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Ülésezett az Elnökség

Az Elnökség 2022.08.24-ei ülésén az alábbi pontokat tárgyalta:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Elnöki megnyitó
Előadó: Dr. Hatala Pál, elnök
Tájékoztató az Egyesület aktuális pénzügyi helyzetéről, az első félév gazdálkodásáról és
az Egyesületi ingatlanok adás-vételével kapcsolatos pénzügyi kiadásokról
Előadó: Zelei Gábor, egyesületi igazgató
Tájékoztató az OMBKE 2022. évi (össz-egyesületi) rendezvényeiről
Előadó: Kőrösi Tamás, alelnök
Előterjesztés az Egyesület honlapjának fejlesztéséről
Előadó: Dr. Szombatfalvy Anna, alelnök
Az SZMSZ egyeztetése
Előadó: Zelei Gábor, egyesületi igazgató
Egyebek

Az Elnökség minden napirendi pontot és előterjesztést elfogadott. Remélhetőleg évvégéig
megújul a honlapunk is. Az SzMSz tárgyalásában is sokat lépett előre az Elnökség.
A következő Elnökségi ülésre szeptember 15-én kerül sor.
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:
11705008-20041982-00000000;

K&H
Bank:
10200830-3231011900000000).
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
ügyvezető igazgató

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

MEGHÍVÓ
17. Európai Bányász - Kohász Napok /14. Szlovákiai Bányavárosok Találkozója,
Selmecbánya 2022. szeptember 7-11.
Szerda, szept. 7.
13.00 – 16.00 – Regisztráció
16.00 – 19.00 – Konferencia. „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése - Az európai
montanisztikai örökség szekció
Csütörtök, szept. 8.
08.00 – 13.00 – Regisztráció
09.00 – 12.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése - Az európai
montanisztikai örökség szekció
14.00 – 18.00 – Kirándulások (Hodrusbánya – Mindenszentek bánya, Bányászati Múzeum
kiállításai Selmecbánya, Pénzverde Körmöcbánya, Bányászati múzeum – András Táró
Körmöcbánya)
13.00 – 17.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése – Raw materials day szekció
17.00 – Mons. Jozef Boltižár elméktáblájának leleplezése a katolikus plébánia épületén
18.00 – 19.00 A 17. EKHT ünnepélyes megnyitása a VEBH zászló felvonása
19.00 – 22.00 Ünnepélyes Szalamander Szakestély
Péntek, szept. 9.
08.00 – 12.00 – Regisztráció
08.00 – 09.30 – A Szlovák bányakamara közgyűlése
09.00 – 12.00 – „Stratégiák és innovációk Szlovákia és a Európai Unió
nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése -szekciók közös
összefoglalója
09.00 – 12.00 – Kirándulások (Szlovák bányászati múzeum kiállításai – Selmecbánya, Szlovák
bányászati levéltár- nyitott napok-Selmecbánya, Potter gépének födje – Újbánya, a Kialudt
tűzhányó földjén – Libetbánya, Úrvölgy – Sandberg összekötő vágat, A réz múzeuma Úrvölgy)
10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér)
13.00 – 14.00 – Selmecbányai önkormányzat ünnepélyes közgyűlése (Szent Katalin templom)
14.00 – 19.00 Ásvány börze (Mikoviny Sámuel szakközépiskola aula – volt Akadémia)
15.00 – 17.00 Országos Szlovák Bányásznap (Szent Katalin templom) kitüntetések átadása,
szakmai személyiségek találkozója, Miniszteri kitüntetéseket a Gazdaságügyi minisztérium
képviselője fogja átadni
17.00 – Arany és ezüst alkímiája (Szent háromság tér)
17.00 – 18.00 – Fogadás
18.00 – 19.00 – A szalamander felvonulás sorakozója
19.00 – 21.00 – Szalamander felvonulás
21.00 – 24.00 – Firekunst I. – Zene és tánc (Szentháromság tér)
Szombat, szept. 10.
08.00 – 10.00 – Regisztráció
09.00 – 16.00 Ásvány börze (Mikoviny Sámuel szakközépiskola aula – volt Akadémia)
10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér)
11.00 – 12.30 – Polgármesteri fogadás (delegációk képviselői) -Kultur központ terme
11.00 – 14.00 – Közös ebéd a résztvevők számára, egyesületek – sátor vagy étterem
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17. európai bányász-kohász napok (17.EKHT)
13.00
–
13.50
–
14. Szlovák bányavárosok találkozója(14.SBMOS)
Ökumenikus
istentisztelet
(plébánia templom)
2022 szeptember 7. - 11. Selmecbánya
14.00 – 14.50 – Koncert – Fúvószenekar (plébánia templom)
14.00 – 15.00 – Felvonulás sorakozója (Akadémia utca a plébánia templomtól a Botanikus
kertig
15.00 – 16.00 – Bányász és kohász egyesületek felvonulása (Plébánia templom -Szentháromság
tér)
16.00 – 17.00 Felvonulók érkezése a Szentháromság térre
Program a bányászok, kohászok és a közönség részére, egyesületi zászlók
ünnepélyes szalagozása, Szent Borbála kitüntetések (szlovák) és más partner egyesületek
kitüntetéseinek az átadása, közös fénykép, a végén közös himnikus ének
17.00 – 18.00 – Firekunst II. – zene és tánc (Szentháromság tér)
18.00 – 21.00 – Jó szerencsét (Szentháromság tér)
Esti kultúrműsor. Fellépnek: szlovák pop opera trio La Gioia Krtíšan folklór
együttes, vendégművészek külföldről
21.00 – a 17.EKHT és a Szlovák bányavárosok 14.találkozójának a befejezése
Vasárnap, szept. 11.
09.00 – 14.00 Kirándulások – Geopark tanösvény vezetővel, Hodrusbánya – Mindenszentek
bánya, Bányászati Múzeum kiállításai Selmecbánya, Pénzverde Körmöcbánya, Bányászati
múzeum – Andrej Táró Körmöcbánya, Potter gépének országa – Újbánya, a Kialudt tűzhányó
földjén – Libetbánya, Úrvölgy – Sandberg összekötő táró Úrvölgy, A réz múzeuma Úrvölgy)
10.30 Hálaadás istentisztelet a „Štiavničan” kórus 50 évfordulója alkalmából (plébánia
templom)

