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Befejeződtek a felújítások
A hátsó kerítés elkészültét követően a felújítási munkák befejeződtek a székházunkban.
Az utolsó „törmelékek” eltüntetésében jelentős szerepe volt Livo László tagtársunknak,
köszönjük a munkáját!
Most már kiírhatjuk, hogy „Tiszta udvar, rendes ház”

.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Még lehet jelentkezni a Bányászati Szakosztály Budapesti
Helyi Szervezete és a Bányamérő Szakcsoport nyári
kirándulására

Foto: Christo

Tisztelt Kolleginák és Kollégák!
A kirándulás célpontja Óbuda Pálvölgyi barlang meglátogatása (a kánikulára való
tekintettel).
A program:
• Találkozó helye: Budapest III. kerület Szépvölgyi út Bécsi út sarok
• Találkozó időpontja: 2022. július 20-a szerda, 10 óra
(10 órától indulnak a vezetések a barlangban folyamatosan délután 16,30-ig)
Együtt megtekintjük a Barlangot. Megtudjuk a budai hegyek barlangrendszerének
kialakulását, a feltárási munkák történetét.
A résztvevők igénye szerint, egy rövid sétával lesétálunk, vagy busszal lemegyünk a közeli
Tiroli vendéglőbe ebédelni, fakultatív módon (1023 Budapest, Lajos u. 33.).
Fontos, hogy július 15-ig, jelezzétek részvételi szándékotokat hollosi53@freemail.hu, vagy
telefonon +36 (20) 368 47 63.
Túracipőben ajánlott jönni.
Szeretettel várunk mindenkit, érdeklődő családtagjaikkal együtt. Utazás ajánlott
tömegközlekedéssel, de természetesen gépkocsival is lehetséges. A gépkocsival érkező
kollégák a barlang fölötti parkolóban meg tudnak állni. Ők elég, ha 10,30-ra érkeznek oda.
Kérek mindenkit az aktuális egészség ügyi szabályok betartására.
Jó Szerencsét!
Hollósi László
titkár
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Meghívó
„85 éve indult az olajtermelés Bükkszéken”
Emléktábla koszorúzás és ünnepi program.
2022-08-27 Bükkszék
Programterv:
Helyszín: Bükkszék, Kossuth tér, önkormányzati hivatal előtt.
9:30 – 10:00 Gyülekező
10:00 – 11:00 Ünnepi műsor: Alföldi Bányász Fúvószenekar
- Levezető id. Ősz Árpád
Ünnepi Beszéd: Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati szakosztály vezető
Emléktábla megkoszorúzása.
11:00 – 12:00 Tanösvény bejárása, geológusok emléktáblájának megkoszorúzása.
12:00 Állófogadás az iskola tornatermében.
Résztvevők tervezett létszáma a Szakosztály helyi szervezeteitől várhatóan 25-30 fő.
Jó szerencsét!
Pugner Sándor
Kőolaj-, Földgáz-, és Vízbányászati szakosztály Alföldi helyi szervezet

Új fizetési lehetőséggel bővültünk
A héten üzembe állítottuk az OTP-s mobil POS terminált, így már bárhol lehet bankkártyával
is fizetni Egyesületünk részére. Reméljük, hogy ez a szolgáltatás is tagtársaink kényelmét
szolgálja.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

3

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
85 éve
indult
az
olajtermelés
Bükkszéken
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

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

Státusz

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Bükkszék

augusztus 27.

Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

szeptember 1.
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember 29-30.

Miskolc
Herceghalom
OMBKE székház
Káloz

október 7-8
november 9-11.
november
november

Kecskemét

november 25.
egyeztetés
alatt

Luca-napi Szakestély

Budapest

december 9. vagy 10.

