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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet javulásával újraindult az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
Helyszín
Múzeumok éjszakája az Őskohónál
Ómassa
Múzeumok éjszakája, Alumíniumipari Székesfehérvár
Múzeum
Múzeumok
éjszakája,
Soproni
Sopron
Múzeum
2. Harangtörténeti konferencia
Szeged
Központi Bányásznap
egyeztetés alatt
Bányásznap
Gánt

Időpont
június 26.
június 26.
június 26.
július 23.
szeptember 3.
szeptember első
hétvégéje
szeptember
szeptember
október

Selmeci Szalamander
Selmecbánya
Fazola Napok
Miskolc
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Budapest
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
XXVI. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász
Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.
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Státusz

tervben van
bizonytalan
tervben van

tervben van

Hozzászólás
id. Ősz Árpád Elfelejtett szénhidrogénipari vállalatok c. ’gondolatébresztő’ cikkéhez

Az OMBKE Hírlevél 2021/21. számában
megjelent írás már emberöltőnyi idő
távlatából tekint vissza a hazai olajipar
jelentős átalakításával kapcsolatos egyes
kérdésekre. A leirt gondolatok –és esetleg a
hasonló visszaemlékezések- főként azok
fejében generálnak számos hasonló
gondolatot, akik ’akkor és ott közel voltak a
tűzhöz’. A visszaemlékezések a jelen
esetben azért is aktuálisak, mert ez évben
ünnepelheti a Magyar Olaj- és Gázipari
Részvénytársaság (MOL Rt., majd MOL
Nyrt.) a létrehozásának a harmincadik
évfordulóját.
A hazai olajipar átszervezési folyamata nem
volt ’egyszerű’, súrlódásoktól mentes
’történet’. Sok ezer munkavállalót,
egzisztenciákat érintett, nemzetgazdasági
jelentőségű, hosszútávra kiható gazdasági
döntések meghozatalát jelentette. Viszont
ennek során sikerült olyan szervezési
kérdéseket megoldani, melyek hosszú ideje
aktuálisak voltak, de a ’kényelmetlen’
döntéseket a radikális átszervezés előtt az
illetékesek nem vállalták.
Nézzük meg, hogy jellemezhető tömören az
olaj- és gázipar helyzete a tárgyi időben,
azaz a nyolcvanas évek végén!
A megelőző évtizedekben az egyes
vállaltok –ha tehették- ’autarchiára’
rendezkedtek be, hiszen a nem, vagy csak
alig működő, a határok közé szorított
piacon nem találták meg mindazt, amire a
zavartalan működésükhöz szükség volt.
Ezért a vállalati ’fő profil’ mellett
kiépítették a tervező, kutató, gyártó,
kivitelező, szerviz stb. részlegeiket is.
Ennek megfelelően az Országos Kőolaj- és
Gázipari
Tröszt
(OKGT) is
igy
’rendezkedett be’: több mint húsz jogilag
(korlátozottan) önálló gazdasági egységet
(tröszti vállalatot) hoztak létre. Köztük is
csak korlátozottan működtek a piaci
szabályozó mechanizmusok. A „belső
elszámolási rendszer” akár szubjektív
beavatkozásra is lehetőséget nyújtott: az

eredményt azon ágazatnál (bányászat,
feldolgozás,
termék-kereskedelem)
mutatták ki, melyet –esetenként személyes
okok miatt- preferálni akartak. Igy az
érdekeltségi rendszer csorbult, a gazdasági
hajtóerő mérséklődött. Ezt csak részben
kompenzálhatta a vállalatok vezetőinek a
törekvései. Előfordult, hogy a gazdaságilag
veszteséges
vállalatok
a
„források
elosztása” során előnyösebb helyzetbe
kerültek, mint az eredményesek. Sok
esetben az ’egység’ látens volt, a rendszer
működése
elkerülhetetlenül
belső
feszültségek megjelenéséhez vezetett.
Mindezek ellenére az OKGT, mint KözépEurópa egyik legnagyobb, többnyire
mesterségesen
létrehozott
monopol
gazdasági
szervezete
megfelelt
az
elvárásoknak, betöltötte az elvárt funkciót.
Mint állami tulajdonban lévő, egy
vállalatnak
tekintett
tröszt
a
kormányszervek részéről is könnyebben
volt kezelhető. Nem vizsgálta senki, hogy
mennyi volt az elmaradt haszon, ami
’normális’ szervezeti, működési feltételek
között kihozható lett volna az olaj/gáziparból.
Az eredmények jelentős hányadát biztositó
hazai kőolaj- és földgázkutatás, kitermelés
–a természeti feltételek adott volta miattmár túljutott a csúcson. A szervezeti
korszerűsitésre vonatkozó igény egyre
határozottabban jelentkezett. Ez kiemelten
a ’legprofitábilisabb’ vállalatoknál volt
érzékelhető,
miután
többnyire
ott
jelentkeztek a hátrányos szervezeti forma
következményei. Pl. az ipari méretű
szénhidrogén
kutatás
(célés
profitorientált-)
irányításának
és
a
kivitelezés eszközei működtetőinek a
szétválasztása, ugyanakkor a kutatáskitermelés irányítása összevonásának a
szükségessége, mely probléma már az
OKGT Felügyelő Bizottsága vállalati
ellenőrzése során is megjelent…
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Géza, dr. Rátosi Ernő, dr. Szalóki István).
A bizottság –és az albizottságai- a
privatizáció előkészítésével, a (bányászati
és laboratóriumi) kutatás irányításával, a
profit-centrumok
kialakításával,
a
pénzügyi-gazdasági
kérdésekkel,
a
kereskedelem
szervezésével,
a
humánpolitikai
kérdésekkel
és
a
’háttéripari’ cégek ’sorsával’ egyaránt
foglalkozott. Megfeszített munkával, a
minisztériumi szervekkel együttműködve
dolgoztak. Ennek eredményeként az új
’olajvállalat’ már a kormányhatározat által
elvárt határidő előtt 3 hónappal (1991.
október 1.) létrejött.
A még valamennyi vállalatot magába
foglaló
OKGT
Igazgatótanácsa
(a
vállalatvezetők és tröszt központ illetékes
vezetői) utolsó ülését az NKFV
rendezésében 1991. június 27-én Egerben
tartotta meg. Ez egyben ’búcsú’ is volt a
leváló vállalatoktól, melyek ez alkalommal
összességében többszáz millió forint
’végkielégítést’ kaptak. A ’karcsúsodott’
OKGT utolsó igazgatótanácsi ülésére 1991.
szeptember 26-án a tröszt központi
irodaházában került sor.
A MOL Rt. (ezt a nevet az új ’olajvállalat’
1992. elején vette fel) az alakuló
közgyűlését 1991. október 7-ére hívták
össze. A tulajdonos (állam) részéről az
Állami Vagyon Ügynökséget dr. Gulácsi
Gábor, az IKM-et dr. Bakay Árpád
képviselte. A vezetésükkel lebonyolított
közgyűlésre a 9 főből álló igazgatóság- és a
6 fős felügyelőbizottság tagjai meghívást
kaptak. A megbízólevelüket később vették
át. Közvetlenül ezt követően az igazgatóság
megtartotta az első ülését, megválasztotta a
’tisztségviselőket’. (Dr. Teleki Pál elnök,
Subai József vezérigazgató, dr. Szalóki
István Upstream vezérigazgató-helyettes,
Sebestyén Béla Downstream vezérigazgatóhelyettes, dr. Rátosi Ernő, Jálnokiné dr.
Balogh Mária, dr. Takácsy Sándor, dr.
Adorjány György, Lakatos József). A
felügyelőbizottság megbízott tagjai: Ligeti
Pál elnök, Kardos Antalné, dr. Árvai
Ernőné, Agócs Lajos, a dolgozók

