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BKL kérdőív 
 

Tisztelt Tagtársaink! 

 

Nagyon bízunk abban, hogy minden 

kedves tagtársunk egészségesen és 

pihentetően töltötte el az ünnepeket 

szerettei körében és újult erővel tudjuk 

elkezdeni az új esztendőt. Sok tervünk van 

erre az évre, reméljük, hogy a korona-vírus 

járványhelyzet idén megszűnik és 

visszatérhetünk a „normális” személyes és 

egyesületi életünkhöz.  

 

Szeretnénk kikérni tagtársaink véleményét 

a Bányászati és Kohászati Lapokkal 

kapcsolatban. Nagyon örülnénk, ha minél 

többen megtisztelnének véleményükkel és 

kitöltenék a kérdőívet, ezzel segítve a BKL 

megújítását. 

 

A kérdőív az alábbi linken érhető el: 

 

BKL Kérdőív 

 

 

Boldog Új Évet Kívánok! 

 

     Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

 

Kilátó és Zsigmondy Gloriett Budán 
 

 
 

1821-1888 

 

Buda egyik kiemelkedően szép és 

mindenképpen említésre méltó 

műemlékével, Széchenyi kilátó 

építményével emlékezzünk 2021-ben 

Zsigmondy Vilmos (Pozsony, 1821. május 

15.) bányamérnök születésének 200-dik és 

gróf Széchenyi István a „legnagyobb 

magyar” (Bécs, 1791. szeptember 21.) 

születésének 230-dik évfordulójára.  

 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1_fy1mAt0mGhhOgCtrLxnBbClqhlKKZcoURA--J3XCGc/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

Zsigmondy Vilmos a források és 

földalatti vizek viszonyaival, jellemzőikkel, 

felkutatásával 1861-ben kezdett el 

foglalkozni. Éppen 2021-ben lesz 155 éve 

annak, mikor Zsigmondy Vilmos 

bányamérnök a Magyar Földtani Társulat 

1866. decemberi ülésén kijelentette, hogy 

elképzelése szerint nem csak Budán találni 

hévforrást, Pest alatt is van melegvíz, s amit 

egy kúttal ki is lehetne aknázni. Ezzel egyik 

legnagyobb munkájára 1868-ban 

vállalkozott. Pesten, a Városligetben kívánt 

hőforrást létesíteni, melynek sikerében több 

szakember még 1877-ben is kételkedett, sőt 

munkájának abbahagyását is javasolták a 

magas költségek miatt, de Zsigmondy 

vállalta a kockázatot. Ez a mélyfúrásos kút 

a mai Hősök tere közelében mélyült le, és a 

munka során számos nehézség jelentkezett, 

ami többször a munkák ellehetetlenülését 

vetette fel, de Zsigmondy bízott 

tanulmányaiban, gyakorlatában és 

természetesen vizsgálataiban, és 1878-ban a 

970,0 méter mély kút fúrását sikeresen 

befejezte. A lefúrt kútból feltörő hévíz a 

magas gáztartalom miatt forrni látszott, a 

magas oldott ásványtartalom miatt a 

szabadba kerülő víz mésztufa jellegű 

lerakódásokat, kiválásokat eredményezett. 

Ez a kút akkor Európában a legmélyebb 

fúrások közé tartozott. A munkákat 

sikeresen befejezve a kút naponta 1200 m3 

73,8 Celsius-fokos gyógyvizet szolgáltatott. 

Ebből a vízből kezdetben a Nádor-szigeten 

ideiglenesen kialakított Ártézi Fürdőt, majd 

később, már 1913. év nyarán megépült és 

átadott Széchenyi gyógyfürdőt látták el 

forró gyógyvízzel. A Fővárosi Közmunkák 

Tanácsa elhatározta a kút környékének 

rendezését. A „fúrházat” elbontatták, s 

helyette az impozáns Sugár út (Andrássy út) 

lezárására 1884 év végére Ybl Miklós tervei 

alapján végére egy díszkutat építettek, 

amelyet Gloriett-nek neveztek. 

