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Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Nemzeti ünnepünkön a köztársasági elnök
MAGYAR
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári
tagozata
kitüntetésben
részesítette
a
rendszerváltoztatás idején a hazai olaj- és
gázipar
életben
tartásában,
illetve
strukturális átalakításában vállalt szerepe,
valamint a MOL nemzetközi szinten is
elismert
nagyvállalattá
fejlesztése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Subai József Ferenc volt vezérigazgatót és
dr. Teleki Pál volt elnököt.

Nemzeti ünnepünkön a köztársasági elnök
MAGYAR
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári
tagozata
kitüntetésben részesítette a hazai gázipar
területén végzett kiemelkedő kutatói,
oktatói és szakértői munkája, valamint több
évtizedes
kamarai
tevékenysége
elismeréseként dr. Csete Jenő okleveles
gázmérnököt, a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz
Intézete Gázmérnöki Intézeti Tanszékének
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi
docensét, a Magyar Mérnöki Kamara
Gázipari Tagozatának alapító elnökét.
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FÖCIK Hírek

8th Mineral Sciences in the Carpathians
Conference regisztrációs határideje
március 28-ra módosult.

I. Kárpát-medencei Földrajz- és
Földtudományi Verseny 2021.

Tisztelt Tagtársak,
Tisztelt Tagtársak,

A 8th Mineral Sciences in the Carpathians
Conference regisztrációs határideje
március 28-ra módosult.
További információk és regisztráció a
konferencia honlapján:
mscc2021.uni-miskolc.hu

Az Európa Rádió riportot készített Zelei
Gáborral a versenyről. A riportot az
érdeklődők itt tudják meghallgatni:
https://focik.hu/FOCIK_Zelei_Gabor.mp3

További határidők és információk a
plenáris előadókról:
mscc2021.unimiskolc.hu/dates_and_program

Jó szerencsét!

Üdvözlettel:
Zelei Gábor
Leskó Máté

A világ legmélyebb szárazföldi fúrásai
A világ legmélyebb szárazföldi fúrásait
kőolaj- és földgáz kutatására és termelésére,
geotermikus energia termelésére vagy
tudományos célból fúrták. A mélységeket a
tényleges függőleges mélység (True
Vertical Depth = TVD) alapján adják meg.
Harminc ország legmélyebb fúrásai a
nyilvánosságra hozott és elérhető adatok
alapján:
1. Kola SG3: 12 262 m (Oroszország)
2. Bertha Rogers: 9 586 m (Amerikai
Egyesült Államok)
3. KTB: 9 142 m (Németország)
4. Zisterdorf ÜT 2a: 8 553 m
(Ausztria)
5. Keshen-902: 8 038 m (Kína)

6. Madonna taz-Zeit: 8 012 m
(Málta)
7. Kuźmina-1:
7 541
m
(Lengyelország)
8. Yuvaköy-1: 7 214 m (Törökország)
9. Korpedzhe
No1:
7 150
m
(Türkmenisztán)
10. Tassym SE1: 7 050 m (Kazahsztán)
11. Baicoi 7000: 7 025 m (Románia)
12. Gravberg-1: 6 957 m (Svédország)
13. Ardenica 18: 6 700 m (Albánia)
14. Nĕmćićky-1: 6 506 m (Csehország)
15. Šaštin-12: 6 505 m (Szlovákia)
16. Bu Hasa-mező: 6 408 m (Egyesült
Arab Emírségek, Abu Dhabi)
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17. Surise-field: 6 350 m (Kanada, Brit
Kolumbia)
18. Makó-7: 6 085 m (Magyarország)
19. Villafortuna:
6 000
m
(Olaszország)
20. Castillio
5:
5 993
m
(Spanyolország)
21. Dhok Sultan Block X-1: 5 827 m
(Pakisztán)
22. Ma’anit Joseph 3: 5 790 m (Izrael)
23. Kafountone: 5 395 m (Szenegál)
24. 1X: 5 386 m (Indonézia)
25. Habanero: 4 900 m (Ausztrália)

26. IDDP-2: 4 659 m (Izland)
27. Mann Deep East-1: 4 450 m
(Burma)
28. Prees1: 3 828 m (Egyesült
Királyság, Anglia)
29. Raya-1: 3 400 m (Uruguay)
30. Outokumpu R2500: 2 516 m
(Finnország)
id. Ősz Árpád

A világ leghosszabb fúrásai

A világ leghosszabb fúrásait kőolaj- és
földgáz
kutatására
és
termelésére
mélyítették, elsősorban tengeri mezőkben,
meghosszabbított (irányított ferde- vagy
vízszintes) fúrási technológiával. Az
irányított ferde- vagy vízszintes fúrásoknál
a fúrólyuknak három hosszát különböztetik
meg: Tényleges függőleges mélység
(hossz) (TVD = True Vertical Depth),
Lyuktengely szerint mért hossz (MD =
Measured Depth) és Vízszintes kitérés
(hossz) (VS = Vertical Section). A
nyilvánosságra hozott és elérhető adatok
alapján a világ 10 leghosszabb fúrása a

lyuktengely szerint mért hossz (MD)
alapján:
1. Z-45 fúrás: Chavyo – mező
15 000 m (Oroszország)
2. BD-04A fúrás: Al Shalem –
mező, 12 290 m (Katar)
3. El Capitan fúrás: Santa Ynez –
mező 11 328 m (USA)
4. M-16SP fúrás: Witch Farm –
mező 11 278 m (Egyesült Királyság)
5. Cullen Norto No.1 fúrás: Tierra
del Fugo – mező 11 184 m (Argentína)
6. UZ 38 fúrás: Upper Zakum –
mező 10 912 m (UAE Abu Dhabi)
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7. 30/6 C-26 fúrás: Statfjord - mező
9327 m (Norvégia)
8. GWA-18 fúrás: Goodwyn –
mező 9278 m (Ausztrália)
9. Dieksand-6 fúrás: Mittelplate –
mező 9275 m (Németország)

10. 24-3 A14 fúrás: Xijiang –mező
9238 m (Kína)
id. Ősz Árpád

Könyvismertetések
A napokban jelent meg napjaink különösen
időszerű témakörében két könyv, a Magyar
Természettudományi Társulat (MTT)
kiadásában.

részét, számos természetvédelmi területet
és 10 természeti emléket. A kötetben 35
helyszín szerepel.
A tervezett Bükk-vidék Geopark 2817
km2-jött létre. 109 terület tartozik a
területhez, a Bükki Nemzeti Park egésze, a
Lázbérci és Tarna-vidéki Tájvédelmi körzet
egy része, továbbá 6 természetvédelmi
terület, összesen 35 geoturisztikai attrakció.
A 340 oldalas könyvben az egységes
szemlélet
biztosítja,
hogy
minden
helyszínen rövid bemutatásra kerülnek az
adott tájegységek, a helyszín földtani
felépítése, fejlődéstörténete, az élő
természeti értékek, a veszélyeztetett
növény- és állatfajok, valamint a helyszíntől
függően a kultúrtörténeti, kulturális és
épített
örökségek
(pl.
várak,
vármaradványok, kastélyok, a vallási
turizmus kegyhelyek), esetenként a
szellemi örökségek pl. palóc örökség,
bányászhagyományok.
A
kötet
a
Társulat
Titkárságán
megvásárolható. Ára 4000 Ft.

GEOPARKOK
Magyarországon
(szerkesztette Tardy János)
A könyv számos kiváló ábrával, nagyszámú
színes fotóval és térképpel mutatja be az
UNESCO Globális Geopark Hálózat
(GGN) tagjaként /el/ismert Novohrad–
Nógrád Geoparkot és a Bakony–Balaton
Geoparkot, továbbá a cím elnyerésére
pályázó,
várományos
Bükk-vidéki
Geoparkot.
Az Európai Geopark Hálózatot az
UNESCO együttműködésével 2000-ben
hozták létre. A Globális Geopark Hálózat
2004-ben alakult meg. 2020 őszén a
hálózathoz 44 ország 161 geoparkja
tartozott, közülük az Európai Geopark
Hálózat 26 ország 81 Globális Geoparkját
tömöríti, köztük a két magyarországi
geoparkkal.
A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális
Geopark 1619-, ebből Magyarországon
1284 km2 az első olyan a világon, amely
átnyúlik
országhatárokon.
64
magyarországi és 28 felvidéki település
földtani, természeti, táji, történeti, kulturális
örökségét, a palóc hagyományokat ápolva
és bemutatva őrzi. A kötet segítségével 37
látványos helyszint ismerhetünk meg,
illetve kereshetünk fel.
A Bakony – Balaton UNESCO Globális
Geopark (3244 km2) területén 151
település található. Magában foglalja a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park jelentős

„Van jövőnk! Fiataloknak a fenntartható
fejlődésről”
(szerkesztette
Kerekes
Sándor és Tardy János)
Napjaink egyik legidőszerűbb kérdéseit
járja körül hitelesen, hiszen a tudományos
közvélekedés egyetért abban, hogy a
fenntartható fejlődés céljait csak a jelen és
jövő és az élővilág egésze iránt elkötelezett
emberiséggel
érhetjük
el.
Ez
a
tanulmánykötet nemcsak a fiataloknak,
hanem a felnőtteknek is hiteles, közérthető,
kiváló
szerzők
szakmailag
magas
színvonalú tanulmányait foglalja magábanx.
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A könyv szerzői és fejezetei:
Boros Anita: Bevezető gondolatok a „Van
jövőnk” című kötethez.
Kerekes Sándor: A háromlábú asztal.
Bogárdi János - Szöllösi Nagy András: A
vízhez kapcsolódó kihívások.
Dévai György: A vizes élőhelyek és
biodiverzitásuk.
Bozó László: Éghajlatváltozás.
Kiss Ádám: Fenntartható energiaellátás.
Zilahy Gyula: Tisztább termelés-avagy
környezetvédelem
a
vállalatok
működésében.
Hetesi Zsolt: A mezőgazdaság jövője,
csapdák és megoldási lehetőségek.
Csutora Mária: Fenntartható fogyasztás.
Kerekes Sándor: Műanyagok, műanyag
hulladékok és mikro-műanyagok.
Tóth Gergely: A szemét és Te.
Tóth Zoltán - Remenyik Bulcsú - Tardy
János: Fenntartható turizmus.
Besenyei Mónika: Ismeretek – innovációk
– környezettudatos viselkedés.

A kötet korlátozott példányszámban a
Társulat Titkárságán megvásárolható. Ára
3000 Ft.
/x/ Az idén 180 éves Magyar
Természettudományi Társaság harminc
esztendeje évente rendezi meg a Kárpátmedence magyar anyanyelvű tehetséges
diákjai számára kémia, biológia és földrajzföldtan tárgyak tanulmányi versenyét.
2021-ben első ízben kerül megrendezésre a
„Van jövőnk! Fiataloknak a fenntartható
fejlődésről” című, az egész Kárpátmedencére
kiterjedő
hulladékgazdálkodásra
fókuszáló
tanulmányi verseny az ITM támogatásával.
A versenyt a két kiváló tudósról, Kindler
Józsefről és Láng Istvánról nevezték el. A
kötet a diákok és felkészítő tanárok
képzését is szolgálja.

Dr. Horn János

Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei
kiemelik, hogy Lendva környéke jelentős
geotermikus potenciállal rendelkezik, mely
energiaforrás a szél- és napenergiával
ellentétben egész évben hozzáférhető.
Lendva városa az ügyben kapcsolatba lépett
a Dráva Erőművek Maribor (DEM)
vállalattal – jelentette be korábban Janez
Magyar, lendvai polgármester. A Lendva
város területén tervezett erőmű 80.000
MWh elektromos áramot és 620.000 MWh
hőenergiát
állítana
elő,
jelentősen
csökkentve ezzel a károsanyag-kibocsátást,
és mintegy 500 munkahelyet teremtve.
(Energetika.net, 2021. március 3, online)

Március 1-én 36 százalékra csökkent az
európai gáztárolók feltöltöttsége
Az európai földalatti tárolókban március 1ére a gázmennyiség 36 százalékra csökkent
– számolt be a GIE (Gas Infrastructure
Europe) sajtószolgálata. A közlemény
megjegyzi, hogy a naptári tél vége ellenére
várhatóan még egy hónapig folytatódik a
gázkitermelés a tárolókból.
(GIE, 2021. március 3.)
Lendva környéke jelentős geotermikus
potenciállal rendelkezik
A szlovén-magyar határ melletti Lendva
közelében, Čentiba (Csentiba) község
körzetében
zajló
kutatási
projekt
eredményeképpen a helyi geotermális
lelőhely energiáját elektromos áram
előállítására és hőenergia hasznosítására
fordíthatják. Szakemberek rendszeresen

Az Exxon már üzletet lát a szén-dioxid
leválasztásban
Az olajipari óriáscég azt tervezi, hogy a
szén-dioxid leválasztásával foglalkozó
tevékenységeit külön üzletágba szervezi.
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Darren Woods vezérigazgató szerint az
elmúlt években olyan mértékű technológiai
fejlődést értek el ezen a téren, hogy most
már megéri a piacon is megjelenniük,
ráadásul a politikai nyomás hatására nő a
befektetői érdeklődés is ezen a területen. Az
Exxon arra számít, hogy a szén-dioxid
leválasztás 2040-re 2000 milliárd dolláros
szektorrá növi ki magát. Annak érdekében,
hogy versenyben maradjon, a vállalat 2025ig 20 projektet indít 2 milliárd dollár
ráfordítással.
(The Wall Street Journal, 2021. március 3.)

földalatti tárolókban a korábbi években
megszokott mennyiségnél. A február
közepi árakhoz képest viszont mostanra 15
százalékot estek az áprilisi spot-árak, de
még mindig 50 százalékkal magasabbak,
mint egy évvel korábban. Az Energiaügyi
Információs Hivatal adatai szerint 2020-ban
1 százalékkal csökkent az amerikai
gázkitermelés, míg a termelők idén nem
várnak növekedést. Többségük ugyanis a
gázárak emelkedése mellett sem indít be új
kutakat, mert a beruházások helyett a tavaly
felhalmozódott adósságok törlesztésére
fókuszál inkább.
(The Wall Street Journal, 2021. március 4.)