Ismeretes, hogy az OKGT a nyolcvanas
években jelentős összegű kölcsönt vett fel a
Világbanktól. Az ennek felhasználását
ellenőrző szakmai-pénzügyi szakemberek
jelezték a magyar olajipar szervezetiműködési felépítése korszerűsitésének
szükségességét. Igy két oldalról, a
vállalatok és a Világbank részéről is igény
jelentkezett a változtatásra. A tröszt vezetői
-miután
nyilvánvalóvá
vált
annak
elkerülhetetlen volta- elindították az iparág
szervezeti átalakítása előkészítését. A Price
Waterhouse cégnek 1989-ben (majd később
a Coopers and Lybrand-nak is) megbízást
adtak az átszervezésre vonatkozó javaslat
kidolgozására. A cél egy olyan „integrált
olaj- és gázipari vállalat” létrehozása volt,
mely megállja a helyét mind a hazai, mind
a nemzetközi piaci verseny körülményei
között egy olajvállalatra jellemző teljes
tevékenységi kör (szénhidrogén-kutatás, kitermelés,
-feldolgozás,
-termék
értékesítés és közvetlenül kapcsolódó
feladatok ellátása) terén.
Az előkészítő munka után hozta meg a
Kormány a 3149/1991. (IV. 11.) sz.
határozatát
az
OKGT
tulajdonosi,
irányítási,
szervezeti
rendszerének
korszerűsitéséről. A határozat alapján
államigazgatási felügyelet alá kerültek a
gázszolgáltató-, a gépgyártó- vállalatok,
illetve a vezetéképítő-, a szénsavtermelő- és
(az egyik) kútfúró vállalat. (Az utóbbiról a
kutatás-irányitó
geo-szakemberek
átmenetileg a Geofizikai Kutató Vállalathoz
kerültek.) A profiltisztitás nem volt teljes,
miután a másik fúró vállalat a dunántúli
termelő (bányászati tevékenységet végző)
vállalat kft.-jeként működött, igy azt
’magával vitte’ az átszervezés során.
A kormányhatározat megszületése után
felgyorsultak az események. Miután az
OKGT vezérigazgatóját az év elején
nyugdíjazták, ezért a tröszt irányítása, az
átszervezés lebonyolítása Subai József
miniszteri megbízottra hárult. Vezetésével
néhány nap múlva megkezdte működését,
majd fél éven át működött az Irányitó
Bizottság. (Tagjai: Subai József, Péczeli
Béla, József Gábor, Wappel László, dr. Pap
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egyes vélemények szerint- az „olajipar
szétverését” jelentette volna, noha ebben a
formában megmaradtak volna az elvárt
„integrált nemzeti olajipari vállalat”
előnyei, de ez a szervezeti felépítés
rugalmas
működési- és
sikeresebb
privatizációs lehetőséget biztosított volna,
tekintettel a heterogén tevékenységet ellátó
cég egyes részei eltérő gazdasági
helyzetére. Az integráltság és a jogilag
többszintes
szervezeti
forma
nem
ellentétesek egymással!) A kérdéssel az
Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban
(IKM) még 1993-ban is foglalkoztak. Az
előterjesztésükben szereplő kétszintes
szervezeti formára történő átszervezési
javaslatot 5 miniszter és 4 országos
hatáskörű szerv vezetője pozitívan
értékelte, elutasító vélemény nem volt,
ennek ellenére az előterjesztés nem került a
Kormány elé… Amint előre látható volt,
azóta az új cég ebbe az irányba, MOL
’Csoporttá’ fejlődött…
A MOL Rt. a létrehozásakor eleve ’sikerre
volt ítélve’, hiszen az abban összevont
vállalatok többsége (7 cég) a gazdasági
eredményeik alapján a megelőző évben az
ország 100 „legjobb” vállalata élvonalában
szerepelt! (Nem érdemként, ’csupán’
tényként: 1. NKFV, 2. DKV,… 4. ÁFOR, 5.
GOV,… 12. KFV,… 14…. TKV,… 26.
KKV. Forrás: Theater Public Gmk.
Céginform. Szolgálat: 100 legjobb magyar
cég 1991. Szerk.: Fáy László) Idetartozó
megjegyzés: érthetetlen, hogy hosszú évek
óta az egykori olajipari vállalatok közül
éppen
a
legnagyobb
gazdasági
eredményeket elért NKFV-t igyekeznek
’elfelejteni’, még az egykori létezéséről is
hallgatni. Sőt! Magas beosztású olajipari
vezető részéről –állítólag- elhangzott az a
vélemény is, hogy „Szolnokot –ahol 1991ig a központja volt- felszántani és behinteni
sóval…!”
Az OKGT központjában és a vállalatainál
összesen kb. 45 ezer munkavállaló
dolgozott. Az alap-profilhoz tartozó kilenc
vállalat integrálásával ennek a létszámnak
közel a fele került a MOL Rt.-hez. Miután a
9 vállalat ’magával vitte’ a cégen belül

képviseletében: Nagy Tibor, Kemény János
voltak.
Az OKGT-vállalatok közel 60 %-a a
gyártó-szolgáltató-szerviz
vállalatcsoportba volt sorolható. Ezeket a
(„háttéripari”) vállalatokat le kellett
választani a tröszttől: 1991. július 1-től
előbb államigazgatás alá kerültek, majd
többnyire privatizálták („magánosították”)
azokat. Nem volt csatlakozási lehetőségük a
megalapitásra került új vállalathoz. A
’főtevékenységet’ (bányászat, feldolgozás)
végző 9 vállalat összevonásával kellett
létrehozni az új ’olajvállalatot’, mely az
előzetes Nemzeti Olaj Vállalat Rt. (NORT),
majd a MOL Rt. nevet kapta. A
legvitatottabb kérdés az volt, hogy jogilag
„egyszintű”, vagy „kétszintű” társaság
jöjjön-e létre?! A részletek mellőzésével
megállapítható: erről a döntés nem
szakmai-gazdasági vizsgálatok, érvek,
hanem hatalmi/vezetői határozattal született
meg. A kérdés részletes vizsgálatára
minisztériumi előterjesztés(ek) ellenére
sem került sor… Januárban még a
miniszteri biztos is a kétszintű szervezeti
formát javasolta Bod Péter Ákos
miniszternek. Februárban az OKGT
Felügyelőbizottsága
8:2
arányban
hasonlóan foglalt állást. Mindezek ellenére
a meghozott döntés az előbbit preferálta.
Ebben („egyszintű” rt.) a 9 vállalat közül
négy vállalat (Geofizikai Kutató Vállalat
/GKV/,
Nagyalföldi
Kőolajés
Földgáztermelő Vállalat /NKFV/, Kőolajés Földgázbányászati Vállalat /KFV/, Gázés Olajszállító Vállalat /GOV/) a KutatásiTermelési Divízióba (UPSTREAM), míg öt
vállalat (Dunai Kőolajipari Vállalat /DKV/,
Komáromi Kőolajipari Vállalat /KKV/,
Zalai Kőolajipari Vállalat /ZKV/, Tiszai
Kőolajpari
Vállalat
/TIFO/,
Ásványolajforgalmi Vállalat /ÁFOR/) a
Feldolgozási és Kereskedelmi Divízióba
(DOWNSTREAM) került. A későbbiekben
még bővült az integrált vállalatok sora. (Pl.
Mineralimpex Rt.) A „kétszintű” szervezeti
forma esetén a divízió vállalatai egy
konszernen belül egy-egy rt.-be tömörültek
volna. (Az utóbbi forma megvalósítása –
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részleg az NKFV-hez került, és ’magával
hozta’ a sziráki Kastély-Szállót és a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeumot (MOGIM) is.
Ezt támasztják alá a MOGIM ny.
igazgatója,
Tóth
János
által
rendelkezésemre bocsátott, a múzeum
történetének
néhány
főbb dátumát
feltüntető sorok:
„- 1969.09.27. – megnyílik a Dunántúli
Olajipari Múzeum.
- 1971.03.26. – Magyar Olajipari Múzeum
/MOIM/, a Működési Engedély szerint
Fenntartó OGIL.
- 1975.12.31. – Fenntartó: OKGT.
- 1980.01.01.-től működtető SzKFI. A
múzeum, mint önálló főosztály illeszkedett
az SzKFI szervezetébe.
- 1991.06.24. – Az OKGT, a Budapest Bank
Rt. és az SzKFI létrehozta a MOIM
alapítványt.
- 1991.07.01.-től az NKFV a működtető.
1992.04.01.-től
gazdaságilag
és
pénzügyileg önállóan működik a MOIM,
ill. MOIM Alapítvány.
- 2013.03.26. a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum, /MOGIM/, az új Működési
Engedély szerint. Fenntartó: MOGIM
Alapítvány.”

kialakított szolgáltató-szerviz stb. részlegét,
később ennek kiszervezését (kft. stb.) is
meg kellett oldani. A leválasztottak
többször –érthetően- nem fogadták ezt
szívesen, hiszen addig biztosított volt
számukra a biztos megrendelés, az iparágon
kívüli átlagnál kedvezőbb jövedelem, majd
később
erről
maguknak
kellett
gondoskodni. Viszont minél hamarabb
kezdték, annál sikeresebben tudták
megszerezni a profijuknak (szállítás,
szerelés, gépgyártás stb.) megfelelő piacot.
Előfordulhat, hogy valamely kőolaj-telep
leművelése már befejeződik, de pl. a
gépműhely, amely annak kiszolgálására
létesült, az adott helyen tovább él…
id. Ősz Árpád kolléga három „elfelejtett
vállalatról” szóló cikkében szereplő vállalat
egyike, a Magyar Szénhidrogénipari
Kutató-Fejlesztő Intézet (SZKFI) a
kutatási-termelési
tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatással (is) foglalkozott.
Miután szakmailag ehhez kötődtem, és az
akkori munkaköreim (NKFV, majd MOL
Rt.) is arra késztettek, hogy ehhez fűzzek
néhány gondolatot.
Az NKFV a működési területén előfordult
kőolaj- és földgáztelepek nagy száma, a
telepek optimális leművelése megtervezése
és a leművelési folyamat rendszeres
ellenőrzése végett - a nem kielégítő
szakember-ellátottsága miatt - évtizedeken
keresztül igénybe vette az SZKFI (és
elődje) szolgáltatásait. Az említett Irányitó
Bizottságban jeleztem, hogy az Intézet
általunk igénybe vett szolgáltatást nyújtó
részét („békásmegyeriek”) az említettek
miatt nem szabad „szélnek ereszteni”, a
vállalat részéről kértem őket (többnyire
geológusok, geofizikusok, olajmérnökök,
közgazdászok) az NKFV-hez csatolni.
Mindez nem csak önös vállalati érdek volt,
de a szakemberek védelmét, a megtartásuk
biztosítását is szolgálta, az irántuk érzett
felelősséget is jelezte. (A kérés teljesitését
megelőzően az Intézet vezetői -a
rendelkezésre álló rövid idő alatteredménytelenül
kerestek
külföldi
’privatizőrt’.) A kérésnek/javaslatnak
megfelelően 1991. július 1.-től az említett

Az előzőekből következik, hogy az SzKFI
nagyobbik része az NKFV-vel együtt
beolvadt a MOL Rt.-be, az ott dolgozó
kiváló szakemberek az új ’olajvállalat’
munkatársaiként végezhették munkájukat
az országhatáron belül, vagy azon kívül.
’Érdekességként’ említhető meg, hogy a
MOL Upstream divízión belül dr. Pápay
József igazgató vezetésével az új társaságot
szolgálta
az
Olajés
Gázipari
Laboratórium (OGIL) is. Feladata nagyon
hasonlított a tárgyi cég- és elődje
profiljához: „a kőolaj- és földgázkutatással,
illetve
kitermeléssel
kapcsolatos
tudományos szolgáltatás, alkalmazott
kutatás, szakértői feledatok irányítása.
Kutatásból
származó
információk
feldolgozásának,
kiértékelésének
megszervezése.”
Ugyancsak az előzőekből következik:
amennyiben elfelejtettnek tekintenénk az
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mondják- „aki a múltját nem becsüli, a
jelenét nem érdemli!”