 

 
 

„Az Andrássy út egyik dísze volt 

1884 és 1897 között az az erkélyes gloriett, 

mely az artézi kút fölött emelkedett és 

hatalmas zászlórúdjával betekintett a 

városba.” – írja akkor a Vasárnapi Újság. A 

Zsigmondy Vilmos és Zsigmondy Béla által 

fúrt kutat azért bontották le, mert az 

ezredévi emlékmű számára helyet kell 

csinálni, azaz „útban volt”, és kiadták rá a 

bontási engedélyt. A Svábhegyi 

Egyesületnek köszönhetően menekült meg 

az Epres kertbe való elrejtéstől vagy a 

pusztulástól, és csodálhatjuk a mai napig. 

Kérték, befogadták, és újra felállították. A 

Gloriett köveit vigyázva szedték szét és a 

Svábhegy legmagasabb csúcsára a 

Széchenyi-hegyre vitték, ahol ismét 

fölállították 1898-ban, ahol azóta is 

emlékműként és kilátóként szolgál. A 

Gloriett lebontását és újonnan kijelölt 

helyén való felállítását Seenger Béla 

kőfaragó vállalta. Állagmegóvás: 1926-ban 

átépítették, 2008 őszén újították fel és 

nyilvántartott műemlék lett. 

A Széchenyi kilátó út és a Rege út 

torkolatánál álló, nyolcszög alapú 

építményre kétoldalt széles, balusztrádos 

korlátú lépcső vezet fel. Az itt lévő hengeres 

pilléreken Budapest címere, s fölötte 

oroszlánfejes maszk látható. A terasz 

mellvédhez kapcsolódó sarkaiban dekoratív 

mintaként delfinpár tekeredik (jól látható az 



 

orommező felett). A Gloriett 2,5 méter 

magas, hatszögletű terasz volt, méreteit és 

külsejét teljesen megtartva került a 

Széchenyi hegyi kilátóra. 

A közmunkatanács megbízására 

1897 tavaszán Zsigmondy Béla megfelelő a 

forrás csöveit átalakítással és bontással 

áthelyezte a Városligetbe, a jelenlegi 

Széchenyi fürdő előtti parkba.  

 

A Gloriett díszkút helyén járólapok 

közé foglalva egy bronztábla található, 

melyen ez a tíz soros felirat áll: 

 

E HELYEN FAKASZTOTT / 74 C-

FOKÚ, PERCENKÉNT 831 LITER / 

HOZAMÚ HŐFORRÁST 

TUDOMÁNYOS / VIZSGÁLATAI 

ALAPJÁN VÉGZETT 971 / MÉTER 

MÉLY FÚRÁSSAL 1878. I. 21-ÉN / 

ZSIGMONDY VILMOS / 

BÁNYAMÉRNÖK. / E MA IS 

MŰKÖDŐ FORRÁS TETTE 

LEHETŐVÉ / A VÁROSLIGETI 

ARTÉZI FÜRDŐ LÉTESÍTÉSÉT. / 

OMBKE ⚒ 1968.  

Oldalt a tábla készítőjének neve: GANZ 

MÁVAG ÖNTŐDÉK. 

 

 
 

 

Káplánné Juhász Márta  

 

 

 

JÓ SZERENCSÉT EMLÉKÜLÉS 2021 
 

Sajnos ebben az évben sem kerülhet sor a 

koronavírus – veszély helyzettel 

kapcsolatos szabályok miatt is a „Jó 

szerencsét” köszöntés elfogadásának 

tiszteletére rendezendő emlékülés 

megtartására. 

A Szervező Bizottság azonban bízik/biztos 

abban, hogy a 2022. évben az emlékülésre 

már sor kerül. 

 

Szervező Bizottság 

      BDSZ        OMBKE 

Dr. Horn János  Dr. Hatala Pál 

  
 

 

 

  



 

45 éves az OMBKE Fémkohászati Szakosztály  
Kecskeméti Helyi Szervezete 

 
Selmeci végzettségű felmenők, akikre büszkén emlékezünk 

 

 

