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Köszöntjük hölgy tagtársainkat!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük
szerkesztőségünk nevében minden kedves
hölgy tagtársunkat!
Jó szerencsét!

Zelei Gábor
Fotó: MesterVirág https://viragkuldes.bolt.hu

Az első magyar bányamérnök nők
Sarolta
szülés-nőgyógyász
orvosnak.
Hazánkban jelentős számban csak 1910
után kerültek be nők az egyetemre. A nők
jogainak érvényesítését az 1919-ben alakult
Diplomás Nők Nemzetközi Szövetsége
segítette. A Műegyetemre az első
nőhallgatókat 1918-ban vették fel, összesen
négyet. Az első női mérnök pedig 1920.
március 8-án kapott oklevelet a
Műegyetemen. Pécsi Eszter (született
Pollák Eszter) 1915 és 1918 között a berlincharlottenburgi Technische Hochschule
hallgatója volt, majd 1919 februárjában
hazatért, és a budapesti Műegyetemen
fejezte be tanulmányait. Az első női
egyetemi tanárt 1930-ban nevezték ki.
1925-ben alakult meg az Egyetemet és
Főiskolát Végzett Nők Egyesülete, amely
elérte, hogy a nők is részt vehessenek
tudományos
konferenciákon,
megjelentethessék
tanulmányaikat,
bemutathassák alkotásaikat. Az egyesület

Elizabeth Blackwell 1849-ben szerzett
orvosi diplomát Amerikában, így ő volt az
első diplomás nő a világon. Az első magyar
diplomás hölgy Huggonai Vilma volt, aki
1879-ben az egyik svájci egyetemen kapott
orvosi diplomát, amelynek honosítása
itthon hosszú időbe telt (1897. május 14.).
Több mint 60 évi disputa után Ferenc József
1895. november 18-án kelt „legfelsőbb
elhatározása”, királyi leirata birtokában
Wlassics Gyula vallás- és közoktatási
miniszter 1895. december 19-én elfogadta,
hogy az egyetemek orvosi, bölcsészeti és
gyógyszerészeti karaira nők is felvételt
nyerjenek. Az eredeti tervezet még
valamennyi világi kart és a műegyetemet is
megnyitotta volna a nők előtt, de végül csak
három területen engedélyezték a nők
felsőfokú
tanulmányait,
felvételüket
kérvényezni
kellett.
Magyarországi
egyetemen először 1900. november 3-án
adtak ki diplomát hölgynek, Steinberger
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1935-től 1939-ig megjelentette a Magyar
Női Szemle című folyóiratot, amely – más
nőknek szóló lapoktól eltérően – a nők
tudományos, közéleti és
kulturális
tevékenységeit
mutatta
be.
Magyarországon csak 1948-ban nyílt meg
az összes egyetem a nők előtt.
Az 1735-ben Selmecbányán megalapított
Bergshule – Alma Mater – történetében
számtalan
szervezeti-,
névés
helyszínváltás történt. A mai értelemben
vett bányamérnökképzés 1872-ben alakult
ki, különválva a kohászati képzéstől.
Ezután már csak rövid vas- és fémkohászati
enciklopédiákat hallgattak a bányászok. Ez
az egységes bányamérnökképzés az 1940es évek végéig működött: az 1947/48.
tanévben indult a bányakutatómérnöki
tagozat 12 hallgatóval. Az 1949/50.
tanévben végez az utolsó évfolyam, amely
az egységes bányamérnöki tanterv szerint
tanult. A bányakutatómérnöki tagozaton
csak két évfolyam indult, majd az itt
szerzett tapasztalatokat hasznosítva az
1951/52. tanévvel bevezették az első, a
képzés erőteljes szakosodásán alapuló
reformtantervet. Ekkor a következő szakok
indultak:
bányamérnöki
művelő,
geológusmérnöki,
olajmérnöki
és
geofizikusmérnöki. Ezekhez csatlakozott az
– az 1949/50. tanévtől induló első
évfolyamával – a kezdettől önálló
szervezetű földmérőmérnöki szak. Az
alapfelfogás szerint az ősi selmeci, soproni
és miskolci Alma Mater bányászati
kurzusán végzett minden szakember
bányamérnöknek tekintendő abban az
értelemben, ahogyan ez a fogalom annak
idején évszázadokkal ezelőtt kiformálódott.
Amikor is bányászaton kívül semmilyen
más nagyipar nem létezett még, s ezt az
egyedülálló hatalmas szervezetet úgy kellett
működtetnie az akkori bányamérnöknek,
hogy a bányászaton-kohászaton kívül

vezetnie, terveznie és kiviteleznie kellett az
építési, gépészeti, vegyipari, faipari és
erdészeti,
az
üveggyártási,
stb.
munkálatokat. Továbbá, irányítani kellett a
kincstári bányászatot kiszolgáló hatalmas
uradalmak gazdálkodását is.
Az első magyar bányamérnök nők a
Miskolcon 1949-ben megalakult Nehézipai
Műszaki Egyetem (1952 és 1955 között
Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki
Egyetem) Bányamérnöki Karán végeztek
1953-ban (68 évvel ezelőtt):
• 1045.
sorszám
Betkó
Éva
földmérőmérnöki szak
• 1072. sorszám Koós Magdolna
földmérőmérnöki szak
• 1083. sorszám Mogyoróssy Katalin
bányaművelőmérnöki szak
• 1093. sorszám Pollhammer Telkessy
Márta geofizikusmérnöki szak
• 1111. sorszám Szergienkova Dér
Zsuzsa olajmérnöki szak
• 1112. sorszám Szikszay Rózsa
földmérőmérnöki szak
• 1127. sorszám Wlassits Ottilia
földmérőmérnöki szak
Mára már megvalósult a jogegyenlőség az
egyetemeken,
évek
óta
csaknem
ugyanannyi nőt vesznek fel, mint férfit, sőt
egyes szakok – például a bölcsészet, a
tanárképzés – elnőiesedtek, és magas a nők
aránya a társadalomtudományi karokon is.
Alacsony viszont a diplomás nők száma a
közgazdász, a természettudományos és a
műszaki
területen,
különösen
az
informatikus hallgatók között volna jó
egyre több lányt látni hazánkban.
Cultura, a kulturális magazin 2015. november 18.,
Országgyűlési Könyvtár 2020. november 18.,
Magyar bányamérnökök (1876-1999) Miskolci
Egyetem Könyvtára 1999.

id. Ősz Árpád
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FÖCIK Hírek

Az Oxfordi Egyetem megoldását – A
short yet content-rich digital field trip –
a
DigiEduHack2020
világverseny
szervezői beválogatták a 12 legjobb
megoldás közé, melyekre március 28-án
20:00-ig (közép-európai idő) lehet
szavazni.

A Miskolci Egyetem DigiEduHack2020
kihívása a globális legjobb 12 között!
Kérjük, hogy szavazz!!!

A Miskolci Egyetem DigiEduHack2020
kihívása a globális legjobb 12 között!

A szavazás menete:

Szavazz az Oxfordi Egyetem csapatának
megoldására!

• A szavazáson 13 évnél idősebbek
vehetnek részt,

A DigiEduHack2020 világversenyre a
Miskolci Egyetem a virtuális geológiai
terepgyakorlat ötletével hirdetett meg egy
kihívást, amelyet 2020 novemberében hat
csapat fogadott el és vett részt a feladat
megoldásában. A kihívást a Miskolci
Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete –
nemzetközileg
jegyzett
szakértők
közreműködésével – szervezte fiatal
geológusokból álló csapatok számára.

• A szavazáshoz regisztrálni kell az ENSZ
Unite Ideas felületén,
• Egy regisztrált szavazó több megoldást is
támogathat és a határidőig vissza is
vonhatja a szavazatát,
• A regisztráció útmutatója és a szavazás
reszletes
feltételei
a
https://digieduhack.com/en/storiesinsights/digieduhack-2020-how-to-vote
címről érhetők el.

A
feladat
egy
virtuális
földtani
terepgyakorlat koncepciójának kialakítása
és módszertani, valamint technikai
részleteinek
megtervezése
volt.
A
DigiEduHack
verseny
szelleméhez
illeszkedve a fő feladat a virtuális
terepgyakorlathoz alkalmazható digitális
megoldások megtalálása és bemutatása
volt, beleértve a virtuálisan elvégezhető
méréseket, adatfeldolgozást és
3D
megjelenítést.

Kérjük támogasd szavazatoddal a Miskolci
Egyetem kihívására adott megoldást!
Regisztrálj
a
https://ideas.unite.un.org/digieduhack/Page
/Home honlapon keresztül és támogasd a
#2815 sorszámú megoldást!

A verseny nemzetköziségét mutatja, hogy a
megoldásokat bemutató online ülés
november 13-án délután végül öt
kontinensről hozta össze a résztvevőket. A
kihívást az Oxfordi Egyetem csapata nyerte,
a zsűri ugyanakkor értékelésében kiemelte,
hogy mindegyik csapat olyan értékes és
innovatív megoldásokat mutatott be,
amelyek remekül használhatók a jövőben a
földtudományok oktatásához.

A Miskolci Egyetem részvételét a
DigiEduHack2020 versenyen az EIT
RawMaterials támogatta, az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet
finanszírozásában.
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I. Kárpát-medencei
Természettudományi Verseny 2021.

A VERSENY SZERVEZÉSÉVEL ÉS
LEBONYOLÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, a
FÖCIK
honlapján
www.focik.hu
olvashatók.

A regisztráció határideje 2021. április
15.