SzKFI-t, ugyanez, ugyanúgy (vagy még
inkább?) vonatkozna az NKFV-re, mint a
MOL Rt. egyik stabil ’lábára’, a sikeres
fejlődéséhez
alapvetően
hozzájáruló
vállaltra is!
Persze ma már mindez csak a múlton való
’merengés’(?).
Ugyanakkor
–amint

A
feljegyzései,
kéziratai
alapján
összeállította és dr. Pap Géza és Tóth János
segítséget megköszöni:
Dr. Szalóki István

In memoriam Solymár Jánosné dr. Gábor Márta
1927–2021

1953-ban felvételt nyert – az akkor még
Rákosi Mátyásról elnevezett, majd 1957-től
a Nehézipari Műszaki Egyetemre, a mai
Miskolci Egyetem Kohómérnöki karára.
Munka mellett, levelező hallgatóként
végezte
tanulmányait
és
1959-ben
megszerezte a diplomáját. Ettől kezdve már
tudományos
munkatársként
és
témavezetőként vett részt a rohamosan
fejlődő porkohászati és villamosipari
anyagtechnológiai kutatásokban.
1966-ban
egyetemi
doktori
dolgozatban foglalta össze kutatási
eredményeit. Disszertációját a BME-n
védte
meg,
és
villamosipari
anyagtechnológia
szaktudományból
műszaki doktorrá avatták. Ez meghozta a
főmunkatársi kinevezést is. Későbbi sikeres
témái között szívesen emlékezett vissza az
Ag–AgCdO és Ag–AgNi típusú érintkező
pároknak a vizsgálatára, valamint a
ritkaföldfém–kobalt mágnesekre irányult
vizsgálatokra.
Utóbbiak
fejlesztése
elvezetett a Recoma-mágnesek gyártásához
a svájci BBC cég know-how-ja alapján, a
Vaskut telephelyén. Nagy örömére ezekben
a kutatásokban részt vett kutatóvegyész
lánya is, aki a VASKUT Fémtani
Osztályának
elektronoptikai
laboratóriumaiban dolgozott.
Számos külföldi konferencián tartott
előadást, s tanulmányutakon képviselte az
intézetet.
Idegen
nyelvtudásának
köszönhetően nemcsak szakreferensként,
de
nagyobb
terjedelmű
munkák,
szakkönyvek fordítójaként is dolgozott, pl.

Nekrológ
Solymár Jánosné dr. Gábor Márta
gyémántdiplomás kohómérnök, a Vasipari
Kutató Intézet egykori neves kutatója 1927.
augusztus
26-án
született
Mecsekszabolcson. Pécsett érettségizett,
majd férjhez ment, gyermekük született, és
1948-ban Budapestre költöztek.
1952-ben
egy
laboránsképző
tanfolyam sikeres elvégzése után a
VASKUT-ban
kezdett dolgozni,
a
Porkohászati osztály laboratóriumaiban. A
kezdetektől kezdve részt vett a lágy- és
keménymágneses ferritek kutatásában.
Rátermettségével,
szorgalmával,
érdeklődésével felhívta magára a figyelmet
és hamarosan továbbtanulásra biztatták.
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A. G. Guy Fémfizika c. művét az ő
fordításában adta ki a Műszaki Könyvkiadó
1978-ban.
1983-ban kérte nyugdíjazását és
szakértői megbízást vállalt az UNIDO-nál
Bécsben. Egy Vietnam számára kidolgozott
„Mágneses anyagok és alkatrészek gyártása
az elektronikai ipar céljaira” fejlesztési
projektje elnyerte az UNIDO egyetértését és
a rákövetkező években meg is valósult.
Nyugdíjasként végre sokat tudtak
együtt utazni férjével, utazásaik emlékeit
szeretettel
készült
albumok
őrzik.
Mindkettőjük számára fontos volt a családi
– a szülők, a testvérek, a budapesti és a
vidéki rokonság-, valamint a baráti
kapcsolatok ápolása. Sikeresen valósították
meg a ma már ritkán látható többgenerációs
családmodellt a szűk családban is - egyetlen
lányuk családjával együtt hozzájuk
költözött és a három unoka érkezése
nemcsak büszkeség volt számukra, de
felhőtlen öröm is.
Férje elvesztése 1998-ban nagyon
megviselte, de 23 évig tartó özvegysége

alatt még rengeteg örömöt megélt. Részese
lehetett lánya és felnőtt unokái életének, a
dédunokák születésének és cseperedésének.
Szellemi
frissessége
mindvégig
megmaradt. Kilencven éves korában még
csodával határos módon felépült egy súlyos
betegségből, még átvehette Miskolcon a
gyémántdiplomáját, nagy sikerű előadást
tarthatott a régi szép időkről az egykori
vaskutas
kollégáknak
az
Öntödei
Múzeumban.
Közel évszázadnyi életének egy
bátran és türelemmel viselt, nehéz betegség
vetett véget. 2021. január 11-én hunyt el, de
a COVID-járvány miatt temetésére csak
május 20-án került sor. A család, barátok,
régi tanítványok jelenlétében a Farkasréti
temetőben férje mellé őt is örök nyugalomra
helyezték.
Nyugodjon
békében.
Emlékét
megőrizzük.
Lengyelné Kiss Katalin és Dr. Tardy Pál

In memoriam Fogarasi Béla
1929–2021
Fogarasi Béla arany-, ezüst- és vasdiplomás
fémkohómérnök
Balmazújvárosban
született 1929. november 17-én.
1953-ban szerzett fémkohómérnöki
oklevelet az akkori nevén Rákosi Mátyás
Nehézipari Műszaki Egyetemen, a későbbi
NME-én, a mai Miskolci Egyetemen.
Hallgatóként az Elemző Kémia
Tanszék demonstrátora, majd két éven át a
Fémkohászati Tanszék tanársegédje volt.
1955-től nyugdíjazásáig Apcon
dolgozott, 1957-ig a Fémtermia Vállalat
főtechnológusaként, majd közel tíz évig
főmérnökeként. A cég profilváltása után a
Qualitál kutatómérnöke, majd 1987-től
főtanácsosa volt. Itt foglalkozott a
timföldgyári lúgok jellemzőivel, az úrkúti
hidrociklonozási
meddő
felhasználhatóságával,
ferroötvözetek

NEKROLÓG
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gyártásával, fémek (magnézium, mangán,
króm, vanádium) kísérleti és félüzemi
előállításával.
Bevezette
a
nagy
titántartalmú ferrotitán és a ferronikkel
hazai gyártását, a korábban hányóra került
vanádiumsalak
elektrotermikus
feldolgozását.
Közreműködött
a
sínhegesztőpor importot kiváltó hazai
gyártásának
megszervezésében.
Megindította Apcon az alumínium
kokillaöntést. Foglalkozott a különösen
pontos
és
hosszú
élettartamú
öntőszerszámokkal, az ellennyomásos
öntéssel, a folyékonyfém-adagolókkal, az
öntészeti
ötvözetek
minőségének
javításával.
Társaival bevezette az
alumíniumdara centrifugális előállítását, az
acélok
dezoxidációjához
szükséges
alutömbök
(BNV-díjas
termékek)
gyártását. Számos pályázat nyertese,
szolgálati szabadalmak résztulajdonosa
volt. Munkájáért többek között a Kohászat
Kiváló Dolgozója és a Munka Érdemrend
ezüst fokozata kitüntetésekben részesült.
1989-ben vonult nyugdíjba, ezt követően
vállalattörténettel, valamint néhány kis
olvadáspontú
ötvözethulladék
olvasztásának
és
raffinálásának
problémájával foglalkozott.
Az OMBKE-nek 1968 óta volt tagja.
Az Öntészeti szakosztály Apci helyi
csoportjának egyik alapítója, tíz éven át

titkára volt. Munkája eredményeként a
csoport taglétszáma a nyolcvanas években
meghaladta a 100 főt. Az egyesületi
rendezvényeken
tartott
előadásai,
lapunkban megjelent publikációi növelték
szakmai elismertségét. Megírta a helyi
szervezet 35 éves történetét. Segítette az
Öntödei Múzeum fémöntészeti tárlóinak
gazdagítását. Egyesületi munkájáért Sóltz
Vilmos-emlékérem,
MTESZ-Központi
Elismerő Oklevél, Fazola Henrik-emléklap,
Centenáriumi-emlékérem,
OMBKEemlékplakett és Öntészeti Szakosztályértemlékérem kitüntetésekben részesült.
Utolsó éveiben is a gyártörténeti
dokumentumok gyűjtésével foglalkozott.
2018-ban vette át Miskolcon a 65 éve az
egyetemen
végzetteknek
járó
vasdiplomáját.
2021. március 2-án, 92 évesen,
házasságának 56. évében, otthonában,
csendesen elhunyt. Május 10-i temetésén, a
kelenföldi Szt. Gellért templomban, a
búcsúztató szentmise után, a családi urnába
helyezéskor, régi munkahelye közössége
nevében Rigó Róbert okl. km. méltatta
munkásságát.
Kedves Béla bátyánknak, az Öntészeti
Szakosztály tisztelt és szeretett Öregjének
ezúton mondunk utolsó Jó szerencsét!
Lengyelné Kiss Katalin

FÖCIK Hírek

Újra látogatható a Földtani Szakkönyvtár
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
https://mbfsz.gov.hu/szakkonyvtar
A Földtani Szakkönyvtár a Stefánia úton
védettségi igazolvány bemutatásával, újra
látogatható!

