint visszakapom ez az
emlékházba fog kerülni. Köszönöm szépen.
Vajdovics András: Megköszönöm Halmai úrnak hozzászólását és az ajándékot is az
emlékház nevében.
Csíger Lajos: Az E-kotróval kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni. A kotrógép, hogyha
nem fér el az udvaron, ott van mellette az a nagy üres tér, azt belehet parkosítani és kilehet
oda állítani a kotrógépet.
A másik dolog, amit még elszeretnék mondani, hogy én már nagyon régen fantáziáltam arról,
hogy itt, ha lenne egy klubélet, akkor valószínőleg nagyon sokan eljönnének, sokan részt
vennének, mert igény lenne rá. Tudom nem könnyő a közlekedés vidéken, de megfontolónak
tartanám, ha nem is havonta, mondjuk kéthavonta egy fix napot kijelölni (egy délutánt,
mondjuk egy péntek délutánt), és aki tud, az eljönne, valamilyen apropót is lehet adni a
dolognak (valamirıl tájékoztatást adni) és utána egy kötetlen beszélgetés lehetne, sörözéssel
egybekötve. Köszönöm szépen.
Vajdovics András: Megköszönöm Csíger úrnak a hozzászólását. Van-e még valakinek
mondanivalója, kérdése? Amennyiben nincs, akkor én megköszönném a munkát, a munkában
való részvételt és kívánok jó egészséget, jó munkát az elkövetkezendı idıkben mindenkinek.
Jó szerencsét!
K.m.f.

………………………………………
Unger Péter elnökség elnöke

……………………………………………
Török Zsigmondné jegyzıkönyvvezetı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

……………………………………
Kiss László egyesületi tag

……………………………………
Molnár Krisztina egyesületi tag
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