Kitöltött jelentkezőlapot, kérem elküldeni:
e-mail: 17ekht@gmail.com
vagy
postai cím: Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Kammerhofská 20, SK-969 01 Banská Štiavnica
vagy
online registráció: https://forms.gle/AA4ckR9sn1FPxLRZ6

Név / szervezet
Név vezetéknév, titulus
Cím
Telefon
E-mail
Résztvevők száma
Érkezés időpontja

Távozás ideje
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Auto
Közlekedési eszköz (aláhúzni)
Részvétel a konferencián
7.- 9.9.2022 (öszesen 100 személy –
javasoljuk szervezetük képviselőjének
részvételét)
Részvétel az ünnepi megnyitón
8.9.2022 / 18:00
Részvétel az ünnepi szakestéjen
8.9.2022 / 19:00
Részvétel a Salamander felvonuláson
9.9.2022 / 19:00
Részvétel
a
„Bergparade“ felvonuláson
10.9.2022 / 15:00
A felvonuláson (10.9.) résztvesznek
zenekarral, énekkarral?
Szeretnének
fellépni
zenekarral
/énekkarral a felvonuláson kívül ?
Hány zászlóval jönnek
Rövid leírás / Önök bemutatása az
akció moderátorának számára
(terjedelem: 5 – 6 sor)

Autobus

Vonat

Létszám

Létszám
Létszám
Létszám
Létszám

Szakmai kirándulások
Részvétel a csütörtöki 8.9. (14.-18.00) kiránduláson
Szentháromság bánya, Hodruša-Hámre

Létszám
:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Berggericht – kiálítás: A gép amely megváltoztatta a világot (Isaac Potter története)

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Óvár

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Kammerhof

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Skanzen

Létszám:
Körmöci pénzverde, álami válalat, Körmöcbánya

Létszám:
Bányászati múzeum András táró, Körmöcbánya
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Létszám:
Részvétel a pénteki 9.9. (9.-12.00) kiránduláson:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Berggericht – kiálítás: A gép amely megváltoztatta a világot (Isaac Potter története)

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Óvár

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Kammerhof

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Skanzen

Létszám:
Szlovák bányászati levéltár: nyitott nap (szabad belépés)