A versenyt a FÖCIK tagegyesületei
földrajz–földtan
témakörben
magyarországi
és
külhoni
magyar
anyanyelvű középiskolák 9–13. évfolyamos
tanulói számára hirdeti meg egy
kategóriában. A verseny online fordulóira
és a Kárpát-medencei döntőre a FÖCIK
központi
feladatlapokat
készít
a
versenykiírásban megadott forrásokra és
szakirodalomra, illetve a középiskolai
ismeretanyagra támaszkodva.

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Kérjük buzdítsák az ismeretségükbe tartozó
9-13. osztályos diákokat, valamint
tanáraikat, hogy vegyenek részt a
Földtudományi
Civil
Szervezetek
Közössége versenyén!
Letölthető versenykiírás
A VERSENY KIÍRÓJA ÉS RENDEZŐJE:
Földtudományi
Civil
Szervezetek
Közössége továbbiakban: FÖCIK

A VERSENY ÖT FORDULÓBÓL ÁLL:
1. Élettelen természeti értékeink: Kő
kövön megmarad kőzetburokkal
(belső erők, földtan, földtörténet,
geofizika és bányászat stb.)
kapcsolatos feladatok
2. Nemcsak
térkép
e
táj
térképészettel, geoinformatikával,
tájföldrajzzal, a külső erők
felszínformálásával és barlangokkal
kapcsolatos feladatok
3. Az időjóslástól a klímaváltozásig
légköri
jelenségekkel,
meteorológiával, klimatológiával,
vízrajzzal,
a
földrajzi
övezetességgel és a vonatkozó
természettudományi ismeretekkel
kapcsolatos feladatok
4. A Kárpát-medence csodás tájai.
Csoportfeladat,
melyben
a
versenyző csapatok fel lesznek
kérve, hogy készítsenek egy
legfeljebb 1 perces „fiatalos”
bemutatkozó filmet és egy 4 perces
kisfilmet
a
földrajzi/földtani
környezetük bemutatásáról. A
kisfilmek címe: „A Kárpát-medence
csodás tájai és a saját település vagy
tájegység neve”. A csapatok által
benyújtott
versenyfilmeket
a

A VERSENY VÉDNÖKE: UNESCO
Magyar Nemzeti Bizottság
SZAKMAI
EGYÜTTMŰKÖDŐK:
Magyar Földmérési, Térképészeti és
Távérzékelési Társaság, Magyar Földrajzi
Társaság,
Magyar
Geofizikusok
Egyesülete, Magyar Hidrológiai Társaság,
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat,
Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar
Természettudományi Társulat, Magyarhoni
Földtani Társulat, Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
SZAKMAI PARTNEREK: MTA Könyvtár
és Információs Központ, Számítástechnikai
és Automatizálási Kutató Intézet
TÁMOGATÓK:
Nemzeti
Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal; Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat; Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar;
MOL Nyrt; CSFK Geodéziai és Geofizikai
Intézet (a
leendő
Földfizikai
és
Űrtudományi Kutatóintézet)
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Szervezők a FÖCIK honlapján
közzé kívánják tenni.
5. Döntő
Fizikai
jelenléttel
megrendezésre kerülő forduló

megoldásához az online felületen az adott
hét csütörtök 0 órától péntek éjfélig lesz
lehetőség. A fordulók feladatsorának
megoldására az adott feladatsortól függően
45–90 perc áll rendelkezésre. A feladatsor
kitöltését csak egyszer lehet elkezdeni, de
az egyes kérdésekre a választ a kitöltési idő
befejeződéséig
vagy
a
feladatsor
beküldéséig akár többször is lehet
módosítani.

REGISZTRÁCIÓ: Minden, a versenyen
részt vevő csapatnak az első fordulót
megelőzően regisztrálnia kell a FÖCIK
honlapján az ott leírt útmutató szerint. A
nevezés
ingyenes.
A
csapatok
regisztrációját 2021. február 15. és 2021.
április 15. között várjuk. Határidőn túli
regisztrációra nincs lehetőség!

A
FORDULÓK
IDŐPONTJAI:
1. forduló: 2021. április 24–30.
2.
forduló:
2021.
május
01–07.
3.
forduló:
2021.
május
08–14.
4. forduló: A kisfilmek feltöltési határideje:
2021.
május
28.
Döntő a „Geoforgatag” időpontjához
igazítva, 2021. novemberében kerül
megrendezésre.
Helyszíne: Budapest, a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat Stefánia úti „Art Geo”
palotája.
A Döntőben részt vevő határon túli
csapat(ok) utazási és szállás költségeit a
Szervezők állják.

A
VERSENY
ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓJA:
A
Föld
Napja
rendezvényen kerül sor a Verseny
ünnepélyes, sajtónyilvános megnyitására
2021. április 23-án a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat Stefánia úti „Art Geo”
szecessziós palotájában (Budapest, XIV.
ker. Stefánia út 14.).
A Föld Napja rendezvényre és a Verseny
megnyitójára a FÖCIK honlapján lehet
regisztrálni. A részvétel díjtalan, az utazás
egyénileg történik, ehhez a Szervezők nem
tudnak támogatást biztosítani.

A VERSENY ISMERETANYAGA: Mind
az online fordulók, mind a döntő a megadott
forrásokra, szakirodalomra, illetve a
középiskolai ismeretanyagra támaszkodik.

CSAPATOK:
Egy-egy csapatot 3 diák alkot, akiknek
felkészítését felkészítő tanár támogathatja.
A diákok 9–13. évfolyamos tanulók
lehetnek.
A felkészítő tanárok nem vehetnek részt a
feladatsorok megoldásában. A verseny
során a csapatok – indokolt esetben –
egyszer
cserélhetnek
maximum
1
csapattagot
a
Versenybizottság
engedélyével.

A
VERSENYFILMEK
MŰSZAKI
PARAMÉTEREI:
fájlformátum: mp4 vagy mov, képarány:
4:3 vagy 16:9, tájolás: fekvőkép
felbontás: minimum HD (1280×720),
maximum full HD (1920×1080), képkocka
szám: minimum 30, maximum 60 fps.
FELADATOK
PONTOZÁSA:
Az online fordulók során egy-egy feladatlap
megoldásával, illetve a kreatív feladattal
elérhető maximális pontszám 50−50 pont,
összesen tehát 4×50, azaz 200 pont.
A 12 csapatos Döntőbe a legmagasabb
pontszámot
elérő
tizenegy
csapat
automatikusan bekerül. Amennyiben a
legjobb 11 csapat között van határon túli
csapat, úgy a legjobb 12.-kel egészül ki a

AZ
ONLINE
FORDULÓK
STRUKTÚRÁJA:
Minden forduló két szakaszból áll: a
felkészülésből és a feladatkitöltésből.
A felkészüléshez a felkészítő anyagok az
aktuális forduló teljes időszaka alatt, a
forduló kezdetétől a végéig (szombat 0
órától a következő péntek éjfélig) lesznek
elérhetőek. A feladatok kitöltésére,
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döntő, különben a legjobb határon túli
csapattal.
A
döntőbe
kerülésnél
pontegyenlőség esetén a versenyfilmre
kapott magasabb pontszám dönt. Az online
fordulókon való részvétel feltétele a stabilés széles sávú internetes kapcsolat, az
online fordulók során bekövetkező műszaki
problémák nem képezik jogorvoslati
lehetőség alapját. A csapatok „tiszta lappal”
indulnak a döntőben, tehát a kvalifikációs
fordulók során szerzett összpontszám, vagy
az ott elért sorrend nem kerül
figyelembevételre.
Az eredmények mindvégig nyilvánosan
követhetőek lesznek, a feladatsorok
megoldókulcsa is elérhetővé válik az egyes
online fordulók után 5 munkanappal. Az
online fordulók végeredménye és a döntős
csapatok névsora június 11-én kerül
kihirdetésre.

elért csapatok az adott tagegyesület vagy
támogatóink különdíjában részesülnek.
KAPCSOLAT:
szakmai kérdésekben: szakmai@focik.hu
szervezési
kérdésekben:
szervezesi@focik.hu
JOGI
KITÉTELEK:
A Szervezők a COVID-19 pandémiával
kapcsolatban fenntartják a jogot, hogy a
kiírás feltételeit, időpontját vagy a döntő
személyes
megjelenéssel
kapcsolatos
kitételét megváltoztassák. A Szervezők
mind a regisztráció, mind a verseny során a
GDPR előírásokat maximálisan figyelembe
fogják venni. A csapatok a nevezésükkel
hozzájárulnak, hogy a versenyfilmeket a
Szervezők
a
FÖCIK
honlapján
közzétegyék.
A
Szervezők
a
rendszeradatokat folyamatosan figyelik és
értékelik. Esetleges visszaélések észlelése
esetén a Versenybizottság az adott csapatot
kizárja. A csapatok a nevezésükkel a
versenyfeltételeket elfogadják.

