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MEGHÍVÓ
Tisztelt Támogató! Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Tagtársak!
Rendhagyó sajtótájékoztatóra invitáljuk Önöket az Országos Magyar Bányászati Kohászati
Egyesület és a Magyar Öntészeti Szövetség nevében.
Elkészült egy alkotás, amely a nagyközönség számára nélkülözhetetlen termékeket előállító
öntészeti szakma múltját tárja tizenéves fiatalok elé, nem mindennapi módon. Illetlen módon
tesz fel kérdéseket az olvasónak a mai valóságról, ám kalandjain keresztül megismerhetővé
válnak régi korok fontos emberei, megismerhetővé a szakma, céllá válik a teljesítmény elérése,
a tudás megszerzése, mindaz, ami elutasítja a könnyed érvényesülést.
Elkészült egy könyv, amelynek megjelenéséhez összefogott a szakma.
A Gurilla – Legyen egy kereked című könyv, bemutató sajtótájékoztatójának időpontja:
2022. június 21. 11 óra
Helyszíne:
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület székháza
X. Budapest, Hízlaló tér 1. (parkoló a Ceglédi utcából)
Tisztelettel várjuk Önöket a könyv kiadását segítő szervezetek nevében!
Jó szerencsét!
Hatala Pál és Zelei Gábor

MEGHÍVÓ
Egyesületünk Választmánya 2022-t Péch Antal születésének bicentenáriumára
emlékezve Péch Antal-emlékévvé nyilvánította. Ezzel kapcsolatban több cikk jelent meg a
Hírlevélben, nyomdában van egy néhány napon belül megjelenő 100 oldalas könyv Péch Antal
életével, tevékenységével kapcsolatban, f. hó 14-én egyesületi delegáció koszorúzza meg sírját
Selmecbányán.
Az emlékév soron következő programja június 23-án, csütörtökön, 14 órakor az
Egyesületünk székházában berendezett kamarakiállítás megnyitója lesz.
A kiállításra igyekeztünk összegyűjteni a Péch Antal tevékenységének eredményeit
bemutató dokumentumokat, s azokat a relikviákat, írásos megemlékezéseket, amelyek gazdag,
Egyesületünk életét alapvetően befolyásoló életét idézik fel.
Kérem tagtársaimat, jelenlétünkkel tisztelegjünk együtt a legnagyobb magyar bányász emléke
előtt.
Jó szerencsét!
Lengyel Károly
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Péch Antal családi sírkertjének rendbetétele
Vállalásának megfelelően az OMBKE Egyetemi Szakosztálya és a Bányászati Szakosztály
Borsodi Helyi Szervezete a közelgő 200. évfordulót megelőzően elvégezte Péch Antal családi
sírkertjének rendbetételét Selmecbányán.
Egyesületünk alapítója 1822. június 14-én született, és sírkertjében rajta kívül felesége Péch
Antalné szül. Szájbély Emma és két gyermekük, Péch Gyula és Péch Izabella, valamint utóbbi
férje, dr. Schwartz Ottó miniszteri tanácsos, akadémiánk volt tanára síremlékét találjuk.
A fotókon a sírkertet láthatjuk a kertészkedés előtt és után, valamint az Egyetemi Szakosztály
megjelent képviselőit.

Előtte...

...utána.

Jó szerencsét!
Törő György
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Péch Antal és felesége sírjának megkoszorúzása
A Péch Antal emlékév egyik legfontosabb eseményeként az Egyesület ünnepi
megemlékezést és koszorúzást szervezett nagy elődünk születésének 200. évfordulóján,
Selmecbányán.
2022. június 14-én 14 óra előtt kis számú, de lelkes, díszegyenruhás csoport gyülekezett
a selmeci Szélaknai Kapunál. Az Egyesület elnökségét dr. Hatala Pál elnök és a két alelnök
képviselte, kiegészülve Zelei Gábor ügyvezető igazgatóval és két budapesti bányász
tagtársunkkal. A kis csoporthoz csatlakozott a MOL dolgozók 11 fős csapata Mezőtúrról és
Hajdúszoboszlóról, így együtt vonultunk Péch Antal családjának díszsírhelyéhez, melyet
néhány nappal korábban a Borsodi Helyi Szervezet és az Egyetemi Szakosztály küldöttsége
szépen kitakarított, rendbe hozott.
Az esemény fényét emelte, hogy részt vett az ünnepségen a Szlovákiai Bányászati
Egyesületek és Céhek Szövetségének (Združenie Baníckych Spolkov a Cechov Slovenska)
képviselete is, Szombati Erik elnök és Werner Norbert főtitkár vezetésével.
Az ünnepséget Dr. Hatala Pál elnök nyitotta meg, majd dr. Szombatfalvy Anna alelnök
olvasta fel a Lengyelné Kiss Katalin által összeállított megemlékezést, melyből sok érdekes,
eddig kevéssé ismert részletet tudtunk meg Péch Antal életéről (alább olvasható). Rövid
beszédet mondott Szombati Erik is, kiemelve, hogy milyen fontos a két ország hagyományőrző
egyesületének összefogása, a szakmai elődök előtti közös tiszteletadás.
Ezt követően az OMBKE koszorúját dr. Hatala Pál és Kőrösi Tamás helyezték el, a
MÖSZ nevében pedig Zelei Gábor koszorúzott. Külön koszorút helyezték el a sírnál a Szlovák
kollégák, valamint a MOL-os tagtársak is.
Az ünnepi megemlékezést a Bányászhimnusz közös eléneklésével zártuk.
Délután közös selmeci séta következett a programban, majd a szlovák kollégákkal
együtt elköltött közös vacsora zárta a napot, melyen egyeztettünk a két egyesület
együttműködéséről is.
Jó Szerencsét!
Kőrösi Tamás

Hatala Pál köszöntő beszéde
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Szombatfalvy Anna felolvassa Lengyelné Kiss Katalin köszöntő beszédét

A két egyesület vezetősége

MOL-os kollégák

Megemlékezést itt tekinthetik meg, a koszorúzást pedig itt.