Szaúd-Arábia gázt szállít Koreába, és a
szén-dioxidot is visszavásárolja
A Hyundai OilBank megállapodott a Saudi
Aramco vállalattal arról, hogy hamarosan
LPG szállítmányok indulnak az arab
államból Dél-Koreába. A cseppfolyósított
gázt a koreaiak hidrogén előállítására
használják majd, a folyamat során keletkező
szén-dioxidot
pedig
Szaúd-Arábia
visszavásárolja, és saját olajfinomítóiban
használja fel. Elemzők szerint ez a folyamat
még mindig olcsóbb, mintha a kész
hidrogént szállítanák Koreába. Az LPG és
szén-dioxid szállításhoz egyaránt alkalmas
hajókat a Hyundai Heavy fejleszti a Korea
Shipbuilding and Offshore Energy
vállalattal együttműködésben.
(Bloomberg, 2021. március 3.)

Az
USA-nak
fokoznia
kell
a
Németországra gyakorolt nyomást az
Északi Áramlat 2 miatt
Joe Biden és kormánya úgy döntött, hogy
nem szab ki új szankciókat az Északi
Áramlattal kapcsolatban. Ezzel elkerülik a
konfrontációt
Németországgal,
de
geopolitikai győzelmet adhatnak Putyin
kezébe. Egyes amerikai politikusok szerint
Berlinre nyomást kell gyakorolni, hogy – a
büntetőintézkedések elengedéséért cserébe
– lépjen fel keményebben az orosz térnyerés
ellen. Ki kell kötni, hogy Oroszország az
Északi Áramlat 2 elkészülte után is
szállítson gázt Ukrajnán keresztül, és ha ez
nem így történik, akkor a Gazpromot
komoly szankciókkal lehet sújtani.
Németországnak emellett támogatnia kell
az ukrán energia-infrastruktúra fejlesztését,
valamint lehetővé kell tenni, hogy más
vállalatok is továbbíthassanak gázt a
vezetéken.
(Bloomberg, 2021. március 8.)

Szeptemberig meghosszabbították az
Északi Áramlat 2 dániai vizeken történő
építésének engedélyét
Az Északi Áramlat 2 dániai vizeken történő
építésére vonatkozó engedélyt 2021.
szeptemberig
meghosszabbították
–
jelentette a Dán Tengerészeti Ügynökség.
(Ria-Novosti, 2021. március 4, online)

15 millió tonna LNG-t szállít a Repsolnak
a Novatek
2020-ban megállapodást kötött a Novatek a
spanyol Repsol céggel, a Sarkkör 2 LNGből 15 éven keresztül évi 1 millió tonna
cseppfolyósított földgáz leszállítására.
Az orosz vállalatnak ez a második ismertté
vált szerződése a kínai Shenergy Grouppal

Az extrém időjárás enyhítette a
túlkínálatot
Az Egyesült Államokat ért rendkívüli hideg
miatt a szokásosnál jóval több földgázt
használtak, így tavaszra kevesebb maradt a
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kötött 15 évre szóló, évi 1 milliós szállítás
után.
A spanyol vállalattal kötött megállapodás
árazása a Brenthez való kötés mellett
figyelembe veszi a TTF-et is.
(Kommersant, 2021. március 9.)

Az USA belügyminisztériuma elkezdte
felülvizsgálni a fúrási engedélyek
kiadását
Az Egyesült Államok belügyi tárcája átfogó
vizsgálatot hajt végre arról, hogy pontosan
milyen körülmények között adtak ki fúrási
engedélyeket olaj- és gázkitermelésre a
szövetségi területeken.
A minisztérium államtitkára szerint az
eddigi rendszer nem az amerikai lakosságot
szolgálja,
és
az
energiahordozók
kitermelését nem is övezi széles körű
egyetértés. Az új amerikai kormányzat célja
egy fenntarthatóbb, a környezetvédelmi
szempontokat jobban figyelembe vevő
engedélyeztetési rendszer kialakítása. A
tárca várhatóan magasabb követelményeket
és magasabb eljárási díjakat fog
megállapítani a jövőbeli engedélyekhez,
valamint a kitermelésre alkalmas területek
számát is csökkentik majd.
(Bloomberg, 2021. március 9.)

2050-re 66-71 százalékkal csökkenhet
Európa gázigénye
2015-höz képest 66-71 százalékkal
csökkenhet az Európai Unió földgázigénye
2050-re – jelentette be Catharina SikowMagny, az Európai Bizottság Energia
Főigazgatóságának
(DG
ENER)
főigazgató-helyettese. Rámutatott arra,
hogy jelenleg a gáz nagyon fontos szerepet
játszik
az
uniós
országok
energiamérlegében, de ennek a jövőben
meg kell változnia. Szerinte az összes
forgatókönyv, amely a jövőbeli stratégiai
javaslatok igazolására készült, a földgáz
részarányának csökkenését mutatja.
(Reuters, 2021. március 9.)

Argentínának választania kell a palagáz
és a klímavédelem között
A dél-amerikai állam elnöke októberben
még az olaj- és gázszektornak nyújtott
állami
támogatások
megduplázását
jelentette be, az ENSZ decemberi
klímacsúcsán viszont már az üvegházhatást
okozó gázok teljes kivezetését ígérte 2050re.
Ugyanakkor
Argentína
gazdasági
problémáira gyógyír lehetne a Vaca Muerta
alatt rejlő gázmező. Itt tavaly év végén már
124 ezer hordó olajnak megfelelő
mennyiséget termeltek ki naponta, ám a
további feltárások veszélyeztethetik a
klímaügyi célokat.
(Bloomberg, 2021. március 10, online)

Tovább terjeszkedik Egyiptomban az
INA
Az INA Egyiptomban megkapta a végső
megerősítést az East Damanhur (Blok 10)
koncesszió megvásárlásához, mely terület a
Nílus deltájának közelében található. Az
INA a területen húsz százalékos részesedést
fog szerezni. Az egyiptomi nemzeti
földgáztársaság (EGAS) és az egyiptomi
kőolaj- és ásványkitermelési miniszter,
Tarek El Molla megadta a végső
jóváhagyást, aminek birtokában a horvát
olajtársaság nyélbe ütheti az üzletet a
Wintershall DEA vállalattal. Az INA
közleménye szerint az újabb egyiptomi
ügylet javítja a vállalat egyiptomi
működésének
hosszú
távú
fenntarthatóságát. Egyiptom az INA
külföldi
kutatásai
és
kitermelése
szempontjából kulcsfontosságú piac, a
horvát olajvállalat tavaly átlagosan napi
1838 boe mennyiségű kőolajat hozott
felszínre az országban.
(SEEbiz.eu, 2021. március 9, online)

A
Shell
tavaly
megduplázta
olajkereskedelemből származó bevételeit
A Royal Dutch Shellnek 2020-ban 2,6
milliárd dollár bevétele származott a
nyersolaj és a finomított termékek
kereskedelméből, ami kétszerese az előző
évi
adatnak.
Az
olajkereskedelem
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korábbinál eltérő mértékű részesedése
hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat pénzügyi
eredményén kevésbé látni az üzemanyagok
iránti − járvány okozta − keresletcsökkenést. Ezzel együtt a vállalat teljes
profitja 2020-ban két évtizede nem látott
mélyponton volt. Szakértők arra mutatnak
rá, hogy az eredmények alapján a Shell jól
használta ki óriási finomítói, kereskedelmi
és tárolási kapacitásait, és így előnyt tudott
kovácsolni a kereslet és a kínálat gyors
változásaiból.
(Bloomberg, 2021. március 12.)

Az északi-tengeri olaj- és gázprojektek
beruházásai 2004 óta a legalacsonyabb
szintre estek.
Az olaj- és gázipari vállalatok beruházásai
az Északi-tenger brit szektorában tavaly 23
százalékkal csökkentek – ezek összesen
14,8 milliárd fontot tettek ki. Mindez az
Egyesült Királyság vezető gáz- és
olajtermelőit magába foglaló Oil & Gas UK
(OGUK) által publikált adatokból derül ki.
A vállalatok a koronavírus járvány idején a
visszaeső olajfelhasználás és az
alacsonyabb árak miatt csökkentették az
északi-tengeri mezők fejlesztésére irányuló
beruházásokat.
(Kommersant, 2021. március 16, online)

Új elnök a Shellnél
A Royal Dutch Shell Andrew MacKenzie-t
nevezte ki a társaság elnökének, a májusban
távozó Chad Holliday helyére. A szakember
korábban a BHP Group élén állt 2019-ig, új
megbízatásában pedig fő feladata a Shell
átnavigálása
lesz
az
alacsony
szénfelhasználású
üzleti
modellbe.
MacKenzie nyilatkozatában kiemelte, hogy
a jelenlegi időszak rendkívül fontos a
vállalatok és a társadalom szempontjából,
és a legnagyobb kihívásnak azt tartja, hogy
a Shellt minél gyorsabban eljuttassák a zéró
kibocsátású energia-ágazatba.
(The Wall Street Journal, 2021. március
12.)

Március végén kezdődik az Északi
Áramlat 2 építése Dánia felségvizein
Az Akademik Cserszkij vezetékfektető
hajónak a tervek szerint a hónap végén kell
csatlakoznia az Északi Áramlat 2 két
vezetékének egyikéhez dániai vizeken –
közölte a Dán Energiaügynökség (DEA)
(Ria-Novosti, 2021. március 17.)
A BP a végső ajánlatokra vár északitengeri portfoliójával kapcsolatban
Több kisebb cég is tett ajánlatokat a BP
Északi-tengeren lévő olaj- és gázmezőire,
illetve az azokra telepített technológiai
berendezéseire, eszközeire. Ezek végleges
változatait most gyűjti be a nagyvállalat. Az
eladásra kínált mezők között van a
Shearwater és az Andrew is, és a fokozott
érdeklődés miatt könnyen lehet, hogy
különböző vevőkhöz kerülnek. A BP
eszközeit eredetileg a Premier Oil vette
volna meg, ám az olajárak tavalyi zuhanása
miatt az üzlet nem jött létre. A mostani
ajánlattevők között van az EnQuest, az
Ithaca, a Serica és a Waldorf Production is.
(Bloomberg, 2021. március 17.)

Texas segíteni kíván a földgáz-szektoron
Texas állam új törvényt hozott a gázszektor
kisegítésére: ennek értelmében a helyi
hatóságok nem különböztethetnek meg
hátrányosan egyetlen szolgáltatót vagy
infrastruktúra-fenntartót sem annak alapján,
hogy milyen energiahordozót használnak.
Erre azért volt szükség, mert a februári
hideg időjárást követően a szolgáltatóktól
elvárják a létesítményeik téliesítését, ám
egyes önkormányzatok megtiltották volna a
földgázhálózatok
és
a
gáztüzelésű
erőművek ilyen jellegű fejlesztését. A
törvényhozók azt is remélik, hogy a
rendelkezéssel lassíthatják a lakossági
energiaárak növekedését, mely a megújuló
források előtérbe kerüléséhez köthető.
(Bloomberg, 2021. március 15.)
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245 kódnevű területhez. Az Eni és a Shell
végig azzal védekezett, hogy a nigériai
kormánynak történt kifizetéseket követően
nem tudtak a pénz sorsáról, és ennek
ellenkezőjét a vád képviselőinek sem
sikerült bizonyítani.
(The Wall Street Journal, 2021. március
17.)