Jó szerencsét!
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SPE kitüntetések
Kőolaj és Földgáz Intézet igazgatója
Distinguished Achievement Award for
Petroleum
Engineering
Faculty
kitüntetésben részesült.

A Society of Petroleum Engineers (SPE)
International minden évben regionális
elismerésben részesíti a szakmai területen
kimagasló teljesítményt nyújtó tagokat,
valamint az SPE szervezeti munkájában
aktívan részt vevő kollégákat az egyes
földrajzi régiókban. Az északi-tengeri
térségen kívüli európai régióban két
Magyarországon tevékenykedő szakember
is a legjobbak közé került 2021-ben, mely
komoly elismerése az SPE Magyarországi
Szekciója valamit az iparágunk számára.

A kimagasló, több évtizedes szervezeti
munkájának elismeréseként pedig Lakos
Béla olajmérnök kollégánk SPE Regional
Service Award kitüntetésben részesült.
Kitüntetésükhöz gratulálunk.

Lakos Béla

Jó szerencsét!
Dallos Éva
Dr. Turzó Zoltán

Magas színvonalú munkájáért Dr. Turzó
Zoltán, a Miskolci Egyetem docense, a
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Privatization in Ukraine
Dear Business Partner,

can see detailed information on large and
small privatization objects, get access to
virtual data rooms and participate in auctions.

Let us inform you that the State Property Fund
of Ukraine (SPFU) is preparing privatization
and sale of a number of state-owned
enterprises of Ukraine in the mining,
chemical and machine-building industries.

Should you or your partners or associates be
interested in discussing the details of the
process of participating in privatization and
sale of Ukrainian companies, please do not
hesitate to contact the Economic Section of
Embassy of Ukraine in Hungary (+36 30 425
91 33, first secretary Viktoria Svereniak / +36
30 160 98 44, first secretary Oleh Pylypenko).

Please find attached the SPFU’s latest
Investment Menu with the list of Top-30
SOEs ready for privatization, as well as
teasers of the United Mining and Chemical
Company (UMCC, the largest miner of
titanium and zirconium ores in Europe) and
JSC "First Kyiv Machine-Building Plant"
(key asset of which is a number of land plots,
primarily in Shuliavka district in Kyiv).
We also encourage you to get acquainted with
the most attractive objects planned for sale by
visiting the English version of the website
https://privatization.gov.ua/en/, where you

We look forward to further fruitful
cooperation and would appreciate any
feedback.
Kind regards,

Embassy of Ukraine in Hungary
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Energetikai hírek
Az első mobil hidrogén-töltőállomás
Budapesten
2021 április 29-én átadták Budapesten a
Linde Gáz Magyarország Zrt telephelyén
Magyarország
első
mobil
hidrogéntöltőállomását.
Palkovics László az ITM minisztere az
ünnepélyes átadáson kiemelte, hogy a magyar
hidrogén stratégiai jövőkép megvalósításában
fontos állomást jelent az első töltőállomás
átadása és tesztüzeme. A hidrogén használata
egybevág a kormány politikájával, miszerint
a jövő nemzeti, high-tech és zöld.
Lepsényi
István
a
Nemzeti
Hidrogéntechnológiai
Platform
elnöke
megkerülhetetlennek
nevezte
a
hidrogéntechnológiát. Elmondta, hogy a
platform hetven taggal dolgozik, öt
munkacsoportot hoztak létre és megalkották
az u.n. ”Fehér könyv”-et, amelyet egyidejűleg
átadott a miniszternek azzal, hogy a
kézikönyv tudásanyag a jogi és technológiai
háttér megismertetéséhez és iránymutatás a
későbbi jogalkotás számára.
Hegedüs Ákos, a Linde Gáz Magyarország
Zrt
vezérigazgatója
kiemelte,
hogy
Magyarországon 1992 óta vannak jelen, a
vállalatcsoport az egyik
legnagyobb
tapasztalattal
rendelkezik
a
hidrogéngyártásban, felhasználásban és
tárolásnak.
Forrás: MTI 2021.04.29

semlegességet, évente legalább 95 ezer
tonnával
csökkentheti
a
szén-dioxid
kibocsátást, zöld munkahelyeket teremt és
erősíti az ország versenyképességét.
A kormány regionális szinten is gondolkodik,
ezért a visegrádi kollégáival közösen vitatják
meg a gazdasági jelentőségét és az
együttműködés lehetséges kereteit. A július 1én kezdődő magyar V 4 elnökség ezt a témát
is kiemelten fogja kezelni.
Forrás: MTI 2021 05.19
Átadták a China National Machinery
Import – Export /CMC kínai nagyvállalat
36 milliárd forintból épült, 100 megawatt
teljesítményű naperőművét Kaposváron.
Palkovics László, az ITM minisztere a 2021.
április 27-ei ünnepségen elmondta, hogy
jelenleg ez a legnagyobb naperőmű Közép –
Európában, négyszer akkora, mint a kapuvári,
amit eddig a legnagyobb hasonló
létesítményként tartottak számon. Az új
erőmű 5 százalékos növekedést jelent a hazai
naperőmű kapacitásban, nagyságrendje
annyi, mint Somogy megye székhelye
lakosságának teljes éves energia igénye,
emellett 120.000 ezer tonna széndioxid
kibocsátást tesz szükségtelenné.
Kiemelte, hogy hazánk vállalta, hogy 2050-re
karbon semleges országgá válik, a karbon
kibocsájtását 95 %-kal csökkenti az 1990-es
szinthez képest. Hazánk vállalta azt is, hogy
2030–ra 6.000 megawatt naperőmű kapacitást
telepítünk és 2020–ra elérjük a 2 gigawattot.
De már 2021 elején elértük a 2,3 gigawatt
naperőmű
kapacitást,
amihez
most
hozzáadódik
a
kaposvári
naperőmű
teljesítménye.
Forrás: MTI 2021.április 27.

2021. 06.04-én a Természettudományi
Központban „Hidrogéntechnológiai Fehér
Könyv/ Nemzeti hidrogénstratégai bemutató
konferenciára került sor, melyben a két
megnyitó után több előadás hangzott el,
többek között Palkovics László minisztertől
is. /H.J./

A CO2 – kvóta és annak hatásai
Napjaink legjelentősebb globális problémái:
• extrém időjárási jelenségek,
• víz – és élelmiszerhiány,
• túlnépesedés és népvándorlás,
• a sarki jég olvadása / Föld édesvíz
készlete csökken, a tengerek szintje

Elfogadta a kormány a Nemzeti hidrogén
stratégiát
Steiner Attila körforgásos gazdaság
fejlesztésért, az energia – és klímapolitikáért
felelős államtitkára közösségi oldalán
jelentette meg, hogy hidrogéntechnológia
teszi lehetővé a 2050-re kitűzött klíma
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emelkedik,
nő
a
tengerek
hőmérséklete/
ezek
összefüggésben
vannak
a
klímaváltozással a Föld átlaghőmérséklet
emelkedésével.
Hazánkban is megfigyelhetjük a légkör
hőmérsékletének emelkedését.

1. az EU kiterjeszti a széndioxid kibocsátási
szabályzatot az épületekre és a
közlekedésre is,
2.
a kínai elnök bejelentette, hogy Kína
kész együttműködni az USA–val a
klímaváltozás
elleni
küzdelemben,
célkitűzésük, hogy a gazdaságuk 2060-ra
karbon semleges legyen,
3.
Charles Michel az EU Tanács elnöke
bejelentette, hogy az EU 100 milliárd dollárt
fog mozgósítani az éghajlatváltozás elleni
küzdelemre.
Hazánkban a széndioxid kibocsátási kvóta
szabályozás 2006-ban indult el az EU
rendeletei alapján és ma is követi az EU
előírásait.
Induláskor hazánkban 229 létesítmény kapott
kvótát. Megszűnés, átalakulás, újak miatt
most 176 társaság kötelezett a kvóta
betartására, ebből 120 jelentős tüzelőanyag és
ezek kapják a csökkentett ingyenes kvóta
mennyiség 70 %-át. Ugyanezen társaságok
jelennek meg a tőzsdén vásárlóként,
eladóként.
A kvóta árak a tőzsdén az alábbiak szerint
alakultak:
2017. évi átlagos
5,84 Euro/tonna
2018-ban átlagos
16,00 Euro/tonna
2021 tavaszán
50,00 Euro/tonna

Hazánk éves átlaghőmérsékletének változása
/ 0 C/
2010:10,2
2015:11,7
2016:11,1
2017:11,2
2018:12,1
2019:12,2
2020:11,6
A világ legjelentősebb széndioxid kibocsátó
államai 2019-ben /millió tonna/
Kína: 9825 USA: 4964 India:
2480
Oroszország: 1532 Japán
:1123
Németország: 683.
Világ összesen: 34169
A széndioxid kibocsátás éves változása (millió
tonna)
év
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2019

világ
30336
31057
32316
32844
32913
33890
34169

EU
4149
3941
3754
3458
3514
3479
3330

Magyarország
54,4
48,8
45,9
42,3
45,5
47,7
47,4

Az ITM adatai szerint a széndioxid kvótákból
2018-ban 72-, 2019-ben 54 milliárd folyt be
az államkasszába.
2018 elején az Európai Parlament elfogadta a
kvóta kereskedelem 2021–2030 időszakra
vonatkozó irányelv módosítását, ennek
lényege, hogy szigorítás lesz, 2021-ben 2,2
%-kal csökkentik a kvótákat. A kvóta árak
gyors emelkedése miatt a kibocsátások
szűkítése felülvizsgálatra kerül.
Felhasznált irodalom:
BP Statiscital Review of World Energy
2020/69th edition
https:/www.ksh.hu
BP Energy Outlook 2021. március
Energiagazdálkodás 62. évf.2021.2-3