A Kecskeméti Helyi Szervezet 1975 

október 27-én alakult meg Várhelyi Rezső 

okl. gépészmérnök, KÖBAL igazgatónak, 

aki ezidőben a Fémkohászati Szakosztály 

elnöki tisztségét is betöltötte, 

kezdeményezésére Kecskeméten a 

Tudomány és Technika Háza 

Tanácstermében. Az alapítás előzménye 

volt az az első Nemzetközi Alumínium 

Pigment Konferencia, amely a hazai gyártás 

elkezdésének 25 éves jubileumára lett 1976 

október 20-22-re szervezve. Az alapító 

tagok jelentős része személyesen vett részt 

a szervezésben és a lebonyolításában. A 

Konferencia Szervező Bizottságának 

elnöke Hauska Miklós okl. vegyészmérnök 

volt, aki a KÖBAL Kecskeméti 

Alumíniumpigment Üzemének 

vezetőjeként és a Kecskeméti Helyi 

Szervezet első megválasztott elnökeként is 

irányította a szervezést. Az alapítók a 

KÖBAL Kecskeméti Alumíniumpigment 

Üzemének, a Kecskeméti Alumíniumipari 

Szövetkezetnek, a Hódmezővásárhelyi 

Fémipari Vállalat Mindszenti és a 

Hódmezővásárhelyi Gyárának, az 

Alumíniumárúgyár Budapesti és a 

Tiszafüredi Gyárának és az AGRIKON Zrt 

Kerekegyházi gyáregységének szakemberei 

voltak. 

 

Alapító tagjaink egyike Ballus Tivadar 

gépészmérnök volt, aki az AGRIKON 

Mezőgazdasági Gépgyár ZRt fejlesztő 

mérnökeként a gyár kecskeméti prototípus 

üzemét vezette. 

 

A Ballus család ereklyéi között talált 

könyvek és festmények között kutatva 

ébredt rá szépunoka tagtársunk, egy 

selmecbányai hagyományőrző tanulmányút 

során, hogy az ő felmenői között híres 

bányamérnök is volt Ballus Zsigmond 

személyében. Az alábbiakban foglaljuk 

össze a család, az annavölgyi 

bányászhagyományőrzők és másutt talált 

dokumentumokból mindazt, amit meg kell 

osztanunk az Egyesület tagságával: 

 

 

(Baltaházi) Ballus Zsigmond 

(1820. Pozsony - 1875. Budapest) 

 

 
 

Carl Sigismund Theodor Ballus néven 

anyakönyvezték Pozsonyban. 1820 

szeptember 23-án. Több keresztneve közül 

a Zsigmondot használta szívesen és e név 

alatt publikált. A Baltaházi előnevet nem 

használta. 

 

Fia révén rokoni kapcsolatba kerül a híres 

Bezerédj nemzetséggel, amikor az 1858-

ban született ifj. Baltaházi Ballus Zsigmond 

Pécsett házasságot köt a nemzetséghez 

tartozó Jeszenszky Zsófiával, akinek apja 

Jeszenszky József házasodott be a Vas 



 

vármegyei Lörintei-Zsennyei Bezerédj 

családba. (Bezerédj Imre brigadéros a 

család másik ága 1679-1708) 

 

Ballus Zsigmond családjáról: 

Apja, Paul von Ballus híres Pozsony-

környéki szőlőnemesítő-borkészítő és 

közéleti ember, aki németül, szlovákul 

beszélt, magyarul is tudott. Pozsonyi 

tanácsosként először írta meg a város átfogó 

ismertető monográfiáját. Kisfaludy Károly 

költő és festő barátja és támogatója. 

Tevékenysége elismeréseként nemességét, 

amelyet ősei kaptak 1659-ben Lipót 

királytól, Pozsony városa megerősítette, 

címerrel és a Baltaházi előnévvel. 

 

 
 

A címerpajzs baloldalán az árpádházi piros-

ezüst sávok, jobb oldalán Pozsony sz. kir. 

város címeroroszlánja. Felül a címerpajzson 

a három ágú korona, melyből a szőlőt tartó 

oroszlán emelkedik ki. A család emlékezete 

szerint Baltaháza Pozsony vagy Bars 

vármegyei település, ahol szőlőbirtoka 

lehetett. Valószínűbb a barsi településnév, 

mert a korabeli magyarországi regiszterben 

csak Bars, Szilágy, Csanád, valamint 

Gömör vármegyékben jegyeztek fel ilyen 

nevű településeket. Van aki Arad vm.-ben 

is tud ilyen nevű településről, de ez 

valószínűtlen, mert a család magát Pozsony 

környékinek tartja. Pozsonyban utcát is 

neveztek el Paul von Ballus-ról. 

 

Ballus Zsigmond, Selmecbányán 1839-ben 

végzett szakképzett bányász 

akadémikusként. Csak 1895-től, a főiskolai 

reform után vezetik rá a diplomákra a 

bányamérnök képzettséget. 