A Shell-t és az Eni-t felmentették a
korrupciós vádak alól
Egy olaszországi bíróság sem a Shell-t sem
az Eni-t nem találta bűnösnek a nigériai
olajkitermeléshez
kötődő
korrupciós
vádakban. A három éve húzódó ügy a két
vállalat 1,3 milliárd dollárnyi kifizetéseihez
kapcsolódik: a feltételezések szerint az
összegek egy részét az afrikai állam
döntéshozóinak
megvesztegetésére
használták, amikor közösen vásárolták meg
a feltárási és kitermelési jogokat az OPL

Összeállította: Kőrösi Tamás

A SELMECI HAGYOMÁNYOK SZERINTI ÉLETFORMA
“Lapkész” kivonatom a 2015. febr. 6-i előadásból, amely a tatabányai balekoktatás keretében
hangzott el
Mindenekelőtt most sem állom
meg, hogy ne fejezzem ki elismerésemet az
OMBKE Tatabányai Szervezet vezetőinek
a tavaly elindított és a pozitív fogadtatás
miatt idén is megismétlésre szánt
balekoktatás
nagyszerűségéért.
Vivát
Tatabánya! A múlt év január 31-én volt
alkalmam az első előadás-sorozat keretében
a selmeci szellemről beszélni. A hármas
alapmottó – hazaszeretet, szakmáink
tisztelete, barátság – részletes kibontásával
akkor az kerek egész volt, mégis úgy tartom
helyesnek, hogy ezúttal ne annak szó
szerinti ismétlésére kerüljön sor. Senki ne
gondolja, valamiféle korteskedő, toborzó
célzatú
a
téma.
Nem
vagyunk
kényszerhelyzetben. A területi OMBKE
helyi szervezeteken túlmenően is számos,
semmiféle háttértámogatással nem bíró és
azt nem is kérő önszerveződéses diák és
filiszterszervezet van, ahol még ma is
magasra emelik a zászlót. Több tucatnyi
működik, néhány ismertebb ezek közül:
Dudujkavölgyi
rókák
társasága,
Sztálinvárosi
leopárdok,
Fehérvári
szalamandrák, Szent Borbála Akadémiai
Kör,
Cantusok
Köre,
Leányvári
boszorkányok, stb. Dr. Tamásy István és
Seregi János nevét itt is sokan ismerik. Azt
már kevésbé, hogy ők alias neveik szerint
Zala gyöngye és Csontváz voltak. De azt

már aligha, hogy mindketten tagjai voltak a
soproni
Szomjas
Hétszentség
Asztaltársaságnak…

Nem szándékunk tehát a nyakló
nélküli létszámnövelés, megvagyunk mi
önmagunkban is, ameddig élünk. Nos –
éppen ez az. Nem élhetünk örökké és túl
értékes ez az eszmerendszer ahhoz, hogy
velünk együtt feledésbe merüljön. Ezért
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tartjuk sokan helyesnek a törekvést, hogy
legyenek követőink e térségben is. Ahol
most csukták be Márkushegyet és jelenleg
nincs szakmai iskolánk, így nem
alakulhattak ki diáktársaságok sem. Nem
lehetünk olyan önzőek, hogy megtartsuk
magunknak mindazt, amit tudunk!
Számtalan oldalága van ennek a
témakörnek, amelyek közül most a selmeci
hagyományok szerinti életformát emelem
ki. Mert ez bizony egy valódi életforma,
amelyet országunkban amúgy istenigazából
aktívan mintegy ezer bányász – kohász –
erdész művel és ebben a legnagyobb
részarányt tagadhatatlanul a második
legősibb szakma képviselői, azaz mi
jelentjük. Nekünk mindenkor ünnep a
szakestély. Mi – amikor és ameddig csak
tehetjük - részt veszünk az összes jeles
hagyományápoló összetartáson, selmeci
szalamandereken,
évfordulóinkon,
megemlékezéseinken,
testvérszakmáink
hasonló rendezvényeinek hívó szavát sem
utasítjuk el. Elmondható tehát, hogy
mindezt szívünkben örök diákként igazi
életformaként éljük meg. Mert az ám a
gyönyörű az egészben, hogy távolról sem
fejeződött be számunkra az iskolák,
technikum,
egyetem
elvégzésével
mindezek őszinte megbecsülése és az ebből
adódó tényleges folytatás.

Minden tiszteletünk - az egészséges
sárga irigységgel együtt - diákságunké, akik
magától
értetődőnek
tartják,
hogy
diákéveiket ez határozza meg. Már akiét.
Mindig elmondom, végtelenül szomorú,
hogy napjainkban diákságunknak jóval
kevesebb, mint harmada gondolkodik így,
az igazán tenni akarók és tudók létszáma
pedig valójában arcpirítóan csekély. Mindig
elmondom, hogy a mi korunkban még az
volt a furcsa, ha valaki kihúzta volna magát
a balekoktatás, firmaavatás alól - nem is
igen merészelte meg senki. Manapság már
semmi nem kényszer, még az öröknek
vallott íratlan szabályok sem működnek.
Ezt hozta az a szépséges globalizáció.
Sebaj, annál értékesebb, aki önszántából jut
el hozzánk. Hanem az igazán értékes az ám,
amikor felnőttként, családfenntartóként
sem csökken a kötődés – az a kötődés,
amiből
valójában
soha
semmiféle
kézzelfogható anyagi haszonra nem lehet
szert tenni. Hiába igaz, hogy “nem az a
lényeg, ki gazdag, ki szegény, csak jó sok
pénze legyen” – aki ránk legyint, önmagát
minősíti. Magára vessen, csak ne locsolja…
Volt
nem
egyszer
olyan
próbálkozása egyes magas beosztású
vállalatvezetőknek – hogy szakestélyt
rendelt meglependő üzlettársait, vendégeit.
Költséget nem sajnált és igyekezett
megnyerni ehhez hagyományaink legjobb
művelőit. Mindig csak kétféle végkifejlet
történhetett. Vagy átláttak a felkértek a
mögöttes szándékon és nem vállalták a
cirkuszt és akkor a megvehetőkkel
összehoztak valami méltatlan, jellegtelen,
felejthető utánzatot, vagy az igazi firmák
megcsinálták a szakestélyt a maguk kedvére
úgy, hogy abban minden kifejezésre jutott,
kivéve a megrendelő szándékát, tehát ama
üzlettársak, vendégek csak kussra kötelezett
pogány
tátottszájúak
lehettek…
A
“globálgazdagok” sok mindent elérhetnek –
el is értek - ezen a világon a pénzükkel, de
erősen kétlem, hogy meg tudnának
vásárolni maguknak egy őket önfeledten
ünneplő, valóban selmeci típusú szakestélyt
– és higyjétek meg, ez sem piskóta!

Vannak sokan, akiket sohasem
érintett meg, kezdettől fogva csak a
karrierépítés volt a célja, mert aminek nem
látja azonnal a hasznát, nem érdekli.
Vannak olyanok is, akik óriási hanggal,
látványosan viszik diákkorukban a zászlót,
aztán filiszterként pár éven belül elfelejtik,
megváltoznak. Szavaik még mindig
színpadiasan hangzatosak, de a benne való
hit és a tettek már hiányoznak. Az említett
ezer delikvens azonban mindvégig kitart.
Amikor még aktív és egészséges, ez
természetes, de kitart akkor is, ha már
csökkennek a lehetőségei.
Akik miatt
érdemes művelni mindezt, mert akkora
pluszt ad számunkra mindvégig, amit egy
fanyalgó értetlen kívülálló elképzelni sem
tud.
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mint most! – hangoztatja büszkén. Egy hang
a hallgatóság soraiból: - Magukért nem is
aggódom, de mi lesz velünk?” Mert bizony
igaz, ahogy Hofi mondta volt - még
irodalmasítva is: “aki cafkának szegődik, ne
sértődjön meg, ha feszt toszogatják!”
Selmeci elődeink sem hagytak szó
nélkül egyetlen nagyobb világi történést
schachttagjaik során sem. Mi sem tehetünk
másként. Mert tudjuk, hogy “minden fény
végén alagút van”, márpedig “okos pilóta
alagútban nem katapultál!” Soha nem
került kőbe vésve, mégis élnek a selmeci
eredetű erkölcsi normák is mind. Például
nincs vallási gúnyolódás. Ezzel együtt
bőven belefér például az ismert ima:
"Istenem, kérlek: adj nekem bölcsességet,
hogy megérthessem a páromat, adj
szeretetet, hogy megbocsáthassak neki és
adj türelmet, hogy elviseljem hibáit! Mert
ha erőt adnál, akkor biztos agyonütném.
Ámen.." Vagy a történet: “A hajótörött
kiúszik a lakatlan szigetre. Partot érve a
fáradtságtól elájul. Arra tér magához, hogy
ott áll mellette a felesége és üvölt:
- Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap
elsüllyedt!”
A szakmai humor pedig kiváltképp
nem hiányzik estjeinken. Mindig pozitív
töltettel. Aki ott volt a tavalyi oroszlányi
szakestélyen, megtapasztalhatta, hogy az
sem a totális depresszióról szólt, pedig
valójában minden ok adott volt rá –
rettenetes megélni, hogy egy bányát úgy
kell feladni, hogy álljon meg a beszerelt,
működő frontfejtés. Nem kíméltük a
történést – hiába EU finanszírozta akarat
volt, a végrehajtók csak hazaiak – mégis
valódi és igenis derűs szakestélyt tartottunk.
Ha sírunk, átkozódunk, kardunkba dőlünk,
akkor jobb? Nem kell lefelé fordítani a két
keresztben tett bányászjelképet hazánkban,
Bakonyoszlopon még most is él egy kicsiny
mélyműveléses szénbánya és az ország
négy bányászati klasztere is dédelget
terveket magában. Kicsit más szelek fújnak
Brüsszelben is e téren, bár nálunk még csak
a szavak szintjén látunk változást, másban
semmit.

Egy életet le lehet darálni pusztán a
kötelező mammonkergetéssel is, viszont –
micsoda különbség. Ahogy a társadalom,
úgy az egyes emberek, társaink többsége is
megcsömörlött már mindenféle észosztó
szerveződéstől, pedig – valahova tartozni
kell és ha egy mód van rá, ez ne az
adóhatóság legyen… Mondhatnók, szép
szavak,
de
mivel
lehet
mindezt
alátámasztani,
bizonyítani?
Erre
vállalkozom
most, mégpedig alias
nevemhez méltóan megint csak nem dicső
eleink, méltán nagyhírű nagyjaink lelkesítő
szózatainak,
örökérvényű
tételeinek
megidézésével, hanem csupán az eddigi 427
darab, tisztséget, felkért hozzászólást
teljesítő szakestélyem saját tapasztalataival.
Amúgy szentigaz, ez az életforma
messze nem merül ki selmecszívű szakmai
munkánkkal, jeles konferenciáinkkal, vagy
a szakestélyek művelésével, ami leginkább
hitelesen
példákkal,
általános
és
ténylegesen megélt történésekkel mutatható
be. Neveket pedig csak azért nem mondok,
mert aki kimaradna, joggal orrolhatna meg.
Az első bizonyítékra példa jószerével maga,
az összes igazi, selmeci típusú szakestély.
Ahol a kezdés előtt összetalálkozva soha
nem az a fő téma, mint ami egy életkoron
felül mindannyiunkra jellemző a civil
életben. Nem arról adunk számot, kinek
mennyi baja van. Egészségével, állásával,
fizetésével,
pártokkal,
kormánnyal,
világgal, főnökével stb.
Mert ilyenkor nálunk csak a derű, a
barátság kifejeződése számít, semmi más.
Mi ez, ha nem pozitívum? Mondj bármilyen
más rendezvényt, ahol ugyanebben lenne
részed. Mondjuk ebbe bőven belefér a
humor, a szarkasztikum. Ilyenkor a
legnemesebb, ha a saját ballépéseinket
emlegetjük föl – valahogy mindig nagyobb,
őszintébb derűt vált ki, mint esetleges
sikereink hangoztatása – de beleférnek az
általános poénok is. Mert például
mindennemű pártállástól független időtlen
igazság, hogy “ha keveset lopsz tolvaj vagy,
ha milliókat, politikus." Vagy a kisded
történet: “Az országgyűlési képviselő
beszédet tart: - Jövőre jobban fogunk élni,
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Csak egy tény az igazán szomorú:
az új elképzelések megvalósíthatóságában
egyedül a hozzám hasonló, vagy még
idősebb korosztály hisz, a fiatalabb
bányászati szakemberek legjobb esetben is
csak mosolyognak rajta. Holott nekik
kellene a tervek élére állni! De “ami késik,
az nem pontos…” rá fognak jönni. Az élet
szolgáltatja sutkáink alapjait. Selmeci
eredetű alapeszményeinket előírás nélkül is
tartjuk, például nem szeretnénk megélni,
hogy a szexuális másság kötelező legyen…
Történeteink, poénjaink jó része tényleg
saját magunkról szól, mivel tökéletesen
tisztában vagyunk vele, hogy “a tudás bűn,
de nyugi, mi ártatlanok vagyunk...” Ha meg
világi csattanó a téma, az sohasem uszító,
sohasem aljas, sohasem személyeskedő.
Akinek nem inge, ne vegye magára, sőt, a
hallgató lett légyen bármelyik náció tagja, ő
derülhet rajta a legjobban. Erre is van egy
összefogó jellegű régi poénunk: “belép a
kocsmába a skót, a cigány, a zsidó, a
rendőr, a székely, Pistike, Móricka, Jean,
meg a szőke nő. A kocsmáros döbbenten néz
rájuk: mi ez, valami vicc?” Igen, az és
semmi több! A hajó pedig egyikünkkel sem
mehet el, mert nincs őszintébb kritikus,
mint egy szakestélyi firmakoszorú. Van
úgy, hogy az elnök rosszul felfogott
udvariasságból hagyná végigmondani a
gyenge mondókát, de a résztvevők
tapsolással belefojtják a szót. Nem kevés
aktuális nagyság tapasztalhatta ezt meg
nálunk. Miskolcon egyszer a regnáló rektor
szerelmesedett bele a saját hangjába, a
valétánsok simán kitapsolták. Többek
között így járt egy amúgy szeretett
professzorunk is, aki a diákságtól
valamilyen nemes méltatást kapván félórás
beszédben ecsetelte, hogy ő mindent a
feleségének köszönhet. “Gratulálunk” volt
kórusban a válasz, de annyiszor ám, hogy
abbahagyta… Az ormótlan poént mondó
ugyanerre a sorsra jut. Az ellenpélda csak
erősíti íratlan törvényeinket. Amikor a
legendás Dzseki bácsi – ezt a nevet muszáj
kimondani - már csak úgy tudott felszólalni
egy soproni szakestélyen, hogy betegsége
miatt egyetlen szavát sem lehetett érteni,

