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XI. Országos Bányász-Kohász -Erdész Találkozó
Tisztelt Tagtársak!
Végére értünk a XI. Országos Bányász-Kohász -Erdész Találkozónak. Az idő eljár felettünk és
be kell látnunk, egyre nehezebben mozdul ki az ember. Ebből eredően voltak előzetes
aggodalmaim, hogy hét évvel az előző, Egerben tartott találkozó után szabad-e egyáltalán ilyen
szervezésbe belekezdeni? Megvallom voltak pillanatok, amikor azt mondtam magamnak: elég
volt, most azonnal abba kell hagyni és lefújni az egészet: Szerencsére mindig átjutottam a
holtponton és csináltuk tovább. Túl vagyunk rajta. Nem az én tisztem, hogy bármilyen
szempontból is minősítsem ezt a három napot, az a résztvevők dolga. Az első szervezőbizottsági
ülésen megfogalmaztam - elsősorban magam számára - a sikeresség kritériumait: legalább 500
regisztrált résztvevő, amelyből legalább 100 egyetemi hallgató legyen, a többi a szakmák
létszámaránya alapján. Ha csak a számok tükrében nézzük, akkor a kijelölt célt elértük, hisz
540 regisztrált résztvevőn túl több, mint hatvanan vettek részt a szakmai konferencián, öt
fúvószenekar jött el a fesztiválra, 35 kiállító vett részt az ásványbörzén és igaz, csak nyolcvan
hallgató volt jelen, de ez a szálláskorlátok miatt alakult így. Számomra a legnagyobb öröm az
ő jelenlétük volt és az a tény, hogy szakmáink képviselői felhívásomra nagyon gálánsan
fedezték az ő ingyenes részvételüket. Komoly veszteség is ért, hisz Pataki Attila alias Szophosó
elnyert tőlem egy egész üveg pezsgőt, mert én kételkedtem az 500 főben, ő viszont annyira
biztos volt, hogy fogadott velem. És nyert. Így örömmel fizetem a pezsgőt. Az idő ragyogó volt,
talán túlon-túl is nyárias, aminek persze a sörforgalmazók nagyon örültek. Bár a jelentkezési
határidőket nagyon sokan nem vették elég „komolyan”, de igyekeztünk ezt rugalmasan kezelni.
Arra kértem segítőimet, hogy semmiképpen ne a kirekesztés, hanem a befogadás jellemezze
hozzáállásunkat. Remélem senkit nem érték a fránya, de szükséges regisztráció során bántó
kellemetlenségek. Bevallom, nagyon jól eső érzéssel töltött el az, ahogy segítőim a vállalt
feladataikat végezték és öröm volt látni, hogy a hatalmas sportcsarnokba szinte ömlött a nép. A
találkozó kor összetétele jól jellemzi az ilyen jellegű összejövetelek szükségességét. A
legidősebb résztvevő Cságola Feri bácsi volt a maga 94 évével, míg a legfiatalabb Lívo Laci
barátunk kislánya az ő négy esztendejével. Mi igyekeztünk legjobb tudásunk szerint mindent
megtenni, hogy az alapelv - mindenki, aki eljött közénk érezze nagyon jól magát és vigyen
magával haza maradandó élményeket - teljesüljön. Akinek ez nem sikerült, azoktól elnézést
kérek. Mindenkinek köszönöm, aki időt, pénzt és fáradságot feledve eljött Tatabányára, hogy
együtt ünnepeljük a város 75. születésnapját.
Az ő feladatuk az értékelés, de remélem pozitívan élték meg ők is az együtt töltött időt, akárcsak
Veres Pál úr, Miskolc város polgármestere, aki nem csak aktívan velünk töltötte a három napot,
hanem meg is hívta a résztvevőket a következő, XII. találkozóra Miskolcra 2024-ben. Nagyon
remélem, hogy ott tudok lenni és nem csak én, hanem sokan, többen, mint ahányan itt voltunk.
Jó szerencsét!
Bársony László
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XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó
Tatabánya, 2022. június 17-19.
Immáron hetedik esztendeje, hogy a három selmeci gyökerű szakma képviselői a „Hazaszeretet,
Szakmaszeretet, Barátság!” hármas jelszó szellemében Egerben összejöttek. Azóta - éppúgy,
mint azt megelőzően - majdnem minden év szeptember elején 4-500 fős magyar delegáció vesz
részt a Selmecbányai Szalamander Napok rendezvényein, így okkal reméltük, hogy a hazai
szervezésű találkozón legalább ugyanekkora kört megérint majd. A szervezők már 2019-ben
elkezdték az eredetileg 2020-ra tervezett találkozó szervezését, amit a Covid-19 pandémia
keresztülhúzott.
Tatabánya Megyejogú Város 2022-ben ünnepli várossá nyilvánításának 75 éves évfordulóját,
így a várossal összefogva közösen szerveztük bányászok, kohászok és erdészek a találkozót.
Az előzetes várakozásokat meghaladóan hozzávetőleg 600 regisztrált részvevő vett részt a
rendezvényeken. A szervezőknek sikerült megszólítaniuk az egykori Selmeci Bányászati és
Erdészeti Akadémia utódegyetemeinek hallgatóit is, közel 80 diák emelte a rendezvény fényét.

Érkeznek a résztvevők...