Az EU 2005-ben indította el a széndioxid
kibocsátás mennyiségi korlátozását (ETS) és
ugyanakkor indult a széndioxid kvóták
kereskedelme.
2005 – 2007 a tanulás éve volt,
2008 – 2012 már éles szakasz volt,
2013 – 2020 már jelentős eredmények,
2021 – 2030 felkészülés
a
negyedik
szakaszra.
Ma az EU kibocsájtásának kb. 45 % -t fedi az
ETS.
A Kiotói jegyzőkönyvet /1957/ 55 ország írta
alá, de az USA nem. Biden elnök 2020-ban
bejelentette, hogy az USA csatlakozik a kiotói
egyezményhez.
Az amerikai kormány által 2021-ben
szervezett klímavédelmi csúcstalálkozón
három fontos bejelentés történt:

Dr Horn János
2021.06.23
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Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei
A német külügyminiszter üdvözli a Nord
Stream 2 elleni amerikai szankciók
enyhülését
Heiko
Maas
német
külügyminiszter
üdvözölte Joe Biden amerikai elnök
kormányának döntését, miszerint feloldja a
Nord Stream 2 gázvezetékben érintett
vállalatokkal és személyekkel szembeni
szankciókat. A német diplomácia vezetője ezt
a lépést szerdán „konstruktívnak” nevezte. Az
amerikai Axios híroldal tájékoztatása szerint
az
USA
külügyminisztériuma
a
Kongresszusnak
címzett
frissített
jelentésében több orosz hajó ellen is
szankciókat fog bevezetni, de a Nord Stream
2 projektet megvalósító vállalat és annak
vezérigazgatója ellen nem.
(Der Standard, 2021. május 19.)

megháromszorozza az LNG-termelését évi
140 millió tonnára, és 20%-ra növeli a
globális LNG-piaci részesedését.
A komplexum két nagyvállalatból áll majd: a
földgázfeldolgozás
és
cseppfolyósítás
integrált komplexumából (GPC) és a GPChez technikailag kapcsolódó gázkémiai
komplexumból (GCC). A klaszter évente 45
milliárd köbméter földgáz feldolgozására, 13
millió tonna LNG, 3,6 millió tonna etán és
legfeljebb 1,8 millió tonna cseppfolyósított
földgáz előállítására van tervezve. A GPC
legfontosabb termékei közé tartozik majd az
etán, amely a gázkémiai ipar nyersanyaga. A
GCC kapacitása több mint 3 millió tonna
polimer lesz évente - ez a legnagyobb
termelés egyetlen létesítmény által a világon.
Az új komplexum első fázisa a tervek szerint
2024-ben, a második pedig 2025-ben indul.
(Journal of Petroleum Technology, 2021.
május 21.)

Omán hatalmas hidrogén-üzemet tervez
Az OQ SAOC ománi állami olajcég a
hongkongi InterContinental Energyvel és a
kuvaiti EnerTech vállalattal közösen szeretné
megépíteni a világ egyik legnagyobb „zöld”
hidrogén üzemét. A 30 milliárd dolláros
projekt
áramszükségletét
25 000
megawattnyi szél- és napenergia-kapacitás
fedezné. A felek konkrét finanszírozásról még
nem döntöttek, és a végső megállapodás akár
2026-ig is kitolódhat.
(Bloomberg, 2021. május 20.)

Katar alákínál riválisainak
Az arab állam stratégiát vált, hogy megelőzze
versenytársait a gyorsan változó LNG-piacon.
Ennek keretében felgyorsítják azt a 29
milliárd
dolláros
projektet,
aminek
köszönhetően növelni tudják majd a
cseppfolyósított gáz exportját.
Elemzők szerint olyan mértékű terjeszkedésre
készülnek, amivel kiszoríthatják az Egyesült
Államokat a legtöbb ázsiai piacról, és
indokolatlanná teszik az LNG-beruházásokat
számos versenytársnál. Katar emellett árat is
csökkent, a többi piaci szereplőnél
gyorsabban: az elmúlt hónapokban a Brentolaj áránál 10 százalékkal olcsóbban
kereskedtek az energiahordozóval. Ebben
szerepet játszik, hogy az arab államban a
legalacsonyabbak a földgáz kitermelési
költségei.
(The LNG Journal, 2021. május 22.)

A Gazprom megkezdi balti-tengeri
gázfeldolgozó komplexumának építését
A Gazprom és partnere, a RusGazDobycha
megkezdte egy hatalmas gázfeldolgozó
komplexum építését a balti-tengeri Ust-Luga
kikötője közelében. Az új létesítmény, amely
Oroszország legnagyobb gázfeldolgozó
üzemévé és a világ egyik legnagyobb
volumenű üzemévé kíván válni, a Gazprom
feldolgozási stratégiájának részét képezi, és
egy gázfeldolgozó üzemet kombinál majd egy
gázkémiai és földgáz cseppfolyósító
komplexummal.
Alekszandr Novak orosz miniszterelnökhelyettes az építkezés kezdetét jelző
televíziós ünnepségen elmondta, hogy
Oroszország azt tervezi, hogy 2035-re

Folytatódik a konszolidáció az amerikai
palagáz-szektorban
A Cimarex és a Cabot Oil&Gas bejelentette,
hogy teljes mértékben összeolvad a két cég. A
főleg olajra fókuszáló és Texasban működő
Cimarex és a hidraulikus fúrásokkal
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foglalkozó, Új-Mexikóban kitermelő Cabot –
mely 700 négyzetkilométernyi területtel
rendelkezik
a
Marcellus-mezőben
–
összesített piaci értéke 14 milliárd dollár
körül van. A két vállalat a pandémia során
kialakuló volatilitás ellen kíván így
védekezni. Számításaik szerint 2024-re cash
flow-juk elérheti a 4,7 milliárd dollárt,
amennyiben az olaj hordónkénti ára 55 dollár
körül marad.
(The Wall Street Journal, 2021. május 24.
online)

jut Nyugat-Kanadában, mely megkönnyíti a
feldolgozáshoz
nélkülözhetetlen
kondenzátumok szállítását az olajhomoklelőhelyekre. Az összeolvadással a felek évi
200 millió kanadai dollárt takaríthatnak meg
a működési költségek terén, közös szállítási
kapacitásuk Kanadában pedig eléri majd a
napi 6,2 millió hordó olaj-egyenértéket.
(Bloomberg, 2021. június 2. online)
A török elnök új földgázmező felfedezését
jelentette be
Erdoğan török elnök közölte, hogy az állami
Tpao vállalat új földgázlelőhelyet fedezett fel
a Fekete-tengeren. Az Amasra1 mező a
becslések szerint 135 milliárd köbméter
földgázt rejt. A Tpao önállóan tervezi a
lelőhely teljes feltárását és kiépítését, és nem
kívánnak külföldi befektetőket bevonni a
projektbe. A török államfő elmondta, hogy a
kitermelést 2023-ban szeretnék elkezdeni.
Ezzel 540 milliárd köbméterre nőtt az egy év
alatt
felfedezett
földgáztartalékok
mennyisége a Fekete-tenger Törökországhoz
tartozó szakaszán.
(Bloomberg, 2021. június 4. online)

A Biden-kormány zöldebb LNG-gyártást
akar
Jennifer Granholm amerikai energiaügyi
miniszter közölte, hogy a washingtoni
kormány a jövőben csak környezetbarát
módon előállított LNG-t hajlandó támogatni.
Ezért szigorúbban fogják monitorozni a széndioxid megkötés és tárolás folyamatait, illetve
a metán égetését. A miniszter elmondta, hogy
olyan technológiákat akarnak népszerűsíteni,
amelyek lehetővé teszik a földgáz
dekarbonizálását. Ez jelentős váltás az előző
kormány stratégiájához képest, amely az
amerikai LNG külföldi népszerűsítése
érdekében enyhítette a környezetvédelmi
szabályozásokat.
(Bloomberg, 2021. május 28. online)

Németország azon dolgozik, hogy
folytatódjon az Ukrajnán keresztüli
gáztranzit
Németország azon fog dolgozni, hogy
meghosszabbításra kerüljön az Ukrajnán
keresztül történő gáztranzitra vonatkozó
megállapodás – közölte Heiko Maas német
külügyminiszter. Azt akarjuk, hogy a gáz
hosszú távon Ukrajnán keresztül szállítható
legyen, mert ez Ukrajna számára nagy
gazdasági jelentőséggel bír – mondta a
diplomata.
(Ria.ru, 2021. június 9. online)

Az Ukrajnán keresztüli gáztranzit
sorsáról tájékoztatott az orosz
Külügyminisztérium
Az Ukrajnán keresztül történő gázszállítások
mindaddig folytatódni fognak, amíg a
vonatkozó szerződések hatályban vannak –
nyilatkozta Dmitrij Biricsevszkij, az orosz
Külügyminisztérium
gazdasági
együttműködési osztályának vezetője. Ezt
követően a Gazprom és ukrajnai partnerei
közötti tárgyalások következnek. Hozzátette,
nem feladatuk az Ukrajnán keresztül történő
gázszállítások felfüggesztése.
(Ria-Novosti, 2021. május 31. online)

A Gazprom felkészül az Északi Áramlat 2
üzembe helyezésére
Oroszország a Szentpétervári Nemzetközi
Gazdasági Fórumon bejelentette, hogy
befejeződött a transzbalti Északi Áramlat 2
gázvezeték építése, amelynek munkálatait az
amerikai szankciók miatt egy évre leállították.
Habár a Gazprom készen áll arra, hogy
megkezdje a vezeték feltöltését, a projekt még
nem esett át a tanúsításon, ami késleltetheti az
elindítást. A gázvezeték üzemeltetője a maga

Új óriásvállalat jön létre Kanadában
A Pembina Pipeline felvásárolja riválisát, az
Inter Pipeline-t, és ezzel az egyik legnagyobb
energetikai vállalat jön létre Kanadában. Az
Inter eszközeinek megszerzésével a Pembina
jelentős gáz- és olajvezeték infrastruktúrához
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részéről kifejtette, hogy jelenleg az első
vezeték megépített szakaszait kell összekötni
és üzembe helyezni.
(Kommersant, 2021. június 9.)

washingtoni kormány a klímapolitika
nevében valójában az USA egyik stratégiai
előnyét adja fel önként. Ráadásul hiába, mert
a károsanyag-kibocsátás csak máshová kerül,
ahogy a munkahelyek és a geopolitikai tőke
is.
(The Wall Street Journal, 2021. június 10.)