teljes csöndben hallgattuk végig és amikor
leüléséből észrevettük, hogy vége az
előadásnak, olyan dörgő tapsban törtünk ki,
hogy beleremegtek a falak. Volt olyan is,
amikor egyszer Mosonmagyaróvárott
elnökként ad hoc szabályt hoztam: 75 éven
felüli
hozzászóló
nem
köteles
előírásszerűen megszólítani a szakestélyt –
mivel e produkció ötödszörre sem sikerült
öreg kohász testvér barátunknak…
Nem csak szóvirág, hogy a
szakestély nevel. A műszakiaknak általában
nem sajátjuk a beszéd, egyáltalán a
fogalmazás. Egy sor kollegánknak sokáig
gondot okozott a társak előtti megszólalás –
konferencián, szakmai napon, akár csak
sima vezetői raporton. Egészen addig, amíg
nem kezdett el hozzászólogatni a
szakestélyeken. Túlzás nélkül állítható,
hogy az utóbbiak mind remek előadókká
váltak, amely horribile dictu egyáltalán nem
hátrány a civil életben sem. Megtanultak
menet
közben
váltani,
tromfolni,
alkalmazkodni – ahogy a hallgatóság
figyelme megkívánta. Egyébként is nagyon
igaz a tétel: aki jelesül képes múlatni az időt,
olyan szinten tud dolgozni is.
A
szakestélyek zászlóvivői egytől-egyig
szakmáik elismert napszámosai. Nem
feltétlenül élenjárói, mert a selmeci
eszmények között bizony erőteljesen jelen
van a szerénység is és sajnos tudjuk, annak
karrierturbózó hatása viszonylag csekély –
sajnos… A mi valétaelnökeink életük
végéig viselik és adott esetben művelik is e
tisztséget. Szakestjeink praeseseire is
hasonló vonatkozik – a bizalom kötelez.
Aki igazi tiszteletet akar látni, törekedjen
soraink közé jutni.
Tavaly Barcson a somogyországi
szakestélyen egy vancouveri társunk –
ösmernetek kell, hogy 56-ban Sopronból
egy nagy csapat erdész kiment – ki kellett
menjen Kanadába, hogy bámulatos
elszántsággal odakint fejezze be az
egyetemet és állja meg a helyét mindvégig
– pár keresetlen mondattal olyan
döbbenetesen értékes hozzászólást mondott
a magyarságtudatról, hogy mindenkiben
meg kellett, hogy álljon az ütő. Mert ez is
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egy érdekes oldalág. Jól tudjuk, hogy a civil
életben az ember ódzkodik mindenféle
nemes szavak kimondásától, mert sajnos
joggal fél azok fogadtatásától, a
borítékolható
kiforgatástól,
gúnytól.
Szakestélyeinken azonban még él az idea,
amely szerint “csakis az emberek
szürkülhetnek el, az eszmények soha”. Itt
még helye lehet a nemes mondanivalónak is
– ha az valóban nem falból, hanem szívből
hangzik el – és nagyon nem mindegy, ki
mondja. Ekkor kiváltképp érvényesül
hagyományaink kíméletlen őszintesége. Jaj
annak, aki ezt nem érti meg és korteskedik,
ripacskodik – többé nem állhat meg
előttünk! A vancouveri erdész testvér
nyolcvan körüli volt. Volt ám úgy is, hogy
valaki tényleges diákként tapasztalhatott
meg hasonló tiszteletet, ami ékes
bizonyítéka dolgainknak. 2005-ben a 300.
“vivát
százhúsz
firmák”
mottójú
szakestélyemen történt a következő eset. A
komoly pohár előadójának nem világi
nagyságot, hanem egy aktív diákot kértem
fel. Egy most már ausztráliai ultra szupra
veterenisszimusztól hallott történetet adott
elő,
amelynek
lényege:
amikor
visszacsatolták a Felvidék egy részét, az
akkori erdész diákok mennyire szerették
volna gyakorlatilag elősegíteni, hogy
Selmecbánya is visszakerüljön… Dübörgő
tetszésnyilvánításban volt része néki is. A
két előadó között 60 évnyi korkülönbség
volt, mégis egy és ugyanaz a kortalanul,
megtámadhatatlanul nemes gondolkodás,
nos kérem, ez maga a selmeci szellem, a mi
életformánk lényege! Számunkra a selmeci
gyökerek adta tartás folytatódik a
szakestély után is. Más egy tárgyalás
akármilyen viszonyok közt, ha kiderül, a
felek egy alma máterben végeztek. Hiába
nem ismerték egymást – közös ismerősök,
élmények mindig akadnak.

mindketten a nehézegyetemen végeztünk,
azt a furcsa választ kapta, hogy: igen. Na és.
Ez nem jelent semmit. Mert bizony tévedett
a drága hivatalnok. A barátunk nem
kivételezést várt volna ettől – csupán
emberi hangvételt. Ő nem kapta meg –
sokan viszont igen és meggyőződésem,
hogy a pozitívak lesznek, maradnak
többségben a jövőben is. Volt nem egy
kollegánk, aki végrendeletében a családi
dolgokkal egy szinten intézkedett a helybeli
selmeci hagyományőrző alapítvány javára –
sőt – egyről biztosan tudjuk, hogy az utóbbit
mindenek fölé, első helyre helyezte és –
egyetlen hátramaradt családtagja sem
kísérelte meg akár csak kifogásolni is a
döntését. Van nekünk Selmecbányán egy
magyar firmatársunk – alias Peták – aki
hosszú évtizedeken át szervezte, intézte
ottani
szállásfoglalásainkat,
programjainkat. 86 esztendős. Beteg.
Immár szegényen, öregek otthonában él.
Egyszer már volt sikeres hazai gyűjtés a
megsegítésére, most újra van ilyen
kezdeményezés. Senki sem kérte, ő maga a
legkevésbé sem. Biztos, hogy sikerül és
öreg barátunknak még időben jó érzést fog
okozni – és legalább a gyógyszereit nem
adósság terhére kell megvennie egy ideig.
Ezt hívták úgy Selmecen anno, hogy
“társláda”. Hogy is szólt az itt is említett
magam
eszkábálta
tétel
erről?
Megismétlem, mert fontos: csak emberek
szürkülhetnek el, eszmények soha –
Amelyek tartása mi más lenne, mint maga
az életforma. Példa rá a saját, 1971-ben
végzett tanköröm utóélete is. Az első
tankörtalálkozónk 73-ban volt, utána
minden évben, mindig három napos és a
kezdetektől kezdve párjainkkal, régebben
gyermekeinkkel, majd unokáinkkal együtt.
Mi valóban figyelünk egymásra. A 15 éves
találkozón megkereszteltük méregdrága
oldalbordáinkat úgy, ahogy kell –
rászolgáltak-tunk… Van egy hatalmas
méretű tankörnaplónk, benne megannyi
rajzos, fényképes bizonyítékkal és van saját
tankörzászlónk is, amelyet annak rendje és
módja szerint húzunk fel az elején és
vonunk be a végén.

Nem az az általános, amit tavaly
borsodi jóbarátunk élt meg, amikor az
alakuló klaszter dolgaiban tárgyalt egy
miniszteriális főnökszerűséggel és amikor
örömmel konstatálta, hogy annak miskolci
gépész gyűrűje van, felkiáltott: mi
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zongorázni tudnám, akkor már régen
fölvetne a pénz a koncertfelvételek jogdíja
után. Sietség nem kell, ha valakiben van
készség, meg lehet érni hozzá. Egy biztos:
ama ezer delikvens semmit sem szeretne
jobban, mint hogy ennek a csodálatos
eszmevilágnak valóban legyenek követőik.
Mert ha akarjuk, ha nem, mi már sajnos szó
szerint is kihalófélben vagyunk!

Ahogy szakestélyen, találkozóinkon
sem számít, ki volt dékán, vezérigazgató,
műszaki doktor, professzor, hiszen jórészt
kinek-kinek szerencséje, meddig jutott az
életben. A legidősebb társunkat (74
esztendős) viszont el nem ítélhető
javaslatomra tavaly a világörökség részévé
választottuk… Eltávozott barátaink párjait
egyedül is meginvitáljuk és a világ
legtermészetesebb dolga, hogy ott vagyunk
egymás búcsúztatóin. Ha csak a nappalis
társakat vesszük, akkor is már nyolc fő a
veszteségünk. Köztük az is, akit
vasembernek, utolsó búcsúzónak hittünk –
nem így történt. Nem tudhatjuk, meddig tart
a spullni. Már úgy kell beszélnünk
egymással, hogy előfordulhat, nem lesz
több találkozás vele. Ahogy korosztályos
társainkra, az idősebbekre méginkább igaz,
hogy nem érünk rá várni, közömbösnek
maradni, a jót akarókra rálegyinteni - igenis
át kell adnunk mindazt, amit jól, vagy
kevésbé jól, de mégis csak megtanultunk
becsülni. Ne feledjem egyik legfőbb, nemes
örökségként féltett kincsünket sem méltatni
– azt, hogy mi nem csak szeretünk, tudunk
is együtt énekelni és nem sülünk bele a
Himnuszba sem úgy, mint ama celebecske.
Zenekari aláfestés, kíséret pedig csak árt
nekünk…

Selmecen, Sopronban, részben még
Miskolcon is élt egyfajta nagyon is szigorú
kirekesztő bursch magatartás – csak
kevesek juthattak e hagyománykincs
művelői közé. Napjainkban, ha az valóban
megérinti, nincs bezárva az ajtó másirányú
iskola, vagy végzettség esetén sem. A
gyökereket, a tanítást azonban el és be kell
tudni fogadni, másképp fabatkát sem ér az
egész. Valahogy úgy fogható ez is fel, mint
az, hogy ki a magyar? Aki annak érzi magát.
De egészen ám és soha ne divatból, ne
falból, mert a köpönyegforgató önjelölt
titánoktól Isten ments!
Mostanában gyakorta citálok egy saját
idézetet. “Csak a gazdag ember smucig.”
Habár egyrészt hozzánk nem igazán kell
pénz, másrészt pedig szentigaz, hogy a
mondás bizony a lelkiekre is érvényes. Még
egy citálás: “mindenki arra pazarolja az
életét, amire akarja”. Nem mindegy. Csak
ne úgy, mint az ösmert sutka történése: „Két
villogószemű feketeruhás asszony megszólít
egy embert a buszmegállóban. - Uram, akar
ön Jehova tanúja lenni? - Válasz: Elnézést, de nem láttam a balesetet!”
Élenjáróink zömmel férfiak. Egy darabig
biztosan… Csak nehogy megvárjuk, amíg
igaza lesz a plázabéli klotyó falára firkált
szövegnek: „a vicc nem a falon van, hanem
a kezedben!” Jórészt diáktársaságaink
érdeme az a komoly, nagyszerű fegyvertény
is, hogy a selmeci diákhagyományok tavaly
a nemzeti kulturális örökség részévé
választattak. Akkor is, ha nem jár
semmivel. Nem csak kenyérrel él az ember.
“Nincs párja a tanult embernek”, aztán
mégis nősek volnánk… Halkan mondom
csak, hogy ebben most nem előztek meg
bennünket odaátról.