Selmeci éveinek emlékét őrzi a "A Selmeczi 

m. k. bányász- és erdész- Akadémia 

évszázados fennállásának Emlékkönyve 

1770-1870" című kiadvány. Az 

emlékkönyvben Ballus Zsigmond a 2753-as 

sorszámon van regisztrálva, mint annathal-

annavölgy-i kőszénbánya felügyelő. 

 

Ballus Zsigmondnak híres akadémista 

évfolyamtársai voltak: 

Zsigmondy Vilmos szakképzett bányász 

(bányamérnök) a későbbi hírneves ártézi 

termálvíz kutató geológus. 

Péch Antal szakképzett bányász 

(bányamérnök), aki 1868-ban megalapítja a 

Bányászati-Kohászati Lapok 

szakfolyóiratot. 1892 június 27-én részt 

vesz az OMBKE megalakuló közgyűlésén. 

1894-ben javaslatára, az addig használatos 

Glück auf! és az Áldás–Szerencse! bányász 

köszöntések helyett a Jó szerencsét! 

köszöntést fogadja el az OMBKE 

küldöttgyűlés. Péch Antal híres még a Roth 

Flóris által kezdeményezett és róla 

elnevezett Serleg-beszédről is, amely 

tisztújításkor hangzik el az OMBKE 

mindenkori megválasztott elnöke részéről. 

 

Az erdészek közül Faller Károly a 

leghíresebb évfolyamtársa, aki 1873-ben 

m.kir. erdőmester volt Horvátországban 

Fuccikén (Fuzine).  

 

Ballus Zsigmond Péch Antallal együtt, 

1848-49-ben tanácsos fogalmazóként, a 

Kossuth Lajos által vezetett 

Pénzügyminisztériumban, a III. Bányászati 

Osztályon dolgozott a magyarországi 

nemesfém bányászati-kohászati és 

pénzverési felügyeletnél. Közvetlen 

felettesük Duschek Ferenc (1797-1873) 

államtitkár, aki a magyar Pénzügyi kamara 



 

vezetője volt az első felelős magyar 

minisztériumi szervezet megalakításáig. 

Kossuth utasítására, Péch Antallal együtt, 

1849 januárjában megmentik a 

Körmöcbányán működő pénzverde teljes 

nemesfém készletét és berendezéseit az első 

felelős magyar kormány számára. 

 

Ballus Zsigmond 1859 november 30-án 

vette át a Sándor-Metternich uradalom 

Annavölgyi bányáinak irányítását. Elődje a 

bányagondnoki (vezérigazgatói) 

beosztásban akadémikus társa, a szintén 

Pozsonyban született Zsigmondy Vilmos 

volt 1850-1859 között. (Zsigmondyról 

Csath Béla gyémánt okleveles 

bányamérnök emlékezett meg 2015-ben 

Dorogon). 

Az uradalom 1868-ban eladja területének 

szénjogát és meglévő bányáit. Drasche 

Henrik, az új tulajdonos hamarosan 

megalakítja a "Kőszénbánya és Téglagyár 

Társulat Pesten" részvénytársaságot. Ez 

időponttól Ballus Zsigmond a társaság 

Annavölgyi Bányaműve mellett, a Magyar 

Vallásalapítványtól bérelt területek, 

Csolnok-, Tokod- és Mogyorós-bányaműit 

is vezette egészen 1875-ben bekövetkezett, 

kolera okozta haláláig. Sírja a Kerepesi úti 

temetőben volt. Ma már egy sírkerti út van 

a helyén. A Csolnoki bányák vezetésében 

másik elődje az ugyancsak Selmecen 

végzett Hantken (Hautken) Miksa 

bányamérnök volt. 

 

Ballus Zsigmond tagja volt a Magyarhoni 

Földtani Társulatnak. Érdekességként 

említhető, hogy az MHFT 1872-ben fiók 

szervezetet hoz létre Selmecbányán 20 

évvel az OMBKE megalakulása előtt. A 

fiók-szervezet tagjai között van Péch Antal, 

Kerpely Antal, Farbaky István is. Az 1873-

as Bécsi Világkiállításra készülvén az 

MHFT felkéri a kőszénbánya vállalatokat a 

megfelelő képviselet biztosításra. Az 1874 

évi januári közgyűlésen, mint a 

Választmány tagját említi a jegyzőkönyv 

Zsigmondy Vilmossal és Hantken Miksával 

együtt. 