A VERSENY DÍJAZÁSA A DÖNTŐN
az első helyezést elért csapat tagjai és a
felkészítő tanáruk fejenként 100 ezer Ft,
összesen 400 ezer Ft összértékű
elektronikai utalványban,

SZERETETTEL VÁRJUK A NEVEZŐ
ISKOLÁKAT,
TANÁRAIKAT
ÉS
DIÁKJAIKAT.

a második helyezést elért csapat tagjai és a
felkészítő tanáruk fejenként 75 ezer Ft,
összesen 300 ezer Ft összértékű
elektronikai utalványban,

Jó felkészülést és sikeres versenyzést
kívánunk!

a harmadik helyezést elért csapat tagjai és a
felkészítő tanáruk fejenként 50 ezer Ft,
összesen 200 ezer Ft összértékű
elektronikai utalványban,

Budapest, 2021. február 1.

a legjobb kisfilmet elkészítő döntős csapat
tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 25
ezer Ft, összesen 100 ezer Ft összértékű
elektronikai utalványban,

Zelei Gábor
okleveles geofizikus mérnök, a FÖCIK
elnöke

az egyes FÖCIK tagegyesületek és
támogatóink
tematikájához
köthető
feladatokban legmagasabb összpontszámot

6

Héjjas István: KLÍMAVÁLTOZÁS és MEGÚJULÓ ENERGIÁK

sorrendjében, globális szinten ismerteti. A
világtendenciák mellett hazai adatokra,
példákra támaszkodva ad könnyen érthető,
befogadható ismereteket az olvasónak.
Bemutatja azt a politikai folyamatot is,
amelynek részeként a környezetvédelmet
klímavédelemmé hamisították. Számba
veszi civilizációnk energiaszükségleteit,
azok kielégítési módját. Kritikai szellemben
tárgyalja a megújuló energiák lehetőségeit
az energiaellátásban, bemutatva, hogy a
„megújuló” energiák irreális mértékű
növelése nem csupán értelmetlen és
hatástalan pótcselekvés, de több kárt okoz,
mint hasznot.
Kissé részletesebben mutatja be a
vízenergia szerepét és lehetőségeit, amit az
indokolhat, hogy -történelmi távlatból,
hazai példán- ebben érhetők tetten
látványosan
és
közérthetően
a
„környezetvédelembe” csomagolt politikai
szándékok és beavatkozások.
A
kívánatos
változások
megalapozásához szükséges a társadalom
széles körének valós ismereteken alapuló
tájékozottsága. A változásokat nem „okos”
eszközökkel, hanem okos társadalommal
lehet elősegíteni. Ehhez nyújthat segítséget
ez a közérthető könyv.

Klímakatasztrófa fenyegeti az
emberiséget! Vészhelyzet van! És ezért mi
magunk vagyunk felelősek, mi emberek,
főleg azzal, hogy túl sok széndioxidot
bocsátunk ki. Ezt halljuk naponta TV-ben,
rádióban, olvassuk az újságokban és az
Interneten.
Valóban vészhelyzet van? Indokolt az
emberekben egyszerre pánikot is és
bűntudatot is kelteni? Nem lesz ebből
egyszer még baj?
Ami az emberiséget fenyegető
kockázatokat illeti, az aggodalom indokolt,
ennek azonban semmi köze az éghajlat
évmilliók
óta
zajló
szakadatlan
változásához, sem pedig a széndioxidhoz.
Az igazi kockázat az, hogy a rohamosan
növekvő létszámú emberiség gyorsuló
ütemben pazarolja a rendelkezésre álló
természeti
erőforrásokat,
miközben
hatalmas
mennyiségben
bocsát
ki
egészséget és környezetet károsító
anyagokat a levegőbe, a talajba és az
élővizekbe.
A könyv tényekkel alátámasztva
mutatja be, hogy a levegőben éppen csak
nyomokban jelenlévő, színtelen, szagtalan,
láthatatlan,
egészségre
ártalmatlan
széndioxid
nem
káros,
hanem
nélkülözhetetlenül hasznos komponense a
levegőnek, nélküle minden élet elpusztulna
a Földön.
A könyv az emberiség valódi kockázatainak
áttekintése
és
az
éghajlatváltozás
földtörténeti
összefoglalása után
a
klímaelméleteket
kialakulásuk

A könyv megvásárolható a
Püski Könyvesházban,
Budapest, 1013 Krisztina körút 26.
Könyvrendelés: puskikiado@gmail.com
Horn János
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Tiszántúliak Társasága
először
elhangzott
a
Tiszántúliak
Társasága elnevezés. Itt számoltam be
arról, hogy (alapszabályban nem fellelhető
módon), 13 fővel megalakítottuk a
Fémkohászati Szakosztály, Kecskeméti
helyi Szervezetén belül a Tiszántúliak
Társaságát (TT). Elkészítettük a csoport
korsóját, melyet minden résztvevő
ajándékba kapott. A korsó a csatolt fotón a
többi „relikviánkkal”, kitűzőinkkel együtt
látható.

Ebben a bezártságban, melyet a
pandémia okoz, felüdülés visszagondolni az
eseményekkel teli évekre. Úgy gondoltam
bemutatom, hogyan is zajlott az egyesületi
élet az elmúlt 15-20 évben (és előtte) a
Tiszán-túlon.
Rendszerváltás előtt az OMBKE
egyik legnagyobb támogatója volt a Magyar
Alumíniumipari
Tröszt.
A
Hódmezővásárhelyi Fémipari Vállalat
(Mindszenti Gyáregységével) a MAT egyik
készárú gyára lett. 1980. december 12.-én
Várhelyi Rezső akkori OMBKE elnök
kérésére Dánfy László felkereste a
vállalatot, hogy helyi szervezet lérehozását
kezdeményezze. Rövidesen megalakult a
csoport, melynek elnöke Földvári Sándor
Igazgató, titkára Balázs János technológus
lett. Létszáma (mindszentiekkel együtt)
megközelítette a 60 főt. Mozgalmas
egyesületi élet folyt. Több napos szakmai
tanulmányutak során meglátogattuk a
környező országok profilba vágó üzemeit,
ápoltuk a magyar lakta területekkel a
barátságot. Szakmai kirándulásokhoz a
vállalat biztosította a buszt.
A privatizációval széthullott a
vállalat, megszűnt az alapszervezet. Néhány
ragaszkodó tag „átigazolt” a Dánfy László
elnök
vezette
Kecskeméti
helyi
Szervezetbe, mely az Alföld (és Tiszán-túl)
alumínium
feldolgozással
foglalkozó
üzemeit fogta össze, és tartotta az
egyesületben. A mindszenti gyáregység
METALUCON Kft. néven önálló egységgé
alakult. Asztalos Géza /néhai/ igazgató
lehetővé tette, hogy munkatársai részt
vegyenek az egyesület szakmai életében. A
Kecskeméti helyi Szervezet égisze alatt 2-3
évente szakmai napokat rendeztünk a
régióban. További volt egyesületi tagot
sikerült újra bevonni a munkába. Néhány
hódmezővásárhelyi, szegvári, csongrádi
(más területen dolgozó) kohászt (gépészt) is
„hadrendbe állítottunk”.
Tizenöt évvel ezelőtt a X. jubileumi
szakestélyt tartottuk a régióban, amikor

Relikviáink

Szakmai fejlődésünk céljából az
alábbi üzemeket, cégeket látogattuk meg:
ALUCON Kft. (a Hódmezővásárhelyi
Fémipari Vállalat jogutódja). VilleroyBoch Kft. Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft.
Garai Porcelán Manufaktúra, (ahol Csutak
István
mosonmagyaróvári
tagtársunk
korsóformázó tudományát mutatta be),
SÜD-BAU Kft. Altherm Kft. (ahol Sarusi
Kis József /néhai/ tulajdonos a megújuló
energia előállításáról tartott előadást)
/Hódmezővásárhely/; Metalucon Kft. (a
gyártó csarnokban mazsorett csoport
fogadta a delegációt) /Mindszent/; Tóth Kft.
/Sándorfalva/;
Alukonstrukt
Kft.
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kóstolás során vezető helyen vizsgázott a
sárga dinnye pálinka. Borozgattunk a
mindszenti Vass Öntödében, melyet néhai
tagtársunk
Vass
Sándor
vezetett.
Ásotthalmon (erdészekkel együttműködve)
megkoszorúztuk Kis Ferenc erdőmérnök
kopjafáját (lásd fotó), majd Guler István
saját építésű kastélyában egy öntöttvas
kályha gyűjteményt tekintettünk meg.

Continentál AG. ContiTech Rubber
Industrial Kft. (gumigyár); ELI-ALPS
Lézer Kutató Intézet, Szegedi Öntöde Kft.,
Finom Öntöde /Szeged/.
Szakmai napokra meghívtunk nem
tag, de érdeklődő kollégákat is. Egyesületen
belül általános volt mosonmagyaróvári,
székesfehérvári budapesti és kecskeméti
tagtársaink
megjelenése.
Rendszeres
vendégeink voltak egyesületünk és
szakosztályunk elnökei, titkárai (lásd a
fotót!).

Jó étvágyat, egészségünkre!

A
több
naposra
tervezett
találkozókon sikerült néhány helyi
nevezetességet is megtekinteni. Mártélyon,
műhelyében fogadott bennünket /néhai/
Nagy István fafaragó. Ő készítette az
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark fa
épületelemeit és szobrait. Megajándékozott
bennünket egy általa faragott OMBKE
címerrel, mely budapesti székházunkban
most is megtekinthető. Az alkotásokat más
alkalommal a helyszínen is körbejártuk. A
Feszty-körkép megtekintése után a
rotundában érdekes beszámolót hallottunk
Göbölös
Antaltól
a park fáinak
telepítésekor felmerült problémákról.
Látogatást tettük -szakmai vezetésselKözép-Európa első vasbeton víztornyában
Szegeden. Jártunk a Pick Múzeumban, a
Füvészkertben és az AGORÁ-ban (ahol
bemutatták az első magyar robotot -Katicátműködés közben). Hódmezővásárhelyen az
Emlékpont Múzeumot látogattuk meg.
Szegváron egy működő szélmalmot és a
Gyenes féle pálinkafőzdét néztük meg,

Kis Ferenc kopjafája

Fürödtünk Makón a Hagymatikumban,
Orosházán a Gyopárosi Thermálfürdőben
és Cserkeszőlőn. Túráztunk a mártélyi holtTisza partján. A TT tagjai a település
közösségi rendezvényein is képviselték
egyesületünket
(Mindszenti
Napok,
Fémiparos találkozó, Katalin bál). Közös
nyaralásokon vettünk részt (Erdély,
Horvátország).
A Szakmai Nap résztvevőit mindig
fogadta és köszöntötte Mindszent, Szegvár,
Mártély polgármestere. (A mártélyi
polgármester
asszonnyal
vívott
sörpárbajban /néhai/ Ferenc István
mosonmagyaróvári
vendégünk
alul
maradt). Az első nap mindig hangulatos
szakestéllyel -álltalában Mindszentenzáródott. Mi tettük rendszeressé, hogy
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A hivatalos részt élő zenés mulatság, tánc
követte. Egyik helyszínünk -a Mindszenti
Halász Csárda- a kompjáratnál üzemelt. A
révészekkel bevitettük csapatunkat a Tisza
közepére, majd (Petőfit idézve): „Pihen a
komp kikötötték…” rajta zajlott a vacsora
előtti pálinkázás (lásd fotó).

szakestélyeinken részt vehessenek (pogány)
hozzátartozók, és érdeklődő (nem tag) volt
munkatársak is. Mindig voltak erdész (csak
Beliczai István erdőmérnököt említem meg
név szerint, aki keresztapa szerepet is vállalt
(lásd fotó!)) vendégeink is.