...térzene fogadja őket.
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Egyetemisták hozták be a három szakma
múltját idéző zászlókat

Nemzeti Himnuszunk eléneklésével
kezdődött meg a hivatalos program

Megnyitó beszédek

Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes

A Földi Imre sportcsarnokban kezdődött el a Rendezvény hivatalos megnyitója. Először
Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere fővédnökként és házigazdaként
köszöntötte a főleg egykori bányász- és kohászvárosokból érkezőket. Ezt követően Encsi
Csaba, a Vérteserdő Zrt. termelési vezérigazgató-helyettes az erdészek-, Dr. Hatala Pál, az
OMBKE elnöke a bányászok és kohászok nevében köszöntötte a résztvevőket. Szót kért Veres
Pál, Miskolc polgármestere is, aki bejelentette, hogy 2024-ben Miskolcon kerül megrendezésre
a XII. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó. Az est további kulturális programokat követően
tánczenével folytatódott.
Másnap a volt bányavárosok polgármesterei mutatták be településeik fejlődését az elmúlt 30
évben. A rendezvény helyszínéül a csodálatosan felújított egykori Bányatiszti kaszinó – ma
Tulipános-ház szolgált. Tatabányát Bencsik János országgyűlési képviselő, Miskolcot Veres
Pál, Komlót Polics József, Oroszlányt Lazók Zoltán, Dorogot Tittman János polgármesterek
mutatták be. Dr. Hatala Pál, az OMBKE elnöke a bányászat és kohászat rendszerváltást követő
átalakulásukról és a szakmáink teljesítményének változásáról tartott előadást. A konferenciát
követően a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány emléktáblát avatott a Tulipánosház előtt.
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Gyülekeznek az érdeklődők

Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere
megnyitja a konferenciát

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány emléktáblát avatott
A délután legjelentősebb programja a rendőrségi biztosítás melletti felvonulás volt.

Gyülekeznek a bányamanók...

Szakmai zászlóink vezették a felvonulást
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...a sor végét nem is lehet látni...

Május 1. parkban Török Ádám és a Mini fogadta a felvonulókat

Az esti programot táncbemutató színesítette
A rendezvény zárónapján a három ősi kar (bányász, erdész, kohász) tiszteletére 3 tölgyfa
elültetésére került sor.
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Az elültetett fák hirdessék szakmáink
összetartozását

Valétaelnökök

Főszervezők

6 csillével ajándékoztuk meg a várost
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Nagyon szépen köszönjük támogatóink bizalmát és segítségét!

Biztatok minden résztvevőt, hogy a Hírlevél hasábjain számoljon be élményeiről,
tapasztalatairól a találkozóról.
Dallos Éva tagtársunk elkészített egy füzetet a korábbi Bányász-Kohász-Erdész találkozókról.
Szeretném kérni a korábbi találkozók résztvevőit, hogy beszámolókat, élményeket és
fényképeket küldjenek el a hirlevel@ombke.hu e-mail címre, hogy az ősz folyamán ezt a füzetet
véglegesíteni tudjuk. Előre köszönjük a segítségét minden tagtársunknak!
Kép és szöveg: Zelei Gábor
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Gurilla – Legyen egy kereked című könyv bemutatója

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Magyar Öntészeti Szövetség
közös sajtótájékoztatót szervezett a Gurilla – Legyen egy kereked című könyv bemutatására.
A könyvbemutatón egy, a nagyközönség számára nélkülözhetetlen termékeket előállító
öntészeti szakma múltját tárja a szerzőpáros a 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 sajtótájékoztatót 2022. június 21-én tartották a székházunkban.
A vendégeket a két szervezet elnöke köszöntötte, Vigh László (MÖSZ) és Hatala Pál. A rövid
köszöntőket követően a szerzők közül Hajnal József mutatta be a könyvet.
A könyv Egyesületünk székházában megrendelhető, illetve megvásárolható.
Hatala Pál