Csak bele – belekaptam a
történetekbe,
mert
idő
nincs
az
elmélyülésre. Itt nincs. Ez előadás, a társak
idejével vissza nem élhetek. Szokás azt
mondani, rohanó korban élünk, semmire
nem érünk rá. Az aktív sehogy sem, a
nyugdíjas meg pláne. Hazugság. Arra érünk
rá,
amire
akarunk.
Semmiféle
erőszakoskodásnak, lekezelő kioktatásnak
nincs helye, azzal csak ellentartást lehet
elérni. Egy tény: van egy óriási, elérhető
kincs emberi környezetünkben – kinek-kinek
úri joga, hajlandó egyáltalán észrevenni,
ráérezni, vagy elmegy mellette. Lelke rajta,
végül is a “Jóban rosszban”, meg a “Barátok
közt” sorozatok istenítése is egy
életforma… Csak éppen engedtessék meg
kimondani, hogy ha a különbséget
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Azt is csak halkan említem, hogy
súlyos elgondolni, ha egyszer álmunkban a
hajdani selmeci és soproni Ifjúsági Kör
igazi nagyjainak vádló kérdéseire kellene
válaszokat adnunk. Rémálom... Mégis
vallom, vannak eredményeink, ami kapcsán
nem kellene szégyenkezzünk. Ilyen a puszta
tény, hogy egyáltalán megvagyunk, igenis
még világít a láng és ilyen ez az önzetlen
folytatási, örökítési törekvés is.

Vivát Selmec, vivát firmák és vivát
követők!
Jó szerencsét, tengersok tömjéntelen csillét!

Kiss Csaba okl. bányamérnök

Egy magyar bányatanácsos útkereső évei
Podmaniczky Frigyes (1824-1907) pedig
azt írta az apjáról: „apám szabadelvű és
különc
ember
volt”.
Így
nem
csodálkozhatunk azon, hogy a bárónak már
fiatal korától elég ellentmondásos és
kalandos élete volt. A 15 éves forradalmi
lelkületű ifjú bárót a szülei Pozsonyba
küldték, hogy az evangélikus líceumban
középfokú tanulmányait folytassa, ahol
1783-85-ben Podmaniczky Pál is tanult. Itt
1787-ben Podmaniczky Ludovicus Carolus
néven volt bejegyezve, s nem 1783-ban,
mint írták. Azonban hatóságellenes
magatartása
és
a
Martinovics-féle
összeesküvés kapcsán, még abban az évben
Bécsbe internálták, ahol kihasználva a
kényszertartózkodás adta lehetőségeket
orvosi tanulmányokat folytatott. Miután az
ifjú bárónak Bécsben megkegyelmeztek,
hogy
folytathassa
tanulmányait
a
szászországi Chemnitz-be ment, ahol a
bányászat is az érdeklődése körébe került,
ami az akkori gazdasági fejlődésnek az
egyik mozgató motorja volt. A bányászattal
kapcsolatos tanulmányait Selmecbányán
folytatta,
ahol
1793-ban
szerzett
bányamérnöki oklevelet, nem 1798-ban,
mint egyes szerzők írták. Tanulmányai után
1798-ig a kamaránál tevékenykedett,
egyesek szerint az akadémián, amire nincs
kellő bizonyíték. Azonban 1798-ban már a
selmecbányai fő-kamaragrófi hivatalnál
dolgozott, mint fizetés nélküli tiszteletbeli
ülnök (assessor honorarius), s 1799-től
1804-ig pedig tiszteletbeli tanácsos

Báró Podmaniczky Károly
(1772-1833)
Anton Einsle festménye, Országos Evangélikus
Múzeum, Budapest

Podmaniczky
Károly
bányatanácsos,
az
aszódi
báró
Podmaniczky Sándor (1723-1786) fia volt,
akinek családja 1715-től 1920-ig birtokolta
az aszódi kastélyt, és Szatmáron s a
Nagybánya melletti Erdőszádán (ma
Ardusat) is voltak birtokaik. Podmaniczky
Károly is Aszódon született 1772.
november 13-án, és születésekor apja azt
írta a naplójába: „Carl der XII-te und so
Gott will, der letzte - Károly a 12-ik, és ha
Isten úgy akarja, az utolsó”. A fia
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(consiliarius honorarius) volt. Mivel az ifjú
Podmaniczky jelentős érdeklődést mutatott
az ásványok iránt, így 1800-ban Jénába
utazott, ahol megismerkedett az ottani
Ásványtani Társasággal (Mineralogische
Societät), amelynek első elnöke 1798-ban
Teleki Domokos (1773-1798) volt. Itt, mint
privát hallgató, jelentős ásványtani
ismereteket és életére meghatározó
barátokat szerzett.
Ekkor Podmaniczky Károly már
nemcsak bányatanácsos, de jelentős
ásványgyűjtő is volt, s nagy tisztelője
Abraham Gottlob Werner (1750-1817)
minerológus és geológus professzornak, a
kőzetek eredete neptunista irányzata fő
alakjának. Így, hogy ismereteit bővítse,
1803-ban Freibergbe a német bányászati és
geológiai oktatás fellegvárába tette át
székhelyét, ahol órákat vett Werner
professzortól. Akivel 1817-ig, annak
haláláig baráti viszonyt is ápolt. Miközben
1803 és 1805 között a freibergi
tanulmányútján tartózkodott, kérésére III.
Frigyes Ágost (1750-1827) szász választófejedelem engedélyével, tapasztalat szerzés
céljából meglátogathatta a környék bányáit
és
kohóit
is.
Miután
1805-ben
megházasodott, ideiglenes bányaigazgató

volt a Bánátban, majd Nagyszebenbe ment,
ahova, mint bányászati ügyekben illetékes
császári-királyi tanácsos kapott kinevezést.
S
1806-ban
a
kamara
kérésére
Podmaniczky, Prybila Antal selmecbányai
bányatanácsos és Kimmerle Máté zalatnai
uradalmi kormányzó, felmérést készítettek
a radnai cs-kir. ércbányák állapotáról. A
Nagyszebeni kinevezéséről 1812-ben
mondott le, mivel evangélikus vallású
személyként esélytelen volt a bányagrófi
kinevezésre, s visszavonult Aszódra.
Podmaniczky Károly élete utolsó éveiben
Aszódon és Pesten élt, és 1833. szeptember
21-én ott is hunyt el.
A
Podmaniczky
Károly
bányatanácsos egykori 3524 db álló
páratlan szépségű ásványgyűjteményét,
1842-ben a Magyar Nemzeti MÚzeum
Ásvány- és Kőzettára vásárolta meg, ami
sajnálatos módon, az 1956-os tűzvészben
más gyönyörű és értékes ásványokkal
megsemmisült.

Réthy Károly

Bányász Hagyományőrző tevékenység Csolnokon
a bányász hagyományőrző tevékenység. Az
intézmény célja volt a Csolnokon élő
lakosság részére az akkor már használaton
kívüli bányász művelődési házban a
szabadidő kulturált, szórakoztató és
hasznos eltöltése lehetőségének biztosítása,
a
bányász
hagyományok
ápolása,
gyűjtemény
létrehozása,
gyarapítása,
karbantartása.

Csolnokon 193 év bányászati tevékenység
megszűnését követően néhány lelkes helyi
önkéntes kezdeményezésére 2001. évben
kezdődött meg Bányász Klub elnevezéssel
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A Csolnoki Bányász Hagyományőrző
Egyesület 2013. évben kezdte meg a
tevékenységét 27 alapító taggal. 2021 évben
55 tagja van az egyesületnek.

Évente a szeptemberi hagyományos
bányásznapon és decemberben a Borbálanapon bensőséges hangulatú ünnepségen
tisztelgünk a bányász szakma előtt,
tavasszal majálist, az év többi részében
egyéb rendezvényeket tartunk. Közösségi
összefogással sikerült biztosítani és
továbbfejleszteni azt a jelentős értéket,
települési látványosságot, amit a bányászati
és ásványgyűjtemény képvisel, az egyesület
működtetni tud egy tradicionális közösségi
teret.
Az egyesületi tevékenységet Csolnok
Község Önkormányzata,
a Dorogi
Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, a
Kisvasutak Baráti Köre és más civil
szervezetek, bányászati szakmai és
érdekképviseleti
szervek,
valamint
vállalkozók segítik.

A 6 kiállító helység teljes felújítási munkáit
rengeteg önkéntes közösségi munkával
sikerült
elvégezni,
a
különböző
bányatérségeket
bemutató
mérethű
szabadtéri létesítményeket létrehozni, ahol
egy korabeli fa trapéz ácsolatú fejtés, benne
a kornak megfelelő szerszámokkal,
bányavasút csillékkel, 2,5 m átmérőjű
körszelvényű acélíves (TH) biztosítás,
benne légcső ventillátorral, dorogi
szivattyúval, láncos vonszolóval, egyedi
hidraulikus
acéltámos,
főteszén
omlasztásos
biztosítású
pásztafejtés,
lejtakna-fej
különböző
lámpákkal,
robbanásbiztos készülékekkel, vitlával,
vízgyűjtővel (csorga és zsomp), sűrített
levegős fúrókkal felszerelve, bányaüzemi
kovácsműhely, villamos bányamozdony,
mentőkocsi, mentési eszközök, szivattyúk,
ventilátorok, csillék különféle szállító
eszközök kerültek elhelyezésre.

Az elért eredményekhez legnagyobb
mértékben
a
tevékenység
iránt
elhivatottságot
vállaló
emberek,
vállalkozások közösségi munkája, anyagi
áldozatvállalása járult hozzá.
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korhű környezetben állít emléket nemcsak
Csolnok, hanem az egész dorogi
szénmedence bányászatának.
A gyűjtemény előre egyeztetett időpontban
tekinthető meg.
Elérhetőség:
Csolnoki
Bányász
Hagyományőrző
Egyesület
2521 Csolnok, Szent Borbála utca 5.
Tel: +36 (30) 587-3381, +36 (30) 228-0878.
E-mail: csbheinfo@gmail.com
Facebook: Csbhe

A bányászati és ásványgyűjtemény az
országos Kéktúra nyomvonala által érintett
Szent Borbála Bányásztemplom közelében,

Művelődő selmeci akadémisták a múlt századfordulón

1. kép – A kép baloldalán a „műkedvelői előadások” helyszíne, a Vigadó utcafronti része (1905 k.)

Selmecbánya és a főiskola száz-százhúsz
évvel ezelőtti múltjával kapcsolatos
sorozatban eddig négy írás jelent meg a
selmeci ballagások emlékezetéről. Két
írásban érintettem a helyi sportéletet, egy
alkalommal
moziztunk
és
bányászkávéztunk, az előző írásban pedig

benéztünk az országgyűlési képviselőház
padsoraiba, ahol az asztalon a selmeci
cipőgyár nem selmeci cipőit láthattuk. Ezt
követően felidéztünk egy bő 115 évvel
ezelőtti selmeci március 15-ei ünnepet.
Mostani (10.) írásomban pedig ifjúsági köri
könyvtári, zenekari és önképzőköri kitérő
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után műkedvelői előadásokra kalauzolom a
kedves olvasót. Főszerepben: a selmeci
akadémikusok.

műemlékkönyvtár”
Miskolcon
és
Sopronban). A köri pénzkiadások jelentős
részét tette ki a könyv- és folyóirat
beszerzés, illetve a zenekar a hangszer- és
kottavásárlás miatt. Az ifjúsági köri
könyvtár 1912-re jelentősen bővült, így
további katalogizálásra került sor. A
szépirodalmon belül magyar (I.a.) és idegen
(I.b.) írók, költői művek és színdarabok
(I.c.), valamint díszművek, albumok és
magyar remekírók (I.d.) kategória volt. Az
ismeretterjesztő és szakmunkák tárgykör
továbbra is II. megjelölést viselt, míg a
folyóiratoknál szépirodalmi (III.a.) és
ismeretterjesztők,
szaklapok
(III.b.)
katalógus létezett. Ez utóbbihoz tartozott
természetesen a Bányászati és Kohászati
Lapok, az Erdészeti Lapok és a Magyar
Erdész folyóirat.

Az 1890-es évektől visszatérő kifogás volt
az akadémia/főiskola elvitele kapcsán –
többek között – az is, hogy Selmec
elmaradott vidéki kisváros, ahol a kulturális
szórakozások lehetősége csekély, ami az
állandó színház hiányából is fakadt. Ennek
ellenére az akadémisták az 1900-as évek
elején a helyi adottságokhoz mérten
igyekeztek megteremteni a kulturális
szórakozást és a művelődést. 1 Ennek során
az ifjúsági kör keretében zenekar, könyvtár
és önképző kör is működött. Az ifjúsági köri
zenekar Fizély Béla (bmh.) vezetésével
1904-ben az akadémiai előcsarnokban
emlék-ünnepélyeken és matinén, valamint a
városi vigadóban kedélyes estélyen és köri
táncestélyen lépett fel, de részt vettek a
Szentháromságtéren
rendezett
Jókai
gyászünnepélyen is vagy a március 15-ei
megemlékezésen a honvédszobornál. A 25
fős zenekarban hegedűsök, violások, kis- és
nagybőgősök, fuvolás, klarinétosok, kis- és
nagydobos, valamint kürtösök alkották a
tagságot.