Keresztelő

Pohárköszöntő a tiszai kompon

Vacsora előtt érdekes műsorral
(népdalénekes,
tánccsoport,
SALSA
táncpár, hastánc) is kedveskedtünk a távoli
egyesületektől
érkező
tagtársaknak,
vendégeknek. A Szakestély színvonalát
neves /vezető/ személyek jelenléte emelte.
A vezető tisztségeket mindig vendégeink
nyerték el (csak néhány példát említek).
Elnök Dánfy László. A komoly pohár Dr.
Tolnay Lajos vagy Dr. Nagy Lajos
egyesületi elnökök tiszte volt (lásd fotó),
akiknek jelenlétét itt is megköszönöm).

Kipróbáltuk Mindszenten a Birka
Csárdát, a Gyümi Vendéglőt, Mártélyon a
Bütyök Csárdát, a Hédi Sörözőt és
Szegváron a Castellum Fogadót.
Kiemelkedően jó a kapcsolatunk a
Mosonmagyaróvári
Regionális
Szervezettel, a Székesfehérvári helyi
Szervezettel,
a
budapesti
LEAN
Szakcsoporttal, és az OEE Kecskeméti
helyi Csoportjával. Együttműködünk a
rendezvényeinket támogató gazdálkodó
egységekkel. Tevékenységünk nem önálló,
része vagyunk a Kecskeméti helyi
Szervezetnek.
Záró gondolat előtt had emlékezzek
meg magalakulásunk óta eltávozott
tagtársainkról: Vass Sándor, Bánfi János,
Rajos Tibor, Forrai Imréné (Csöre). Akik
búcsúztatóján
részt
vettünk,
rendezvényekhez kapcsolódóan sírjukat
meglátogatjuk.
Alig várjuk, hogy –maszkmentesenújrakezdhessük félbemaradt munkánkat.

Komolypohár

Mindszent, 2021.03.06.

A vidám poharat legtöbbször Kiss
Csaba „ürítette”. A nótákat Csurgó Lajos
intonálta. A támogató cégek vezetői
jelenlétükkel tisztelték meg egyesületünket.

Széll Pál a.: Izaura;
Fémkohászati Szakosztály, Kecskeméti
helyi Szervezet, titkár; TT, vezető
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Tisztelet a Hősöknek
1848-49.

Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály
vezetősége régóta tart ünnepi ülést a
természet
megújulásának
tavaszi
időszakában, mintegy kapcsolódva a
reformkori Magyarországnak a Habsburg
Birodalmon
belüli
alkotmányos
megerősödéséhez vezető 1825-1848 közötti
törekvések nevezetes történéseihez. Mint
tudjuk, ezekre a törekvésekre hatással
voltak az időszak országgyűlései és az
Európán
végig
söprő
forradalmi
megmozdulások is.
Nálunk mind ezek az 1848. március 15.-i
pesti forradalomban, majd a Habsburg
Dinasztia által csalárd módon kiprovokált
Szabadságharc eseményeiben jelentkeztek.
Az Ünnepi Üléseken előadóink jóvoltából
részletesen elemzésre kerültek a társadalmi
és gazdasági mozgató rugók, melyek során
mindig kiemeltük a korszak nagyjainak és
szakmáinknak közreműködését a kívánt
célok elérését illetően.
2020-ban a Nemzeti Összetartozás Évében
a Covid-19 vírusjárvány megakadályozta az

ülés megrendezését. Készültünk az ez évi
összejövetelünkre, de most is el kellett
halasztani a személyes találkozót a
vészhelyzeti intézkedésekkel összhangban,
pedig a 2021-es évet a Nemzeti Újjászületés
Évének tekintettük, amely különösen
időszerű lett volna a nemzetgazdaság
újraindítása érdekében.
Emlékeztünk a forradalomra, a résztvevők
alkotmányos küzdelmére, az első felelős
magyar minisztérium megalakulására.
Kossuth Lajosra, gr. Széchenyi Istvánra, V.
Ferdinánd
királyunk
lemondatására,
Habsburg István nádor megfutamodására, a
horvát bán hitszegésére, a pákozdi és ozorai
csaták győzteseire, gr. Batthyány Lajos
miniszterelnök személyes tragédiájára, a
téli és tavaszi hadjáratokra, majd a Szent
Szövetség
hatalmainak
a
magyar
alkotmányos
függetlenséget
megakadályozó ellentámadására, a császári
bosszú embertelenségére. Közben sorra
vettük Montecuccoli tábornok elhíresült
mondása szerint a függetlenségi harchoz
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szükséges
pénzügyi
intézkedések
bevezetését, a pénzügyminisztériumban
dolgozó bányamérnökök Péch Antal, Ballus
Zsigmond körmöcbányai sikeres nemesfém
és pénzverési eszköz megmentő munkájáról
is. A pénz és még kétszer a pénz szükséges
a háborúhoz, mert a honvédkatonáknak nem

csak paripa, hanem a fegyver is kellett a
sikeres akciókhoz.
Itt jutottunk volna el egy a napóleoni
háborúk
során
fontossá
vált
fegyvernemhez, a tüzérségről történő
megemlékezéshez,
amely
a
hazai
ágyúgyártás történetét is elemzi a
lehetőségek tükrében.

A függetlenségi harcok kitörésekor a
magyar hadügyi kormányzatnak mind a
gyalogság, mind a lovasság esetében voltak
reguláris és honvéd egységei. Egyedül a
tüzérség volt teljes idegen irányítás alatt. Az
V. tábori tüzérezred zömében osztrák és
cseh katonákból állt 60 löveggel, a császári
tisztek által vezetett várakban 1500 löveg
volt tartalékkal együtt. A tábori lövegszám
236 db volt. A tüzérségi állományból 250 fő
átlépett a honvéd haderőbe, míg 800-an
hadifogolyként dolgoztak tovább.

Kiss Károly ny. cs. és kir. ezredes
vezetésével, aki egyben tagja volt a Magyar
Tudós Társaságnak, a nemzetőrségből 10
zászlóaljnyi „rendes nemzeti katonaság”
alakult. Ő adta először a „honvéd” nevet a
katonáknak és összeállította a honvédsereg
öt füzetből álló „Nemzeti Őrsereg kötelező
szabályai” szabályzatot. Ugyanő, Móga
János pesti városparancsnok engedélyével
elkezdte a honvéd tüzérség kiképzését
mérnökökből, diákokból és értelmiségi
fiatalokból. A Váci úton beindította az
ágyúöntődét és a lövegcső öntést.
Lőgyakorlatokat tartott a Rákos-mezőn. Az
Újépületben hadianyaggyárat létesített.
Gr. Andrássy Gyula honvéd lovastüzér
ütegparancsnok, a későbbi második felelős
magyar miniszterelnök, majd közös
külügyminiszter, Pákozdnál támadást
vezetett egységével a horvát balszárny
ellen.
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Sztrimbulyban (Kohóvölgy, Belső Szolnok
vármegye) Böhm János NagybányaKereszthegyi bányagépész volt az első
sikeres ágyúöntő, aki 2 db. 6 fontos fúrt
rézlöveget készített. Nagybánya volt az
alapanyag előkészítő és gyűjtő település.
Érdekes hír volt a korabeli Alföldi
Hírlapból, hogy Baja városa is ide szállítatta
harangjait. Micsoda logisztikai teljesítmény
ez abban az időben? Idézet a cikkből: „A
bajai harangok nemcsak imára hívnak,

hanem mint tízfontos ágyúk készen
vannak
a
magyar
szabadság
megvédésére, hirdetésére…”
Székelyföldön Magyarhermányban majd
Kézdivásárhelyen Gábor Áron és Túróczi
Mózes vezetésével jöttek létre az ágyúöntő
műhelyek. Kézdivásárhelyen a „székely
hadiröppentyű” gyártása is elindult szintén
Gábor
Áron
felügyeletével,
aki
Nagyváradon
sajátította
el
a
mesterfogásokat.