Ballus Zsigmond 1874. február 11-én a 

Földtani Intézet Szakgyűlése alkalmából 

adományozza Tokodról a löszből kikerült 

fossil tárgyakat. (elephas primigenius 

zápfogat és állkapocstöredéket) Ez 

alkalommal Dr. Szabó József, a híres 

bányamérnök geológus, az MHFT alelnöke 

is résztvevője a Szakgyűlésnek. 

Halála után a Magyarhoni Földtani Társulat 

a következőképen emlékezik meg róla, mint 

a Választmány elhunyt tagjáról: 

 „  aki tevékenyen részt vett a társulatnak 

a Választmány által vezetett ügyeinek 

rendezésében s kiben a társulat 

legtevékenyebb tagjainak egyikét veszté 

el.” 

 

 

Jó szerencsét! 

 

        Dánfy László 

Kecskeméti Helyi Szervezet 

               elnök 

 

 

  



 

ALMA MATER! KÖSZÖNJÜK! 
1. rész 

 

2019. augusztusában érte el az évfolyamunk az ötvenéves diplomás életkort. Az ember 

általában néha odafigyel arra, hogy fut az idő, néha nem. Az évfolyam 1969.-ben azzal 

bízott meg, mint a valéta bizottság elnökét, hogy a védés után az ötévenkénti találkozókat 

megszervezzem és egyéb fontos kapcsolatokat ápoljam. Ez megtörtént és a tízedik 

alkalmat 2019. augusztusára ütemeztük. Nem mondom, hogy nagy meglepetésünkre, de 

még is nagy izgalommal vártuk az aranyoklevél átadását számunkra. A kohómérnöki kar 

vezetői és oktatói az egyetem szenátusával megtámogatva szintén augusztusra tűzte ki a 

jubileumi aranyoklevelek átadását. 

A távoli lakóhelyeikről ideérkezőkre tekintettel a két alkalmat összeegyeztetve, szerveztük 

meg. Most nem a családi és/vagy szakmai innovációra fókuszálunk, hanem díszoklevéllel 

többszörösen kitüntetett isteni fényben tündöklő dicső firmáink nyomdokában haladva - 

fogyó erővel, bár - de, még itt vagyunk és számíthat ránk, szakmánk és hazánk! 

 

 

DIÁKÉVEK 

 

Köszönjük, hogy 5 évig Miskolc egyik 

legszebb kertvárosi részén - a Dudujka 

völgyben - még épülő, de már működő 

Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) 

szerencsés mérnökjelöltjei lehettünk. A 

felvételi vizsgán (akkor két napos volt) ki-

ki leadta dolgozatát és odahaza izgalommal 

várta a „vékony” borítékot. Akinek ez 

megérkezett két hetet tölthetett az egyetemi 

építőtáborban. Vagy elkölthette a nyárból 

még hátralévő, a világ legszabadabb pár 

hetét. 

1964 őszén, amikor mi vidékiek, elfoglaltuk 

szobáinkat a diákotthonban és 

elfogyasztottuk az első vacsorát a 

Kiscsabában, egészen otthonosan éreztük 

magunkat. 

Ekkor következtek az általában nehéznek 

mondott hallgatói évek, de már akkor is 

éreztük, hogy életünk legszebb, soha meg 

nem ismételhető szakaszát éljük. Az első év 

meglehetősen húzós, de teljesíthető 

követelményeket támasztott. Előtérbe 

került az önállóság fontossága. Megszűntek 

az alsóbb iskolákban a mumusként kezelt 

szülői értekezletek, és osztályfőnöki órák, 

az önállóság és az önfegyelem váltak 

jellemzővé. A vizsgák követelményeinek 

önállóan történő teljesítése lett természetes. 