A Pál Sándor (bmh.) vezette ifjúsági
önképzőkör volt a legkevésbé sikeres, bár a
főiskolások közül a különféle városi és
főiskolai ünnepélyeken szavalatokkal és
„alkalmi
beszédszámokkal”
többen
próbálkoztak. Kedvelt főiskolás szónok volt
Puskás Jenő (később trianoni menekült
újságíró), aki többek között 1907-ben a
„branyiszkói hős” Erdősi Imre emléktáblaavatásán alkalmi költeményét szavalta. 2

A Rákosi István (emh.) vezette köri
könyvtárban 1904-ben szépirodalmi (I., 651
db) és tudományos (II., 325 db) kötetek,
továbbá folyóiratok (III., 311 db) álltak a
diákok
rendelkezésére.
Külön
katalógusként kezelték Zivuska Jenő (emh.)
volt köri elnök – az ifjúsági kör millenniumi
emlékirata (268 db), a Versek (88 db) és Az
ítélet (11 db) című – műveit. Látható, hogy
az 1900-as évek elején kétszer annyi
szépirodalmi, mint tudományos kötet volt
az ifjúság könyvtárában. Ugyanakkor
nagyszámú
tudományos
műveket
olvashattak
a
Fritz-ház
oldalán,
toldaléképületben
volt
akadémiai
könyvtárban (ami napjainkban a „selmeci

Puskás Jenő (bmh., kmh) későbbi sógora,
Erdey János 3 (emh.), valamint Kahle
Frigyes (bmh.) a selmeci akadémisták –
helyi polgárcsaládok leányaival vegyes –
műkedvelői
előadásainak
gyakori
szerepelője volt. Ők ketten már 1901-ben
részt vettek a Bánk bán helyi előadásában.
Az akadémiai ifjúság 1902 májusában
nagysikerű
„műkedvelői
előadást”
rendezett a vigadó (1. kép) nagytermében,
amiről a helyi hetilap hosszasan és
elismerően
tudósított.
„Városunk
akadémiájának polgársága megint kitett
magáért. Akik május 10-én a városi

1

Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. Visszaemlékezések. Sopron, 2019. Puskás
Erzsébet testvére Puskás Jenő (Hegybánya, 1885 – Kassa, 1944) újságíró volt. A
testvérpár anyai nagyanyja, Fritz Otília (1838-1914) szépapám, Fritz Pál János (18421914) bányamérnök nővére volt és ezáltal kötődtek a selmeci friedenliebi Fritz
családhoz.

A selmecbányai m. kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör évkönyve
1903-1904. Selmecbánya, 1904.; A Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolai
Ifjúsági Kör könyvtárának pótjegyzéke (szerk. Stubna Viktor és Kintses Gyula),
Selmecbánya, 1912.
2
Selmecbányai Híradó, 17. (1907) 23. sz. 3. (jún. 9.)
3
Erdey János felesége, Puskás Erzsébet (sz. 1887, Selmecbánya) selmeci
múltidézését az „Ismeretlen selmeci hölgy visszaemlékezése” című fejezetben közli
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munkálkodtak.” A 7 részes műsor után „a
mulatni szerelő fiatalság hamarosan helyes
és fesztelen táncmulatságot rögtönzött.” A
tudósító pedig azt kívánta, hogy „az
akadémiai polgárság minél többször
nyújtana
ily
kellemes
szórakozást
Selmecbánya
közönségnek.”
1906
januárban Lorge Emil rendezésében – és
többek között Fodor Olgával, akit Dzsida
József (bmh.) Nincsenek már Selmeczi
diákok … című verse is megemlít – hasonló
műsorral készültek az akadémisták a
főiskolai segélyegyleti bál keretében, ahol
az 1902-es műkedvelők közül Erdey János
és Kahle Frigyes akkor is fellépőként
szerepelt. A műsor zárásaként ezennel is:
„Tánc virradatig”.4

vigadóban szem és fül tanúi voltak azon
kellemes és jól sikerült műkedvelői
előadásnak, melyet az akadémiai kör
rendezett, igazán szívből mondták a fenti
szavakat s a nevetéstől kipirult arcokról
sokkal jobb kritikát lehetett leolvasni, mint
a milyet holt betűkkel leírni lehet. … A
műsor, melyet igazán elmés kezekkel
állított össze az akad. kör vezetősége
eredetiségével és eddig még Selmecen nem
tapasztalt változatosságával már előre
felcsigázta a nézők kíváncsiságát.” Az
akadémiai kör vezetősége külön is
megköszönte Berzeviczy Mariska, Cziczka
Margitka, Clement Erna és Wankovits
Lucie úrhölgyeknek, valamint a férfi
szereplőknek – többek között Erdey János,
Kahle Frigyes, Rónai György (emh.), Pethe
Lajos (bmh.), Schleicher Aladár (bmh.),
Üveges Ferenc (bmh.) és Lorge Emil (emh.)
hallgatóknak
–,
hogy
„önzetlen
fáradozásaikkal az akadémiai kör jólétéért

Dr. Fricz-Molnár Péter

A Lánchíd átépítése 1913 és 1915 között
A hídépítés egykori (1839 és 1849
között) gyakorlatának megfelelően a hídon
nem készült a maihoz fogható funkciójú
merevítő-tartó, így a kereszttartók révén
közvetített terhelés szinte teljes egészében
átadódott a függesztő-rudakra, illetve a
láncokra. A függesztőrudak a jelenleginél
kétszer sűrűbben, egymástól nagyjából 1,8
méter távolságban követték egymást, a
kereszttartók szintén, és a mozgó teher
valamelyes megoszlását csupán a mai
merevítő-tartók
helyén
lévő
andráskeresztes fatartó vette fel és
közvetítette.
Az
acél-merevítőtartó
hiányából
és
a
sok
faszerkezet
alkalmazásából következett, hogy W. T.
Clark által tervezett lánchíd vasszerkezete
viszonylag csekély tömegű – 2546 tonna –
volt, ennek ellenére a hídláncok teherbírása

még sok évvel a híd átadása után is
megfelelt a követelményeknek.
A
Lánchíd
faszerkezetének
illesztéseinél jelentkező kopás, valamint a
merevítés elégtelensége a forgalom hatására
fellépő lengésben nyilvánult meg, amely
eleinte nem volt jelentékeny, azonban
évtizedek múltán mindjobban felerősödött.
A Lánchíd megerősítése ügyében létrejött
bizottság 1873 márciusában Reitter Ferenc
mérnök jelentése alapján megállapította,
hogy a főtartót alkotó láncok teherbírása
elégséges és a kereszttartók is megfelelnek,
miután közülük a túlzott igénybevétel
hatására is csak három tört el. Javasolták a
1,3
tonnánál
nehezebb
járművek
áthaladásának megtiltását és átterelését a
közeli jövőben forgalomba kerülő Margit
hídra.

4

Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 45. sz. 3. (nov. 10.), 13. (1902) 20. sz.
4-5. (máj. 18.), 15. (1905) 52. sz. 4. (dec. 24.)
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Kisebb átalakítást végeztek a
hídfőkön 1893-ban. Kibővítették a
lánckamrákat és ezzel a lehorgonyzásokat
könnyebben hozzáférhetővé tették, így az
időnkénti felülvizsgálatokat könnyebben és
megbízhatóbban lehetett elvégezni.
A Lánchíd megerősítését 1873-ban
még elodázták, de nem került le a
napirendről. A századforduló tájékán
azonban a híd forgalma tovább növekedett,
a lengés már-már tűrhetetlenné vált,
Kherndl Antal műegyetemi tanár 18881892 között a szükséges vizsgálatait és
számításait elvégezte. Mivel a közúti
forgalom és tengelyterhelések növekedése,
valamint a beépítendő szélrács és
merevítőtartó
vasanyagának
tömege
túlterhelte volna a híd főtartóit alkotó
láncokat, ezért a teljes vasszerkezet cseréje
mellett döntöttek (Gállik István).
Az átépítés tervezésére megfelelő
magyar szakembergárda állt rendelkezésre,
hiszen közel 15 évvel korábban ők végezték
a Ferenc József híd, majd az Erzsébet
lánchíd tervezését és építését. Továbbra is
Kherndl Antalt tekintették a legfőbb
szakértőnek.
A
Kereskedelmi
és
Közlekedési Minisztérium – Hartig
Sándor és Szántó Albert tanácsosok által
vezetett – Duna-híd osztályának két
főtanácsosa Gállik István (láncok és azok
csatlakozásai, valamint az alapanyagok
kiválasztása)
és
Beke
József
(merevítőtartó) készítették a terveket, és ők
látták el gyártásuk ellenőrzését is. A
díszítőelemek, lámpák és
korlátok
kialakítását Gyenes Lajos műépítész
tervezte, biztosította.
Az új hidat nagyobb terhelésre
méretezték, mivel tömege az eredetinek
több mint a duplájára nőtt, ezért a hídfőket
meg kellett erősíteni. Ezt 5000 m3-es – a
meglévőbe kötött, de annál 3,5 méterrel
mélyebbre a talaj teherbíró agyagig lenyúló
– vasbeton alépítmények közé fogva –
kellett megerősíteni. Ezt a munkát
pneumatikus úton, keszonok létesítésével, a
Zsigmondy Béla vezette cég végezte, ezt a
Minisztérium részéről Pischinger Gyula
tervezte és felügyelte. Ezeket az átalakítási

munkálatokat a lánckötegek csatlakozási
pontjainál (hídfők és kapuzatok) a
megváltozott szerkezetek miatt kellett
elvégezni. A bontási munkákat is
Zsigmondy Béla vállalkozó kivitelezte.
Az acél alapanyag és a láncok
gyártása a Diósgyőri m. kir. Vas- és
Acélgyár, a merevítőtartó gyártását és a
helyszíni szerelést a m. kir. Állami Gépgyár
budapesti gyára végezte Gottllieb Ferenc
vezetésével. A részletterveket Jurkinyi
Jenő készítette, a helyszíni szerelést
Strauch Emil vezette. Az új felszerkezet
tervezésénél
alapvető
szempontként
előírták, a vasszerkezet átépítésénél arra
ügyelni kell, hogy a híd látványa ne
változzon, azaz a főtartók látványa
egyezzen a régivel és az új lánckötegek
íve is a régiekkel megegyező legyen (Beke
József). Ezeket a feltételeket a tervezők és
az építők tökéletesen betartották, de az
eredetitől jelentősen eltérő, nagyobb
teherbírású acélszerkezetet alkottak.
A régihez képest a legfőbb különbségek a
következők:
A teljes tartószerkezet 48-56
kg/mm2
szakítószilárdságú
karbonacélból készült úgy, mint a
régi
Erzsébet
hídnál.
Ezt
bizonyították az 1945 után, a
roncsokból vett minták vizsgálata,
ez az acél a mai S355 minőségnek
felel meg.
A láncok anyagának szilárdsága
közel 50 %-kal, teherbírása a
kétszeresére, a hossza közel a
duplájára, szélessége 260-ról 360
mm-re nőtt. Az egy kötegbe
összefogott lánctagok száma 21-ről
25-re, a kötegek vastagsága 600-ról
700 mm-re növekedett és a láncok
teljes tömege 2000-ről 2460
tonnára növekedett. Az egyes
lánctagok hossza a réginek kevéssel
több, mint a kétszerese lett, ezáltal
a függesztőrudak egymástól való
távolsága a kb. 1800-ról 3600 mmre nőtt (Gállik István).
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A horgonykamrában lévő utolsó
lánctag végső csapja a lánclemezek
közötti hézagokban elhelyezett és
az
egymással
összecsavart
lemezekre, és ezek pedig két-két
acéltartóra támaszkodtak. Az egyegy láncköteghez tartozó kettős
acéltartók mindkét végükön az
acélsarukra,
ezek
pedig
a
horgonykamrában az oda pontosan
kifaragott
talpkövekre
támaszkodnak (Gállik István).
Természetesen azzal járt, hogy a
horgonysarukat is cserélték. Ezt a
megoldást a világon először az
Erzsébet
hídra
tervezte
és
alkalmazta Gállik István, és minden
lánchídnál
átépítéskor
onnan
koppintva
átvették,
mert a
lánckamrai csapok igénybevétele
ezzel jelentősen lecsökken, és a
biztonság nő. Tévedése csak annyi,
hogy nem szabadalmaztatta.

