
 

H í r l e v é l 
 

2020/2 
2020.12.11. 

 

Borbála napi koszorúzás 
Budapesten 

 
 

 
 
Az OMBKE KFVSZ Budapesti Helyi 
Szervezete 2020. október 1.-én emléktáblát 
avatott a Szent István krt. 11. sz. alatti 
épületen. A dátum aktualitását az adta, hogy 
60 esztendeje ebben az épületben alakult 
meg az OKGT, az olajipari vállalatokat 
integráló tröszti szervezet. Az avatási 
ünnepségen - még szigorúbb korlátozások 
nélkül - az OMBKE tagok mellett a 
Budapesti Olajosok Hagyományápoló 
Körének tagjai is részt vettek. Az avató 
beszédet Dr. Szabó György tartotta, míg az 
emléktáblát ifj. Ősz Árpád 
szakosztályvezető, és Péter Gábor, a 
MOGIM új igazgatója koszorúzta meg. 
 

 
 
Szent Borbála ünnepe alkalmából a 
Budapesti Helyi Szervezet megkísérelt egy 
hasonló koszorúzási eseményt szervezni, 
azonban erre - a szigorúbb járványügyi 
előírások miatt - csak kisebb létszámmal 
volt lehetőség.  
A december 4.-én 14 órakor kezdődő 
„kiscsoportos” rendezvényen az Egyesület 
vezető tisztségviselői (Dr. Hatala Pál elnök, 
Kőrösi Tamás főtitkár, Zelei Gábor 
igazgató) mellett a helyi szervezet 
vezetőségének tagjai (Jármai Gábor, Dallos 
Ferencné és Fisch Iván) vettek részt.  
 

 
  



 

Szent Borbála Online Szakestély 
2020. december 4. 

 
 
Földessy János professzor úr még 
november elején egy beszélgetésünk 
alkalmával vetette fel a gondolatot arról, 
hogy az általa kezdeményezett és szervezett 
szakmai előadások mintájára ugyan miért 
ne rendezhetnénk egy szakestélyt is? 
Meglepett az ötlet, bár neki gyakran vannak 
nem-konvencionális ötletei, de hogy 
szakestélyt… ? Online…? 
A szervezésben részt vett a diákság is. 
Készült Invitáló Czetli, elkészült a 
különleges Házirend, és közben jöttek a 
jelentkezések. Professzor Úr – alias 
Aranyásó – vállalta a technikát. Azokat a 
jelentkezőket, kik még nem vettek részt 
efféle online meeting – eken, részletesen 
tájékoztattuk a részvétel módjáról. 35-en 
jelentkeztek, minden korosztályból. 
A teljesen demokratikus előválasztás során 
Praeses-nek személyemet javasolták 
többen, bár én jobban szerettem volna 
Cantus lenni, de kiváló Cantusok is 
akadtak: Törő György alias Pikulás és 
Kaufmann Ákos alias Rókafi (3. éves BSC-
s hallgató) személyében. Pikulást már 
hallottam „kantuszkodni”, Rókafit is 
egyszer, de ismét örömmel állapítottam 
meg, hogy ő mindkettőnknél jobb Cantus 
lesz, vagy talán már az is. Arra kell 
ügyelnie, hogy majd az igazi 
szakestélyeken lendületesen hozza a 
hangulatot, és a későbbiekben tanítsa is a 
Dalt! Háznagyunk Aranyásó volt, az 
alkalomhoz idomított Házirendje telitalálat. 
A Kontrapunkt szerepét Latrán Béla alias 
Fasírt vállalta, ki 53 éve barátom és 
harcostársam. Etalon Részeg Pfeifer Tamás 
alias „Mindig tudom, hol a helyem” volt, ő 
végzős BSC-s, de ha arra vártunk volna, 
hogy mikor nem tudja kimondani a 
példamondatot, akkor még most is tartana a 
szakestély. 