Létszám:
A Potter gép földje, Újbánya
Potter gép archeológiai kutatásának bemutatása, Potter gép gépházának felfedezet alapjainak
látogatása, Bányász kápolna, Althandel táró, társasági összejövetel egybekötve Újbánya
történelmével és a zvoničkai bányászattal kapcsolatos beszélgetéssel
Létszám:
Egy kialudt vulkán földjén, Libetbánya
Múzeum, ásvány és kőzetkiálítás Libetbánya és környéke
Interaktív edukációs bánya torony – a bányász tanösvény része Libetbányán

Létszám:
Úrvölgy – Sandberg összekötő vágat (Úrvölgy)

Létszám:
A réz múzeuma, Úrvölgy

Létszám:

Részvétel a vasárnapi 11.9. (9.-14.00) kiránduláson:
Gyalogtúrák a Geoparkban idegenvezetővel, Selmecbánya

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Berggericht – kiálítás: A gép amely megváltoztatta a világot (Isaac Potter története)

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Óvár

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Kammerhof

Létszám:
Szlovák bányászati múzeum, Selmecbánya:
Skanzen

Létszám:
Szentháromság bánya, Hodruša-Hámre

Létszám:
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Körmöci pénzverde, álami válalat, Körmöcbánya

Létszám:
Bányászati múzeum András táró, Körmöcbánya

Létszám:
Úrvölgy – Sandberg összekötő vágat (Úrvölgy)

Létszám:
A réz múzeuma, Úrvölgy

Létszám:
Egy kialudt vulkán földjén, Libetbánya
Múzeum, ásvány és kőzetkiálítás Libetbánya és környéke
Interaktív edukációs bánya torony – a bányász tanösvény része Libetbányán

Létszám:
A Potter gép földje, Újbánya
Potter gép archeológiai kutatásának bemutatása, Potter gép gépházának felfedezet alapjainak
látogatása, Bányász kápolna, Althandel táró, társasági összejövetel egybekötve Újbánya
történelmével és a zvoničkai bányászattal kapcsolatos beszélgetéssel

Létszám:

Részvételi díj 8 € tartalmazza:
- részvétel csak a Szlovák bányavárosok és községek 14.találkozóján 10.09.2022
- emléktárgy - regisztrációnál
- 1 x étel és ital (sör vagy nealko)
- szabad belépő a ásványbörzére és a többi kulturális műsorra 10.09.2022 (lista 2.körlevélben)
Részvételi díj 30 € tartalmazza:
- részvétel 07.09 - 11.09.2022)
- emléktárgy és ajándék a regisztrációnál
- 2 x étel és ital (sör vagy nealko)
- szabad részvétel a kiválasztot szakmai kirándulásokon 08.09., 09.09. a 11.09
( az Ön választása szerint a „Szakmai kirándulás“ részben),
- Önök egyesülete képviselőinek részvétele a konferencián (07.-09.09) a szakestéjen (08.09)
- szabad belépő a ásványbörzére és a többi kulturális műsorra 07.09. – 11.9.2022 (lista
2.körlevélben)

Jelentkezése visszaigazolt visszaküldése alapján a regisztrált résztvevőknek
megküldjük a 2. körlevelet, melyhez csatolunk egy számlát a fizetésről Önhöz
rendelt bankszámlaszámmal és változó jellel.
A 2. körlevélben a bejelentett kirándulásokon kívül kórusaik/zenekaraik
fellépésének helyszínét és időpontját is tudatjuk.
KAPCSOLAT
Titkárság: +421 915 573 761
Hétfő - péntek: 10.00 – 15.00