Washington szerint Biden tárgyalni
szeretne Merkellel az Északi Áramlat 2-ről
Biden amerikai elnök a tervek szerint az
Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítéséről is
tárgyal majd Angela Merkel német
kancellárral való közelgő találkozója során –
mondta el Jake Sullivan, az amerikai
vezérkari
főnök
nemzetbiztonsági
asszisztense. Szeretnénk megvitatni, hogy a
projekt megvalósítása mit jelentene Európa és
Ukrajna energiabiztonsága szempontjából –
fejtette ki Sullivan.
(JPT, 2021. június 9.)

Ukrajna a földalatti tárolóinak feltöltése
érdekében importál földgázt
Szerhij Makohon, az ukrán gázszállítási
rendszer-üzemeltető vállalat vezérigazgatója
beszámolt arról, hogy Ukrajna megkezdte a
földalatti gáztárolók feltöltését szolgáló
földgáz importálását, ami napi 3 millió
köbmétert tesz ki. A hónap eleje óta az
importgáz 15,7 millió köbmétert tett ki,
amelynek 100 százalékát Magyarországon
keresztül importálták, és nem a szokásos
szlovák irányból – mondta Makohon.
(Day.kyiv.ua, 2021. június 11. online)

Hidrogénre térhet át az egyik legnagyobb
brit gázcsomópont
A Norfolk partjainál működő Bacton
földgázcsomópont hidrogéngyártásra térhet át
a brit Olaj- és Gázipari Hatóság szerint. Az itt
előállított hidrogénnel az ország lakosságának
akár 20 százaléka „szénmentessé” válhat, de
ipari felhasználásra is jutna belőle. A hatóság
felmérése alapján „kék” és „zöld” hidrogént
is gyárthatnának a Bactonban, utóbbinál
kiemelt szerep jutna a szélenergiának, a
szükséges elektromos energia biztosítása
szempontjából.
Ráadásul
ennél
a
csomópontnál találkoznak a Hollandiából és
Belgiumból érkező gázvezetékek is.
(Bloomberg, 2021. június 9. online)

Merkel közölte Bidennel az Északi
Áramlat 2 álláspontját
Angela Merkel német kancellár a G7
csúcstalálkozó alkalmával találkozott Joe
Biden amerikai elnökkel, és röviden
megvitatták az Északi Áramlat 2 projektet.
Úgy vélem, hogy jó úton járunk, mindkettőnk
számára fontos, hogy Ukrajna továbbra is
partner maradjon a gáztranzitban –
nyilatkozta a találkozót követően Merkel.
(Ria-Novosti, 2021. június 12.)
Tovább terjeszkedik a legnagyobb
kanadai gázkitermelő
A Tourmaline Oil 1,1 milliárd kanadai
dollárért felvásárolja a Black Swan Energyt.
A lépésnek köszönhetően a Tourmaline napi
földgázkitermelése 2022 közepére 65 millió
köbméterre nő. Mindkét vállalat a Kanada
nyugati részén fekvő Montney palagázmezőn folytatja fő tevékenységét. A mező
kiemelt szerepet fog kapni az export
növelésében – közölte a felvásárló vállalat.
(Bloomberg, 2021. június 12. online)

Az USA riválisai ki fogják használni a
fosszilis hordozók leváltását
Joe Biden elnök fosszilis energiahordozók
elleni küzdelmének nem lesz globális hatása,
mivel világszerte még évtizedekig növekedni
fog a földgáz és az olaj iránti kereslet.
Ugyanakkor az Egyesült Államok klímaügyi
reformját Kína, Oroszország és Irán is saját
javára fordíthatja. A Rosznyeft például már
közölte, hogy készek a fosszilis hordozók
piacáról kivonuló amerikai és európai cégek
helyére lépni. Emellett az Egyesült
Államoknak végül nem sikerült meghiúsítani
az Északi Áramlat 2-t, és a legnagyobb
széntermelő államok 2030-ig 30 százalékkal
kívánják
növelni
kitermelésüket.
A

Kevés a földgáz Európában, ezért ismét
teret nyer a szén
A szokásosnál hosszabb és a vártnál hidegebb
tél miatt hamarabb kimerültek az európai
földgáztárolók, és a szén aránya az
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A hőség növeli a gázkeresletet Európában
A hollandiai TTF csomópontban június 21-én
451 dollárra emelkedtek a gázárak 1000
köbméterenként, ami 2018 márciusa óta
rekordot jelent. (Akkor egy hidegfront
következtében a spotárak 1000 dollárra
nőttek.) A jelenlegi hőhullám idején sok
áramot fogyasztanak el a légkondicionálásra,
ezért az európai erőműveknek most több gázt
kell felhasználniuk.
(Refinitiv, 2021. június 22. online)

energiamixben 10 százalékról 15 százalékra
nőtt. A járványt követő gazdasági újranyitás
során Németország, Lengyelország és
Hollandia is kőszénre támaszkodik az
energiatermelésben – állítja az Axpo
Solutions svájci piaci elemző cég. A helyzet
kialakulásához hozzájárult az is, hogy
Oroszország a vártnál kevesebb kapacitást
foglalt le az ukrajnai gázvezetékeken,
miközben a gáztartalékok az újranyitás miatt
gyorsabban csökkennek.
(Bloomberg, 2021. június 15.)

Európa idén télen is az orosz gázra fog
támaszkodni
A Citigroup elemzései szerint az európai
államok többségében öt éve nem látott
alacsony szinten lesznek a gáztárolók a fűtési
szezon kezdetekor. A tartalékok feltöltése
nehezebben megy, mint máskor, mert a
fellendülő ázsiai gazdaságokban felvásárolják
az LNG szállítmányokat, a norvég kitermelést
pedig a karbantartások hátráltatják, ezért
nagyon sok függ majd az európai piacon az
Északi Áramlat 2-től. Ha szeptemberben
elkezdődik a gázszállítás a vezetéken, akkor
év végéig 8 milliárd köbméter juthat
Európába ezen az útvonalon. Moszkva
ugyanakkor nem foglalt le kapacitásokat az
ukrajnai vezetékeken, amivel azt üzenik
Brüssszelnek, hogy nincs is szükség erre az
útvonalra.
(Bloomberg, 2021. június 22. online)

Az EU-nak nem áll szándékában
korlátozni az Oroszországtól való kőolajés földgázvásárlást
Az Európai Unió nem tervezi az orosz kőolajés földgázszállítások korlátozását annak
érdekében,
hogy
más
országoktól
vásárolhasson – közölte Josep Borrell, az EU
diplomáciai vezetője. Szerinte maguk az
ellátások is csökkenni fognak, miután az EU
fokozatosan áttér a zöld energiára.
(Euronews, 2021. június 16. online)
India előretör az energiafogyasztás terén
Az IEA 2021-es előrejelzésében felvázolt
fenntartható energiapolitikai forgatókönyv
szerint
2040-ben
India
a
világ
energiaigényének 25%-át fogja kitenni,
többet, mint bármely más ország. 2040-re
India energiarendszere háttérbe szorítja az
Európai Unióét, és a világ harmadik
legnagyobb energiarendszerévé válik - jósolja
az IEA, hozzátéve, hogy India Kína után a
megújuló energia második legnagyobb
növekedési piacává válik és világelső lesz az
akkumulátortárolás terén.
(JPT, 2021. június 18.)

Katar szerint olajipari óriások
szeretnének befektetni LNG-projektjükbe
Katar
közölte,
hogy
LNG-iparáguk
bővítéséhez szükséges tőkebefektetések
kétszeresére
érkezett
ajánlat
olyan
nagyvállalatoktól, mint a Shell, a Total és az
ExxonMobil. Az állami Qatar Petroleum a
jelenlegi 77 millió tonnáról 110 millió tonnára
kívánja növelni éves LNG-előállítási
kapacitását, a rivális exportőröket pedig
árháborúban kívánja maga mögé utasítani.
2027-ig még egy bővítési szakaszt kívánnak
véghezvinni, mellyel kapacitásuk 126 millió
tonnára nőne. Az első szakasz költségeit 29
milliárd dollárra becsülik.
(Bloomberg, 2021. június 23. online)

Kína világelső lett az LNG-importban
Kína világelső lett a cseppfolyósított földgáz
importjában: az év eleje óta eltelt időszakban
már 34 százalékkal növelte az LNGbehozatalt. Áprilisban több mint 7 millió
tonna szállítottak az országba, ami 41
százalékkal több, mint 2020-ban. A
növekedés a világjárványt követő nagyarányú
kínai gazdasági fellendüléssel függ össze.
(The LNG Journal, 2021. június 21. online)

Összeállította: Kőrösi Tamás
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MBKE Borsod - Kavicsbánya látogatás Sajópetriben

Kft.-nek és ügyvezetőjének, Kissné
Mészáros Tímeának a csoport fogadásáért.
A megnyitó után Törő György, az OMBKE
Bányászati Szakosztály elnöke ismertette az
OMBKE közelmúltbeli történéseit, melyek
konfliktusokat
sem
nélkülöztek.
Megerősítette, hogy a korábbi ügyvezető
igazgató dr. Szabados Gábor lemondott,
utóda Zelei Gábor lett. A tatabányai bányászkohász-erdész találkozó a COVID-19
járvány miatt 2020-ban elmaradt és2021-ben
sem valósul meg, de 2022-ben előre
láthatólag megrendezésre kerül.