Resicabánya és Ruszkabánya a helyszíne
Maderspach Károly öntöttvas tarack
gyártásának, aki 1849-ben, a feleségét ért
osztrák gyalázat miatt, az egyik tarack elé
állva öngyilkosságot követett el.
A hazai ágyúgyártás előzményei a
városokban keresendőek, ahol az adózás
egyik tárgya az ágyöntéssel történő
teljesítés volt. (1354 Pozsony Püxen-hof
ágyú öntöde, kőgolyókészítéssel és sárgaréz
bombagyártással, Buda, Bártfa, Kassa,
Szeben, és Brassó még jelentősebbek.)
1453-ban Mátyás fekete serege számára és

II. Mohamed szultán számára Erdélyben
Orbán mester öntött ágyúkat és a faltörő
óriás ágyút Konstantinápoly ostromához. I.
Rákóczi György erdélyi fejedelem
Sárospatakon és Gyulafehérváron létesített
ágyú és harangöntödéket, 1631-1672 között
több tucat ágyút öntöttek.
1711-ben a Szatmári béke pontjai szerint
Magyarországon
megszüntették
az
ágyúgyártást, maradt a harangöntés. Az
ágyúkat a várakból Bécsbe szállították és
harangokat öntöttek belőlük.
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A selmeci akadémiai ifjúság szerepe a forradalmi időkben
Kitűzték a magyar, német és „szláv” zászlót
a szabadság, egyenlőség, testvériség
nevében az „Arany Bányamécses”
fogadóra. Cseh-morva bányamunkások
ellenmozgolódását
Beniczky
Lajos
kormánybiztos, a „szlovákok hercege”,
lecsillapította 1848. április 29.-én. Gr.
Wickenberg
vezetésével
fegyveres
hallgatói
őrség
alakult
Selmecen.
Jendrassik Miksa érvelt a magyar trikolor
elsőbbsége mellett. 133 osztrák és cseh burs
elhagyta Selmecet.
1848 késő őszén hallgatói nemzetőrség
alakult a városban. 500 selmeci bányász
Budát erősítette. 1848. december 8.-án a
selmeci hallgatói tüzérség Strobl Alajos
vezetésével, Trencsénynél megfutamította
Hurbán Felvidékre betörő csapatát. Görgey
Artúr kiürítette a felvidéket 1849.
januárjában. Február 9.-én, császári

fennhatóság alatt, újra indult az oktatás.
1849. március 14.-én újra honvéd csapatok
voltak Selmecen. Az oktatást nem indították
újra. A hallgatók ismét fegyveresen
küzdöttek a hazáért.
A császári hatóságok Ritterstein Ágoston
akadémiai igazgatót elbocsátották és 2 évre
bebörtönözték. Adrianyi János és Lázár
Jakab oktatókat felfüggesztették. Christian
Doppler a zaklatások miatt Prágába
költözött.
1850. január 2.-án az oktatás újra indult
német nyelven. A hallgatókat igazolásnak
vetették alá, hogy nem vettek részt a
„lázadásban”.

Dánfy László Andor
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„Valóban ünnep volt.”:
a selmeci akadémisták március 15-ei ünnepsége
Selmecbánya és a főiskola száz-százhúsz
évvel ezelőtti életképeit ismertető sorozat
mostani
részében
az
akadémisták
segítségével programszerűen felidézzük az
– akadémiai helyszíneket és a részleteket
tekintve jól dokumentált, 1 ezért más évek
kapcsán is mintának tekinthető – 1904.
március 15-ei ünnepet. Képzeletben álljunk
az ünneplő selmeciek közé és az akadémiai
ifjúsággal mi is „méltóképpen áldozzunk e
nagy nap emlékének.”

ugyanolyan
szorgalomra
a
munkaeszközök megszerzésében,
mint amily erős elhatározással
kívánjuk majdani közpályánkon
szolgálni az édes hazát!” Az ünnepi
beszéd után
2.3. a köri énekkar „Fohásza” és
„Nemzeti dala” következett, majd
2.4. Véssey Ferenc (emh.) szavalta
Jókai Mór Csonka hős című
költeményét, ezután
2.5. a köri zenekar előadásában Kéler
Béla zeneszerző Magyar ábránd
című alkotása következett, majd
2.6. Sztancsa Gyula (emh.) magyar
díszruhában
az
emelvényről
elszavalta Ábrányi Emil költő
Március 15. című ódáját, végezetül
– a délelőtti akadémiai ünnepség
zárásaként –
2.7. a lelkes közönség az „Éljen a haza”
induló mellett feloszlott.

I. Délelőtti program
1. 9 órakor az akadémiai ifjúság a zászlója
alatt a Nagyboldogasszony templomban
misét hallgatott.
2. 10 órakor az akadémisták felvonultak a
Bányászati Palota előcsarnokába, ahol
„talpalatnyi
hely
sem
maradt
elfoglalatlan” és a következők szerint
zajlott az ünnepély:
2.1. nyitányként a Fizély Béla (bmh.)
vezette köri zenekar elénekelte a
Szózatot, ezután
2.2. dr. Mihalovics János bányajogász
(1923/24-ben a soproni főiskola
rektora)2 tartott ünnepi beszédet,
melyet a „Nagyságos Akadémiai
Tanári Kar! Mélyen tisztelt
Ünneplő
Közönség!
Kedves
Kollegáim!” megszólítással kezdett
és az akadémista-társaihoz szólva –
a mára is igaz módon – kiemelte,
hogy „a ti szakértelmetek, a ti
munkakedvetek és hivatástokért
való lelkesedésetek lesz mértéke
ama
sarokkő
szilárdságának,
melyet a független és hatalmas
Magyarország épületébe illeszteni
Nektek jutott feladatul! Hasson át
bennünket e feladat lélekemelő
öntudata és serkentsen már most itt
az Alma Mater falai közölt

II. Délutáni program
3. Az akadémisták 14.30-kor elindultak az
Erzsébet téri (ma az Óvárban lévő)
Honvédszoborhoz (1. kép), ahol a 15
órakor kezdődött ünnepség keretében
3.1. az ifjúság elénekelte a Himnuszt,
majd
3.2. Karácsonyi Gyula akadémiai
hallgató elszavalta a Nemzeti dalt,
aztán
3.3. a köri énekkar elénekelte a Tavasz
elmúlt című dalt, ezután
3.4. Rónai György (emh.) köri elnök a
szobor alapzatára elhelyezte a
koszorút és „alkalmi beszédet
mondott”, végül
3.5. az ifjúság elénekelte a Szózatot és a
Kossuth-nóta mellett a köri
helyiségbe (a szentháromságtéri
Sembery-házba) vonult.

1

2

Selmecbányai Híradó, 14. (1904.) 11. sz. 6. (márc. 13. ) és 12. sz. 2-3.
(márc. 20.); A selmecbányai m. kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör évkönyve 19031904. Selmecbánya, 1904. 47-49.
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bányászat és erdészet jövőjét vázolta és
annak buzgó ápolására emelte poharát.”

4. Ugyanekkor
a
köri
küldöttség
megkoszorúzta
a
szélaknai
honvédemléket is, ahol Dimitrievics
Gerő (emh.) mondott beszédet és
ugyancsak Véssey Ferenc szavalt.

Az akadémiai ifjúság mellett – tovább
növelve az emelkedett hangulatot – a
líceumi diákok 15 órától a városi vígadó
nagytermében tartották ünnepségüket, majd
a selmecbányai iparos ifjak 19 órakor
fáklyás
zenével
vonultak
a
Honvédszoborhoz, ahol koszorúzás és
ünnepi beszéd mellett elhangozott a „Talpra
magyar”.

III. Hivatalos estély
A 20 órakor kezdődött (vélhetően a
Sembery-házi) estélyen „bár kevesen voltak
jelen, igen lelkes hangulatban folyt le”, ahol
az akadémiai tanárok közül megjelent Sobó
Jenő
főbányatanácsos,
aligazgató,
Szentistványi Gyula és Hermann Miksa
bányatanácsos. Az estélyen „lelkes és víg
felköszöntőkben nem volt hiány: Rónai
György a hazára és a szabadságra,
Mihalovics János a tanári karra, Sobó Jenő
az ifjúság hivatására, Hermann Miksa a
szabadság eszméjével kapcsolatban a

1.

„Valóban ünnep volt.” – tudósított az 1904.
évi selmeci március 15-ei ünnepségről a
korabeli helyi hetilap. Ilyen szép március
15-ei programsorozat kapcsán mi is
emeljük meg: a kalapunkat.

kép: A selmeci honvédszobor fényképe nemzeti színű címlap-keretben (1899)

Dr. Fricz-Molnár Péter
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Az erdélyi első bányavasút létrehozása,
hatása a bányászat és a kohászat fejlődésére

A gyalári főbánya látképe 1900 körül

Erdélyben az első bányavasút Retyisóról –
gyalári vasércbánya érctéri rakodóhelyéről
– a vasércet, faszenet, mészkövet a
govasdiai nagyolvasztóhoz és vajdahunyadi
vasgyárakhoz
szállította.
A
vasút
vajdahunyadi vasgyár és Govasdia között
10 km, Retyisóra és Govasdia között 6 km
távolságra vitte az anyagokat és a
személyeket is.
A 19. század első felében a gyalári
főbányától a govasdiai nagyolvasztóhoz a
vaskő szállítást lovakkal úgy oldották meg,
hogy az ércet a ló két oldalára akasztott
kosarakba rakták, vagy rendes fuvarosok
szekerekkel szállították. Ez a megoldás
1860-ra már olyan költséget jelentett, hogy
a vasmű vezetősége a szállítási rendszer
megváltoztatására kényszerült.
A Retyisóra völgyében ércrakodó
platókat alakítottak ki és elkezdték az
odavezető 600 méter hosszú alagút fúrását,
ami 1866-ban el is készült. Vele egyidőben
megépült a 790 méter hosszú, 633 mm
nyomtávolságú lóvontatású vasútvonal, a
végén 100 méteres gurítóval, amely
segítségével az alagúton szállított vaskövet
az alagúttól 90-100 méterrel mélyebben
fekvő
Retyisóra
völgyébe
lehetett
legurítani. Ezzel a szállítási költségek
érezhetően csökkentek és erősödött az