e-mail: 17ekht@gmail.com
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72. Bányásznap a Dorogi medencében 2022
Ünnepi események a 241. évforduló jegyében
09.00 Tokod nagyközség Emlékmű koszorúzás
15.30 Tokod, temető koszorúzás
16.00 Koszorúzás Tokodaltárón a Műv. Háznál
2022. szeptember 1. csütörtök
11.00 Központi ünnepség Salgótarjánban
17.00 Koszorúzás Pilisvörösváron
2022. szeptember 2. péntek 09.00 Dorog, Schmidt Villa kert, Schmidt S. szobor
koszorúzása
14.00 Temetői koszorúzás Dorogon
15.00 BAUMIT Kft. Emlékműnél koszorúzás
15.00 Mogyorósbánya temetői koszorúzás
16.00 Piliscsév Műv. Ház. megemlékezés, koszorúzás
17.00 Koszorúzás Bajóton az Emlékműnél
18.00 Kesztölc koszorúzás az Emlékműnél
2020. szeptember 3. szombat
06.00 Zenés ébresztő Dorogon
09.00 Koszorúzás Dorog, Otthon téren
10.00 Pilisszentiván, koszorúzás
15.00 Pilisszentiván, Emlékműnél megemlékezés
16.00 Koszorúzás a Csolnoki temetőben
17.00 Ünnepség a Csolnoki Bányász Műv. Házban
18.30 Annavölgy koszorúzás, megemlékezés
2020. szeptember 4. vasárnap
16.00 Koszorúzás a Sárisápi temetőben
17.00 Sárisáp, Bányász Emlékműnél koszorúzás
Az ünnepi események mellett, kulturális, sport- és szórakoztató rendezvények, állandó és
kiegészítő programok kerülnek lebonyolításra valamennyi településen.
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk!
Bányász Szakszervezet
2022. augusztus 07. vasárnap
2022. augusztus 30. kedd

Meghívó a Csolnoki Bányásznapra
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Tagtársunk a Mesterségek Ünnepén
A Szent István napi ünnepség sorozatban Budapesten a Várban megnyílt a Mesterségek utcája.
Az eseményen részt vett, kiállított és szokásához híven oktatott K. Kovács József OMBKE
tagtársunk, csolnoki bányász fafaragó művész. A képeket Schmidt István (Csolnok) készítette,
kiválóan visszaadva azt a csodálatos hangulatot, ami az eseményen volt.

Jó szerencsét!
Dr. Korompay Péter

127 éve alapították meg az OMBKE Salgótarjáni Osztályát
Az OMBKE Bányászati Szakosztály Nógrádi Helyi Szervezete ez év szeptember 1.-én kíván
méltón megemlékezni arról, hogy 1895-ben elődeink megalapították az OMBKE Salgótarjáni
Osztályát.
A 125 éve történt esemény megünneplését a pandémia miatt két év óta halasztották. Ebben az
évben a Salgótarján várossá válásának 100 éves ünnepség sorozatához kapcsolódva az országos
bányásznapi ünnepség után, délután egy szakmai napot és szakestet szervez a Helyi Szervezet.
A Salgótarjánban a Múzeum téren du. 15.30-kor kezdődik a szakmai rendezvény a felvezető
műsorral - fúvós térzenével és a Palóc Néptánc Együttes műsorával. Este Szakest.
Jó szerencsét!
Józsa Sándor
a Helyi Szervezet elnöke
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MEGHÍVÓ
Szíves tájékoztatásul küldöm a Várpalotai kiállítás meghívóját.
Korompay Lajos aranyokleveles bányamérnök, bányaigazgató - mai kifejezéssel
vezérigazgató-, 1923-1939-ig töltötte be tisztségét.
Dorogon dr. Schmidt Sándor helyettese, mai kifejezéssel vezérigazgató helyettese volt.
Blazsek Károly bányatechnikus, bányaintéző, bányaüzem vezetője volt. A Várpalotai aknákat
vezette.

Jó szerencsét!

Dr. Korompay Péter
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A Dunai Vasmű papírrelikviái
Időszaki kiállítás a Magyar Papírmúzeumban
A Dunai Vasmű papírrelikviáit láthatja a közönség 2022. szeptember 16-tól november
2-ig a Magyar Papírmúzeumban (Dunaújváros, Hamburger Látogatóközpont, Dunaújváros,
Papírgyári út 42-46.).
A tárlat szinte teljeskörűen tartalmazza a Dunai Vasmű, később Dunaferr üzemtörténeti
dokumentációját, kiadványait, amelyeket többek között, a Dunatáj Kiadói Kft. munkatársai
rendeztek nyomda alá. Ezek sorából kiemelendő a Dunai Vasmű történetének 50 évét átfogó
Krónika. A kiállítás különlegessége Domanovszky Endre Munkás-paraszt szövetség című
freskójának egyik papírra festett részlete, amelyet a Moszkvai Mezőgazdasági Kiállításon is
láthatott a közönség.
A kiállítás plakátjával Pelbárt Jenő múzeumigazgató látható. A fotók a tárlók
berendezésekor készültek.