A lánckötegek lehorgonyzása az
Erzsébet hídnál alkalmazott, az
összekötő csapokat nem terhelő
módszerrel történt (Gállik István).
A kapuzat tetején – a korábbi,
oldalerőket is keltő láncnyergek
helyett – egy olyan, a láncokat
görgős
sarukkal
alátámasztó
saruszerkezetet alkalmaztak, mely a
kapuzatot csak a függőleges
reakcióerővel
terheli.
A
saruszerkezetek
öntvényeinek
tömege 452 tonna volt.
A merevítőtartó szélrácsozattal
ellátott, kellően merev rácsos
acélszerkezet,
mely
három
kéttámaszú tartóból épült össze.
Ezzel a beépített szögecselt
acélszerkezet tömege 1162 tonna
nagyszilárdságú karbonacél, a
segédszerkezeteké
720
tonna
folytvas.
A pályacsatlakozásoknál először
került
alkalmazásra
az
acélöntvényből
készült
fésűs
dilatáció (Gállik István).
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Az új hídba beépített acélszerkezet teljes
tömege 5194 tonnányi lett, vagyis az
eredetinek (2546 tonna) kétszerese.
Az új hídszerkezet főbb méretei:
a szabad nyílások: 82,601 +
193,416 + 82,601 méter,
a
merevítőtartó-részek
támaszközei: 85,100 + 195,400 +
85,100 méter,
a lánc-szerkezet támaszközei:
39,080 + 88,710 + 202,620 + 88,710
+39,080 méter.
Az új szerkezetet a régihez hasonló
alakúra tervezték, a pilléreket és a hídfők
látható részeit nem módosították, ezzel a
régi híd szépségét megőrizték. A
láncszerkezet határozottan vaskosabb lett, a
fa merevítőtartók helyett látványosan erős,
acélmerevítő és szélrács szerkezet került fel
a hídra, így ez már jobban harmonizál a
mederpillérek felett nagytömegű kőből
épült kapuzattal.
A pillérek tetején (belül) volt
láncnyergeket
kicserélték
kizárólag
függőleges irányú erőket átadni képes új
acélsarukra. Az erőátvitel javítására a
pillérek belsejében lényegesen nagyobb
kőtömbök kerültek az új saruk alá, s ezek
kívülről nem láthatók. Ezáltal a pillérek
alatti talaj igénybevételét – a nagyobb
terhelőerő ellenére is – sikerült felére
csökkenteni.
Azért, hogy a láncok megnövekedett
húzóerejét a hídfők képesek legyenek
felvenni, a lehorgonyzó faltömböket

kétoldalt
ötezer-ötezer
köbméteres
betontömbök hozzáépítésével erősítették
meg. Ezek a tömbök a hídfők alapjainál 3-5
méterrel
mélyebb
keszonalapozással
készültek és egyben zárógátként is
funkcionáltak, védelmük segítségével
emelték ki a földet és építették meg a
betontest többi részét. Ezek a változtatások,
mivel a bekötő fogazással együtt az úttest
szintje alatt készültek, a felszínen nem
észrevehetőek (Zsigmondy Béla).
A merevítő-tartókat a gyalogjárók
és a kocsipálya között helyezték el. A
konzolok által tartott, pilléreken lévő
járdákat vasbetonlemezes szerkezetűre
építették át, azonban esztétikai okokból
kifolyólag a régi konzolok a helyükön
maradtak. A budai pillér sérülését is
kijavították, melyet 1849-ben ágyúgolyó
becsapódása okozott. A pályaszerkezetre,
amely a kocsipálya és a járdák alatti
hossztartókra helyezett zórés-vasakból állt,
(az Ω betűhöz hasonlító keresztmetszetű
különlegesen jó teherbíró vaslemez),
bitumenbeton, majd burkolat került. A
kocsipályát a hídtengelyre merőleges
sorokban lerakott fakockák, a járdákat
pedig kétrétegű öntött aszfalt burkolta.
A szerkezetek gyártását és az alapok
megerősítését már 1913-ban elkezdték.
A hidat a forgalom elől 1914.
február 3-án zárták le, ekkor kezdődött meg
a vasszerkezet bontása. A munkát
állványhídról végezték, a hajózás számára
csupán 48 méteres nyílást hagytak. A
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bontás előtt a láncok feszültségmentessé
tétele a híd 260 mm-es megemelésével
történt. A bontási munkálatok még 1914
nyara előtt befejeződtek, ősszel már az új
láncok szerelése folyt, az állványhidat, a
cölöpjármokat pedig el kellett bontani még
a jégzajlás megindulása előtt. A lényegében
teljesen visszabontott szerkezet építését a
folyómeder teljes beállványozása mellett
végezték 1914. február 3. és 1915.
november 27. között. 1914. június 30-án
baleset történt: a Margit-szigetről egy
csónakház elszabadult, nekisodródott a
budai nyílás állványhídjának és azt áttörve
egészen Budafokig vitte. Az állványhídon
lévő 74 db beépítésre előkészített lánclemez
a vízbe esett, nagy részük elveszett, csak
25-öt sikerült megtalálni és kiemelni, 49 dbot újra kellett gyártani. Az acélszerkezetű
tartókat és a pályaszerkezetet 1915-ben
szerelték, és ehhez már csak úszó- és
függőállványokat használtak. A burkolatok
lefektetése után 1915. november 27-én
reggel 8 órakor adták át a hidat a
forgalomnak minden ceremónia nélkül, bár
a gyalogosok már korábban is átjárhattak
rajta. A hidat az átépítés befejezésétől
hívták először Széchenyi lánchídnak. Az
összes átkelőn, így a Lánchídon is 1918
novemberében eltörölték a hídvámot.
1919 októberében a hidat ismét
elzárták a forgalom elől. Felszedték a
fakocka burkolatot. A zórés-vasakra beton
kiegyenlítő réteget, erre nyolc centiméter

vastagságú vasbeton teherelosztó réteget,
majd ennek tetejére homokba ágyazott
kiskő kocsipálya burkolatot helyeztek. A
járdákon az aszfalt felszúrásával kiengedték
a tömörítetlen bitumenbetonból kiszoruló
levegőt,
és
további
felpúposodást
megakadályozták. A híd megnyitására 1920
áprilisában került sor.
Később, majd csak 1937-ben készült el a
Lánchíd első díszvilágítása. A pillérek éleit,
a láncok ívét és az útpálya szélét folyamatos
fényfüzérrel tették az éjszakai panoráma
részévé.
A II. világháború végén a
visszavonuló német hadsereg felrobbantotta
maga mögött az összes dunai hidat,
Budapesten 1945. január 18-án utolsókként
az Erzsébet hidat és a Lánchidat.
Az 1915-re kialakított szerkezetet
építették
újjá némileg kiszélesített
kocsiúttal, a Dunából kiemelt roncsok egy
részének felhasználásával, illetve a hiányzó
részek újragyártásával. A hidat 1949.
november 20-án adták át. A hidat legutóbb
1986–1988 között újították fel, jelenlegi
állapotában is ezt láthatjuk. A várhatóan
2021-ben elkezdődő nagyobb mértékű
felújítás nem érint szerkezeti átépítést, csak
a korrózióvédelem és az elhasználódott
felületi rétegek rendbehozatalát tervezik,
valamint különböző technikai átvitelek
történnek a hídpálya alatt.

Lánchíd képe az átépítés előtt, 1900 körül
Lánchíd képe az átépítés után, 1920 körül
A baloldali felvételen látjuk a rövidebb láncokat, a kétszerannyi függesztőrudat, az alacsony kis fából készült
merevítőtartó éppen csak észrevehető a déli belső oldalt figyelve.
A jobboldali felvételen megfigyelhetők a hosszabb láncok, a függesztőrudak kétszer nagyobb távolságai és az
acél merevítőtartó rácsos szerkezete.

24

Dióhéjban csak ennyit a Széchenyi
Lánchíd 1914 és 1945 közötti teljes
átépítéséről. Amint azt szoktam, többnyire
visszautalok korábbi cikkemre, most is így
teszek, hiszen mind a magyar hídépítésre,
mind a diósgyőri vas- és acélgyár
működésére az Eskü-téri híd tervezése és
megépítése döntő, alapvető és meghatározó
hatással bírt.
A diósgyőri acélmű beruházásai – és
minden,
ami
az
Erzsébet
híd
acélszerkezetének legyártásáért történt –
erősen befolyásolta annak további sorsát,
hírnevét, megrendeléseit. Még az Eskü téri
híd anyagának kutatásakor számos olyan
levelet, hivatkozást találtam az (Országos
Levéltár Diósgyőri Vas- és Acélgyári
dobozokban) egy-egy érdekes, az átlagtól
kissé eltérő rendelések anyagában, ami
igazán meglepő volt. Például két nagyobb
rendelés (eredeti rajzokkal) két csillagda
tetőszerkezetére, csillagászati távcsövek,
fotózáshoz használható tartók, forgatóberendezéseinek legyártására szólt. Az
egyik 1903-ból, a másik már 1923-ból való
volt. A rajzokon látható kiegészítések,
javítások szerint ezeket legyártották. A
megrendelés első mondata után volt az, ami
érdekes, valahogy így szólt: Teljesen
körbefordítható tetőszerkezetet fordító és
buktató részeivel együtt, kérünk úgy
legyártani, hogy az a vas a vason úgy
csúszik, hogy a hosszú expozíciójú fotókat
elkészíthessük a tető egyidejű forgatásával,
nyitásával, zárásával. A továbbiakban több
tartó, mozgatható, csavarokkal beállítható
fém-asztalok, tartók is szerepeltek a
rendelésben. … ha már azt a statikailag jól
kiegyenlített szerkezetet, aminő az Eskü téri
híd, s Önök készítették, reméljük, hogy
megállapodhatunk. Az aláíró a legkorábbi
levélen Dr. Konkoly Thege Miklós
címzetes igazgató úr. A rajzokon látható
utasítások szerint mind a két szerkezetet –
eltérő méretekkel – gyártották, szállították.
A csillagvizsgáló tetőszerkezetét –
tudtommal – máig nem kellett cserélni, csak
karbantartani.
Találtam
teljes
színpadmozgató, forgató berendezésekre és

kisebb, nem dunai hidak szerkezetére
vonatkozó megrendeléseket is, hol
rajzokkal, hol anélkül, a legtöbbje
valamilyen módon hivatkozott az Eskü téri
híd első osztályú kivitelére. A könyvelési
anyag egy kis részének áttekintése után is
csak arra tudok gondolni, hogy a különböző
ipari válságok ellenére a diósgyőri vasgyár
jól tudta átvészelni a legrosszabb időket is.
Éppen az Erzsébet híd gyártásánál szerzett
szakmai tudás és megrendelők bizalma
teremtette meg azt a helyzetet, hogy 1913ban a Lánchíd átépítése esetén elsőként
mindenki a diósgyőri vas- és acélműre
gondolt, annak ellenére, hogy 1913 körül
már több gyárral is tárgyalhattak volna.
A levéltárban az Eskü téri híd
anyagait nézve, találtam véletlenül ide
lerakott 1913. évi megrendelés részletet,
ami már a (Széchenyi) Lánchíd átépítéséhez
lánctag rendelés részletet, levelezést, kisebb
rajzokat tartalmazó boríték volt. Mind a
megrendelők, mind a gyártási anyag több
helyen egyértelműen kiemelte, hogy mit kér
pontosan úgy, mint az Eskü téri hídnál, mi
az, amiben attól eltérőt, és miért. Ezért
lehetett az 1899-1901 dobozban 1913-as
anyag.
Összefoglalva
fontos,
hogy
pontosan ugyanazt a folytacél összetételt
kérték, írták elő, pontosan úgy, a tartandó
szilárdsági tulajdonságokra hivatkozva. A
lánctagok megmunkálását pontosan olyan
technológiával kérte a megrendelő és kapta
is, hiszen az acélmű és a meleghengermű
szinte teljesen azonos, vagy még jobb
műszaki szervezésben és kivitelezésben
dolgozott, mint 1899 és 1901 között.
Működőképesek voltak, a speciálisan
lánctag-gyártásra készült Vulkán Gépgyár
megmunkáló gépei. Ekkor a gyár
láncgyártó műhelye, láncszerelő műhelye
még áll – igaz, hogy 1942-ben másra
használták – a hídműhelyi szerelő csarnok
teljes hosszában megvolt a csatlakozó
vonatkapcsolattal, csak a 20-25 tonnás
daruk visszahozatala és visszaszerelése volt
egy kis feladat.

25

A dokumentációból egyértelműen
derült ki az, hogy míg 1899 és 1901 között
az Eskü téri hídhoz igényelt 4098 db lánctag
26 különböző méretű és alakú lánctagot
kellett szinte egyedi kivitelezéssel kis
darabos sorozatokban hengerelni, vágni és
megmunkálni a 4098 db lánctagot, ami
átlagosan 163 azonos darabot jelentett. A
láncgyártást már jól ismerő Gállik István a
Lánchídhoz 1913-ban úgy tervezett, hogy 5
különböző láncméretet igényelt, és ebből 98
%-nyi volt azonos méretű, és csak a 2 %-nyi
részt kellett a kívánt 4 különböző méretben
elkészíteni. Ezt azt jelenti, hogy az Erzsébet
híd láncait szinte egyedi megmunkálással,
és szereléssel gyártják, szinte minden
mérethez különböző befogó és szállító
segédeszközt is kellett készíteni, a láncokat
pontos azonosítás után a beszámozás szerint
kellett a helyszínen szerelni. Ugyanakkor
kb. 15 évvel később a Lánchíd lánctaggyártása gyakorlatilag sorozatgyártás volt,
mert csak a saruk előtti lánctagok voltak
eltérő méretűek, ez azt jelenti, hogy több
mint 3000 azonos méretű lánctag mellett a
4 eltérő méretű láncból összesen kb. 600 db

készült. Ezek szerelése értelemszerűen
egyszerűbben és gyorsabban ment, csak a
saruknál kellett figyelni, hogy a megfelelő
lánctag jól kerüljön a helyére.
Az iratanyag egyik érdekessége,
több mérnök, művezető, szakmunkás
(hengerész, marós, fúrós, daraboló)
személyzeti anyagában (1913-14 évi
bejegyzéssel) szerepelt, hogy áthelyezendő
a lánctag-gyártáshoz, mivel 1900-ban a
munkáját az Eskü téri híd építésénél igen jól
végezte. Így találtam meg név szerint az
Erzsébet híd lánctag gyártóinak munkásai
nevét, több oldalon olvasható volt, hogy ki
és
mennyi
jutalmat
kapott.
Az
előterjesztésen Teutschl Ferenc sajátkezű
megjegyzései, javításai, javaslatai ott voltak
és kézírással az utolsó sorban: kifizethető a
híd eredményes terhelési próbáját követően.
Ennek a listának az 1915-ben „átmenetileg
áthelyezettek” névsorával összehasonlítva
láthattam, ezeknek a munkásoknak jó része
jutalmat kapott 1903. év végén, majd
később 1915. év végén is.