Jó szerencsét! Tisztelt megjelentek!
Péch Antal születésének 200. évfordulóján nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
„legnagyobb magyar bányász”-ként számon tartott szakmai nagyságunkról kohómérnökként
emlékezhetek rá, itt Selmecbányán, a sírkövénél, melyet Törő György és Debreczeni Ákos
vezetésével egyetemisták hoztak rendbe a múlt héten.
Közismert, hogy Egyesületünk 2022-t Péch Antal–emlékévnek nyilvánította, s ennek a
programnak része mai megemlékezésünk is.
Ebből az alkalomból érdemes röviden felidézni életútját és munkásságát, mellyel a múltban
és az idei egyesületi Hírlapban is publikációk sora foglalkozott. A hamarosan megjelenő Péch
Antal emlékezete c. könyvben erről részletesen is olvashatunk dédunokája, néhai Kosáry
Domokos akadémikus tollából.
Péch Antal 1822. június 14-én Nagyváradolasziban született egy ácsmester fiaként. A
technikai dolgok iránt érdeklődő gyermek taníttatására szülei nagy gondot fordítottak,
anyanyelvén és a románon kívül tanult latinul és németül is.
16 évesen gyalogszerrel jött Selmecbányára, s itt a Bányászati Akadémián (akkori nevén
Academia Montanistica vagy Bergakademie) 1842-ben kitűnő abszolitóriummal végzett
bányamérnökként.
Az akkori képzés egészen 1872-ig egységes bányász-kohász képzést jelentett, mely az
ásványkutatástól a „bányamívelésen”, ásvány-előkészítésen, kohászaton át a pénzverésig
terjedt, magába foglalva a segédszakmákat is, úgymint: gépészet, geodézia, „kémlészet”,
építmények, utak, hidak és vasutak építése. A bécsi udvari kamara, illetve az „alsómagyarországi” főkamaragróf irányítása alatt álló, a kincstári bányászat szervezetéhez tartozó
főiskolán az oktatás németül folyt.
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Mivel szülei anyagilag nem tudták támogatni, nagy előny volt számára, hogy a hallgatók
nem fizettek tandíjat, sőt a jobbak ösztöndíjban részesülhettek. Óraadással, tanítással is
kereshettek annyit, hogy szerény szállásukat, ellátásukat fedezni tudták. Életre szóló barátságot
itt kötött Zsigmondy Vilmossal, a későbbi artézi kútfúrás legjobb hazai szakemberével, aki
hozzá hasonlóan „saját erejéből” küzdötte fel magát.
Mire végzett, szülei elszegényedtek, így öccsét és szüleit magához véve róluk is ő
gondoskodott.
Végzése után államkincstári gyakornoki alkalmazást kapott az ércdúsítás területét művelő
kiváló szakember, Peter Rittinger oldalán, a selmeci zúzóműveknél. Öt év múlva
Csehországban már ő indított be ilyen üzemeket.
Az 1848-as forradalom hírére hazatér, kohótisztként Körmöcön dolgozik. Júliustól Pesten,
Kossuth pénzügyminisztériumában a bányászati osztályon fogalmazó. 1848/49 fordulóján
kapja azt a feladatot, hogy a körmöcbányai pénzverdét telepítse át Debrecenbe, majd
Nagyváradra. A menekítést a kemény télben példás módon hajtotta végre, a körmöci pénzverde
8 társzekérnyi gépét, arany- és ezüstkészletét az ellenséges csapatmozgások közepette sikerül
eljuttatni Debrecenbe, majd tovább Nagyváradra, ahol felállítja a pénzverdét. Volt érme,
amelynek tervét maga Péch rajzolta rá az aktára.
A szabadságharc végén Nagy Sándor József seregeivel vonult Aradra, majd a fegyverletétel
után visszatért Pestre. Állását elveszítette, mivel nem tett hűségnyilatkozatot.
1850-ben megnősült, régi szerelmét, Szájbély István rézbányai mérnök Emma lányát vette
el. Házasságukból kilenc gyermek született.
Az elnyomatás éveiben itthon nem kap munkát, két évig a Tisza szabályozásánál dolgozik,
majd csehországi, morvaországi és Ruhr-vidéki szénbányákban kap alkalmazást, Bochumban
bányaigazgató lesz.
A száműzetésből visszatérve 1863–65 között a Mátrai Bányaegylet igazgatója, a nemti
szénbánya vezetője. Nógrádban saját vállalkozással is próbálkozott.
A kiegyezés után alakult magyar pénzügyminisztériumban 1867–1873 között a bányászati
osztály titkára, majd tanácsosa, az egész országra kiterjedően feladata a bányászat és kohászat
fejlesztése. Nevéhez fűződik pl. a diósgyőri új vasgyár építése, a zsil-völgyi kincstári
szénbányászat kezdeményezése és a vajdahunyadi vasgyár első terveinek kidolgozása.
1868-ban megalapítja saját kiadásában a Bányászati és Kohászati Lapokat, mely 155.
évfolyamát éli, a mai napig szakmáink tudományos fóruma.
1869-ben megjelenteti a magyar nyelvű bányászati szakirodalom úttörőjeként „Érczek
előkészítésének elvei és gyakorlati szabályai” című munkáját, egy év múlva III. oszt.
vaskoronarendet kap az uralkodótól.
1873-tól a selmeci (alsó-magyarországi) kincstári bányakerület igazgatójának nevezik ki,
kezdeményezésére megszűnik a „főkamaragróf” titulus. Számos fejlesztést, új technológiát
vezetett be a II. József és a körmöci altárónál. Szerteágazó műszaki és igazgatási teendői mellett
összegyűjtötte, rendszerezte és feldolgozta a főkamaragrófi levéltár többszáz éves iratait, mert
meggyőződése volt, hogy az azokból levonható tanulságok útmutatást adnak a 19. század
második felének bányászatához is.
1878-ban vezetésével befejezték az 1782 óta húzódó II. József altáró korszerűsítését,
három év alatt két km-nél hosszabb járatot hajtottak ki, ezzel megszabadultak a vízemelő gépek
működtetetésének terheitől. Munkája elismeréseként a Lipót-rend lovagkeresztje kitüntetést
adományozták neki, Selmecbánya díszpolgára lett.
1879-ben jelenteti meg méltán híres magyar-német és német magyar szakszótárát.
Az MTA kétszer is jutalommal támogatja szakmatörténeti munkáit, s 1879-ben levelező
tagjává választja. A tudományok haladásának befolyása a selmecvidéki bányászatra c.
székfoglalója 1881-ben jelenik meg.
Idős korában levéltári kutatásaira támaszkodva feldolgozza a Selmecbánya környéki
bányászat történetét a 18. század közepéig. Ebből két kötet jelenik meg, a harmadik posztumusz
1967-ben, egyesületünk segítségével.
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1889-ben már nyugállományba vonulva országgyűlési képviselővé választották. Többször
felszólalt a Selmecbánya környéki bányászat és a bányászok megbecsülése érdekében. 1891
végén egészségi okok miatt lemondott mandátumáról.
Még megérte, hogy 1892-ben az 1887-ben általa alapított Magyar Bányászati és Kohászati
Irodalom Pártoló Egyesület, mely díszelnökévé választotta, átalakult Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületté. Az alakuló közgyűlésen választmányi taggá és „mint a
magyar bányászati irodalom egyik legbuzgóbb képviselőjét” az Egyesület tiszteletbeli tagjává
választották. 1894-ben az ő javaslatára lett a „Glück auf!”-ból a mai napig is szokásos „Jó
szerencsét!” köszöntésünk.
1895. szeptember 18-án hunyt el. Halálakor már csak négy gyermeke élt, s feleségét már
1880-ban eltemette.
Az akadémián Kerpely Antal emlékezett meg róla. Mellszobrát 1914-ben avatták fel
Zsigmondy Vilmos, Litschauer Lajos és Kerpely Antal szobrával együtt. Ezeknek a másolatai
a Hízlaló téri új székházunk díszei, a nemrég az ő ükunokájától, dr. Kosáry Judit professzor
asszonytól ajándékba kapott Péch Antal festménnyel együtt.
Emlékezete és tisztelete máig él a bányász-kohász szakmai közösségekben.
Munkássága nem volt hiábavaló, bányászati tevékenysége, szakirodalmi munkássága
példamutató volt életében és az őt követő mérnökgenerációk életében is.
Szaklapjaink a tudományos kutatások eredményeit azóta is továbbítják a tagság felé, s
Egyesületünk a szakmaszeretet, barátság és hazaszeretet hármas jelszó jegyében fogja össze ezt
a bányász-kohász közösséget.
Az egyesület 1963-tól a tudományos eredményeknek és módszereknek a BKL-ben való
közlésében vagy a magyar szaknyelv ápolásában érdemeket szerző tagtársainkat Péch Antalemlékéremmel tünteti ki.
Péch Antal élete, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban tanúsított helytállása ma
is példa számunkra!
Büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen kiváló, hazáját szerető és annak érdekében alkotó
személyiség emlékét őrizhetjük.
Kortársainak igaza volt, amikor ezt vésték sírkövére: Nemeslelkűséged, önzetlen
hazafiságod s becsületes munkásságod emléke élni fog örökké.
Jó szerencsét!
Tisztelt megjelentek, engedjék meg, hogy egy pillanatra feleségének sírjánál is megálljunk,
hiszen ő volt az, aki vele tartott az emigrációban, s egy ilyen jelentős, sokat dolgozó, alkotó
személyiség számára a nyugodt családi hátteret biztosította.
Lengyelné Kiss Katalin
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Meghívó
Tisztelt Tagtársak!
A vezetőség nevében Tisztelettel hívom a tagtársakat a 27. Pivarcsi László Szigetközi
Tudományos Szakmai Napra és Baráti Találkozóra.
Időpontja 2022. július 01 – 02.
Várunk minden tagtársat, hogy a kényszerű kihagyás után méltó mód folytassuk tudományos
szakmai programunkat!
A meghívót itt, a jelentkezési lapot pedig itt találhatják.
Köszönettel a Ferencz István Észak-Dunántúli Kohászati Regionális Szervezet nevében!
Jó Szerencsét! Legyen Fényes Sikere a Kohásznak!
Farkas György titkár,
OMBKE Ferencz István Észak-Dunántúli Kohászati Regionális Szervezet
mail cím: fixkohasz@gmail.com