igény a vasút kiépítésére egészen a
nagyolvasztóig.
A gyalári főbánya szállítószintje és
a govasdiai nagyolvasztó torokszintje
közötti 260 méter szintkülönbség és a
távolság legyőzését három tagra osztott,
5120 méter hosszú, 633 mm nyomtávú
lóvasút megépítésével oldották meg, amit a
retyisórai és a nádrábi gurítóval
megszakítottak, s az utóbbi mellé két vízzel
hajtott pofás vaskőzúzó gépet is
beállítottak. A lóvasút utolsó szakaszát
1871 júliusában adták át a forgalomnak.
Vasútba illesztett gurítók helyére a
retyisórai 260 méteres és a nádrábi 140
méteres sikló épült 1888-ban. A
vajdahunyadi vasgyárat 1882-ben kezdték
el megépíteni, a fuvarozási költségek
emelkedése és a nehéz terepviszonyok miatt
már akkor kötélpálya építése mellett
döntöttek, amelyet 1884-ben fejeztek be. A
vajdahunyadi IV-es számú nagyolvasztó
felépítése után kevésnek bizonyult az
üzemben levő kötélpálya szállítókapacitása,
s ezen úgy segítettek, hogy egy második
kötélpályát is kiépítettek Gyalár és
Vajdahunyad között. Mivel a faszenet,
mészkövet és vasércet két irányban a
vajdahunyadi
és
govasdiai
nagyolvasztókhoz kellett szállítani, ez
technikai nehézségeket okozott és erősen
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megnövelte a költségeket, így 1897-ben
ezen
szállítási
rendszer
alapvető
megváltoztatása mellett döntöttek.
A döntés az erdélyi bányavasút
kiépítése, a gyalári főbánya szállításának
lényeges módosítását vonta maga után.
Elsősorban szükségessé vált az összes
termelt vaskövet a Kerpely-táró szintre
leszállítani, ami a meglevő siklókkal és
gurítókkal nem ütközött nehézségekbe. A
Kerpely táró szintje, a vele egy
magasságban levő Lukács László-táró
szintjével már össze volt kötve vasúttal, és
a Lukács László táró meghosszabbításaként
kisebb költséggel egy alagút volt
kialakítható. A Lukács László-alagút
hajtását 1898-ban mindkét irányból
megkezdték, 1899-ben az egész 504,9
méteres távot átfúrva, ez az alagút a Lukács
László táróval együtt 754 méter
hosszúságot ért el. Az alagút két bejáratát
kiboltozták,
többi
része
szilárd
palakőzetben haladt, így a biztosítás
szüksége nem merült fel. Az 1863. évben
áttört retyisórai alagút ezen alagútnál 20
méterrel fekszik mélyebben, és így a felső,
új alagút vizei mind az alsó alagútba
húzódtak le.
Ezzel a Lukács László-alagúton át
az alagúttól a retyisórai siklóig villamos
vasutat hoztak létre, az alagút másik
oldalától a Kerpely-táró szintig vivő, eddig
lóvontatású vasutat, szintén villamos
szállításra alakították át. Ezzel az átépítéssel
a Kerpely-táróra került érc a Lukács Lászlóalagúton át, az összesen 1,2 km hosszú, 633
mm
nyomtávolságú,
4‰
esésű,
villanymozdony vontatással jutott a
retyisórai siklóhoz, amelyet a nagyobb
szállítási igénynek megfelelően szintén
átalakítottak és négy ércszállító-kocsi
befogadására és leeresztésére szolgáló
szállítópaddal, három vágányszállal és
kitérővel alakították ki, úgy, hogy a teli
csillék ugyanolyan számú üres csillét
húztak fel. A siklón leküldött vaskő a sikló
aljától kezdődő, 850 méter hosszú, szintén
villamos mozdonnyal (olykor gőzmozdony
kisegítéssel) vontatva vaspályán került át a
retyisórai
végállomáson
berendezett

rakodóra. Ott az érc villamosan hajtott, 3
darab pofás érctörővel felszerelt, nyolc
osztályú rakodóba került, innen fajtánként
osztályozva, közvetlenül a bányavasút
kocsijaiba került.
A gyalári bányába vezető Ferenc
József altárón is hoztak ki ércet, ahol a
jobbra lévő siklón eresztették le a völgybe
az érccel töltött kocsikat, ugyanakkor
húzták fel az üres kocsikat, amelyet majd a
Mihály bányában töltöttek fel.
A vasút előmunkálatai 1888-ban
kezdődtek, a nyomvonal és alagutak
építésével és előmunkálatokkal 1898-ban
jól haladtak, a vasút kiépítésére már 1899
elején a döntő lépéseket megtehették.
Megkezdődött az Erdélyi bányavasút által
elfoglalt
területek
kisajátítása,
a
nyomvonalnak helyszíni vizsgálata 1899.
január 13-ra megtörtént, a bányavasút
közigazgatási bejárását február 14-én
megtartották,
az
építési
engedélyt
megadták, a vasút építése március 4-én
megkezdődött. A bányavasút kiépítésére és
üzemére a Gfrerer, Schoch és Grossmann
vasútépítési vállalattal szerződést kötöttek,
melyet a pénzügyminisztérium 1899.
március 15-én kelt, 24089. számú
rendeletével jóváhagyott.
A bányavasút Vajdahunyadtól
kiindulva, a zalasdi völgyön halad át, ebből
a cacenási alagúton át a govasdiai völgybe
jut, innen pedig a Gyalárhoz tartozó
Retyisóra völgyébe, a retyisórai sikló
közelébe
vezet.
Hossza
16
km,
gőzmozdonyüzemre építették ki, 760 mm
nyomtávolsággal. A pálya legnagyobb
emelkedése a nyílt pályán 27‰ az
állomásokon 25‰, a legkisebb görbületi
sugár a nyílt pályán 50 méter az
állomásokon 40 méter, az acélsínek
folyóméterenkénti súlya 13,75 kg, melyek
függő sínkötés alkalmazásával oly sűrűn
rakott talpfákon helyeztek el, hogy
igénybevételük 2,5 tonna keréknyomás
alatt, cm²-enként 1 tonnát meg ne haladjon.
A vágányok egymástól lévő távolsága
állomásokon, középtől középig mérve, a
forgalmi járóműveknek 2,2 méternyi
legnagyobb szélessége mellett 3 m. A
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tölgyfa talpfák hossza 1,50 m, magassága
12 cm, felső szélessége 14 cm, alsó
szélessége 20 cm.
A
bányavasút
állomásai:
Vajdahunyad, Govasdia, Nádráb és
Retyisóra. A vajdahunyadi állomást a IV-es
számú nagyolvasztó torokszintje fölött 6,65
méter magasságban építették fel. Az
állomási
vágányokat
összeköttetésbe
hozatták a felső érctéri rakodókkal, hová a
vaskővel megrakott vasúti kocsikat a
mozdonnyal betolatták és a rakodókba
kiürítettek. Ugyancsak az erre a célra
szolgáló rakodóba ürítették a mészkövet is.
Az állomás vágányait vashíddal hozták
összeköttetésbe a szénpajtával is, ahová a
bányavasúton érkező faszenes kocsik
betolattak és kiüríttettek. A szabványos
vasúton elszállítandó vasérc számára az
állomáson lerakó épült, oda a bányavasúton
érkező vaskövet lebocsátották és a normál
nyomtávú vasúti kocsiba legurították.
Ez a vasút megállás nélkül működött
a két világháborún keresztül, helyi érdekű
vasútként és vegyes szállítással MÁV 490es gőzmozdonyokkal, ezeket az 1950-es
években cserélték le 150 lóerős resicai
gőzmozdonnyal. A retyisórai végállomás az
1970-es évek elején vált teljesen
elhagyatottá, vele együtt 3 km-es szakasz az
eredeti vonalból is, miután másik alagutat
építettek az 1960-as években a gyalári
földalatti bánya és az alsóteleki vasérc
feldolgozó üzem között. 1967-ben nyílt
meg a zsírkő, dolomit és mészkő bánya
Nádráb melletti „Crăciuneasa” nevű román
tanyán, és ekkor épül és nyílt meg a
„Crăciuneasa”-i szárnyvonal. Ezt követően
lassan leépült a bányászat és a kohászat,
majd meg is szűnt, 2008 októberében ment
Zalasdig az utolsó mészköves vonat.
Összefoglalva az erdélyi bányavasút
három alagúttal rendelkezett. Az első alagút
Vajdahunyadtól 5 km-re a 747 méteres
zalasdi alagút, amely szilárd dolomitos
mészkőzetben halad, összekötve Zalasd
völgyét a Govasdia völgyével, a
legnagyobb emelkedés Zalasd felől 27‰.
Az alagút bejáratai és a belsejének egy része
kővel volt megerősítve. Ezt egy helybéli

cég számolta fel, a síneket 2001 után
ócskavasnak adták el. A második, a
kaszabányai 42 méter hosszú íves alagút 8
km-re található, mely rövidítésül szolgál a
hegygerincen keresztül. Csak kővel van
kibélelve, a keleti bejáratának zárókövére
vésett dátum: 1900.12.4. A síneket itt is
felszedték 2001 után. A harmadik alagút,
amely 44 méter hosszú Nádráb és Retyisóra
között csak egy íves, betonnal van
kibélelve. Ez az alagút csak egy hegygerinc
alatt volt átásva a Retyisóra és Nádráb
patakok összefolyásánál. Innen a vasutat
még 1990-es évek elején felszedték.
Az erdélyi bányavasútnak 16
fémhidat építettek, amelyből 5 volt viadukt,
a többi 3 és 12 méter közötti hosszúságú,
melyek
különböző
akadályok
–
szakadékok, patakok, árkok – felett átívelve
adtak utat a szállításra. Az 1990-es évek
elején levágatták a Retyisóra-völgyi
viaduktokat, 2001 és 2003 között további
hidak kerületek ócskavas sorsára.
A bányavasút megnyitásától kezdve
MÁV 490-es típusú gőzmozdonyok
közlekedtek, ezeket az 1950-es években
cserélték
le
Resicai
150
lóerős
gőzmozdonyokkal, majd az 1980-as évek
elején román Faur L45H fajta Dieselhidraulikus mozdonyokra cserélték. Az első
ércszállító-kocsik 7 tonnás kapacitással
jártak, két tengellyel szerelt, manuális
fékezéssel működtek. 1906 után ezeket
folyamatosan 20 és 22 tonna kapacitásúakra
cserélték, melyek K típusú, négy tengellyel
két forgóvázban szerelt kocsik voltak.
Az egészen hegyi jellegű, nagy
emelkedésű, három alagúttal (a leghosszabb
747 méteres), számos műtárgyakkal, szép
vashidakkal
ellátott
bányavasút
a
vajdahunyadi, govasdiai vasgyárakat igen
előnyös hatással volt, berendezéseiket igen
célszerűen
módosította,
kedvezően
átalakította, értéküket jelentősen emelte, így
kiépítése nyereséges lett mind a két
vasgyárra nézve. A vasércbányászat, mind
a bányaművelés is fokozatos fejlesztésen
ment át, beruházásokkal, korszerűbb
eszközök alkalmazásával a termelés
volumene
többszörösére
nőtt
a