Diósgyőri Vas- és Acélgyár lánc-megmunkáló műhelye 1913-ban.
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Az 1945 után kiemelt hídroncsok
vizsgálata után megállapították, hogy a
lánctagok mechanikai tulajdonságai minden
vizsgált tétel esetén a megadott
értékhatáron belül, vagy inkább egy kicsit
felette vannak és a szórás meglepően kicsi
volt. A robbantás és a Duna medrében a
saját súly, valamint a mederbe zuhanás
miatt találtak többszörösen összegyűrt
lánctagokat,
melyeken
repedéseket,
szakadásokat nem találtak, ami talán a sors
adta technológiai vizsgálatnak is számít,
vagyis azok anyagának kitűnő minőségét
bizonyította. A Dunából kiemelt roncsokból
viszonylag sokat, a lánctagok 76 %-át 1945
után újra visszaépíthették. Megint csak oda
tudok visszajutni, hogy diósgyőri Técsey
Ferencre mi kohászok csak nagy tisztelettel
emlékezhetünk, halálát követően is még
tudása, munkaszeretete, de elsősorban
tanítása úgy hatott, hogy a fent leírt
munkákra a diósgyőri gyár csak büszke
lehetett. Emlékét őrzi mellszobra az
Öntödei Múzeum szoborkertjében is.

Szeretnék arra kitérni, hogy a nemzetközi
szakirodalom korábban említette mint a
magyar, hogy a torkolattól 1647 km-re
fekvő Lánchíd a Duna folyam Regensburg
(Steinerne Brücke) alatti 2380 km hosszú
szakaszán a híd átadásakor (1849-ben)
nemcsak az első állandó átkelő volt, hanem
a 202,6 m-es középső fesztávával a
lánchidak sorában világrekordot állított fel.
Napjainkban a negyedik helyen áll, mert
első a Herzilio Luz híd 339 m (épült
Brazilia, 1924-ben), második az Erzsébet
híd 290 m (épült Budapest, 1903-ban),
harmadik Clifton (Anglia, 1864-ben).
Szerintem nem valószínű, hogy nagyobb
fesztávra a jövőben lánchíd épüljön, ez a
sorrend marad, talán az az állítás is, hogy a
mi Széchenyi Lánchidunk a jelenlegi hidak
ilyen szerkezetű hidak legszebbike.

Káplánné Juhász Márta km.
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
5. rész
bicikli alig akart menni. A természet
igencsak marasztalni akart bennünket, hogy
éjjel is szemléljük a kalászosok fejlődését, a
vadak esti kalandozását. De nagyon nem
voltunk kíváncsiak a Hold esti énekére,
inkább a Sárga Csikó csapszékének levére.
De félre a nyafogással, mert Ági néni
(András
kollégiumi
szobatársának
anyukája)
fenséges
fasírtja,
sült
szűzpecsenyéje, fejes salátája, flaska bora
mély
nyugalommal
küldött
ágyba
bennünket. Mit ne mondjak, este is, most is,
finom kezek izomlazító újgyakorlatai nem
esnének rosszul, főleg, hogy szakad az eső.
De
azzal
főzzünk,
amink
van.
Reggelizzünk!
Nagy az Alföld, pedig még alig láttunk
belőle. Nézel bármely irányba és nem látod
a végét. Akár a gabona táblák tetején, akár
a serkenő kukoricásokon vezeted szemedet,
a tekintet a végtelenbe vész. A végtelenbe,
melytől várjuk a célt, melybe tudatosan
tekerjük a bringát. Nem veheti kedvünket
senki, hogy a hátralévő 800 km-t meg ne
csinálnánk. Amikor pedig ezt írom, a
szakadó eső eláll, nyitja kapuját újra a
természet, hív, hogy lássuk, érezzük.
Lássuk és érezzük az elvirágzó sárga
repcevirág mézes illatát, a nyíló bodzások
bólintó virágtányérját, a fehér ruhába
öltözött akácosok menyasszonycsokrát.
Érezzük a kaptárjaikat megtölteni igyekvő
méhek illat paradicsomát.
Megyünk tovább, ma meg kell látnunk a
szőke Tiszát!

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

Május 14. Csütörtök (a 4. nap)
Bácsalmás – Szeged
„Reggeli eső”
Golyó:

„Szőke Tisza”
Jó reggelt Alföld, jó reggelt Magyarország!
Golyó:
Felébredtünk riasztás nélkül, kellemes
zsibbadással, főleg alsó izomzatainkban.
Mélyen, nagyot aludtunk, mert a tegnapi,
harmadik nap mélyre húzott bennünket.
Bácsbokodon. 10 km-rel a Sárga Csikó
előtt, hiába ittuk meg a frissítő árpalét, a

Hol kezdjem? Az esténél, Polyvás Tomi
pazar pacal pörköltjénél, a délutáni kettő
defektnél,
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világ állítólag „fejődik”, fejlettebb
kőművesek kellenek az építkezéshez.
De meg ne feledkezzünk a selmeci
hagyományról! Zalakaroson zajlik a
szakmai konferencia, mely ma este
szakeséllyel mélyíti a friss ismereteket. Hát
ez sem bonyolódott le nélkülünk. Kis
összebeszéléssel spontán telefonhívást
kaptunk történelmet író elnöktől, Balhés
Charley-tól, hogy élünk-e még? Élünk,
tekerünk, elmélkedünk! Ezt bizonyítandóan
András
a
baj
és
tragédia
megkülönböztetéséről
szóló
székely
történetét megosztotta a kriglijét szorongató
cca. 200 emberrel.
És azzal fejezem be, amivel kezdeni kellett
volna, mert a kezdet és a vég!

a mórahalmi első epernél, a tompai Redl
kápolnánál, a kelebiai köpködős kocsma
előtti ránk kérdezésnél: Csíkba mentek?
Mind fontos, mind élmény és meglepetés.
De több annál, útravaló és lelki töltekezés.
Forog a biciklid kereke, élvezed, hogy
gyorsul, élvezed, hogy tudod tekerni és
fáradsz. A nyereg több mint kényelmetlen,
a lábizmod fáj vagy szúr, de ha rád
köszönnek és megtudják mi a célod, látszik
szemükön,
hogy
meghökkennek,
elgondolkodnak a távolságon, talán
magukon és melegen kívánnak szerencsés
jó utat!
Van egy nagy magyar zászlónk. Mert
milyen lenne más? Ki utunkon segít,
támogat, megkérjük, írja alá, hogy
elvihessük
Babba
Máriához.
Nem
gondoltam volna, hogy ez az egyszerű
kérés, kölcsönös gesztus, ily őszinte
melegséget tud teremteni és sugározni
emberek szemében kortalanul. Mert ez
látszott a mórahalmi Mini Magyarország
Park jegyárus, nagyon fiatal leányka
szeméből, ki fél áron engedett be bennünket
és a bicikliszerelő arcán, ki előresorolva
javította András gumiját. Van lelke az
embereknek, ha falaznak is körülötte. A

A pacalpörkölttől a Tisza partján biciklivel
kellett szállásunk felé tekerni – de szép volt.
Miért? Mert a parti lépcsőket megtöltő
ifjúság mindent felülmúlva bizonyította,
hogy a szerelem virágjának szirmai soha
nem hullnak le, mindig termékenyek
maradnak!
Már nem is érzem a lábamon a fájást!

Május 15. Péntek (az 5. nap)
Szeged - Gyula
Golyó:
Üdvözlünk Quatar, Jó szerencsét Leoben,
Hello Pécsi Lányok, Puszi Budapest,
ölelünk Mindenkit! Mert nem csak sok
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pontján élnek magyarok a világnak, de még
olvasnak is bennünket! Örülünk! Örülünk,
hogy Pécstől Quatarig mesélhetünk!

kormányosával
letelepedtük
teljes
nyugalomban egy söröző udvarán a
nádfedelű sátortető alá és urasan
elfogyasztottuk reggelinket kisüstinkkel
indítva. Mert majd csak az eső is
megoldódik és bőrünk nem ostya, mi pedig
csak nem az áldozati bárány. S lőn
világosság! Esőruhánkba burkolózva, sűrű
csepegésben indult a tekerés 100 km-re. Írta
a prognosztika, mondták telefonon a
szurkolók, hogy felénk tart az égi
mosogatógép, programozása az erősen
szennyezett tárgyakra történt.
Tán
nem
vagyunk
szennyesek,
zarándoklatunk már meghallgatásra talált,
vagy mi történik velünk? Körülöttünk a
távolban látjuk, hogy esik, de nekünk le
kellett venni a védő öltözetet, mert csak
belül izzadtunk és áztunk. Hihetetlen, de
megkímélt bennünk az ég. Nem beszéltünk
róla, de mindhárman tudtuk, a defekt
súlyánál nagyobb ajándékokat kaptunk.
Közben gurulva a kerekeken ismert és
ismeretlen madarak táncolnak előttünk a
légtér tánctermében, ragadozók lecsapnak a
tápláléklánc nevében és délkeletnek
megpillantjuk a nagy síkság végtelenjének
végét. A Király-erdő észak-nyugati
nyúlványainak sziluettje. Közeledünk, üti
meg szívünket és erősödik bennünk az
érzés. Azok a hegyek még mindig állnak,
azok a folyók még mindig folynak, azok az
emberek… és érzünk és várunk. Mert
akármit kellett hivatalosan hallgatnunk
évtizedeken
keresztül,
egyik
ágon
nagyszüleim patikájára, másik ágon a
nagyszülők földjére, csak úgy gondoltunk
azokra, hogy az a miénk! Hát így pillantjuk
meg a távoli sziluettet és gondolunk a
mögötte rejtőzködőre. Ahogy a folyó vízé a
meder és a mederé a víz. Nem létezik egyik
a másik nélkül!
De ahogy mondtam és történt, gurultak a
kerekek, elérve a Kőrösöket, hogy nőjön az
érzés, mert honnan is futnak ezek a folyók!
Begurultunk a Fekete Kőrös partján a helyi
erdészet erdei iskolájába ismeretlenül,

Hiába tűnik változatlannak az Alföld, mégis
számlálhatatlan a látnivaló és élmény, mely
szüli a gondolatokat. Pedig fenyegetően
indult a nap, a borongós ég beborult és
szórni kezdte szitáló cseppjeit.

De nem menekülhettünk előle, mert a
hódmezővásárhelyi bicikli szerviz csak 9kor nyit és András járgányát reparálni kell,
külső gumija zabálni kezdte a belsőket.
Vásárhely előtt újabb csattanás és a
harmadik defekt is bekövetkezett. Gyóntató
papunk nem örült volna a hirtelen kiszakadt
szavaknak, mely pár perc múlva
ellenkezőjébe fordult. A baleset közelében
lévő csárdánál egy méregető férfi
megszólított bennünket, hogy miben
segíthetne, mert itt áll kombijával? Hurrá!
Bicikli Andrással autóba, Karcsi, én
biciklire és irány a város. Ki a szerelőhöz,
kik a boltba reggeliért. És akkor jön a csoda
folytatása. Míg leparkolunk egy nagy
kajabolt előtt, mellénk gurul egy hölgy és
megkérdezi: Önök a nagy utazók, akik
barátjának épp segít a férjem? Leesett állal
mondjuk – Igen és megragadva a véletlen
egybeesést azonnal felvetjük, hogy lenne
még egy kis probléma. De a feleség
közbevág: Tudom, a zászló önöknél van és
alá kellene íratni a férjemmel. Megoldjuk!
Meg is oldódott, de estig hárman együtt
nem
bírtuk
összerakni
az
információáramlás vonalát.
Ezek után, a készülődő égszakadás ellenére,
a
meggyógyított
biciklivel
és
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Jó éjszakát mindenkinek!

Jó szerencsét!
Andris, Karesz, Golyóka
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk

ahol rég nem látott és nagyon várt
vendégként fogadtak bennünket. Mi pedig
tátottuk szánkat a körbe ölelő erdő közepén
látottaktól, melynél a beszélgetést élveztük
jobban, mit igazgató úrral tehettünk.
Most pedig nagyon késő lévén, alkalmasint
átadom az írás lehetőségét a már horkincáló
cimboráimnak, cizellálják ők tovább az
eseményeket.

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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