A Komoly Poharat dr. Hatala Pál alias Pala, 
egyesületünk elnöke mondta, melyben 
szépen szólt hármas jelszavunk egyikéről, a 
barátságról. A kiváló hozzászólók közül is 
kimagaslott a legmagyarabb bolgár: Stefan 
Kamburov alias Csefi szövege – 
szétnevettem a laptopomat… Fasírt is hozta 
a színvonalat, és kedves volt, amikor egy 
Angliában élő kollégánk, Buzás Roland is 
bejelentkezett. Papp Péter Balhés Charley 
egy veretes opusát ismertette – kár, hogy 
nem ő maga, személyesen. Kedves közjáték 
volt, amikor Tóth Gergő alias Gömb és 
Szakál-Balogh László alias Szaki és 
csapatuk bejelentkezett, köztük egy erdész 
testvérünkkel – ők igazán nagyot mulattak! 
Tudjuk, nem volt ez „igazi” szakestély… 
Mégis jó volt látni a többi barátot, kollégát, 
integettünk egymásnak, szeretettel 
gondoltunk egymásra. Bíztunk abban, hogy 
egészségben, épségben átvészeljük ezt a 
korszakot, és mihamarabb személyesen is 
üdvözölhetjük egymást. 
Összetartozásunknak egy szép, és tegyük 
hozzá, egyedülálló megnyilvánulás volt ez 
a szakestély. Lehet, ha nem is szakestélyt, 
de kötetlen beszélgetéseket, nedves esteket 
talán többször tarthatnánk ilyen módon, míg 
véget nem ér a járvány. 
Nagy hibát követnék el, ha itt nem 
köszönném meg Földessy professzor úrnak 
az ötletet, és azt a mindenben segítő 
közreműködését, mellyel a megvalósításig 
sikeresen eljutottunk! 
Tapolca, 2020. december 7. 
     
  Jó szerencsét! 
      
dr. Pataki Attila, Atyus, alias Sophoso 
 

 



 

Az online szakestély "kamerás" résztvevőiről készült csoportkép 
 

 
 
 

Miniszteri elismerések 
 
Örömmel tesszük közzé a Szent Borbála 
nap alkalmából Prof. Dr. Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszter úr által 
adományozott miniszteri elismerésekben 
részesültek teljes listáját: 
 
„Szent Borbála érem” elismerésben 
részesült lelkiismeretes bányászati 
tevékenységért:  
Dr. Bohus Géza, a Borsod Dolomit Kft. 
robbantás-vezetője, 
Boncz László a MOL Nyrt. kutatási 
projektmenedzsere, 
Dencs László, a Magyar Földgáztároló Zrt. 
EBK vezetője, 
Gulyás Ferenc, az MB2001 Kft. műszaki 
igazgatója, 
Hargitainé Molnár Zsuzsa Ph.D, az ITM 
bányászati referense, 
Katona Gábor, a Mátrai Erőmű Zrt. 
kotrómestere, 

Kovács Zsolt, az MBFSZ hivatali 
főtanácsosa, 
Rokolya Balázs, a Magyar Földgáztároló 
Zrt. termelőmestere, 
Székely Ilona, az O&G Central Kft. projekt 
tervezési szakértője, 
Tóth Balázs Gyula, a Mátrai Erőmű Zrt. 
kiemelt szakértője, 
Tóth Dániel, a Magyar Horizont Energia 
Kft. operációs vezetője. 
 
„Szent Borbála érem” elismerésben 
részesült lelkiismeretes kohászati 
tevékenységért:  
Dobóczky István, a TEKA Zrt. főmérnöke, 
Dr. Sevcsik Mónika, a DUNAFERR Zrt. 
HR igazgatója, 
Vlaszák Mihály, a METALLOGLOBUS 
Fémöntő Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
„Miniszteri Elismerő Oklevél” 
elismerésben részesült: 



 

 
Balogh József, a MOL Nyrt. senior operatív 
geológusa, 
Bock János, a GEOINFORM Kft. 
üzletfejlesztési vezetője, 
Dr. habil. Faitli József, a Miskolci Egyetem 
egyetemi docense, 
Kővári Károly, az Üveg –Ásvány Kft. 
minőségügyi vezetője, 
Dr. Kertész Botond, a COLAS Északkő Kft. 
bányászati igazgatója, 
Kuris Katalin, az ARGON-KER Kft. 
üzemvezetője, 

Megyaszai János, a Mátrai Erőmű Zrt. 
vezető elektrikusa, 
Pali Sándor, a Bányavagyon-hasznosító 
Kft. pécsi fióktelep vezetője, 
Szabó Ferenc Lajos, a NITROKÉMIA Zrt. 
felelős műszaki vezető helyettese, 
Szabó Krisztián, a ROTARY Zrt. 
kútmunkálati szervizek igazgatója, 
Szabó Miklós, az MBFSZ hivatali 
főtanácsosa. 
 
Szívből gratulálunk minden elismerésben 
részesült tagtársunknak és további sikereket 
és jó egészséget kívánunk! 

