Tisztelt Ünneplők! Kedves Kollégák!

A Magyar Bányászati Szövetség nevében tisztelettel köszöntök mindenkit az idei bányásznapi
megemlékezésen itt Salgótarjánban!
Ez a térség kiemelkedő helyet foglal el a magyarországi bányászat történetében: már a 18. sz-ban
megtalálták a szenet a Nógrádi-medence északi részén, a termelés 1848-ban kezdődött meg, 1890-ben
pedig már meghaladta az 1 Mt-t, így az akkori Magyarország széntermelésének 1/3-át adta, ami
részben a kor kiemelkedő gazdasági prosperitásának meghatározó része volt.
Ahogy abban az időben, úgy napjainkban is egyre inkább felértékelődik a bányászat és a bányászok
szerepe. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne kerüljön be az adott nap legfontosabb történései közé,
akár magyarországi akár világ szinten, olyan hír, ami ne az energiával és nyersanyagokkal, ezen
keresztül ne a bányászattal foglalkozna. Ebben a helyzetben a bányász szaktudás és a bányász
tapasztalat felértékelődik.
Azok a nyersanyagok, amivel napjainkban a világot működtetjük, általunk jutnak a felszínre, a mi
közösségünk keze munkáját dicsérik. Ez a figyelem, nem csak megtisztelő, de felelősséggel és
feladatokkal is jár. Ahogy a múltban, továbbra is meg kell tennünk mindent azért, hogy a jelenleg ismert
életünk továbbra is fenntartható legyen. Tudom, hogy az ellátásbiztonság megteremtése kiemelt
szerepet játszik minden bányavállalkozó és minden bányász életében. A jelenlegi, meglehetősen
zűrzavaros időkben különleges erőfeszítéseket igényel minden szereplőtől, hogy a lakosság és az ipar
igényeit is ki tudjuk elégíteni, amennyire csak az erőnkből telik. Én biztos vagyok abban, hogy ahogy
eddig is, a bányász közösségre lehet számítani, rajtunk nem fog múlni, hogy minden szükséges
nyersanyag rendelkezésre álljon az ország számára.
Az elmúlt néhány hónapban a kormányzat számos intézkedést hozott a költségvetési egyensúly
helyreállítása és a társadalomra nehezedő terhek enyhítése érdekében. Értjük a szándékot, még akkor
is, ha az intézkedések egyes elemei iparágunkat kedvezőtlenül is érintették. A bányászat nagy
beruházás-igényű és hosszú idő alatt megtérülő tevékenység. Ezért stabilitásra, kiszámíthatóságra és
támogató szabályozási környezetre van szükségünk. A Magyar Bányászati Szövetség összeállította és
a kormányzat felé eljuttatta ezirányú javaslatait. Bízom abban, hogy mindezek segítségével elérhetőek
lesznek a kormányzati célok, beleértve a költségvetési bevételeket és a termelés növelését is,
kiemelten a 2 milliárd m3-es hazai földgáztermelést.
Természetesen a bányászközösség nevében meg tudom ígérni, hogy mi mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy azt a feladatot, ami előttünk áll, maradéktalanul meg tudjuk oldani. Ebben
kérem a bányásztársadalom minden tagjának a segítségét: tegyünk meg mindet azért, hogy az ország
energia- és nyersanyagellátását a lehető legnagyobb mértékben biztosítani tudjuk. Bízom abban, hogy
az erőfeszítéseink eredményeként sikeresen kilábalunk a jelenlegi válsághelyzetből is és egy új
prosperáló időszakba lépünk át, ami az egész társadalmat előre lendíti, benne az évszázados
hagyományokkal rendelkező bányász közösséget is.

Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét!