Párhuzamosan tanárainktól és firmáinktól, 

(felsőbb éves társainktól) igen értékes 

gyakorlati tanácsokat kaptunk. Leküzdtük a 

fel-fel bukkanó nehézségeket. Az első 

nyáron hat hetet töltöttünk üzemi 

gyakorlaton a Dunai Vasműben. Itt láttuk 

meg a nagyolvasztótól kiinduló koksz 

gyártáson át, a különböző kohászati 

technológiák könyvből nem megtanulható 

szépségeit. Szeptembertől a másodév, majd 

a hozzá hasonló harmad/negyedév 

nehézségeit a nagy volumenű és főleg az 

addig ismeretlen szakmai tananyagok 

jelentették. A már rutinosnak számító 

hallgatóság ezt gyakorlatilag gond nélkül 

teljesítette. A kitartó tanulás és a tanulni 

tudás ismerete, lehetővé tette a szabadidő 

hasznos kitöltését is. Ezek tartalmát a 

tanáraink menet közbeni szinte baráttá 

válása határozta meg. Lehetővé téve, egy-

egy szakmai kérdőjel (egy aktuális műszaki 

probléma) felismerését, TDK és/vagy 

diplomaterv feladatként történő 

megoldását. Volt, aki inkább a művelődést, 

illetve az egyéb tudományterülettel 

ismerkedést választotta. Jártunk 

filmklubba, tanultunk csillagászatot szabad 

egyetem formájában, és voltak leigazolt 

sportolók és színházi táncosok. Az ötöd év 

már egészen hasonlított későbbi életünk 

során gyakran előforduló feszültebb 

időszakokhoz, és egyszerre kellett 

határidőket betartani. A mi esetünkben a 

diplomaterv leadása értelemszerűen 

prioritást élvezett, mindenek előtt. 

Ugyanakkor, gyakran hátrább sorolódott az 



 

elválás előkészítése, az új világgal való 

ismerkedés a Selmeci diákhagyományok 

ápolásának rendbe tétele és átadása a 

következő évfolyam részére. A 

diplomavédés előtti pár hónap mindenkinek 

komoly próbatétel volt. Ilyen például, hogy 

hogyan sáfárkodtunk a kapott baráti, 

szakmai támogatással és milyen nyomot 

hagytunk magunk után a diáktársaink 

emlékezetében. E gondolataink termékeny 

talajra találtak, az éppen akkor folyó kari 

jelvényrendszer megújítása, a kollégiummá 

válás és az OMBKE által adományozott 

kari zászló ünnepélyes fogadásában, 

felavatásában. E sokrétű munka mellett 

kidomborodott a hallgatói véleményekből, 

hogy kari (egyetemi) aranygyűrűt kellene 

alapítani és hagyománnyá tenni. Ez igazi 

kihívást jelenthetett évfolyamunk számára, 

amelynek megvalósítása a Selmeci 

diákhagyományok továbbfejlesztését 

jelenti (ennek igazságát az elmúlt ötven év 

egyetemi oktatás fejlődése mellett a 

diplomagyűrű terjedő használata is 

igazolja). Objektív igazolását jelenti a 

Miskolci Egyetem által ápolt és fejlesztett 

Selmeci diák hagyományoknak, hogy a 

szellemi kulturális örökség részévé 

választották. Az új örökség-elem 2014-ben 

kerül fel az UNESCO szellemi kulturális 

örökség magyar listájára. 

A tervezett gyűrűalapítás lehetősége nagy 

büszkeségünk volt. Úgy döntöttünk, hogy 

az utolsó szakestélyen ejtjük meg az 

alapítást és az avatást, ünnepélyes 

formában. Ez azonban újabb feladatot adott, 

egy forgatókönyvet kellett készíteni. Ezt a 

feladatot is elvégeztük, és ezt követően 

újabb kihívással álltunk szembe. Milyen 

eszközt használjunk a gyűrű felavatáshoz? 

A válasz elég egyértelmű volt, hogy valami 

ivóedényre van szükség, amely a 

szakmáinkból következően készülhetett 

akár üveg, fém, fa vagy kerámia anyagból.  

Nem részletezve a testvér karok 

kezdeményezéseit, mi az üveg és a kerámia 

anyagoknál maradtunk. A végső választást 

az döntötte el, hogy az 1967-es decemberi 

Krakkói Egyetemi látogatásunk során a 

három valéta elnök és egy újságíró 

megismertük az AGH jubileumi 

üvegkupáját, ami megtetszett (1. kép).  

 

 
1.kép: Krakkói üveg kupa 1967. dec. 3. 

 

A kupa formájában alkalmazási trükköt 

véltünk felfedezni, ami tréfának jó lehet, de 

elronthat egy ünnepélyes estét. A kupa 

anyagának választottuk a kerámiát, és 

megterveztük a kupaformát. A 

Bodrogkeresztúri Kerámia Gyárban 

megrendeltünk 112 db kohász sörös kupát, 

rajta az éppen formálódó kari jelvény és az 

1969-es évszám (2. kép). 