Hatala Pál köszöntője

Hajnal József
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Gurilla – Legyen egy kereked!
Regény - szerepjátékkönyv
A regény célcsoportja:
Tizennégy és 16 év közötti gyerekek, fiatalok (kiemelten szól a műszaki érdeklődésűekhez, ám
a históriáknak, a szervezés mozgalmassága iránt érdeklődőkhöz is, lásd: könyv és közönség)
A regény tartalma és módszere:
A könyv huszonöt rövid fejezeten keresztül szól az öntészetről. Mellette az emberi
kapcsolatokról, azok fontosságáról értékéről.
A mai értelemben vett kalandra hív, azért, hogy egy különleges helyen, különleges emberek
közreműködésével megismertesse az olvasót egy régi-új szakmával. A lapok forgatójára ebből
a könyvből egy új világ néz, amit eddig minden bizonnyal nem ismert, egy olyan univerzum,
ami bár észre sem vette, de körül veszi őt a maga tárgyaival. Ám, szellemét, szellemiségét,
múltját, lidérceit és hőseit aligha ismeri.
A Gurilla egy humoros könyv. Ahogyan a célcsoport korosztályának a beszélgetéseiben, úgy
e műben is a humor adja az alaphangot. A mű böngészője a virtuális világból átkerül a
valóságba, hogy egy másik virtuális térben már valóságos öntészeti folyamatok részese legyen.
A Gurilla egy interaktív könyv. Az olvasónak, folyamatosan döntenie kell. Minden történet a
főszereplőkön keresztül valamilyen kritikus helyzet elé állítja a befogadót. Döntenie kell, a
főhős mellé áll vagy sem. Egyik kalandból bonyolódunk a másikba. Közben megtudhatjuk mi
a rendje úgymond a folyamatoknak, a vasöntés gyakorlatának, mi az, ami megnehezíti a dolgok
megítélését, hogyan játszik ebben szerepet a saját (önzetlen vagy önző) személyiségünk, miként
játszik szerepet ebben saját értékrendszerünk.
Az egyes fejezetekben találhatók kiegészítő feladatok. A könyv itt elsősorban a mobiltelefon
adta lehetőségekre apellál. Arra kéri az olvasót, hogy keressen fel bizonyos videó csatornákat,
portálokat, s nézzen meg illusztráló felvételeket. Más pontokon pedig kutasson rá képekre, régi
szövegekre.
A Gurilla nem kíván híg tartalmú mesés kalandkönyv lenni, ragaszkodik a szakmai
kifejezésekhez, a pontos szakmai leírásokhoz, ám annak érdekében, hogy ne maradjon magára
a különleges szavakkal az olvasó, apróbetűs magyarázatokkal segíti azok megértését.
A Gurilla informál. A könyv segít megismerni az öntészet nagy személyiségeit, rendhagyó
körülmények között, rendhagyó beszélgetések során. Igyekszik nem didaktikusan, hanem apró
helyzeteken keresztül bemutatni az egyes technológiai eljárásokat bőségesen illusztrálva példatörténetekkel.
A regény fikció, a képzelet szüleménye. Ihletője különleges históriájával, és az „öntödei
történelem” koncentrált megjelenítésével a fővárosi Öntödei Múzeum. A szereplők kitalált
személyek, még akkor is, ha egyikük-másikuk nevében, sorsában vannak valóságos történések.
Könyv és közönség:
A könyvet alkalmasnak tartjuk arra, hogy fiatalemberek, a regény adta játékos kereteken
keresztül megismerjék a szakmát, esetleg érdeklődésüket elmélyítsék, s hivatásukat később az
öntészet valamely területén gyakorolják.
A regény módot ad arra, hogy megjelenésének támogatói nem csupán bekerülnek a
hagyományos módon a felsorolásba, de az ügyes, érdeklődő fiatalok kapcsolatot is
teremthetnek egy-egy céggel.
A könyv terjesztését, ajándék gyanánt leghatásosabban a támogató cégek tudják biztosítani,
helyileg, ezzel is hozzájárulva az utódlás folyamatának erősítéséhez.
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Könyvbemutató és kamarakiállítás megnyitó
a Pécs Antal-emlékév alkalmából
Június 23-án délután az egyesületi székház Mikoviny-termében újabb megemlékezésre került
sor a Péch Antal 200. születésnapjának tiszteletére rendezett események sorában.
Az OMBKE kiadásában, Péch Antal (1822–1895) emlékezete címmel megjelent könyv
bemutatóján dr. Hatala Pál elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Szamek Zsolt, a Budapesti
bányász helyi szervezet elnöke méltatta Pécs Antal életművét.
A bemutatóhoz kapcsolódik egy három vitrinben látható tárlat, melyben a Bányászati és
Kohászati Lapok alapítójának, az OMBKE létrehozása egyik szorgalmazójának, Jó szerencsét!
köszöntésünk kezdeményezőjének életéhez, munkásságához és emlékezetéhez kapcsolódó
írások, emléktárgyak, fotók láthatók.

A sok képpel illusztrált könyvet a szerkesztő, Lengyelné Kiss Katalin mutatta be. A
borítón a dr. Kosáry Judit által adományozott, Péch Antalt ábrázoló festmény látható. A
kötetben az alábbi írások jelentek meg:
Hatala Pál: Előszó. Péch Antal – Tisztelet és hála!
Kosáry Domokos†: Péch Antal élete és munkássága
Dánfy László Andor: Péch Antal az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban
Nyitray Dániel – Harcsik Béla: Péch Antal, a hazai vaskohászat kiemelkedő alakja
Dúl Jenő – Dallos Ferencné – Podányi Tibor: Péch Antal szakirodalmi munkássága
Péch Antal levelező tag székfoglaló beszéde a Magyar Tudományos Akadémián
Dallos Ferencné: Péch Antal, a Bányászati és Kohászati Lapok megalapítója
Dallos Ferencné: Péch Antal szerepe az OMBKE megalapításában
Dallos Ferencné: A Jó Szerencsét! köszöntésünkről
Fricz-Molnár Péter: Péch Antal selmecbányai országgyűlési képviselősége 1889 és
1892 között
Csath Béla: Péch Antal és Zsigmondy Vilmos kapcsolata, életük párhuzamos vonásai
Dallos Ferencné: Péch Antal emlékezete
Lengyelné Kiss Katalin: Szerkesztői utószó
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A szerzők, a számos adatközlő, a tördelő Hock András és a lektor dr. Lengyel Károly munkáját
megköszönve ezután a szakmatörténeti bizottság vezetője tárlatvezetést tartott. A megjelent
érdeklődőktől több kiegészítő információ hangzott el, elismerően nyilatkoztak a könyvről és a
kis kiállításról. Köszönet Dallos Ferencné Évának, Csath Béla rubindiplomás
bányamérnökünknek, Zelei Gábor egyesületi igazgatónak és kiemelten Fritz–Molnár Péter
kollégáknak a tárlat összeállításához nyújtott segítségért.