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az adott évi esedékes tagdíjak befizetésének az Alapszabályban rögzített határideje az adott év
március 31.-e.
2022-ben az előző évhez képest nem változtak a tagdíjak, viszont a Választmány döntése
értelmében ettől az évtől a BKL-ek online lapjai érhetők el alanyi jogon a tagtársak részére.
Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést kell fizetni
a tagdíjjal együtt.
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel a sárga
csekkes befizetéseknek jelentős költsége van és nehéz nyomonkövetni a befizetőjüket.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000; 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, illetve aki igényli a nyomtatott
BKL-t, az tüntesse fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok (30 éves korig)
6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a nappali képzésben részt vevő doktoranduszok, a
munkanélküliek, a GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
igazgató
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek
részt rendezvényeinken!
Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Európai
Bányászati
Szövetségek
Szervezete találkozó
XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
Gurilla – Legyen egy kereked című
könyv bemutató sajtótájékoztatója
Péch Antal kamarakiállítás megnyitója
125 éves az OMBKE Borsodi Helyi
Szervezete Ünnepnap
BOK – előadó: prof. dr. Szarka László
Csaba
27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai
Napok
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
Fazola Napok
54. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés
Központi Szt. Borbála-napi ünnepség
Luca-napi Szakestély

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Szlovénia

június 18.

Tatabánya
OMBKE székház

június 17-19.
június 21.

OMBKE székház
Miskolc

június 23.
június 24.

OMBKE székház

június 30.

Dunakiliti Diamant
Hotel
Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Balatongyörök

Státusz

2022. július 1-3.
szeptember 1.
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember
szeptember 29-30.

Egerszalók
OMBKE székház
Káloz

október
november
november

Kecskemét

november 25.
egyeztetés
alatt

Budapest

december 9. vagy 10.
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Emlékezzünk Dr. Fodor Bélára

Fodor Béla a. Apózer 1966-ban végezett a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán (Bányageológusmérnöki Szakon).
Szakmai tevékenysége és emberi tulajdonságai feltétlenül indokolják, hogy részletesen
megemlékezzünk róla.
Ebben az összeállításban részben szakmai önéletrajzát, részben munkatársainak
visszaemlékezéseit használtam fel.
1966-tól 1975-ig a Fejér Megyei Bauxitbányáknál dolgozott, mint üzemi geológus és
üzemmérnök. Több mélyművelésű bányában irányította a bányaföldtani kutatást, az
ásványvagyon-gazdálkodást, a bányavíztelenítő és ivóvíztermelő fúrások telepítését és
kivitelezését. Több bauxit külfejtés termelési kutatását is vezette. Részt vett mélyművelésű és
külfejtéses bányák feltárásának és művelésének, valamint a regionális karsztvízszintsüllyesztés tervezésében. Foglalkozott lefejtett területek tömedékelési, aláfejtett területek
beépítési kérdéseivel, vízföldtani kutatásokkal. A bányaüzemben gyakran látott el a
bányaművelői feladatokat is: operatív termelésirányítás, termelési diszpécser, Műszaki Üzemi
Tervek készítése.
1975-ben áthelyezéssel a Magyar Alumíniumipari Tröszthöz került. 1975-1992 októbere között
a Magyar Alumíniumipari Tröszt (ill. jogutódja, a Hungalu Rt.) központjában geológusi,
bányászati főgeológusi, majd földtani-műszaki-gazdasági menedzseri és iparági főgeológusi
beosztásokban dolgozott. Az iparági bauxitkutatás, hidrogeológia, bányászati kutatás
irányításának résztvevője, majd irányítója volt.
1983-ban a Nehézipari Műszaki Egyetemen „Summa cum laude” eredménnyel védte meg
doktori disszertációját, így elnyerte a „DR. TECN.” címet a bányászati szaktudományokból.
Elméleti és gyakorlati tevékenysége a bauxitkutatáson és bányászaton kívül kiterjedt a szilárd
és fluidum ásványi nyersanyagok kutatására és értékelésére, beleértve a piacgazdasági
viszonyok követelményeit is. Magyarországon kívül Vietnamban vett részt bauxitkutatásban.
1992-1996 között ügyvezetője, majd tagja, illetve résztulajdonosa volt az Eastern Resource
Analists Ásványvagyon-elemzők Kft-nek. A Kft. keretén belül – elsősorban az Állami
Vagyonügynökség megbízásából – vegyesvállalatok létrehozásával kapcsolatos
vagyonértékelést végezett, vagyoni és szellemi apport meghatározásában, valamint bányák
üzleti értékének meghatározásában, rekultivációs és kutatási tervek készítésében, továbbá
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kutatási zárójelentések készítésében vett részt. Szakértőként részt vett egy dél-afrikai
(Swaziföld) szénbánya és villamos-erőmű létesítéséhez szükséges bányaműszaki-gazdasági
megvalósíthatósági előtanulmány és bankhitel kérelem elkészítésében. Hasonló feladatot látott
el az orenburgi bentonitbánya és előkészítőmű esetében is.
1992-ben a Központi Földtani Hivatalnál főtanácsosként helyezkedett el, a Magyar Geológiai
Szolgálat (MGSZ) megalakulása (1993) óta nyugdíjba vonulásáig (2003.október) az
Ásványvagyon Nyilvántartási Osztály vezetője volt. Ezt követően fél munkaidős
alkalmazásban, mint főigazgatói főtanácsadó tevékenykedett. Közszolgálati jogviszonya 2006.
szeptemberben szűnt meg. Az Ásványvagyon Nyilvántartási Osztály vezetésén túlmenően
jelentős volumenű munkát végezett az ország energiaellátásával kapcsolatos kérdések
tekintetében (pl. villamos-energia ellátás biztonsága, szénhezkötött metán hasznosítása, a hazai
szénvagyon optimális és egyben környezetkímélő kihasználása), a szén nem energetikai célú
hasznosításában, a nemfémes ásványi nyersanyagok hasznosítási lehetőségei bővítése
vonatkozásában, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítésében.
Több diplomaterv és Ph.D. disszertáció opponense és bírálója volt. Több, mint 120 (egyéni és
társszerzői) publikációja jelent meg zömmel magyar és angol nyelven. Több mint száz szakmai
előadást tartott magyar és angol nyelven: Magyarhoni Földtani Társulat, OMBKE, Magyar
Tudományos Akadémia, Mérnöki Kamara, Magyar Energetikai Társaság, Mérnöktovábbképző
Intézet, ICSOBA, ENSZ UNIDO, APCOM, ENSZ Európai Gazdasági Bizottság, USGS
szervezésében.
Külföldi útjai: a volt Szovjetunió, Görögország, Németország, Svájc, volt Jugoszlávia,
Vietnam.
1966-tól tagja volt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a Magyarhoni
Földtani Társulatnak, 1990-től a Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati Tagozatának.
Az Amerikai- Magyar Tudományos és Technológiai Program keretén belül 1994-2002 között
az USA Bányászati Hivatalával, majd Geológiai Szolgálatával (USGS) közösen létrehozott
projekt kutatásvezetője volt. A projektek témái a széngeológia, a szén- és ércbányászat, az
energetika (ezen belül a széntüzelésű erőművek, a vízierőművek és a „tisztaszéntechnológiák”), a bányagazdaságtan, valamint a szénhez-kötött metán elméleti és termelési
kérdései tárgyköréhez tartoztak. A projektek eredményeiről zárójelentések és angol nyelvű
publikációk készültek.
1994-től az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Fenntartható Energia Komitéjának és Ásványi
Nyersanyag Klasszifikációs Munkacsoportjának volt a tagja. E minőségében aktívan részt vesz
a világ kőolaj, földgáz, szén és uránérc vagyona felmérési irányelvei kidolgozásában. ENSZ
tevékenysége következtében jelentős szakmai kapcsolatrendszert alakított ki a világ számos
országával és intézményével.
2004-től a Consultant Mérnöki Iroda Kft. szakértőjeként számos, a Bátaapáti felszín alatti kisés közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projekttel kapcsolatos jelentést, ill. tervet bírált.
2008-tól a Pólus Kincs Zrt., majd Hun Mining Nyrt. földtani-bányászati szakértőjeként
dolgozott, elsősorban a baritos nyersanyag kutatási és készletszámítási kérdéseivel foglalkozott.
2008-ban társszerzőként elkészítette és irányította a „Készletszámítási jelentés Rudabánya,
Andrássy I-II bányarészek, valamint Vilmos bányarész részterületére eső önálló barit testek
ásványvagyonáról készített. Pólus Kincs Zrt., 2008. december” c. tanulmányt.
2010-től a Hun Mining Nyrt. igazgatósági tagja. 2011-ben Kínában látogatást tett a Jingchuan
Groupnál, ahol szóba került Recsk és Rudabánya ügye. A kínaiak az esetleges vegyesvállalat
létrehozásáról azóta sem nyilatkoztak. 2009-től a B.I.L.L.-B. Kft. külfejtéses bányájának volt
felelős műszaki vezetője.
2004-től egyéni vállalkozóként dolgozott (Geo-Mine Egyéni Mérnöki Vállalkozás).
Vállalkozóként többek között számos bánya ill. ásványi nyersanyag előfordulás kutatásával,
bányatelek-dokumentációk, banki hitelkérelmek, és műszaki üzemi tervek készítésével,
geotechnikai és vízföldtani értékeléssel foglalkozott.
2013.-tól a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. felelős műszaki vezető
helyettese.
2006-tól aktív tagja volt a KDNP Energiapolitikai Bizottságának.
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2013-tól a “Magyarhoni Földtani Társulat Ásványvagyon Értékelési Munkabizottsága”
vezetője, több hazai és külföldi iparvállalatnak szakértője volt.
2004.-ben a Miskolci Egyetem Földtan-Teleptan Tanszékén ásványvagyongazdálkodás
tárgyból több hónapos speciális kollégiumot tartott.
2005-ben az ELTE Alkalmazott Földtani Tanszékének vezetője megkereste, hogy külső
(„megbízott”) előadóként volna-e kedve besegíteni a geológushallgatók oktatásába. Ismert volt,
hogy nála jobban senki nem ismeri a készlet-becslés/készletnyilvántartás titkait s mindehhez
rendelkezik azzal matematikai-statisztikai háttértudással, ami nélkül a mai világban már
mozdulni sem lehet. Ráadásul annak is híre ment már akkor, hogy nemzetközi szinten is
elismert szakértője a témának. Fontos szempont volt, hogy iparág-szerte közismerten elveihez
ragaszkodó, egyenes és határozott személyiség; rendes, jó magyar ember, megbízható, kedves
jó barát.
2005-től kezdve, az ELTE MSc-Geológus szakán, a nyersanyagkutatás iránt érdeklődő
hallgatók számára ő tartotta az „Ásványvagyonbecslés-, nyilvántartás és -készletgazdálkodás”
c. speciális kurzust. A "Mélyfúrás és Bányászat" c. tárgy részeként ő ismertette meg a
hallgatókat a „Bányajog” rejtelmeivel. Hallgatói szerették, mert órái mindig nagyon
praktikusak voltak: világosan, érthetően magyarázott és nem sajnálta az időt a gyakoroltatásra
sem. Az órák végén mindig biztosított legalább 30 percet arra, hogy a hallgatók ott helyben, az
ő jelenlétében oldjanak meg feladatokat. A „bicegők” kisegítésére külön magyarázattal
szolgált, de a megoldást a hallgatónak kellett megtalálnia. Oktatói tevékenységét az ELTE
Természettudományi Kar a Földrajz- és Földtudományi Intézet előterjesztésére 2014-ben
címzetes egyetemi docensi rang adományozásával ismerte el.
Munkájában mindig naprakész információval tudta munkatársait segíteni. Nemcsak a szakma
minden apró részletét ismerte, de a szakmát művelő geológusok-bányamérnökök lelkivilágával
is tisztában volt: tudta kitől mit, hogyan lehet megkérdezni, miként és mit lehet tőlük kérni.
Végtelenül szerény és szeretetreméltó volt.
Oktatási munkáját gyakorlatilag egészen addig folyamatosan végezte, míg betegsége, amely
mozgásában egyre jobban akadályozta, már nem tette lehetővé, hogy rendszeresen lejárjon a
Lágymányosi Campusra.
Az Úr 2022. január 17-én magához szólította: így nem kellett végigmennie a Parkinson-kór
által kijelölt hosszú és keserves úton.
Mondjunk végső JÓ SZERENCSÉT!
Dr. Schall István

Megemlékezés és búcsúzás egy különleges helyen
A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar nappali tagozatán 1969-ben 8 okleveles
olajmérnök (B-504 tankör) és 8 okleveles gázmérnök (B-505 tankör) végzett. Érdemes őket név
szerint is megnevezni, hiszen többen vannak közülünk, akik jól ismertek vagy ismertek voltak
a bányász-kohász társadalomban is. Okleveles gázmérnökök: Bodó Mihály a. Szenes †, Csete
Jenő a. Drugics ☺, Falucskai Ferenc a. Impassz †, Fülöp Csaba a. Csavargó ☺, Kovács János
a. Csunyi ☺, Lékai Gusztáv a. vanekÚr †, Nagy Zoltán a. Wágner Úr ☺, Soós István a. Ignáci
☺. Okleveles olajmérnökök: Bihary Béla a. Csöpi †, Ferenczy József a. Obsit †, Horváth József
a. Trombitás ☺, Kuhn Tibor a. Kenéz †, Ősz Árpád a. Ali ☺, Tatár András a. M. Batu ☺,
Tatár András a. T. Batu ☺, Trömböczky Sándor a. Iván ☺. Sajnos, hatan már eltávoztak az
örök olaj- és gázmezőkre (†), így csak tízen maradtunk (☺). Nagyon összetartó tankörök
voltunk és a szétváláskor elhatároztuk, hogy eleinte öt évenként, majd később, ahogy
öregszünk, minden évben találkozunk. A 2021. évi találkozónk óta ketten hagytak itt bennünket
(Ferenczy József és Lékai Gusztáv) és őket – különböző okok miatt - nem tudtuk bányász
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hagyományok szerint elbúcsúztatni. Ezért úgy döntöttünk, a 2022. évi találkozónkkor ezt
pótoljuk.
Az idei (28-ik) találkozónk Balatonfüreden volt, bázishelynek a szőlőskertek ölelésében lévő
Koczor Vendégfogadót választottuk.

Koczor Vendégfogadó

A megemlékezés és búcsúzás helyszíne a Vendégfogadótól néhány száz méterre lévő Papsokai
(Siskei) templomromban volt. (A mai Balatonfüred területe már a római korban is lakott volt.
A Papsokai Szent Mihály templomrom helyén a IV. századig egy római villa állt, s ennek az
alapjaira kezdték el építeni magát a templomot a XI – XII. században. A templomot a
pusztulásáig többször is átépítették, így láthatók rajta román kori, kora- és késő gótikát jellemző
jegyek is. Eredetileg dél felé, a Balaton irányába nézett a bejárata, a későbbiekben azonban
nyugati irányban nyitottak ajtót a kelet-nyugati tájolású építményen. A XIV. században
bővítették nyugat, majd a XVI. század környékén kelet felé, jelenleg az apszist (templom
főhajójának félköríves lezárása a főoltár mögött) határoló késő gótikus falak több méter
magasan megfigyelhetők ma is. Látható a templomot körülvevő kőfal talpazata is. A XVIII.
századtól kezdve temetkeztek a templomrom köré. Az 1960-as évek közepén megtörtént a
helyszín feltárása, a templom restaurálása, állagmegóvása. Ekkor találtak itt egy késő gótikus
keresztelőmedencét, és egy hegyikristályokkal díszített, vörösréz körmeneti keresztet. Utóbbi a
XIII. századból származik, és egy huszonéves ifjú bükkfakoporsójából került elő a templom
közepén.)
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Papsokai (Siskei) templomrom
A találkozóra megérkezett tankörtársak és feleségeik (Bihary Béla és Lékai Gusztáv özvegye
is velünk volt!) elhelyezkedése után Ősz Árpád a. Ali levezető elnöklésével megkezdődött a
megemlékezés és a búcsúzás. Először megemlékeztünk az elhunyt hat tankörtársunkról úgy,
hogy minden elhangzott név, és alias név után Nagy Zoltán a. Wágner Úr meggyújtott egy-egy
gyertyát a baloldali mellékoltáron lévő fényképek előtt. Végül hetedik gyertyát is gyújtott,
annak a tankörtársunknak a tiszteletére, aki leghamarabb megy majd el közülünk az örök olajés gázmezőkre. Ezt követően elénekeltük a „Mindnyájan jártunk egyszer az Akadémián”
dalunkat.

Elhunyt tankörtársakra történő megemlékezés
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Majd az előző egy évben elhunyt két tankörtársunk bányászhagyományok szerinti búcsúztatása
következett. Ferenczy József a. Obsit életútját Horváth József a. Trombitás, Lékai Gusztáv a.
vanekÚr életútját Kovács János a. Csunyi ismertette. Az ismertetéseket követően a jelenlévő
tankörtársak a gyászszalaggal ellátott korsókba sört töltöttek és a levezető elnök elrendelte a
gyászszakestély szerinti kiürítését, majd összetörését. A megemlékezés és a búcsúzás a
„Bányászhimnusz” elénekelésével ért véget. A levezető elnök végül elrendelte, hogy a
találkozó további ideje a jókedv, a humor, a vidám visszaemlékezések és a barátság további
erősítése jegyében teljen.
A környék felfedezésére szervezett kirándulás folyamán meglátogattuk még a Kövesdi
templomromot (Aszófő) és a Krisztus király templomot (Balatonfüred) is, de egyik helyen sem
éreztük azt a fennkölt hangulatot, mint a Papsokai templomromban!

Kövesdi templomrom

Krisztus király templom

id. Ősz Árpád

KITÜNTETÉS
Hírlevelünkben nemcsak Egyesületünk tagjait köszöntöm, hanem szakmánk/hivatásunk
képviselőit is.
A Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara május 6-án a fővárosi székhelyén tartotta éves
beszámoló közgyűlését, ahol elfogadták az előírt beszámolókat és átadták a szakmai díjakat.
Elsőként a kimagasló kamarai tevékenység elismerésére alapított Hollán Ernő (1824-1900, az
MTA levelező tagja, az 1866-ban alapított Magyar Mérnök Egylet alapítója, több éven
keresztülvolt az elnöke) díjat Melegh Csongor okleveles geológus vehette át, aki 2000-ben az
ELTE-n szerezte meg diplomáját.
Dr. Horn János

Nukleáris tervezői mesteriskola záróünnepsége
A Magyar Mérnöki Kamara 2022-ben befejeződő mesteriskola kurzusai közül elsőnek
nyolcvanhét hallgató vehette át oklevelét, illetve kamarai tanúsítványát 2022. május 13-án az
MMK Nukleáris Tervezői Mesteriskola záró ünnepségén a BME dísztermében.
A megnyitó beszédet Wagner Ernő, az MMK elnöke tartotta. Beszédében szólt arról, hogy a
mesteriskolára ne csak akként tekintsenek, mint a munkájuk során itt szerzett ismeretek
hasznosítására, hanem tekintsék társadalmi felelősségvállalásnak is.
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„Tegyenek a sztereotípiák ellen logikus, szakszerű érveléssel, kikerülve a szakbarbárság vádját!
Higgyék el, ez egy küldetés is! Korántsem mindegy, mikor vált a Föld fenntartható üzemmódra.
Amit itt tanultak, az segíti az egyetemességet és gyermekeink, unokáink boldogulását.
Móga István, a képzés szakmai koordinátora elmondta, hogy hasonló mesteriskola képzés kevés
van Európában, talán a világon is.
12 képzési nap, 97 tanóra volt, 98 hallgató kezdte meg tanulmányait, a záró vizsgát 87-en
teljesítették. A hallgatók többsége villamosmérnöki/épületgépészeti és energetikai
szakterületekről érkeztek. Az előadásokat a 10 fokozatú skálán értékelték a hallgatók, a
visszajelzések 9-es hallhatói elégedettséget mutattak.
Tóth Pál az MVM Paksi Atomerőmű Zrt műszaki igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a
nukleáris tudásnak van jövője hazánkban, Bognár Péter, az atomerőmű-humánerőforrás
igazgatója, arra biztatta a kamarát, hogy újabb évadokkal folytassa a nukleáris tervezői iskolát.

Dr. Horn János
2022.06.16

Megakadályozott robbantás a barátság vezetéken
2022.06.13-án ORIGÓ-n pár perce (07.52) jelent meg, hogy BRJANSZK közelében a 40 kmre a határtól megakadályoztak egy szabotázs akciót a Barátság kőolajvezetéknél.
Amikor a magyar kormány sikereket ért el, akkor megfogalmazódott bennem, hogy milyen
veszélynek lesz/lehet kitéve a 85%-ban Oroszországból érkező kőolajnak, ha a vezetéket
bármilyen komoly meghibásodás vagy terrortámadás éri, hiszen majdnem megtörtént.
Vélhetően a hírhez kötődhet Palkovics László miniszter úr 06.14-ei nyilatkozata hazánk
energiatermelésének és függetlenségének fontosságáról.
Véleményem szerint ilyen esetben az alábbi megoldások közül lehetne/kellene választani:
behozatal vélhetően igen magas áron,
szélenergia építés engedélyezése, a szigorú előírások feloldása,
újabb nagy teljesítményű naperőművek telepítése,
energiatárolók építése, (korábban a Mártában komoly előkészületek történtek, vélhetőn
az ottani dokumentációk között meg található),
a Paksi Atomerőmű élettartam meghosszabbítása (nagy felelősség mellett), esetleg
külföldi szakértők bevonásával),
felülvizsgálni, - esetleg külföldi szakértők bevonásával - hogy a Paks II. mikor léphet
be, reális-e a 2030-as év,
dokumentumok tanúsítják, hogy a Bükkábrányi ásványvagyon gazdaságosan
kitermelhető és lehetővé tenné egy korszerű erőmű építését. Megszűnéséig a kuratórium
tagja voltam a bányavállalatok, a BDSZ és egy ismeretlen külföldi
személytámogatásával
létrehozott
BÜKKI
ENERGETIKAI
KOMBINÁT
alapítványnak, amely több száz tanulmányt készített. A javasolt erőmű terveit az
alapítvány bemutatta az érintett terület városaiban, községeiben. Az ismertetőkön több
esetben én is részt vettem. A terv mindenütt kedvező fogadtatásban részesült. Az
alapítvány pénzhiányban megszűnt, de dr. Szabó Imre, az alapítvány kuratórium titkára
a kötetben több száz oldalon összefoglalót készített, amely biztosan megtalálható a
Soproni KBM – és a volt MÁFI Stefániai úti könyvtárában.
Dr. Horn János
2022.06.13
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FÖCIK Hírek

Megjelent a május havi GeoNews!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Megjelent az EFG májusi hírlevele: itt olvashatják!
A tartalomból:
- Natural Hazards, Geothermal and Geological Heritage: Expression of Geodiversity workshop and Council Meeting
- EFG Statement: Geoscience Solutions for the current European Energy Crisis
- New member
- Projekt News (REFLECT, ROBOMINERS)
- EFG Employment Survey 2022
- EFGeoMentoring: Professional Career Mentoring for Geoscientists, etc.

A ROBOMINERS projekt tájékoztatója a kifejlesztett robot prototípusának bányabeli
teszteléséről
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A ROBOMINERS projekt kutatói április utolsó hetében tesztelték a kifejlesztett bioinspirált
robot prototípusát Belgiumban, egy 18. századi barit- és ólombánya tárnájában. A nagy
koncentrációjú, de kis méretű érctelep különösen érdekes a ROBOMINERS RM3
prototípusának kis alapterületű és szelektív bányászati képességei szempontjából.
Az EU által finanszírozott ROBOMINERS projekt célja, hogy megkönnyítse a kicsi vagy
nehezen hozzáférhető lelőhelyeken rejtőző nyersanyagok feltárását, és ezáltal csökkentse az
európai importfüggőséget.
Részletes tájékoztató: https://foldtan.hu/hu/robominers Press release no3.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Miskolci Egyetem Hírei

Dear Sir or Madam,
It is a great pleasure to invite you to free of charge webinar realized within the frame of
the project titled “Natural zeolites in V4 countries – analysis of sales market and
applications”, financed by Visegrad Fund.
The webinar will start 28th of June 2022 at 10.00 (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern,
Rome, Stockholm, Vienna.
Link for registration and detail program: https://min-pan-krakow.webex.com/min-pankrakow/j.php?RGID=re3ce130310b913703a86a4d715eeded4
Agenda:
1. Magdalena Wdowin, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of
Sciences – Natural zeolites - Genesis, properties and applications
2. Peter Uhlik, Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences – Zeolite
deposits in Slovakia
3. Ferenc Kristály, Institute of Mineralogy and Geology, Miskolci-Egyetem - Zeolite deposits
in Hungary
4. David Kolousek, University of Chemistry and Technology Prague, Faculty of Chemical
Technology – Zeolite market in Czech Republik
5. Justyna Cader, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of
Sciences – Zeolite Market in V4 Countries – general information about the report
6. Renata Konecza, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of
Sciences – Economic analysis of Zeolite market in V4 Countries
In case of technical problem with registration please contact with Emil Hanc
emilhanc@meeri.pl
Yours faithfully,
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XII.
Kiemelkedő személyiségek III.
Maastricht (Limburg, Hollandia)
Jean Pierre Minckeler (1748-1824) holland egyetemi tanár a széngázosítás és a gázvilágítás
feltalálója, annak első alkalmazója. A maastrichti piactéren áll a szobra, amely örök gázlánggal
emlékeztet a gázvilágítás feltalálójára. Hollandiában és Belgiumban számos iskola és utca viseli
nevét.

Wolfville (Nova Scotia, Kanada)
Abraham Pieno Gesner (1797. május 2. – 1864. április 29.) kanadai orvos, geológus, vegyész
és befektető. Földtani és orvostudományi tanulmányokat folytatott Kanadában és Angliában.
Az 1840-es években kezdett a kőolaj lepárlásával kísérletezni. 1852-ben szabadalmaztatta a
kőolaj desztilláció módszerét. 1861-ben könyvet írt a különböző lepárlási eljárásokról és több
kőolajfinomító alapításában és fejlesztésében vett részt. 2019. május 4-én leplezték le „A
petróleum ipar apja” (Father of the Petroleum Industry) elnevezésű emlékművét.
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Saint John (New Brunswick, Kanada)
Kenneth Coling Irving (1899. március 14. – 1992. december 13.) 20. századi kanadai
üzletember. 1924-ben üzemanyagtöltő állomásokat vásárolt és 1929-ben megalapította az
Irving Oil Ltd.-t. Halála előtt már több mint 900 töltőállomás és a Saint John Irving Finomító
volt a család birtokában. Halála után a város egyik parkjában állították fel a szobrát.

Atirau (Kazahsztán)
2019. szeptember 1-én avatták fel a kazahsztáni szénhidrogénipar 150. évfordulója és Szafi
Utebajev (1909 – 2007) születésének 110. évfordulója alkalmából Utebajev szobrát.
Ugyanakkor őróla nevezték el az 1939-ben alapított Atiraui Állami Kőolaj- és Földgázipari
Egyetemet. Szafi Utebajev 1935-ben végzett a bakui egyetemen, mint rezervoármérnök. 1935
és 1945 között az ő irányításával állították termelésbe nyugat-kazahsztáni
szénhidrogénmezőket, majd az Embaneft kőolajtermelő vállalat igazgatója volt. 1951 és 1957
között a Kazahstannyefty egyesült szénhidrogén-bányászati vállalat vezérigazgatójaként
irányította a termelést. Ezt követően több magas közigazgatási beosztást is betöltött. A város a
kőolajban gazdag Kaszpi-tengeri depresszió központja. Egy gázvezeték köti össze Szamarával,
ahol az orosz gázvezeték-hálózathoz csatlakozik. Kazahsztán harmadik legnagyobb
kőolajfinomítója Atirauban működik, éves feldolgozói kapacitása 5,5 millió tonna.
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Tacsing (Hejlungcsiang, Kína), Peking (Kína), Maoming (Kuantung, Kína), Kanszu
(Kína)
A Tacsing kőolajmezőt, Kína legnagyobb szárazföldi kőolajlelőhelyét 1960-ban Wang Jinxi
főfúrómester által vezetett 1205. számú fúróbrigád találta meg. A kőolajmező jelenlegi napi
termelése megközelítően 1 millió hordó (~159 000 m3, ~ 135 150 tonna). Wang Jinxit még
életében elnevezték „Vasember”-nek és nemzeti munkásmodellt csináltak belőle. 1970.
november 15-én hunyt el, hamarosan több helyen állítottak „Vasember” (Iron Man) szobrot.
Tacsingban munkássága bemutatására múzeumot is létesítettek.
Az 1954-ben alapított állami Kuantungi Petrokémiai Technológiai Egyetemnek jelenleg 27
tartományból közel 21 000 nappali és 15 000 levelező hallgatója van. Az 52 képzési területből
38 mérnöki szakon 2264 oktató dolgozik. Az egyetem közel 40 nemzetközi felsőfokú
intézménnyel alakított ki együttműködést, oktató- és diákcseréket. Az alábbi 3 szobor azonos
motívumra készült.

Tacsing, Múzeuma előtti tér

Peking, Egyetem előtti tér

Maoming, Egyetem előtti tér
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A „Vasember további szobrai:

Tacsing, Tieren park

Kanszu, születési helye

Tacsing

Ploesti (Románia)
Bukaresttől északkeletre, a Kárpátok román oldalán az első termelő kőolajkutat ütve működő
módszerrel 1857-ben fúrták le. Még abban az évben a Mehedinteanu fivérek (Teodor és Marin
Mehedinteanu) Ploestiben létrehozták a világ egyik első kőolaj finomítóját. Hamarosan a
Ploesti régió a világ egyik vezető kőolajtermelő- és finomító központjává vált. A 160-ik
évfordulóra állították fel az emlékművet.

Banská Štiavnica (Selmecbánya, Szlovákia)
Böckh Hugó geológus, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője (a m. kir. Földtani Intézet
későbbi igazgatója) szorgalmazására Eötvös Loránd és munkatársai 1916-ban a Morva-menti
Egbell (Gbely) község mellett igazolták, hogy az Eötvös-inga kiválóan alkalmas szénhidrogéntároló földtani szerkezetek kimutatására. Az Eötvös-féle geofizikai módszer az 1920-as
években szerte a világon hatalmas karriert futott be. 2019. október 17-én, az Eötvös Lóránd
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emlékév alkalmából, Selmecbánya város (Mesto Banská Štiavnica) melletti Vöröstói (Tajch
Červená studňa) útelágazásnál, az Eötvös Lórándról 1896-ban közfelkiáltással elnevezett
turistaút elején, magyar és szlovák egyesületek együtt avatták fel az Eötvös Lóránd
emlékhelyet.

id. Ősz Árpád

(Folytatjuk)

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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