 

 
2. kép: Az első kohász (gyűrűalapító) sörös kupa 

  

A gyűrűalapító és egyben avató kohász 

sörös kupánk, gyönyörű. Magas fényű, a 

vörös és a fekete kombinációját viseli. 

Érdekessége továbbá, hogy a szakmánk 

névadójának, a kohónak (nagyolvasztó) 

sziluett vonalait tekinti formázási alaknak, 

és ennek mentén ábrázolja függőleges 

irányban a hozzávetőleges hőmérséklet 

elosztást. 

Megjegyzésként ide kívánkozik, hogy Kiss 

Ervin professzor úrnak úgy megtetszett a 

kupa terve, hogy külön 50 db-t rendelt a 



 

Kohász Dékáni Hivatal részére kari vendég-

ajándéknak.  

Erre a kupára a Selmecbányai Bányászati 

Akadémia alapítási éve, 1735 volt ráégetve 

(3. kép). 

 

 
3. kép: Az első kohász egyetemi kupa másik oldala: 

a Selmecbányai Bányászati Akadémia alapítása 

évének emlékére 

 

A minimum ötven év szakestélyek története 

arra mutat, hogy a gyűrűhöz hasonló 

népszerűsége van a Selmeci 

diákhagyományok újkori fejlesztése során 

előtérbe került kupának is. Ez érthető, 

hiszen a gyűrűhöz hasonlóan a szakestélyek 

önálló eleme a sörös kupa, amelynek 

gazdag múltja van. Utalva itt dr. Hatala Pál 

OMBKE Elnök megválasztása során adott 

interjúja idevonatkozó megjegyzésére, ő 

egy nehezen járható utat jelölt meg azzal, 

hogy egy lehetséges kupacsaládfa készítését 

hozta szóba. Ez azonban gyorsan 

nagyszámú támogatóra talált. Az 1968-as 

bányász, kohász valetáló évfolyam - 

precízen körül írva - saját magát jelölte meg 

ha jól értem - kupaalapító gyanánt. Ez nem 

kizárt, már csak azért sem, mert a 

kupagyűjtemények sora, a mini kupakönyv 

(VIVÁT KUPA; dr. Hatala Pál – Molnár 

István) szerint is innen 1968-tól kezdődik, 

és 1988-ig tart. Javaslatom a kupaalapítás 

kezdeményezése, ami szintén a Miskolci 

Egyetem égisze alatt valósulhatna meg, a 

gyűrű alapítás mintájára, vagy teljesen 

önállóan, az 1968-as kohász évfolyam 

elgondolásához hasonlóan.  

Az idő előrehaladtával mindkét emléktárgy 

a Miskolci Egyetemen közismert és 

megbecsült szimbólum lett. Az alapító 

okirat a gyűrű esetében már 1969. március 

20.-án a valétáló kohász évfolyam valéta 

bizottsága alapításával jött létre, melynek 

védnöke Dr. Verő József akadémikus volt.  

A kupa a végzős hallgatók valéta 

szakestélyének mindenkori fő „kelléke”, 

alapítói okiratával azonos rangra 

emelkedhet a gyűrűvel. A Kupa esetében a 

védnök az OMBKE elnöke lehetne. 1988-

ban dr. Hatala Pál által szervezett és 

levezetett, VIVÁT KUPA című kupa 

szakestély, az alapítás indítódátuma 

lehetne. Természetesen a döntés csak a 

kupa alapító egyetem valéta bizottságai 

véleményének kikérésével és az OMBKE 

által ismert jelentős kupagyűjtők 

bevonásával lehet. Ezt a dátumot (1988), 

választva el lehetne érni, hogy az indító 

kupa potenciál is tekintélyes legyen (lásd pl.  

Szemere István, Sződliget, Korsók Háza)  

 

Így minden vita elkerülhető lenne a 

tekintetben, hogy az alapító valéta 

bizottságok egy-egy hagyományos kar 

(bányász, kohász), amelyek e téren a Mária 

Terézia alapította bányászati, kohászati és 

erdészeti akadémia jogutódai. Ez például 

lehetne az indító családfa, melyre az alábbi 

két kép emlékeztet (4.a, és 4.b. képek). 