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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Egyesületünk ajánlása hazánk energiabiztonságának
megteremtéséért
Tisztelt Tagtársak!
Mint azt hallották, olvasták, hazánk Kormánya 2022.07.13-án energetikai
veszélyhelyzetet hirdetett ki. Egyesületünkben felhalmozott szaktudással kívánjuk segíteni
hazánk közép-hosszútávú energiabiztonságának megteremtését és fenntartását. Alábbiakban
olvashatják a bányászati ügyekért felelős miniszter, prof. dr. Palkovics László úr részére
megfogalmazott ajánlásainkat.
A további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat.
Jó szerencsét!
Hatala Pál
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In Memoriam Pápis László
2022.07.06-án Rózsaszentmártonban elbúcsúztatták és végső nyugalomra helyezték Pápis
Lászlót, a BDSZ alelnökét, a Mátrai Erőmű ZRt. BDSZ titkárát.

Rabi Ferenc búcsúztatója
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Emlékezők, kedves Kollégák és Barátaim!
Gyászol a bányász szakszervezeti mozgalom, a bányásztársadalom. Gyászolunk és szomorúak
vagyunk, mert a bányásztársadalom szegényebb lett egy nagyszerű munkavállalói
érdekvédővel, kollégával, baráttal PÁPIS LÁSZLÓVAL.
Végtelen szomorúságunk oka az is, hogy bíztunk, reménykedtünk felépülésében, abban, hogy
az orvosi kezelések után lehetővé válik, hogy újra jöjjön székházunkba, elnökségi és országos
tanácsülésekre, hogy élvezhessük egyéniségét, barátsága kisugárzását, hogy lényeglátó
véleményével, vitakészségével segítse a munkánkat a BDSZ társadalmi alelnökeként,
képviseljen bennünket a Magyar Szakszervezeti Szövetség tanácsában.
Várták a kollégák a Mátránál is, ahol hihetetlen energiával, tenniakarással és
szakmabiztonsággal vezette titkárként a szakszervezeti bizottságot, és a Központi Üzemi
Tanácsot elnökként, Felügyelőbizottság tagjaként megjelenítette a munkavállalók és a
nyugdíjasok érdekeit.
Megbíztak benne munkatársai, már a nyolcvanas évek közepén bizalminak választották a
Mátrai Szénbányák ecsédi külfejtéses bányaüzeménél, majd 1988-tól már főbizalmi a
nehézgépjavító részlegnél, hamarosan a külfejtés szakszervezeti titkárhelyettese. Mozgalmas
időszak volt ez a vállalati életben, átalakulásokkal, kiszervezésekkel. MET Kft néven működött
tovább a cég, ahol Laci 1992 május elsejétől a felszámolásig SZB titkár volt. Ezt követően a
Mátrai Erőmű Rt.-hez került a karbantartás területére gépmesterként dolgozni, 2003-tól a
vállalati SZB titkárhelyettese, majd 2006. december 15.-től titkára volt a bányász
szakszervezetnek, egyúttal a Központi Üzemi Tanács és az országos bányaipari tagozat elnöke
is.
Nemzetközi munkában is aktív volt, hallgattak a szavára. A német tulajdonlás időszakában az
RWE Power és az RWE Energie közös Európa Fórumában az ügyvivő testület tagja lett,
Medveczky Zsolttal és Lőrinc Mihállyal együtt a Fórumban arra törekedtek, hogy a Mátrai
Erőmű Zrt pozícióit erősítsék. Ahogy fogalmazott: „mindig elmondtam, hogy a Mátra él,
dolgozik, jól dolgozik, hogy tudatosodjon: ez a mi munkánk eredménye”.
Szociális érzékenysége, az emberi gondok, nehézségek kezelése, megoldása pályafutását