A Covid-19 vírus okozta járvány hosszú
hónapokon keresztül meghiúsította, hogy az
OMBKE Bányászati Szakosztály Borsodi
Helyi Szervezet Nyugdíjas Baráti Társasága
csoportüléseit megtartsa. A járványügyi
helyzet javulása, a csoporttagok vakcinával
történt beoltása és a rendezvényeket tiltó
előírások
enyhítése,
feloldása
eredményeként az akadályok elhárultak. Hét
hónap után az első összejövetelre 2021.
június 3-án Sajópetriben a Nyéki Kavics
Kft. kavicsbányájánál szabad, szellős téren
került sor. Az OMKE jóvoltából busszal
érkező kazincbarcikai és miskolci bányász
kollégákat meghívott kohász barátaink
képviselői is elkísérték.

Az informális blokk után Kissné Mészáros
Tímea „Kavicsbányászat napjainkban”
címmel tartott érdekes vetített képes
előadást.

A rendezvényt dr. Ferencsin Imre Mihály, a
baráti társaság elnöke nyitotta meg.
Kiemelte, hogy a csoport szervezett
formában
első
alkalommal
látogat
kavicsbányához, melynek különlegessége,
hogy a gazdasági társaság ügyvezetője
felelős műszaki vezetői tapasztalattal is
rendelkező bánya- és geotechnikai mérnök NŐ. Köszönetet mondott a Nyéki Kavics

A rendezvény előadója, Kissné Mészáros
Tímea a Miskolci Egyetemen 2000-ben
bánya és geotechnikai mérnöki oklevelet,
2003-ban mérnökmenedzseri oklevelet
szerzett. Dolgozott a Rudagipsz Kft.
alsótelekesi dolomit- és gipszbányájánál,
2004-től kavicsbányászattal foglakozik. A
Nyéki Kavics Kft. Sajópetri kavicsbányáját
2015-től irányítja.
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Érdeklődéssel kísért előadásának első
részében a kft. és a bánya jellemzőit
ismertette, majd a kavicsbányászatban
szokásos
fejtési
és
osztályozási
technológiákat mutatta be. Az előadást
követően a résztvevők a tó partjáról
megtekinthették a bányában használt
eszközöket.

kavics agyagpad közbe településekkel.
Homok alatt a 0-4 mm szemnagyságú,
kavics alatt a 4-63mm szemnagyságú
kőzetet értik. A víz alóli kitermelést kisebb
részben dobóvedres kotróval, nagyobb
részben úszó kotróval végzik.
A dobóvedres kotró vízszintesen ~15m-re
dobott kanalával legfeljebb ~9-10m
mélységből lehet a kavicsot a felszínre
hozni. Az ilyen géphez egyre nehezebb
megfelelő szakembert találni.

A 19 fővel működő kft. egy pénzügyi
befektető tulajdona. A termelés a
lehetőségek határán belül az igényekhez
igazodik. A bánya termékei iránti kereslet
főleg a nagy beruházások - M30 autópálya, a
MOL tiszaújvárosi építkezése, a debreceni
BMW gyár létesítése - következtében
megnőtt. Viszonylag távolra - Békéscsabára,
Szegedre, Poprádra, Losoncra - is
szállítottak már. Termékük közúton jut el a
felhasználókhoz.
A ~80ha területű bánya a Sajó
kavicsteraszán, a jelenlegi meder közelében
található, fúrással megkutatott, a kavics
jelenlétét geofizikai mérés is bizonyítja. Az
ásványvagyon
legnagyobb
vastagsága
~30m, melynek ~40%-a homok, ~60%-a

Az úszó kotró a teljes mélységig képes az
ásványvagyon kitermelésére. A markoló
kanállal jövesztett és felszínre emelt anyag a
tálcára, onnan a kaliberrácsra majd a tóra
pontonokra telepített szállító szalagsorra
kerül. Az utóbbi a parti szalagsornak adja át
a termelvényt, mely az osztályozóra
(„Binder rostára”) szállítja azt. A két sorba
kapcsolt osztályozó egység által előállított
frakciók a 0-4mm (homok), a 4-8 mm, 8-16
mm, 16-22 mm tartományú kavics. A
szalagsorra nem feladható 63 mm feletti
anyag visszakerül a tóba.
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Az előadás külön részét képezte a
kavicsbányászatban alkalmazott különféle
technológiák - kanalas kotrós, dobóvedres,
merítéklétrás,
szívó-,
„tepsis”és
„futómacskás”
kotrós
kitermelés
jellemzőinek ismertetése. Mindegyiknél
gond az agyagpadok jövesztése. A
nagyméretű úszó kotrók drágák, telepítésük
csak
nagy
ásványvagyon
esetében
gazdaságos. Kisebb kotrókkal az elérhető
mélység is kisebb, ami ásványvagyon
veszteséget
eredményez.
A
legszerencsésebb az olyan úszó komplexum,
melyről a partra a késztermék érkezik.

érdekében igen fontos lenne olyan
betontechnológia kifejlesztése, mely a hazai
kavics ásvány előfordulások tulajdonságait
is figyelembe venné. E fejlesztésnek - mely
egy bánya lehetőségeit messze meghaladja
- azonban még nincs gazdája.
Miután
a
felmerült
kérdések
megválaszolásra kerültek és Csiky Emil
Antal
hasznos
betontechnológiai
észrevételeket tett, dr. Ferencsin Imre
Mihály megköszönte az értékes előadást, a
résztvevők a bányató partjáról nézhették
meg a tóra telepített, különleges látványt
nyújtó vízen úszó szalagsort, a kotrót és a
parti osztályozót.

A víz alóli termelés következtében
bányahatóságon túl további hatóságnak is
meg kell felelni, az úszó eszközöket a
közlekedési hatóság ellenőrzi.
Kissné Mészáros Tímea előadása végén egy
nagyon fontos gondolatot vetett fel: A
kavics bányászata során kényszerűen
jelentős mennyiségben kerül kitermelésre
olyan szemnagyságú anyag is, mely
betonhoz a jelenlegi szigorú előírások
következtében csak kis mennyiségben
használható. Természeti erőforrásainkkal és
anyagi javainkkal való jobb gazdálkodás
19

maszkkal - lepte meg a látogatókat. Az
ebédet kötetlen beszélgetés követte, majd
a szíves vendéglátást megköszönve
ismeretekkel gazdagodva hagytuk el a
Nyéki Kavics Kft. Sajópetri bányáját.

A programnak azonban még ezzel nem
volt vége, mert Kissné Mészáros Tímea
határtalan kedvességgel ebéddel és
hasznos ajándékkal - bányász jelvényes

Jó szerencsét!
dr. Ferencsin Imre Mihály
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Indul a Baltic Pipe Project
2021. május 5-én a lengyel Gaz-System S.
A., a dán Energinet és az olasz Saipen
társaság végső megbeszélést tartott a Baltic
Pipe Project indításáról. Az Északi-tenger
Norvég szektorából induló 275 km hosszú
36” (889 mm) átmérőjű földgáz távvezeték

részben az Északi-tengeren és a Baltitengeren, részben Dánia szárazföldi részén
keresztülhaladva szállít földgázt Dániának
és Lengyelországnak, valamint szükség
esetén a velük szomszédos országoknak.

Baltic Pipe nyomvonala

A 4-57 m vízmélységben a tengerfenékre
fektetett távvezeték építését három Saipen
tengeri csővezeték építő hajó 280 millió
euró összegért végzi el. A Baltic Pipe

Projectet részben az Európai Unió
finanszírozza, amelynek munkálatai ez év
nyarán kezdődnek.

Saipen tengeri csővezeték építő hajó

OE Offshore Engineer, May 7, 2021, id. Ősz Árpád
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A selmeci balekbál az 1900-as évek elején
Várva-várt nagy esemény volt a selmeci
„balekok”, valamint a lányos anyák és
leányok (a „mamák és fruskák”) életében a
balekbál, mely a főiskolai diákéleten
túlmutató, városi társadalmi esemény is volt
még az 1900-as évek elején is. Akkoriban
Selmecen jelentős báli élet volt, de a
főiskolai táncmulatságok közül különleges
jellege volt kettőnek, éspedig az elsőévesek
által rendezett balekbálnak és a végzett
hallgatók búcsúbáljának, a valétabálnak. Az
1900-as évek elején a városi vigadóban – a
bérlő után elnevezett Wintersteinben vagy
röviden Wintriben – tartották a bálokat,
melyek közül a balekbál rendszerint
novemberben, míg a valétabál általában
május-júniusban volt.1 Nézzünk be a
Wintribe és elevenítsük fel, hogy milyen is
volt 100-110 évvel ezelőtt egy-egy selmeci
balekbál!

valamennyiünk mustrálva a felvonuló sok,
kedves szép selmeci lányt!”3

Az udvariasság jegyében engedjük előre a
hölgyeket, így át is adom a szót egy volt báli
részvevőnek, az 1887-es selmeci születésű
(volt
oldalági
rokonom)
Puskás
Erzsébetnek: „Az egész város lányos
mamái lázban voltak, mert lányaikat el
kellett kísérni. Kísérő nélkül oda senki nem
ment. Én egy balekbálon voltam, és
emlékszem, hogy este nyolckor kezdődött,
de én már délután teljes díszben
pompáztam. Egyszer sem ültem és ment
reggelig a tánc. Még a csonka-bonkának is
akadt gavallérja, annyian voltunk. Balogh
Laci cigánybandája húzta a talpalávalót és
mi táncoltunk csárdától négyesig mindent.”
Puskás Erzsébet később az 1902-ben
valétált, majd 29 évesen 1909-ben oklevelet
kapott Erdey János erdész neje lett. 2 A bálra
a lányok mellett a balekok is izgalommal
készülődtek, „sokan már az újdonsült
uniformisban (1. kép) feszengve és