11

A megtekintést szívesen ajánljuk tagtársaink figyelmébe. A könyv – több, most megjelent
kiadvánnyal együtt – az Egyesület Hizlaló téri székhelyén megvásárolható. A helyi szervezetek,
bányász-kohász közösségek megemlékezéseihez, iskolai vetélkedők feladataihoz jó segítséget
adhat.
Jó szerencsét!

Lengyelné Kiss Katalin
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Kő- Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport Hírei
Meghívó
Az OMBKE Kő- Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport 2022. július 5-én (kedden) szakmai
kirándulást szervez, ezúttal a Komlói Andezitbányába van lehetőség ellátogatni.
Program:
• Érkezés a KÖKA Kft. Komlói Andezitbányájába: 9:15
• Balesetvédelmi oktatás, bemutató és bányajárás: 9:30-11:30
• Önköltséges pizza-ebéd a bányaüzemben: 11:30-12:15
• Érkezés a Geochem Ltd. kővágószőlősi laborjába: 13:00
• Laborlátogatás: 13:00-14:30
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egyéni védőeszközökről mindenki maga
gondoskodik. Kérjük, hogy a részvételi szándékot a következő e-mail címen jelezzék:
kuris.kata@gmail.com
Jó szerencsét!
Kuris Katalin
Tisztújító Taggyűlés
Tisztelt Tagtársaink!
Az OMBKE KŐ- KAVICS- és ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI SZAKCSOPORT 2022. május 30án tartotta Tisztújító Taggyűlését, melyen elfogadta a Szakcsoport munkabizottságait és
megválasztotta vezetőit.
A Kő-, Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport új vezetősége a következő:
Ásványvagyon-gazdálkodási és nyersanyag-ellátásbiztonsági munkabizottság vezetője:
Mocsnik Imre
• Szabályozási munkabizottság vezetője: Varga László
• Munkavédelmi és Minőségbiztosítási munkabizottság vezetője: Bőhm Balázs
• Kommunikációs- és PR munkabizottság vezetője: Kuris Katalin
• Oktatási munkabizottság vezetője: Pozsár Sándor
• Titkár: Csordás Ottó
• Elnök: dr. Kertész Botond
A Szakcsoport első vezetőségi ülésére 2022. június 13-án került sor, melyen a munkaprogramot
a vezetőség egyhangúan elfogadta.
Kő- Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport 2022. évi Munkaterve
Március: Kő-Kavicsbányász Napok - Konferencia
Április: Vezetőségi ülés
Május: Tisztújító Taggyűlés
• Tisztújítás,
• Munkabizottságok,
• Éves beszámoló
Június/július
• Vezetőségi ülés 2022. 06. 13.
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•

Kerekasztal beszélgetés
o Munkavédelmi szakkérdések, esetek és jó gyakorlatok
• Üzemlátogatás
o Komlói andezitbánya és Geochem Kft.
o Kőzetfizikai labor
Augusztus
• Vezetőségi ülés
• Kerekasztal beszélgetés
o Jogi esetek
Szeptember/október:
• Nyílt-nap
o Ásványvagyon-gazdálkodás, minősítés, kutatás, nyilvántartás
Október:
• Üzemlátogatás
• Kerekasztal beszélgetés
o Jogi esetek
November:
• Országos Bányászati Konferencia
o Saját szekció
• Vezetőségi ülés
December:
• Kerekasztal beszélgetés
o Törés-osztályozás technológiája
Az üzemlátogatások és a kerekasztal beszélgetések fontos részét képezik a Szakcsoport
munkájának. A kerekasztal beszélgetések kötetlen, online formában lennének megtartva,
meghívott vendégekkel, melyek témájához ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk
Tagtársainktól.
Jó szerencsét!
OMBKE Kő- Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport vezetősége