19

nagyolvasztói és vasgyári igény és
kapacitásnak
megfelelően
és
nyereségesebbé vált. Az itt felsorolt
berendezéseket 1900 őszén üzembe
helyezték és a forgalomnak átadták. A

vaspálya
teljes
kiépítése
utólagos
fejlesztésekkel 1906 elején fejeződött be,
ezt követően már csak üzemben tartották, és
mint minden más 1990 és 2008 között
végképp elpusztult.

A retyisórai végállomás, viadukt és ércrakodók 1900 körül

A sikló felső végéről a Retyisórai völgy látványa
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A Zalasd-völgyi viadukt építésekor a terhelési próba (1900. augusztus)

Amint azt az előző cikkben is
említettem, az Aninára a szénszállítást
biztosító hegyi vasút 1863-ban épült ki, és
ezzel az ipar, mind a bányászat, mind a
kohászat itt ugrásszerű fejlődésnek indult.
Vele járt, hogy a különböző beruházások
megvalósítása érdekében az ország
különböző bányáiból, kohászati üzemeiből
rövidebb-hosszabb időre szakembereket
helyeztek
át
fejlesztési
feladatok
megoldására, új termékek bevezetésére. Ez
Aninán éppen több fejlesztésben jól
bizonyított
munka
volt.
Érdemes
megemlékeznünk egy alig ismert igen jó
képességű, konstruktív bányamérnökről,
aki, ha kellett bányász volt, ha kellett éppen
kohász és gépészmérnökként is igen kiváló
munkát
végzett,
bárhol
is
volt
alkalmazásban.
Halmay Albin (született 1844-ben,
meghalt 1897. március 19-én) Aninasalgótarjáni
vasmű
részvénytársulat
bánszállási
bányatelepén
1884-től
bányafőnöki
beosztásban
működött.
Áthelyezték Aninára egy pár évre, míg a
szénosztályozók, a második aninai
nagyolvasztó új adagolószint kialakítása
megtörtént és a nagyolvasztó beüzemelése
érdekében is tevékenykedett. Emellett
szabadidejében is különböző szerkezeti
megoldásokon gondolkodott és dolgozott.

A kerékpáron olyan nevezetes javítást talált
ki, melyre szabadalmat kapott, s amelyet
később
szinte
minden
kerékpáron
alkalmaztak. Ez a „Halmay Albin (SalgóTarjánban)
szabadalma: Kerékpárok
hüvelyes csapágyakban, mozgó tengellyel
és olajzáró tolattyúval; a szabadalom kelt
1883. junius 5-én.” volt. Halmay állandó
munkahelye Bánszállás, ahol 1841 és 1957
között szénbányászat folyt az ózdi vasgyár
részére, saját bányavasúton jutott el a szén
Ózdra. Mindemellett Halmay Albin
bányamérnök az OMBKE megalakításában
is jelentős szerepet vállalt és vitt 1892-ben,
és a Magyarhoni Földtani Társulat tagja volt
1884-től. Megjegyezve, hogy az aninai
hegyi-vasút, a vasmű, a bányák, az OsztrákMagyar
Államvasut-Társaság
elnöke
Taussig Tivadar lovag több alkalommal
tartózkodott több-kevesebb ideig Aninán,
és nagy sportember hírében állt. Nem volt
véletlen, hogy ottléte alatt több, az
ottaniaknak új sportokat vezetett be,
kedveltetett meg, így az Aninai Velocipéd
Kerékpáros Club 1889. október 21-i
megalakulása is ezt mutatja. A terep eléggé
nehéz lehetett – a megszokott pestihez
képest – és szükségszerűen jött az ötlet a
szerkezet megerősítésére, ami aztán úgy
bevált, hogy használata mindenütt elterjedt,
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és alapjaiban most is az. Az aninai kohómű
nem volt hálátlan hozzájuk, így az
utókornak két szép és ritka öntöttvas
emlékérme maradt fenn, az egyik 1896-ból
Taussig lovag aninai látogatásának
emlékérme, a másik az 1899-ből az Aninai
Velocipéd Kerékpáros Club alapításának
emlékérme. Az 1896. évi érem egyúttal

kérem is volt az államigazgatás felé, mert
Stájerlakanina település 1895-ben jött létre
Stájerlak
(Steierdorf)
és
Anina
egyesítésével, és mindenképp szerettek
volna címert is szerezni, Taussig
vezérigazgató ebben támogatta is őket.

Stájerlakanina 1896. évi Osztrák-Magyar Államvasut-Társaság elnöki látogatási emlékérme

Ezért fontos, hogy kellő érdeklődéssel
nézzünk meg minden fennmaradt és a
szakmáinkhoz kapcsolható emlékérmet,
arról már nem is beszélve, hogy ennek a két
éremnek művészi színvonala és kivitele is
nívós, kár, hogy a modellőr (mintakészítő)
neve nem maradt fenn. Sajnos csak a
Taussig-érmet (Magyar Nemzeti Múzeum
tulajdona) tudom megmutatni, mert az
1970-es években kiállítási vitrinben látott
aninai Velicopéd-érmet azóta sem tudtam
megtalálni és lefotózni.
Remélem, hogy ezzel hozzájárultam
ahhoz, hogy olvasóim jobban érezzék azt,

hogy mennyire egészséges húzóerővel
hatott mindig minden gazdasági eredmény,
tevékenység, fejlesztés egymásra, odavissza.
Különösen igaz ez a bányászat és a
kohászat kapcsolatára, ha fellép valamilyen
igény más gazdasági területről a gépipar
felé, az azonnal hat a kohászatra és a
bányászatra, miközben az egyéb kiszolgáló
ipar és kereskedelem is fejlődik, erősödik.

Káplánné Juhász Márta km.
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
4. rész

Május 11. Hétfő (az 1. nap)

Gyékényesről
földúton
Berzencére.
Berzencén már nagyon oda voltam, onnan
nagy szenvedés árán először egyhuzamban
Nagyatádig majd Lábodig. Itt vendéglátónk
Timár Józsi fejedelmi vacsorával várt.
Utána bicikliápolás, pakolás. Jó nagy
izomlázam lesz, elfáradtam igencsak. A
váltón állítottam, mert az utolsó 30 km-en
nem tudtam elöl váltani.

Lovászi - Lábod

András:

Karesz:

Úgy tűnik jó ötlet volt a dupla kitámasztó,
az én biciklim még nem borult fel, csak
reggel, málházás előtt, mert a Vitéz (kölyök
vizslám)
feldöntötte.
Gyékényesen
rövidítettünk, Karcsiék egy hiperpigmentált
egyént kérdeztek (több füle volt, mint foga),
erősen magyarázta az utat, mikor
bekapcsolódtam és képben voltam, mert
telefonon közben megtudtam az utat a
kollégától. Erre mondja a polgár, hogy
maga nagyon okos ember! Őszintén szólva,

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

114 km teljesítve. Reggel 7.00-kor
indultunk Lovásziból. András Tornyiban
csatlakozott, kis pálinkázás után. Első
pihenés Csörnyeföldön, majd Letenyén,
Murakeresztúrról földúton át Beleznára, ott
1 óra pihi egy buszmegállóban, majd
fagyizás Gyékényesen.
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nem tőle várnék ilyen dicséretet, de jól
esett.

soproni kékfrankos. Így áthidalható az
izomláz.
Első napunkon is igazolódott a mondás Ember tervez, Isten végez. A mai útra
tervezett 97 km, spontán rövidítő
útmódosításokkal 114 km-re sikeredett.
Ennek alapos elemzését folytatjuk most
Csávó garázsában, nehogy így járjunk a
kővetkező stációknál, mert a tervezett 1.000
km-ből könnyen lehetne 1.200, amit a mai
nap tapasztalata alapján nagyon nem
szeretnénk.