meghatározta, s tenniakarásának egyenes következménye volt, hogy jelentős szerepet vállalt a
munkavállalói érdekvédelemben. Hozzá mindig bizalommal és bátran fordulhatott a gondjaival
küzdő munkavállaló. A támadhatatlan elkötelezettsége volt az az erő, ami tartást, hitet, erkölcsi
alapot adott a munkájához.
Emberközeli szakszervezetet mondta egy Bányamunkás interjúban. „Akkor lehetünk sikeresek,
ha az ember szolgálatának tekintjük a munkát, s maximális erőbedobással, az irántuk érzett
tisztelettel látunk neki.” Így védte az aktív és a nyugdíjas tagok érdekeit, ezért bővítette
folyamatosan a tudását, felkészültségét, - utoljára a Szent István Egyetem humánerőforrás
menedzseri szakán.
Felkészülten vitatkozott a munkáltatókkal, részese volt a villamosenergia-ipari és a bányászati
ágazati párbeszédnek. Sztrájk és demonstrációs helyzetekben kellett helytállni, megszervezni
az akciókat, munkavállalói villamos áram kedvezményért, bérért, munkabiztonságért, CO2
kvótáért, kedvezményes nyugdíjért, kollektív szerződésért.
Példamutató hozzáállással foglalkozott az emberek ügyeivel, sokszor fegyelmi helyzetekben,
védte és képviselte a bányaipar szociális vívmányait. A mindenkori menedzsmenttel igyekezett
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korrekt, kiszámítható kapcsolatot kialakítani, akár csak a villamos szakszervezettel, a visontai,
bükkábrányi és a központi karbantartó, valamint a nyugdíjas alapszervezetekkel.
Munkásságát országos szinten is elismerték. Szakmai kitüntetései bizonyítják ezt, a Kiváló
Bányász, Borbála érdemérem, Miniszteri Elismerő Oklevél, BDSZ érdemérem, Bányaipari
Ágazati Párbeszéd Fejlesztéséért Emlékérem.
Pápis Lászlónak a szakszervezeti mozgalomban eltöltött 48 éve, életműve, hagyatéka arra
kötelez bennünket, hogy a jövőben is őrizzük meg a tőle kapott tapasztalatokat, szakszerűséget,
a társadalmi, emberi gondok iránti eredendő érdeklődést és őrizzük meg a család iránti szeretet,
mint ahogy tette ezt Ő is. Nagyon fontos a családom segítsége - mondta egy alkalommal - mert
ők biztosítják a nyugodt hátteret, ehhez az egyébként sokszor feszített munkatempóhoz,
munkaidőt nem ismerő, idegeket sem kímélő munkához.
Kedves Laci!
Aggódva figyeltük, figyeltem harcod az alattomos betegséggel. Eszembe jutnak az utolsó két
évben folytatott telefon beszélgetéseink. Betegséged alatt is a szakszervezeti érdekvédelmi
stratégiai, taktikai, gyakorlati tapasztalataidat, tanácsaidat osztottad meg velem. Aztán szóba
kerültek a trombocitaszámok, a kezelések, a közérzeted. Csodáltam a lelkierőd, igyekeztem a
távolból is segíteni. Bíztam benne, hogy még személyesen is találkozunk, hogy eltünteted a
szervezetedből a beteg sejteket. Az utolsó két hétben aggódva figyeltem a kórházi kezelésről
érkező híreket, bíztam benne, hogy az őssejt beültetés után javulás következik be az
állapotodban, de a betegség nem bírt a lélekkel, hát legyőzte a testet.
Nehezen búcsúzunk Tőled. Sajnos már nem vagy közöttünk, csak emlékeddel, de eljöttünk, itt
vagyunk, volt munkatársaid, kollégák, barátok nevében, hogy tisztelegjünk és fejet hajtsunk