 
 

Szent Borbála Napi Köszöntések 
 
A Magyar Bányászati Szövetség honlapján 
elérhetőek az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter, prof. Dr. 
Palkovics László úr, Dr. Fónagy János 
országgyűlési képviselő, a nemzeti 
vagyonért felelős parlamenti államtitkár, 
miniszter-helyettes úr és Marton Zsombor 

Ádám, a Magyar Bányászati Szövetség 
elnökének köszöntői: 
 
http://mabsz.hu/webset32.cgi?Magyar_Baa
nyaaszati_Szoevetseeg@@HU@@30@@
978211433  

 
 

Szent Borbála a Kossuth Rádióban 
 
Varga Péter komlói tagtársunk 
kezdeményezésére sikerült a Kossuth 
Rádióban Borbála-napon Borbála 
tiszteletére szentelt templomuk harangját 
megszólaltatni. Egy hétig még elérhető a 
Hangtárban december 4-i, 11:58-kor 
kezdődő Harangszöveg műsorban és ezt 
követően felcsendül a templomban lakó 
harang is. 
 
https://mediaklikk.hu/kossuth/ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
/Komlói Római Katolikus templom/ 

 
 

 
/Szent Borbála – MOGIM/ 

 
Szintén december 4-án a 15:32 perckor 
kezdődő Kalendárium c. műsorban mesélt 
Dallos Ferencné Éva és Tóth János 
tagtársunk a Szent Borbála kultuszról. A kb. 
3 perces beszélgetés 15:51 perctől szintén a 
Hangtárban érhető el. 

 

 
/Szent Borbála – Sziklatemplom/ 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

Elismerő emléklap 
 

 
 
Több visszajelzést kaptunk, ahol a 
figyelmes olvasóknak feltűnt, hogy az 
Elismerő Emléklap gépelési hibát 
tartalmazott. Megnyugtatásul közöljük, 
hogy az csak a „pdf Ördögének” műve volt, 
a valóságban nem szerepelt elgépelés az 
Emléklapon. Erre bizonyságként közöljük 
elnökünk és főtitkárunk által aláírt Elismerő 
Emléklapot. 

 
 
A Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület 
ajándékaként minden kitüntetett kapott az 
általuk alapított, az ősi karok 
összetartozását jelképező szalagból. 
Köszönjük a felajánlást és minden 
kitüntetett viselje büszkén a díszszalagot! 
 

 
 

FÖCIK Hírek 
 
A Földtudományi Civil Szervezetek 
Közössége minden év decemberében 
választ új elnököt, rotációs rendszerben. A 
FÖCIK elnöksége 2021. évre ismét Zelei 
Gábort választotta meg elnökévé, immár az 
Egyesületünk képviseletében. Köszönjük 
szépen Huszár László tagtársunk kimagasló 
munkáját, aki megalakulása óta képviselte 
Egyesületünket a FÖCIK-ben. 
 
A FÖCIK sikeres pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatalhoz.  
Az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter, prof. Dr. Palkovics László úr 
2020. december 7.-i döntése értelmében a 

FÖCIK 2021. évi programjai megvalósítása 
érdekében támogatásban részesül a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, 1. 
Kutatási Alaprészéből. 
 
A FÖCIK számos programot, versenyt fog 
biztosítani a jövő évben középiskolás 
diákok részére. Egyesületünk két önálló 
programmal pályázott, a Bányász-Kohász-
Erdész Találkozóra időzítve egy bányászati 
témájú „menekülő szoba” létrehozásával, 
illetve a bányalátogatások szervezésével. 
Ezen felül jelentős szerepünk lesz az I. 
Kárpát-medencei Természettudományi 
Verseny megszervezésében is. 

  



 

 

KGST ANNO 
 
A „Pandémia Online Rövidkurzusok” programsorozat keretében tiszteletbeli kohász társunk, 
Dr. Komlóssy György tartott nagysikerű előadást „Bauxitkutatás É-Vietnamban 1972-75. 
Háború és Béke” címmel szakmai és kulturális tapasztalatairól.  
 

 
 
 

Hírlevél 
 
Hírlevelünket már az Egyesület honlapjáról 
is elérhetik: 
https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C
3%ADrlevél   
 
Szeretnénk állandó rovatokat is kialakítani 
a Hírlevél adta lehetőségek 
figyelembevételével (max. A4-es tartalom 
1-2 fényképpel): 
-Bemutatkoznak Helyi szervezeteink: 
ebben a rovatban minden alkalommal egy-
egy Helyi szervezet vagy Szakcsoport 
mutathatná be önmagát; 

 
 -Selmeci Szellem: ebben a rovatban egy-
egy színes történetet oszthatnának meg 
hagyományainkkal kapcsolatban.  
 
Ha további javaslata, ötlete van a 
Hírlevéllel kapcsolatban, vagy van olyan 
híre, amit ezen a fórumon szeretne 
megosztani tagtársainkkal, kérjük a 
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  
 

 