Golyó:
Ízelítő az
szövegből:

angol

klaviatúrával

írott

Kedveseim!
Angol a klaviatuura, ezeert iirok, ahogy
iirok, nem pedig azeert, mert faaradt
vagyok. Mert nem faaradt vagyok, hanem
rohadt faaradt vagyok. Ha pedig segiitőnk,
Csaavoo nem vaar bennűnket terűlj
asztalkaammal, akkor maar a toll is kiesett
volna a kezemből. Menű: galagonyaas alma
paalinka, csirke raguu leves, raantott hal,
szarvas laabszaar pőrkőlt, kreemesek,
mogyoroo torta, fagylaltok, soproni
keekfrankos. IIgy aathidalhatoo az
izomlaaz.
Első napunkon is igazoloodott a mondaas Ember tervez, Isten veegez. A mai uutra
tervezett 97 km, spontaan rő vidiitő
uutmoodosiitaasokkal 114 km-re sikeredett.
Ennek alapos elemzeeseet folytatjuk most
Csaavoo garaazsaaban, nehogz iigz
jaarjunk a kővetkező staaciooknaal, mert a
tervezett 1.OOO km-ből kőnnyen lehetne
1.2OO, amit a mai nap tapasztalata
alapjaan nagzon nem szeretneenk.
Kedveseim! Most elemezneek tovaabb, hogy
legkőzelebb
is
tudjak
hasznos
informaaciookat adni tapasztalatainkboo
Golyooka

Kedveseim! Most elemeznék tovább, hogy
legközelebb
is
tudjak
hasznos
információkat adni tapasztalatainkból.

Május 12. Kedd (a 2. nap)
Lábod - Máriagyűd
András:
A tegnap esti menü: Csirkeaprólék leves,
rántott hal, szarvas pörkölt, sütemény,
fagyi, utána éjszakába nyúló italozás, mivel
vendéglátónknak megszületett második
unokája. Nem mintha e nélkül ne ittunk
volna legalább ennyit. A pálinkasorozat
(amire
emlékszem):
alma-galagonya,
kökény, sajmeggy, cékla (!), szagos müge,
erdélyi vadmálna (ebbe még a medveszart
is belefőzték).
Reggel indulás, kissé késve, reggeli:
pálinka, kolbászok, szalonnák, rántott hal,
fagyi stb. Barcsig Karcsi biciklije megadta

Majd pedig magyarra fordítva:
Kedveseim!
Angol a klaviatúra, ezért írok, ahogy írok,
nem pedig azért, mert fáradt vagyok. Mert
nem fáradt vagyok, hanem rohadt fáradt
vagyok. Ha pedig segítőnk, Csávó nem vár
bennünket terülj-terülj asztalkámmal, akkor
már a toll is kiesett volna a kezemből.
Menü: galagonyás alma pálinka, csirkeragu
leves, rántott hal, szarvas lábszár pörkölt,
krémesek, mogyoró torta, fagylaltok,
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magát, logisztikázta a cserét, Barcsra utána
hozták a másik biciklijét. Barcson a
gyógyszertárban Szamonek Zoli, barcsi
erdész barátom feleségét véltem felfedezni.
Nem is tévedetem, elbeszélgettünk Éva
asszonnyal, közben férje is megérkezett.
Zöldséget, gyümölcsöt vételeztünk, közben
Karcsi átszerelte a bicajt. Itt ebédeltünk a
Timár Józsi által elpakolt elemózsiás
csomagból (mangalica szalonna, szarvas
kolbász, szalámi és persze pálinka vákuum
fóliázva).
Dél elmúlt mire elindultunk, irány Darány.
Még csak 30 km-t tettünk meg. Darányban
rövid pihenő, aztán tovább. Erdők között,
kis forgalmú utakon. Sellyén fagyizás,
előtte sör, valamelyik falusi kocsmában.
Karcsi biciklit is szerelt. Jó terep, nincs
emelkedő, vagy csak kicsi, de fúj a szél.
Rövid pihenő Vajszlón, Kémes településen
kicsit hosszabb időzés a kocsmában. Golyó
gyorsulási versenyt hirdet, de 100 m-en
belül mindketten utolérjük. Szép ormánsági
falvak.
Siklóson borozás, a szállást csak fél 9 után
tudjuk elfoglalni. Közben a Zalai Hírlapnak
nyilatkozunk telefonon mindhárman, a
vasárnapi újságban jelenik meg a Staféta
rovatban. Közben Golyó és Karcsi
ismerősei jönnek (majd ők leírják, hogy
kik), némi kaja utánpótlással, meg is
kóstoljuk, olyan csípős a kolbász, majd a
szemem ugrik ki. Golyó fél órája
nyilatkozik az újságírónak a RÖVID
cikkhez.

Míg szereltek, Andrással patikába mentünk
izmosító kenceficéért, és megismerkedtem
a helyi erdész csinos patikus feleségével.
A barcsi bitumen meleg hőkisugárzó
felületén ebédeltünk. De miből...

„120 km és Zsolt atya”

Máriagyűd - Bácsalmás

Golyó:

„3. nap: Nehéz nap”

Óriási nap. Elköszöntünk Csávótól és
indulás
Máriagyűdre.
Na
persze,
Máriagyűd, de kb. 107 km a terv szerint.
120 lett.
Első napi probléma: Karcsi váltója
felmondta a szolgálatot. Székely Balázs
barátunk Nagykanizsáról hozta váltó
biciklijét. Elhozta és szerelték vagy 2 órán
keresztül.

András:

Golyó
megelégelte
billentyűzetet!!!!

az

angol

Karesz:
Ma kidőlt a hucul lovam alólam. Cserélnem
kellett a bicajt, mert nem tudtam váltani
vele. Kb. 2 órát vesztettünk vele. Utána
fergeteges tempóban nyomtuk Sellyéig, ott
fagyiztunk, szereltem a nyergem, és
mazochistán jöttünk Siklósig. Itt egy
vendéglőben buliztunk 9:45-ig Erikával
(Golyó szívdobbantó közeli kedves
ismerősével), ki sí sérülése miatt nem tud
sofőrünk lenni haza úton, Erika fiával és
Tarr Suncival, ki fájdalom, de nem tudott
velünk
jönni.
Viszont
Pécsről
meglátogattak bennünket.
Kicsit megártott a siklósi bor mindenkinek,
végigvonyítottuk az utat Golyóval
Máriagyűdig. Itt a helyi plébános kissé
fenntartással is fogadott bennünket az
elején, de később megbékélt a helyzettel.
Többszörösen vacsiztunk. Este jót
beszélgettünk Zsolt atyával. Lefekvés
11:30-kor.

Május 13. Szerda (a 3. nap)

Reggel nagyon nehezünkre esett a felkelés,
de ennek ellenére gyorsan összepakoltunk.
A biciklin hagyott kosárból a macskák
megettek másfél szál kolbászt, a kisebbik a
nagyon csípős volt. Gyors reggeli a helyi
bolt előtt, majd indulás tovább. A Villányi
borvidéken kerekeztünk, a Szársomlyó
mellett elhaladva az első komolyabb
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emelkedőt is leküzdöttük. Villányban
megálltunk egy pohár borra, kettő lett
belőle. Finom vörösbor, ami ugye vérré
válik bennünk. Erős volt a késztetés, hogy
márpedig ez itt Csíksomlyó, ne menjünk
tovább. Igen finom borok voltak, kellő
hangulatban indultunk tovább. Innét kicsit
hullámvasút jellegű volt az út, de haladtunk.
Bolyon rövid pihi. Innen hamar elértük a
57-es utat. Nagyon forgalmas, de igen
lehetett haladni, délre be is értünk
Mohácsra. Fagyi a komp előtt, majd
átkeltünk.

Nehogy bajunk legyen tőle, biztos ami
biztos, ittunk egy kis pálinkát is. Rettentő
nehéz továbbindulni, ha letenném a fejem,
azonnal elaludnék. Meg 30 km!
Bácsborsódon két hatalmas tölgyfa a
faluban az út mellett. Bácsbokodon a
kocsma előtt elterültünk a padokon, ez volt
az utolsó pihenőhely, innét már megállás
nélkül nyomtuk.

Mindannyian hulla fáradtan gördültünk be
Bácsalmásra, a Sárga Csikó fogadóba. A
pincér csíkszeredai származású, már hozza
is a sört, a ruháinkat berakjuk a mosógépbe.
Gyors zuhi és elindultunk Németh Péter
anyukájához vacsorázni. Ági néni nagyon
kedvesen és nagyon finom ételekkel várt
bennünket. Negyed tízig beszélgettünk,
nagyon tájékozott és naprakész hölgy.
Vissza a szállásra, sör, naplóírás.

A másik oldalon a Matróz kocsmában
megebédeltünk, elfogyasztottunk egy sört,
majd elindultunk tovább, ami nagyon
nehezemre esett, de szerintem nem csak
nekem. Még 60 km! Nagybaracskán
fagyizás.
Csátalján megnéztük a nemzeti megbékélés
emlékművet.

Karesz:
A tövisszúró gébics is lefordult a
villanyvezetékről, amikor Golyó pukizik.
Ez tudományos észlelés. No, most ezt egy
zárt szobában teszi. Durván embertelen.
Ma
reggel
nehezen
indultunk
Máriagyűdről. Reggeli egy bolt melletti
buszmegállóban. Taktikai hiba is történt,
gyümölcsjoghurtot is ettem, ami komoly
felfordulást
idézett
elő
a
bélműködésemben, ezért voltak WC
keresési kalandok. Ma az izomláz
mindhármunknál jelentkezett. Fájunk
erősen. Nekem még a kezem is. Nagy öröm
volt megérkezni Bácsalmásra. Ági néni
finom vacsorával várt, mint 5 éve.

NAGYMAGYARORSZÁG vármegyéi

A
frissen
nyírt
gyepen
rövidet
szunyókáltunk. Garén hosszabb pihenő,
megtöltöttük a palackokat artézi vízzel.
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Jó szerencsét!
Andris, Karesz, Golyóka
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk

Van egy nagy magyar zászlónk

A Sárga Csikóban alszunk. Már befejezem,
mert bealszok gépelés közben.

Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft
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OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

2021. évi tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

Egyesület számlaszámai: OTP Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank: 10200830-32310119-00000000).

Az ezévi esedékes tagdíjakat is már be lehet
fizetni. Fizetési határidő: 2021. március 31.

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját.

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati

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:

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.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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