ravatalod előtt, hogy végső búcsút vegyünk Tőled a szakszervezeti vezetőtől, a munkatárstól, a
jó baráttól.
Igazi szakszervezeti ember voltál, határozott érdekvédő, aki több évtizeden át fáradhatatlanul
küzdött a dolgozók jobb sorsáért.
Még kell egy kis idő, hogy rádöbbenjünk, nem vagy köztünk. Az utolsó bányajárást, melyről
nincs visszatérés egyedül kell megtenned, gazdag életutad, nemes küldetésed sajnos véget ért.
Gyászol a bányásztársadalom, kollégáid, a szakszervezetünk.
Búcsúzúnk Tőled Arany János soraival, köszönve, hogy segítettél bennünket.
„Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élete kincsét, ámbár napja múl, Hanem lezárva ami
benne földi, Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye, Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
Nyugodj békében!
Utolsó Jó szerencsét Laci!
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Köszönet dr. Horn Jánosnak
Kedves János!
Minden hírnek örülök, amit Tőled kapok. Miért?
Legutóbb egy olyan jeles névsort kaptam (kaptunk) Tőled, ami számos emléket idézett
fel bennem, mert e listán olyan EMBEREK nevei szerepelnek, akikkel a sors rövidebb hosszabb időre összehozott.
Kapcsolatunk- a bányászat és/vagy a robbantástechnika valamely részeként - felidézték bennem
a közös munkák, néha közös gondok, kínlódások élményeit, nehézségeit - és végül a sikeres
megoldásokat.
Jó tudni, hogy olyan szakemberek, mint dr. Gyurkó László, akivel Recsken voltak „nagy
mutatványaink”, vagy Benke István, aki nem csak igazi ércbányász, hanem kiváló példakép
(mindenben, ami bányászat), a rubin ill. a vas oklevél átvétele okán újra a közelembe került.
De nem feledkezhetek meg dr. Kovács Ferenc professzorról sem, aki csaknem négy
évtizedig főnököm, JÓ főnököm volt.
Dr. Heinemann Zoltánt a pécsi bányaipari technikum folyosóján kiállított tablóképéről
ismertem meg, majd a sok jó híre engem is utolért.
Orbán Tibor a bakonyi bauxitos munkáink féltő őre és mindenkori segítője volt.
Dr. Némedi Varga Zoltánnal jó kollégák voltunk, akik mindig tudtunk valamilyen pécsi
emlék felelevenítésével örömöt szerezni egymásnak.
Kruller Jánoshoz robbantási engedélyekért jártam Pécsre, hiszen egy időben arrafelé Ő
volt a Hatóság.
Kutatóintézeti kollégák voltunk Bányaváry Jánossal és Beke Imrével, Dr. Horn János
pedig évtizedek óta a legmegbízhatóbb kapocs az Egyetem és az Ipar között.
....És folytathatom a sort a kitüntetett jó ismerősökkel: dr. Bocsi Ottóval, Dörömbözi
Lászlóval Tatabányáról, dr. Sasváry Zoltánnal, akit előbb diákként, majd a kenyérmezői Ipari
Továbbképző főnökeként ismerhettem, Varró Jenővel, akinek a derék fiát is taníthattam, a
másik tatabányai főmérnökkel, Deklava Szilveszterrel, és (egy) Tóth Józseffel, meg dr. Szalóki
Istvánnal...
Mindannyiuknak gratulálok és további jó egészségben eltöltendő sok-sok évet kíván sok-sok Jó szerencsével: - dr. Bohus Géza
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Energetikai hírek
Gáztárolók telitettsége [%]
Portugália
Lengyelország
Dánia
Csehország
Németország
Franciaország
Belgium
Olaszország
Hollandia
MAGYARORSZÁG
Ausztria
Lettország
Bulgária

100,00
97,44
79,36
69,05
61,21
62,42
59,11
58,90
53,08
40,14
45,12
44,91
35,14

Forrás: Európai Földgáz Infrastrukturális Szövetség (CIE) 2022)

Dr. Horn János

Indonézia nem képes kielégíteni az EU szénigényeit
Az indonéz Energia- és Ásványügyi Minisztérium figyelmeztetett, hogy nem képesek az
EU-s országoknak az orosz embargó miatt megnövekedett szénigényeit kielégíteni.
Spanyolország, Olaszország és Hollandia csatlakozva Németországhoz szeretne további nagy
mennyiségű szenet – 150 Mt-át – vásárolni. Indonézia már 2022 első öt hónapjában is
jelentősen több szenet szállított Németország, Hollandia, Olaszország, Lengyelország(!) és
Svájc számára, mint 2021-ben. Ugyanakkor India, Indonézia második legnagyobb
szénimportőre, szintén növelte szénigényét.
A minisztérium képviselője úgy nyilatkozott, hogy számos bányavállalat nem tudja
növelni széntermelését időjárási és gépbeszerzési problémák miatt. A termelők az évi
időarányos tervüknek május végéig csak a 41%-át tudták teljesíteni. „Ilyen hirtelen nem tudjuk
növelni a termelésünket, a nagyobb igények miatt az ország már így is növelte eladásait”
mondta. „A kormány zöld jelzést adott a széntermelés fokozására és a vállalatok igyekeznek is.
Ez nagyon pozitív, de nem jelenti azt, hogy az EU-s igényeket teljesen ki tudnák elégíteni.
Továbbá, áregyeztetésekre is szükség lesz.”
www.asiaminer.com/news 2022.07.12

PT

9

Tallózás a „Mérnök újság” XXII. évfolyam 7. 2022. júliusi számából
Prof. Dr.-ing Anisits Ferenc
A globális energiafordulat problémái (Pusztító növekedési tempó)
p: 18 – 20
Szalai Gabriella a Magyar Hőszivattyú Szövetség szakmai munkatársa
Kulcs az európai épületállomány megújításához (Hőszivattyú technológia)
p.: 22 – 25
Prof. Dr. Bohus Géza bányamérnök, robbantásvezető, Miskolci Egyetem
A robbantásos épületbontás (Biztonsági, gazdasági és környezeti előnyök más bontási
eljárásokkal szemben)
p: 38 – 41
Dr. Horn János

KÖNYVAJÁNLÓ
A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE

Az Akadémia Könyvkiadó 2000-ben jelentette meg Marx György (1927 – 2002) atomfizikus,
tudós „A marslakók érkezése” magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század
történelmét című könyve. Az azóta eltelt több mint húsz évben sokat változott a világ.
A Pallas Athéné Könyvkiadó Lévay Paula által átszerkesztett kiadásában jelent meg 2022.
február 16-án a 428 oldalas remekmű.
A kötet amellett, hogy fizikusok, matematikusok és mérnökök példátlan észjárását is bemutatja,
betekintést nyújt sorsuk alakulásába, tudományos eredményeik hátterébe, a munkásságuk
színfalak mögött játszódó eseményeibe és a korszak tudományos világának működésébe is.
Megismerhetjük 23 nagy nevek mögött rejtőző embereket, ehhez nyújt segítséget az
ismeretterjesztő tudományos történész és tanszékvezető egyetemi tanár közvetlen stílusa és
anekdotáin keresztül máig ható derűje, humora és optimizmusa.
Dr. Horn János
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FÖCIK Hírek

Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés
A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés korai regisztrációjának határideje pénteken (07.15.)
lejár!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az októberi Földtani és Geofizikai Vándorgyűlésre a legkedvezőbb
áron e hét péntekig (július.15.) lehet jelentkezni!
Tekintsék meg a rendezvény honlapját és regisztráljanak online itt!
Az előadás bejelentés határidejét július 31-ig meghosszabbítottuk!
Várunk mindenkit szeretettel!

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága

Miskolci Egyetem Hírei

ROBOMINERS
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A ROBOMINERS projekt legújabb kisfilmjét itt lehet megtekinteni.
A projekt célja olyan bioinspirált robot létrehozása, amely alkalmas arra, hogy kisméretű,
nehezen megközelíthető érctelepekben kutatást, illetve bányászati tevékenységet végezzen.
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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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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Állásajánlat
Tisztelt Tagtársak!
Az IMSYS Kft-nél a környezetvédelmi üzletághoz keresnek kollégát (https://imsys.hu/karrier/)
hulladékkal és zajméréssel kapcsolatos területre.
A hirdetés júniusi, de továbbra is lehet jelentkezni.
A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. laboratóriumába keresnek munkatársat. A hirdetés itt
található: https://fla.hu/?s=laborat%C3%B3riumi+asszisztens
Jó szerencsét!
Morvai Tibor

Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XVI.
Kőolajmező munkása(i) I.
Corsicana (Texas, USA)
A kőolajat 1894. júniusában véletlenül fedezte fel a Corsicana Water Development Company
által bérelt American Well and Prospecting Company, amikor kőolaj szivárgott be a város
határain belül fúrt ártézi kútba. A Corsicana Oil Development Company fúrta az első
kőolajtermelő kutat, ez volt az első ipari méretű kőolajlelőhely Texasban. 1899. januárban egy
finomító is megkezdte működését a városban. Corsicantól néhány mérföldre keletre, 1900-ban
fedezték fel a Powell kőolajmezőt. A mai gazdaság már nem támaszkodik a kőolajra és a
földgázra. A történelmi belvárosban helyezték el a „Kőolajmező munkása” (Oilfield Worker)
szobrot.
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El Dorado (Arkansas, USA)
El Dorado az 1920-as évek kőolaj-fellendülés városaként beváltotta ennek a névnek az ígéretét,
amikor 1915-ben egy mérföldnyire a várostól nyugatra felfedezték a kőolajat. A lakosság és a
jólét ebből fakadó növekedése olyan építészeti fellendüléshez vezetett, amely még mindig
tükröződik a város helyreállított belvárosának sétáló utcáján, most is tele van gyönyörűen
felújított 1930-as évek stílusú épületeivel. A belvárosban található a „Kőolaj örökség park” (Oil
Heritage Park), amelyben látható a „Kőolajmező munkásai” (Oilfield Workers) szobor.

Albany (Texas, USA)
Albany közelében a Roeser & Pendleton, Inc. 1926-ban 1241 láb (~374 méter) mélységben
fedezte fel a Cook Ranch Oil Field elnevezésű kőolajmezőt. 2020 júliusában 186 élő
szénhidrogén koncesszió, 60 szénhidrogén termelő társaság, 12 498 lefúrt kutató és termelő
szénhidrogén kút, 13 969 hordó/nap (~2220 m3/nap ~1890 tonna/nap) kőolajtermelés és 36
14

millió köbláb/nap (~1,02 millió m3/nap) földgáztermelés volt. A város egyik parkjában áll a
„Kőolajmező munkása” (Oilfield Worker) szobor

Roma (Queensland, Ausztrália)
Az 1900. évi nagy aszály idején Roma településen nagy vízhiány volt, ezért fúrtak egy 1350
láb (~442 m) mély kutat, azonban a víz helyett földgáz tört a felszínre. 1906-ban elkészült a
gázüzem és az ott előkészített földgázt világításra és fűtésre használták. 1927-ben a Roma Oil
Corporation megtalálta a kőolajat is, ezt követően tovább bővült a szénhidrogénmezők száma.
A Roma Big Rig Turisztikai Park előtti téren állították fel a „Kőolajmező munkása” (Oilfield
Worker) szobrot.
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Saint John (New Brunswick, Kanada)
A munka közben halálos balesetet szenvedtek tiszteletére és emlékére emelték 2011. április 28án a Rockwood parkban az emlékművet. A domborműven a „Kőolajmező munkása” is
megtalálható.

Tacsing (Hejlungcsiang, 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). A városban több
kőolajos emlékmű közül az egyik a „Kőolajmező munkásai” nevet kapta.
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Yumen (Gansu, Kína)
A kőolajat 1939-ben a Yumen melletti Laojunmiao településen találták meg, ahol már 1941ben jelentős mértékű termelést értek el. 1949-ben kezdődött el az a nagyszabású fejlesztés,
amelynek során egymás után tárták fel a nagyobbnál nagyobb szénhidrogénmezőket. A
városban kőolajfinomító is dolgozik és termékvezetéket építettek ki Lanzhou városig. Yumen
főterén felállított emlékmű a „Kőolajmező munkásai” címet viseli.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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