Megemlíthetjük itt, hogy ennek a kupa 

avató szakestélynek névadó keresztanyja az 

egykori pénzügyminiszter, Dr. Kupa 

Mihály volt. 

 

 
4. a. kép: Az elnökségben Dr. Hatala Pál elnök és 

Dr. Nagy Géza major domus látható, két 

„világítótest” társaságába 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GewR6qvaYRk&t=29shttps://www.youtube.com/watch?v=GewR6qvaYRk&t=29s


 

 
4.b. kép: KUPA ’88 szakestély, a fotó középen Dr. 

Kupa Mihály „kereszt anyával” 

 

Ez tökéletesen alkalmas lenne egy családfa 

kiinduló törzs-gyűjtemény megjelenítésére. 

Sőt, szolgálhatná a bányász, kohász, erdész 

alapító karok megszokott és megszeretett, 

napjainkig működő főágak eredeti neveit. 

Folytatva a hallgatói kronológiát, 

időközben a diplomák elkészültek és a 

védések pozitív kimenetele is sejthető volt. 

Így megállapítható volt a friss diplomások 

kiléte és elkészülhetett a tabló is (5. kép). 

 

 
5. kép: Az 1969-ben végzett nappali tagozatos 

kohász hallgatók 

 

A diplomavédés fáradalmait még ki sem 

pihenő diploma megszerzésének mámorító 

hangulatában, a végzősök egy humoros 

bejárást rendeztek a Dudujka völgyben (6. 

kép).  

 

6. kép: A vidám ballagás indulása a főépület elől a 

három valéta elnök vezetésével Fazekas János 

bányász, Nagy Géza kohász, Jakab György gépész 

valéta elnök 

 

A látványos vidám felvonulás sok 

érdeklődőt, miskolci barátot vonzott. A 

bejárás az UV dombot, az IDA Bár-t, és 

egyéb ivókat érintő pihenőkből állt, ahol 

sok élmény maradt meg az 

emlékezetünkben. A felvonulások 

mondanivalója természetesen a komolysági 

skálán a mából visszanézve, más besorolású 

is lehetne. Megemlíthető például, az esti 

városi szalamander és a koszorúzás 

megrendezése, amely alapvetően Miskolc 

város lakóinak szóló köszönetnyilvánítás a 

befogadásért, az esetenkénti türelemért. 

Ugyanakkor, számos barátság, rokonság 

keletkezett, amely életre szóló kötödést 

jelentett. Kifejezetten komolynak 

tekinthető azok a diák korból származó 

barátságok is, melyek kohász felnőtt 

társadalom tagjaival kötődtek. Ezekből 

kiemelhető a Magyar Vas-és Acél 

Kohászat, valamint az Alumínium Ipar 

segítőkész vezetőivel és mérnökeivel kötött 

gyümölcsöző együttműködés. De, 

idesorolható az egész Szilikát Ipar, valamint 

a Tüzelési és Hőkezelési Rendszerek. 

Kiemelhető továbbá, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület 

(OMBKE) szakmai programjaihoz történő 

csatlakozás.  

 

VIVÁT Ifjúság, VIVÁT Barátság, VIVÁT 

ALMAMATER.  

 

Jó szerencsét!   

 

Nagy Géza 
2020.12.22. 

 

 

Új nyakkendők 
 



 

Új bányász emblémás nyakkendők 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Egyelőre fekete és zöld színekben 

elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft 

 

 

 
 

 

 

 

OMBKE emblémás maszkok 
 

Új egyesületi emblémás maszkok 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft 

 

 
 

 

Elmaradt tagdíjak befizetése 
 

Sajnos Egyesületünk több tagja még nem 

fizette meg az esedékes tagdíját.  

 

Kérem, hogy tagdíj elmaradását lehetőleg 

banki átutalással szíveskedjen teljesíteni. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

 

Kérem, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját. 

 

  



 

1% felajánlása 
 

 

Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az 

idén is válasszák adó felajánlásuk 

kedvezményezettjének Közhasznú 

Egyesületünket, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha 

erre lehetőségük van, nyerjék meg erre 

ismerőseiket, munkatársaikat is.  

Adószámunk: 19815912-2-41 

 

 

Hírlevél 
 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

 

Hírlevél 

 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu