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
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Múzeumok éjszakája
Tisztelt Látogatók, érdeklődők!
Ebben az évben ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat 2022.
június 25-én (szombaton).
Örömmel jelezzük, hogy bányászati és kohászati múzeumaink közül is számos részt vesz az
akcióban. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy hol, melyik intézményünk milyen programot
szervezett erre az éjszakára, illetve ahol mód van rá, a programhoz mutató linket is
közzétesszük.
Kérjük a szakmáink iránt érdeklődőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a
rendezvényeket. Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánunk!
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Múzeumi, emlékhelyi és kegyeleti helyi bizottsága
Jó szerencsét!
Mednyánszky Miklós
Központi Bányászati Múzeum Sopron
https://muzej.hu/muzeum/soproni-muzeum-kozponti-banyaszati-muzeum
"Miénk a Bánya!" egyéni séta
2022. június 25. 18:00 – 22:00
Minitanösvény múzeumi és városi helyszínekkel, egyedi bejárással.
dr. Szemán Attila: A "Jó szerencsét!" köszöntés eredete, története.
2022. június 25. 18:00 – 18:30
ifj. Nemes András: Selmeci hagyományok régen és ma.
2022. június 25. 19:00 – 19:30
Tatabánya Múzeum Bányászati és Ipari Skanzen
https://www.facebook.com/BanyaszatiesIpariSkanzen/photos/a.100809574986884/567944848
273352/
https://muzej.hu/muzeum/banyaszati-es-ipari-skanzen
A Tatabányai Múzeum szeretettel várja a vállalkozó kedvű, kihívásokat kereső érdeklődőket a
Múzeumok Éjszakáján, június 25-én 18 órától egy igazán belevaló vetélkedőre a Bányászati és
Ipari Skanzenbe! A Bányász hétpróba feladatai a testet és az elmét egyaránt megmozgatják!
Négyfős csapatok (brigádok) jelentkezését várjuk, akik a vetélkedő során megtapasztalhatják,
miért volt a bányászok munkája kemény és izzadságos!
Salgótarján, Dornyai Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
https://muzej.hu/muzeum/dornyay-bela-muzeum-banyaszati-kiallitohelye
Bányamanó képzés - múzeumpedagógiai foglalkozás
2022. június 25. 17:00 – 21:00
Fekete gyémántunk - múzeumpedagógiai foglalkozás
2022. június 25. 17:00 – 21:00
Régészeti bemutatók, foglalkozások, "régészeti játszótér"
2022. június 25. 17:00 – 22:00
A Bányász - Kohász Dalkör dalos tárlatvezetése a földfelszíni kiállításban
2022. június 25. 18:00 – 18:30
Prakfalvi Péter: Gerber Frigyes salgótarjáni bányaigazgató c. előadása
2022. június 25. 19:00 – 20:00
15

A bányamentés története a Nógrádi szénmedencében c. állandó kiállításban tárlatvezetés
2022. június 25. 20:00 – 21:00
Buda László barlangász előadása
2022. június 25. 21:00 – 22:00

Székesfehérvár, Alumíniumipari Múzeum
Újragombolt Hagyományok
https://drive.google.com/file/d/1RZu0x4rmn_zu7GJh4i-IL6lxR9G7Ddon/view
https://muzej.hu/muzeum/aluminiumipari-muzeum,
ALU-GO PROGRAM
2022. június 25. 16:00 – 20:00
Egyedi kreatív tárgyak, valamint hagyományos bányászlámpás készítése használt
alumíniumdoboz és teamécses felhasználásával. Programunk minden… Tovább
Formaöntés homokkőbe
2022. június 25. 17:00 – 19:00
Formaöntés homokkőbe vájt formákba. A bányászat világszerte használt jelképe, a keresztbe
tett bányászék és -kalapács, az 1000 éve Székesfehérvár, és… Tovább
Hagyományos népi jóslás ólomöntéssel
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2022. június 25. 19:00 – 20:00
Az ólomöntés ősi rituáléja szerint ha egy pince ajtó kulcslyukán keresztül ólmot öntünk egy
vödör vízbe, a vízben megdermedt ólom formája megjósolja… Tovább
Dalest – Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
2022. június 25. 20:00 – 20:30
Dalest – Az est végén az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület székesfehérvári
tagjai bányász-kohász dalokat énekelnek krampampulit és… Tovább
Miskolc – Újmassa, MMKM Massa Múzeum, Fazola Kohó
https://drive.google.com/file/d/19eBYdfiSt6s5VvzFKq6isF_dGqwe3HGB/view
https://muzej.hu/muzeum/mmkm-massa-muzeum
"MESTERSÉGEM CÍMERE": Kovács mesterségbemutató és kézművesfoglalkozás - Fügedi
Márta Népművészeti Egyesület
2022. június 25. 16:00 – 20:00
"MESTERSÉGEM CÍMERE" programelemünkön a miskolci Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület kovácsmestere segítségével kis szeg kovácsolására nyílik… Tovább
Ásványok és kőzetek a Bükkből - Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
2022. június 25. 16:00 – 20:00
Az ásványok csodálatos világába kalauzol el bennünket a Miskolci Egyetem Földtudományi
Karának Ásványtani Tanszéke. A Massa Múzeumot körülvevő… Tovább
Földtudomány, ami körbevesz - Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
2022. június 25. 16:00 – 20:00
A Miskolci Egyetem Földtudományi Karának érdekes és látványos bemutatóján sok
érdekességet hallhatunk, láthatunk és kipróbálhatunk mindent ami a… Tovább
Hogy készült a diósgyőri sín? - Hengerlési bemutató a Vasverő Hámorban
2022. június 25. 16:00 – 20:00
Hengerlési bemutató a Vasverő Hámorban a Múzeumok Éjszakája programján, a Massa
Múzeumnál. Kíváncsi vagy hogyan készül egy sín? Vagy más fémekkel… Tovább
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja - madárgyűrűzési
bemutató és gyermekfoglalkoztató
2022. június 25. 16:00 – 20:00
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja a nagy
közönségsikerű madártani, madárgyűrűzési bemutatókkal és… Tovább
MAKakadémia – Anyagudományi játszóház, Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
2022. június 25. 16:00 – 20:00
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának játszóházában ineteraktív bemutatók
várják az érdeklődőket: energetikai kísérletek - tűztornádó,… Tovább
Múzeumpedagógiai foglalkozások – Kohászati Gyűjtemény
2022. június 25. 16:00 – 20:00
Kreatív és fejtörő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket, felnőtteket
egyaránt a Massa Múzeum szabadtéri területén.
Öntészeti bemutató - Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
2022. június 25. 16:00 – 20:00
A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karának Öntészei érdekes öntészeti bemutatót és
egyben foglalkozást hoznak el hozzánk a Fazola-kohóhoz.… Tovább
Tárlatvezetések óránként, 16 órai kezdettel – Kohászati Gyűjtemény
2022. június 25. 16:00 – 19:00
16:00-tól óránkénti tárlatvezetések várják látogatóinkat a Massa Múzeumnál 19:00-ig.
Tárlatvezetésekre gyülekező a Fazola-kohónál!
„Életre kel a nagykalapács”: Mesterségbemutató a nagy Farkaskalapáccsal a Vasverőben Fügedi Márta Népművészeti Egyesület
2022. június 25. 16:00 – 20:00
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A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület kovácsmestere tárlatvezetések alkalmával ezen az
éjszakán működésbe lendíti a hatalmas nagy Farkaskalapácsot.… Tovább
20:00-tól a Fazola-kohó fényei - A Fazola-kohó díszkivilágításban, csak ezen az éjszakán!
2022. június 25. 20:00 – 22:00
Csak ezen az éjszakán díszkivilágításban látható a Fazola-kohó!

Zalaegerszeg, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
https://muzej.hu/muzeum/magyar-olaj-es-gazipari-muzeum
Múzeumi rejtély
2022. június 25. 18:00 – 20:00
A gyerekek számára kincskereséssel készülünk a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum szabadtéri
területén. Fejtörők, rejtvények várják a gyerekeket.
Tárlatvezetés
2022. június 25. 18:00 – 19:00
Természettudományos foglalkozás
2022. június 25. 18:00 – 20:00
A természettudományok iránt érdeklődők ásványokkal, kőzetekkel és ősmaradványokkal
ismerkedhetnek. Megtekinthetik a múzeum állandó Ásvány, kőzet és… Tovább
Utazás a Naprendszerben és azon is túl
2022. június 25. 21:00 – 22:00
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Utazás a Naprendszerben és azon is túl címmel előadást tart Bánfalvi Péter a Vega Csillagászati
Egyesülettől.
Távcsöves bemutató
2022. június 25. 22:00 – 2022. június 26. 00:30
Távcsöves bemutató a múzeumban a Vega Csillagászati Egyesülettel.

(további információk: http://muzej.hu honlapon)
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Bányamentő készülékkel gazdagodott Egyesületünk
Dr. Szabados Gábor tagtársunk egy teljes bányamentő készülékkel ajándékozta meg
egyesületünket, nagyon szépen köszönjük!

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

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
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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
BOK – előadó: prof. dr. Szarka László
Csaba
27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai
Napok
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
54. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia
Fazola Napok
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

OMBKE székház
Dunakiliti Diamant
Hotel
Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

Státusz

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

Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz

október 7-8
október-november
november
november

Kecskemét

november 25.
egyeztetés
alatt

Budapest

december 9. vagy 10.
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In Memoriam Pápis László

Fotó: banyasz.hu

Pápis lászló, a BDSZ alelnöke, az MVM Mátra Energia Zrt. BDSZ Bányász Szakszervezet
elnöke hosszú, súlyos betegség következtében 2022. június 17-én elhunyt.
Temetéséről később történik intézkedés.
Dr. Horn János

Dr. Horn János
2022.06.13

Mit jelent a mérnöki hivatás?
Zielinski Szilárd díjazottak esszéi
A Magyar Mérnöki Kamara 2000-ben – a kiemelkedő alkotómérnök, az első hazai doktor és az
1924-ben megalakult Budapesti Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére
Zielinski Szilárd kitüntetést alapított a kimagasló és kamarai tevékenység elismerésére.
2022-ben a díjat négy mérnök kapta meg, akik rövid esszékben foglalták össze mit jelent
számukra a mérnöki hivatás.
Javaslom, hogy az OMBKE lapjában is jelenjen meg hasonló írás természetesen OMBKE
kitűntetett által. Jó lenne megismerni a kollégákat, az életút sorozat sajnos nem, vagy csak
ritkán folytatódik.
Forrás: Mérnök Újság 2022. június (p:33 -36)
Dr. Horn János
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Házi naperőmű projekt 2.
Mekkora legyen, hogy kiváltsa a földgázt.
A Mérnök Újság 2021 évi márciusi számában jelent meg a házi naperőműhöz kapcsolódóan dr.
Zsebin Albin okl. gépészmérnök írása, hogy most „Mennyi lehet a megengedhető beruházási
költség?” Az akkori cikkben bemutattam a lakosságnak és a kkv-nek az MKK által nyújtott
energetikai tanácsadásra. A helyzet azóta változott.
Mostani cikkében választ ad azokra a kérdésekre, hogy milyen módon lehetne a fűtésre használt
földgázt helyettesíteni és ha háztartási méretű kiserőművet/naperőművet létesítenek, mekkora
kell, hogy kiváltsa a fűtésre és főzésre használt földgázt.
Forrás: Mérnök Újság 2022 június p: 38- 40
Dr. Horn János

Európai cégek végzik a csökkenő orosz olajexportot, így is
nagyokat szakit
A háború első száz napjáról most jelent meg a CENTRE FOR RESEARCH ON ENERGY
AND CLEAR AIR (CREA) jelentése.
93 milliárd euró bevétel jelentkezett a fosszilis tüzelőanyagok terén, ebből 57 milliárd
Európából.
A legnagyobb importőrök milliárd euróban:
Kína
12,6
Németország
12,1
Olaszország
7,8
Hollandia
7,8
Törökország
6,7
Lengyelország
4,4
Franciaország
4,3
India
3,4
Nyersanyag bevételek milliárd euróban
nyersolaj
46,0
vezetékes gáz
24,0
olajtermékek
13,0
LNG
5,1
szén
4,8

Dr. Horn János
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Emlékszoba látogatás Annavölgyön.
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti Helyi Szervezet tagjai a tatabányai XI.
Bányász-Kohász és Erdész Találkozóra utazva, Péch Antal születésének bicentenáriuma
alkalmából meghirdetett emlékévben felkeresték az annavölgyi kultúrházban kialakított
Emlékszobát, melyben Péch Antal akadémiai évfolyamtársai közül Zsigmondy Vilmos és
Ballus Zsigmond itteni bányászati tevékenységének állítottak az utódok emléket.
A látogatásnak különös jelentőséget adott Ballus Zsigmond ükunokájának, Ballus Tivadar és
feleségének, Ballusné Burján Zsuzsanna részvétele is. Ballus Tivadar gépészmérnök 1975 óta
tagja az OMBKE Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti Helyi Szervezetének. A család
részéről ez volt az első alkalom az Emlékszoba meglátogatására. A település Bányászkör
hagyomány őrzői közül Kollár Attila és Hidasiné Nánási Nikolett fogadták a látogatókat az
Annavölgy Könyvtár, Kultúrotthon és Közösségi Szintér Könyvtártermében. Előzetesen
Bánhidi József Annavölgy polgármestere is jelezte részvételét, de váratlan kötelezettség miatt
csak üdvözletét tolmácsolta Révész Istvánné Flórián Anna (Panni néni), korábbi Emlékszoba
gondnokon keresztül, aki 2018-ban, a januári bányaszerencsétlenség emlékünnepségén dr.
Korompay Péter okl. bányamérnök az OMBKE Bányászati Szakosztály Dorogi Helyi
Szervezete titkárának közbenjárásával először vezette körbe a fémkohász látogatókat az akkor
még csak Zsigmondy Vilmos Emlékszobában.

Ekkor a megemlékező rendezvényen Dánfy László Andor okl. vegyészmérnök, a Fémkohászati
Szakosztály Kecskeméti Helyi Szervezetének elnöke előadás keretében ismertette a szintén
pozsonyi születésű Ballus Zsigmond 15 éves (1860-1875) helyi működését és átadta a Ballus
család megbízásából azokat a relikviákat, mellyel javasolta az Emlékszoba gyűjteményét
kiegészíteni. A Ballus család javaslatát a Bányászkör hagyományőrzői elfogadták és ma már az
egymást váltó egykori selmeci akadémikus társak és jóbarátok közös emlékhelye lett az
Emlékszoba.
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A kialakult beszélgetés során újabb érdekes adatokra bukkantak a látogatók. Kiderült, hogy
Zsigmondy Vilmos hogyan került 1851-ben Annavölgyre. Az 1848-49-es szabadságharc idején
Péch Antallal együtt, mindhárman a Kossuth Lajos által vezetett m.kir.
Pénzügyminisztériumban dolgoztak. Péch Antal és Ballus Zsigmond, Kossuth utasítására a
selmeci és körmöci nemesfémkészletet, valamint a pénzverő berendezéseket 8 társzekéren
Debrecenbe, majd Nagybányára menekítették. Zsigmondy Vilmos Resicabányán szolgált a
honvéd hadsereget fegyverekkel ellátva. Ezért börtönbüntetésre ítélte a hadbíróság. Az
esztergomi Vízügyi Múzeumban található az a dokumentum, amely Zsigmondy Vilmost
Annavölgyre irányíja, mintegy kényszermunkára. Ballus Zsigmond, mint egykori
pénzügyminisztériumi hivatalnok, nem került a hadbíróság látókörébe, hasonlóan Péch
Antalhoz, aki a Kormány Szegedre történt áthelyezésekor hadiszolgálatra jelentkezett a szintén
nagyváradi származású Nagysándor József honvéd tábornoknál, aki közölte vele, hogy
kardjával már nem sokat segíthet a hazán, de szaktudásával annál többet. Az aradi hadbíróság
rövid kihallgatás után elengedte Péch Antalt, akit a szakmai utókor méltán nevezett a
„legnagyobb magyar bányásznak”.
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Carl Siegmund Theodor Ballus

A több, mint 2 órás látogatás közös fényképezéssel és a Zsigmondy Forrásnál tett látogatással
zárult. A Ballus Család jelen lévő képviselői ígéretet tettek a családi „lemenők” közeli együttes
látogatásának megszervezésére egy erre alkalmas helyi rendezvény alkalmával.
Jó szerencsét!
Dánfy László Andor
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OMBKE kitüntetések átadása Tapolcán
Az OMBKE Tapolcai Szervezete és a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló
Egyesület 2022. június 15-én baráti találkozót tartott Tapolcán a Pergola Pizzériában.
Az OMBKE tapolcai csoportjában 11-en részesültek az Egyesület ez évi Küldöttgyűlésén
jubileumi kitüntetésekben:
− 60 éves Sóltz Vilmos-emlékjelvényben: Véber Ferenc és Zachár János,
− 50 éves Sóltz Vilmos-emlékjelvényben: Csaba Dezső, Farkas Sándor, Koleszár István és
Ladányi András,
− 40 éves Sóltz Vilmos-emlékéremben: Izményi Ferenc, Jankovics Bálint, Kolláth János,
Székely Jenő, és Vass Zoltán.
Mivel a Küldöttgyűlésen egyikük sem tudott részt venni, ezt az alkalmat használtuk ki,
hogy ünnepélyes keretek között tolmácsolhassuk munkájukért és hűségükért
kitüntetettjeinknek az Egyesület elismerését.
Podányi Tibor, a helyi szervezet elnöke örömét fejezte ki, hogy ismét tudunk személyesen
találkozni, ezután ismertette a Bányászati Szakosztály és az Egyesület tisztújító
küldöttgyűléseinek eredményeit, majd átadta az egyesületi kitüntetéseket. Akik a kitüntetettek
közül a nagyobb távolság, vagy más akadály miatt bejelentették, hogy nem tudnak a találkozón
részt venni, azoknak postán juttatta el azokat.

Kedves színfoltja volt az összejövetelnek, hogy Pataki Attila kihangosított telefonján
kapcsolatot tudtunk teremteni a jelenleg kórházban lévő örökös elnökünkkel, Orbán Tiborral.
A több mint 20 fős társaság némi étel és sörök mellett jóízű beszélgetéssel folytatta a
találkozót. Többen felvetették, hogy bár a többlet díjat befizették, de idén még nem kapták meg
a BKL Bányászatot.

PT
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FÖCIK Hírek

Webinar meghívó: Természetes zeolitok a V4 országokban – a piac értékesítés és az
alkalmazások elemzése (angol) június 28.
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,
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Miskolci Egyetem Hírei

Hallgatóink elnyerték az EAGE Laurie Dake Challenge 2022 Bajnok díjat
A Miskolci Egyetem csapata első helyezett lett az alkalmazott geofizikai projektek terén
szervezett világversenyen és elnyerte az EAGE Laurie Dake Challenge 2022 Bajnok díjat,
amivel egyetemünket és a csapatot az EAGE Laurie Dake Challenge Hírességek
Csarnokába jelölték.
A versenyben 40 csapat vett részt szerte a világról, és 5 csapat jutott a döntőbe, nevezetesen;
IFP School (Franciaország), Pandit Deendayal Energy University (India), University of Kasdi
Merbah Ouargla (Algéria) és Petroleum University of Technology (Irán).
A bírák a Repsol, a Total E&P, az IFP School és a Dalhousie Egyetem különböző
szakterületeiből érkeznek az iparból és a tudományos körökből.
A csapattagok a következőek voltak:
1. Abdelmajeed Alrawi - Petroleum Engineer
2. Idris Olabisi – Geophysicist
3. Richard Ayisi Mensah – Geologist
4. Rafael Valadez V. – Petrophysicist
5. Agra Adipta - Team Lead Geoscientist
Szívből gratulálunk a csapat tagjainak és további sikereket kívánunk nekik!

Forrás: https://mfk.uni-miskolc.hu
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XIII.
Kiemelkedő személyiségek IV.
Rzeszów, Kraków, Kościuszki, Bóbrka, Płock, Gorlice, Krosno, Jasło, Poznan,
Chorkówce (Lengyelország)
A világításra használt petróleumlámpa a kőolaj egyik lepárlási termékével, a petróleummal
működik. Modernizált változatát Jan Józef Ignacy Łukasiewicz örmény származású lengyel
gyógyszerész fejlesztette ki és szabadalmaztatta 1853-ban Lembergben. Nevéhez fűződik még
az első lengyelországi kőolajkút fúrása (1854), valamint az első lengyel kőolajfinomító
megépítése (1856) is. Lemberg (ma Lviv) akkor Lengyelországhoz tartozott (Galícia), ma
Ukrajnához tartozik. Lengyelországban több helyen állítottak neki mellszobrot, egész alakos
szobrot és emlékművet.

Rzeszów

Bóbrka

Kraków

Płock

Kościuszki

Gorlice
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Krosno

Jasło

Poznan
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Gorlice

Chorkówce
Lengyelország ezeréves évfordulójára felállított emlékmű. Az emlékművön Marcin Kromer
lengyel püspök, diplomata, térképész és történész (1512 – 1589), Jan Józef Ignacy Łukasiewicz
a lengyel olajipar megalapítója (1822 – 1882), egy fúrómunkás és anya gyermekével
domborművek találhatók.
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Gorlice
Lviv (Galícia, Ukrajna)
Jan Józef Ignacy Łukasiewicz örmény származású lengyel gyógyszerész fejlesztette ki és
szabadalmaztatta 1853-ban Lembergben a petróleumlámpát. Lemberg (ma Lviv) akkor
Lengyelországhoz tartozott (Galicia), ma Ukrajnához tartozik. Ezért az ukránok is maguknak
tudják a feltalálót és több emléket állítottak neki Lvivben.

Volt lakóháza előtt
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Volt lakóháza ablakában
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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