1. kép: Fritz Károly balek bányamérnök-hallgató
„újdonsült uniformisban” (1900)

A bálra készülő kedves selmeci lányokat
széppé tette egy-egy ügyes fodrász, közülük
néhányan a báli időkben reklámozták is
magukat a helyi hetilapban (2. kép), innen
tudhatjuk, hogy 1911-ben a hölgyeknek egy
báli frizura 2,5-3 koronába (mai értéken 4-5
ezer forintba) került. Abban az évben a
„főiskola
első
éves
hallgatóinak
hagyományos mulatsága, a balekbál, mint
minden évben az idén is fényesen sikerült.
A vigadó szépen feldíszített terme
zsúfolásig megtelt közönséggel, mely a
legvidámabb hangulatban egészen reggelig
maradt együtt. Igen nagyszámú vidéki
közönség jelent meg a mulatságon,
bizonyságául annak, hogy a főiskola
ifjúságának mulatságai iránt nemcsak

1

Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. Visszaemlékezések. Sopron,
2019. 17., 56., 86.
2
Gál P.: i. m. 44.; Puskás Erzsébet anyai nagyanyja, Fritz Otília (18381914) szépapám, Fritz Pál János (1842-1914) bányamérnök nővére volt és ezáltal
kötődött a selmeci friedenliebi Fritz családhoz. Puskás Erzsébet férje, Erdey János

kapcsán lásd: Az erdészeti felsőoktatás 200 éve III. kötet. Sopron, 2008. 123-124.) és
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1902.jpg (letöltés: 2021.
április 5.)
3
Gál P.: i. m. 39.
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Selmecbányán, hanem a vidéken is
legmelegebben érdeklődnek.” Ilyenkor
főiskolai ifjúsági – többek között menza –
célú
pénzadományok
gyűjtésére
(„felülfizetésre”) is volt lehetőség, amivel a
főiskolai tanárok gyakran éltek. 4

3. kép: „Balekbál” képeslap Tassonyi Ernő: Aki a
párját keresi című regény illusztrációja alapján
(1905)
2. kép: Balekbáli fodrászreklám hölgyeknek a
Selmecbányai Hírlapban (1911)

… Igen! Ez lesz a legjobb! Este fél 9 … Ott
a nagy teremben a balekok lázas örömmel
igazgatják egymás rendező jelvényeit,
lopva bele-bele pillantanak a nagy konzol
tükörbe, a mi jó Lacink is «stimmeli»
hegedűjét. Minden arcon édes öröm pírja ül,
hát még mikor felhangzik a jelszó: itt az
első kocsi! Ki a lépcsőházhoz! Boldog
érzéssel kerülnek elő a fehér kesztyűk s
azután? … azután mintha a tündérek
királynője azt mondta volna inspekciós
tisztjeinek, hogy legyen ismét pár órára egy
kis tündérország a földön, a szellemek
pedig a balekbálon akarják bemutatni, hogy
mire képesek, jönnek a várva várt tündérek.
Erős kék, fehér, rózsaszín ruhájukban
olyanok, mint szellő ringatására a liliom,
tekintetük végig siklik a balek seregen,
majd meg-megpihen egy-egy percre egyikmásik ifjún, akinek a szemei felragyognak.
De erre már Lacit is könyörület fogja el,
megszólal a muzsika. A hegedű lágy, finom
dallamos hangja közelebb hozza a szíveket,
a nyirettyű biztatva szólítja a párokat a

Minden évben komoly készülődés előzte
meg a balekbálokat, mely során – például
1906-ban – a „rendezőség időt és pénzt nem
kímélve fárad, hogy a siker teljes legyen. A
meghívókat a napokban küldte és küldi szét
a bál rendezősége. Azok, akik bármiféle
okból nem kapták volna azt meg,
szíveskedjenek a rendezőséghez fordulni.
Reméljük, hogy hölgyközönségünk teljes
számban fog megjelenni ezen, még minden
évben oly jól sikerült bálon. A bálra
karzatjegyek Joerges Ágost kereskedésében
kaphatók 3 koronáért” (mai értéken 5300
forintért). A rendezőség körültekintő
felhívása alapján lépjünk be a bálterembe és
nézzünk körül a november 3-ai (szombati)
balekbálon (3. kép): „Hogyan is kezdjem?

4

Selmecbányai Hírlap, 21. (1911) 49. sz. 8. (dec. 3.), 51. sz. 5. (dec. 17.);
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol
(letöltés: 2021. április 5.)
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célszerű még egy kalocsnit hozzá keverni és
egy Gáspár-féle bajuszkötőt tartani
készenlétben.
Gondolhatod
aranyos
Gizikén, hogy ha a balekok ilyen gárdája
hirdet bált, akkor már csak nem
maradhattunk el? Pláne mikor egy
gyönyörű piros szegfű csokrot is kaptam
„Ő” tőle! Hát bizony elmentünk mi is a
Mamuskámmal és nem is képzeled, hogy
milyen jól mulattam … Igaz, hogy a
rendezőket eleinte Edisoni izgatottság fogta
el, ami miatt kissé hősiesen félrehúzódtak a
tánctól, de azután szemeinkkel villanyerőt
öntöttünk a fekete seregbe, ez lelkesíti az
arcvonalakat. Mert hiába Édesem, a
széplány két szép szeme keresztültör még a
frakkon is és kilopja a hősies félreállást a
balek kebelből. Meg is kezdődött ám
ugyancsak az élettől pezsgő, könnyű és
kecses tánc. Vége hossza nem volt a „hogy
voltnak és újrának”. Azután eljött a szünóra.
Már kezdtem egy kis hőséget érezni, mert
hát annyian körülvettek, de „Ugyan milyen
csillag lenne az, amelynek nincsen fénye?”
kockáztatta meg a kérdést az egyik
táncosom. „Milyen lány lenne az, akinek
nincs imádó udvara?” folytatta a hasonlatot
„a vizavim.” Közben odajött „Ő” … no
igen „Ő” és cukros bonbonierjét ajánlotta
fel. Gizikém! Édes Szívem! El sem tudod
képzelni, mily nehéz volt ezek után
hazajönnöm. Kérdezősködtem is a nálunk
lakó balektól, ki még ott maradt, hogy
táncoltak-e sokat, de megnyugtatott, hogy
nem, hanem inkább a sörrel telt pohár arany
színét nézegettek és csendes kedéllyel
vizsgálgatták a szeszgyöngyöket (4. kép).
Oh, ezek a csúf balekok! Őket még egy bál
sem boldogítja! No, de sebaj, ha az ő szívük
most még hideg is, azért téged Gizikém,
mégis tropikusan csókol a te szerető
(Másolta: fekete balek) Ilonkád”. 6

táncra, pattog a cimbalom, lesz ritmus,
pezsgő az élet, hangzik a csárdás. Mennyi
szépasszony! Mennyi feslő rózsabimbó!
Akik mind édes mámorral forgatják a
meglepően szép táncrendet, amelyet a
bálanya, Herrmann Miksáné úrasszony,
művészi ízléssel választott meg. De
barátságos
fény
áradt a Vigadó
nagytermében is, melyről a rendező
bizottság gondoskodott úgy, hogy a
jelenvoltaknak az idei balekbál emléke
hosszú időre felejthetetlen lesz.”5
A balekbál kapcsán nem maradhatott el a
selmeci diákhumor sem. Ugyancsak 1906ban – a balekbálról és annak férfi
főszereplőjéről: a balekról – egy ismeretlen
Ilonka egy Gizikének „Tollheggyel” cím
alatt írt egy rövid beszámolót. Gyanítom,
hogy Ilonka helyett inkább egy (volt balek)
firma ragadhatott humoros tollat, Gizike
pedig a firma „ideálja” lehetett, de lássuk
komikus szemmel is a balekbált: „a
legifjabb akadémikus pedig, errefelé
minálunk: balek-bálon és nedves estélyen
csinál magának egy görbe napot. A
legifjabb akadémikus (jó magyarul: balek)
sajátságos intézmény. Némi részben ugyan
ifjú is kell hozzá, de nem ez a fő dolog.
Végy tudod Édesem egy klakkot, hogy a
brillantinnal gondosan ápolt haj illatát
megőrizze. Végy azután egy kifogástalan
frakkot, egy elegáns szabású fehér
mellényt. Tégy hozzá egy lehetőleg
zálogmentes órát, óraláncot, minél több
kisebb-nagyobb jou-jout, egy fényes
cigaretta tárcát tele princessasszal, adj
hozzá 7 ½ cm magas hófehér dupla gallért,
hibátlanul vasalt hosszú nadrágot, valódi
cheuvraux lakkot, azután megfelelő
mennyiségű kölni víz és tiszaujlaki
bajuszpedrő illatot, ha mindezt jó gyorsan
összehabarod, akkor előtted áll a balek.
Hogy az intézmény tökéletes legyen,

5

6

Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 43. sz. 5. (okt. 28.), 45. sz. 4. (nov.
11.), 18. (1908) 52. sz. 2-3. (dec. 27.)
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Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 45. sz. 5. (nov. 11.)

4. Selmeci diákélet és a „szeszgyöngy-vizsgálgatás” (1900 k.)

Dr. Fricz-Molnár Péter

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

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

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit

ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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