Kép és szöveg: Szente Tünde
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Dorogi Helyi Szervezet üzemlátogatása Százhalombattán
A mai üzemlátogatásunk nagyon jól sikerült Százhalombattán.
Glevitzky István elnökünk hívott meg bennünket. Nagyon sok érdekes dolgot láttunk és tudtunk
meg a GITA3 Kft. tevékenységeiről.
István a látogatás után meghívott minket egy remek halászlére.
Hazafelé véglegesítettük a bányásznapi koszorúzási beosztásokat.
Köszönjük szépen!

Jó szerencsét!
Raduka Ferenc
titkár
MEGHÍVÓK
Tisztelt Tagtársak!
A mellékletben van a bányásznapi meghívó.
Aki biztosan tudja, hogy vasárnap jön, az nekem jelezze.
A koszorúzásoknál lehetőleg egyenruhában illik megjelenni.
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BÁNYÁSZNAPI MEGHÍVÓ
Gánt Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2022. szeptember 4-én megrendezésre kerülő Bányásznapi megemlékezésére!
Programok
09.00-11.00 Gyermekprogram: „Aranymosás” és tárlatvezetés a Bányamúzeumnál
12.50 koszorúzás a Polgármesteri Hivatal udvarán (Hegyalja utca 25.)
13.10 koszorúzás a Balás Jenő emléktáblánál (Vértes Vendéglő)
13.30 koszorúzás a Keresztnél
14.30-15.40 Bányásznapi műsor a Látogatóközpontnál
Köszöntőt mond Krausz János polgármester
Kitüntető címek átadása
A Gánti Német Nemzetiségi Dalkör műsora Rádl Zoltán vezetésével
A Gánti Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport műsora Krauszné Gróf Zsuzsanna vezetésével
Koszorúzás a Látogatóközpontnál elhelyezett emléktáblánál
16.00 Szentmise a Szent Vendel Templomban

Gánt Község Önkormányzata
8082 Gánt, Hegyalja utca 25.
onkormanyzat@gantfalu.hu
+36 30 585 5992
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Jó szerencsét!
Csurgó Lajos
20/9415336
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MEGHÍVÓ

Emlékfa ültetés a Tatabányai Bányászati és Ipari Skanzenban Monos Rudolf vasdiplomás
bányamérnök ny.igazgató főmérnök emlékének.
Jó szerencsét!
Balogh Csaba
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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

Helyszín
változó
OMBKE székház

„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Központi Bányásznap
Knappentag
–
Selmeci
Szalamander
Bányászatiés
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

Székesfehérvér
OMBKE székház

Időpont
Státusz
folyamatos
minden
hónap
utolsó csütörtök
egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

Salgótarján
Selmecbánya

szeptember 1.
szeptember 7-11.

Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

szeptember 23.

Miskolc
Herceghalom
OMBKE székház
Káloz

október 7-8
november 9-11.
november
november

Kecskemét

november 25.

szeptember 29-30.

egyeztetés
alatt
Budapest

december 9. vagy
10.
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In Memoriam Krampé Pál a. Krampusz

Az Eötvös Lóránd Gépipari technikumban érettségizett, 1961-ben kezdte meg tanulmányait a
Nehézipari Műszaki Egyetemen, a Bányamérnöki karon. 1966-ban végzett, okleveles
olajmérnökként.
Évfolyamtársak voltunk. Mindannyian kollégiumban laktunk, nyolcágyas szobákban.
Éveken keresztül, rengeteg közös élményben volt részünk. Örsi András rábeszélésére a
tájékozódási terepfutásba is belekóstolt Stevével együtt, Mátrafüreden 1964-ben még
versenyen is részt vettek. Együtt látogatták meg lengyel barátaikat Krakkóban 1965-ben a Szent
Borbála napi ünnepségek alkalmával. Szeretett trombitálni, ebből sok problémája adódott,
végül a kollégium pincéjében gyakorolhatott.
Igazi közösségi ember volt, minden huncutságban részt vett. A szája sarkában mindig ott bujkált
egy halvány mosoly.
A Kőolajvezetéképítő Vállalatnál kezdett dolgozni Hajdúszoboszlón. Később a Tigáznál, majd
a Bányaműszaki Felügyelőségen dolgozott. 1998-tól 2001-ig, nyugdijba vonulásáig a MOL
Vecsési Üzemében volt metrológus.
Élete során sokat képezte magát. Gázipari szakmérnöki diplomát szerzett 1977-ben, jogi
továbbképzésen vett részt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1979-ben, Tűzoltó
Tisztképző Iskolát 1982-ben végezte el, 1994-ben Gázvezeték és készülékszerelő mestervizsgát
tett. 1995-ben a Gázkészülék javító és karbantartó tanfolyamot végezte el. Nyugdíjasként
kedvenc időtöltéseinek, a horgászatnak és a kertészkedésnek élt.
2022. augusztus 13-án halt meg, augusztus 29-én lett volna 79 éves.
Mondjunk Neki végső
Jó szerencsét!
Dr. Schall István, a. Steve
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Pecsét István „hazaérkezett”

Mint pár perce már olvashatjuk, Pecsét István hazaérkezett. Sajnos nem úgy ahogy ő és
mi szerettük volna. Mindig gondoltunk erre az esetre is, hiszen nem akármilyen küzdelem
végére tett pontot a könyörtelen halál. Ember el nem tudná képzelni, hogy így, ennyi szenvedést
is el lehet viselni az életért. Én már az út felénél feladtam volna. Meg még sokan közülünk.
Csak emlékeztetek, hogy nagyjából 5 éve lehettünk tanúi István küzdelmének. De nem
csak tanúi voltunk ennek a harcnak, hanem segítettük Őt nagyon sokan ebből a közösségből,
amelynek tagjai a levelemet olvassák. És segítették nagyon sokan mások is, helyi alapítvány,
önkormányzat stb. Vagy említhetem a lakosságot is a városból és a környékéről, akik
jótékonysági koncertet szerveztek a támogatására, és elmentek ezekre a jótékonysági
koncertekre. Nem folytatom, pedig még folytathatnám.
A sajnálatos halál általában lezár egy-egy gyógyíthatatlan betegséget, egy folyamatot.
Az elhunytat végső nyugalomra helyezik, vagy urnáját elhelyezik egy temető urnafalában.
Vagy hazaviszik, hogy holtában is együtt lehessen a szerető családjával, ahogy István is kérte.
Múlt hét csütörtök óta ez a kérése teljesült. Ott van a szobában velük az albérletben.
Mert a család ma már albérletben él. Hiába a sok adakozás, támogatás, István
gyógyíttatása milliókba került. És a szülök és a testvére eladogattak mindent, kölcsönöket
vettek fel. Mint ahogy mi is tennénk, ha a fiúnk csak a Kínába való elutazásban bízna. Melyik
szülő nem tenne meg mindent, hogy kijuthasson, ha úgy érzi ott megmentik az életét? A család
most albérletben él a kölcsönök visszafizetésének szorításában.
Tudom, hogy közösségünket meghatja István küzdelme és az itt maradt család további
sorsa. Én erre a közösségre mindig számíthattam és büszke vagyok rá, hogy részese lehetek.
Én tegnap átutaltam a magam részét. Nem azért, hogy első legyek, hanem hogy
teszteljem a számlaszámot. A visszajelzés megérkezett az alábbi számlaszám (az édesapa
számlája) hiteles, ha valaki erre a számra utal, célba fog érni a pénze. És a legjobb helyre fog
érkezni. A család előre is köszöni szépen.
Számlatulajdonos: Pecsét István
Bankfiók: OTP Bank
Számlaszám: 11773360-02499860-00000000
Közlemény rovat: „Adomány Pecsét István részére”.
A DUOL hasábjain itt olvashatjuk búcsújukat Pecsét Istvántól.
Kedves István, utolsó megszólalásomat hagyományos köszöntésünkkel zárom.
Jó szerencsét! Béke poraidra!
Morvai Tibor
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In Memoriam Harrach Walter
Tisztelt Tagtársak,
Szomorú szívvel tájékoztatom tagtársainkat, hogy Egyesületünk legidősebb tagja, tiszteleti
tagunk, a BKL Kohászat közel 30 éven át volt rovatvezetője, Harrach Walter augusztus 19.-én
elhagyott mindnyájunkat!
Búcsúztatása várhatóan szeptember második felében Budán kerül sor.
Jó Szerencsét!
Hajnal János fémkohász

Az OMBKE Kő-, Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport
tájékoztatója VIII/2022
Tisztelt Tagtársak!
Mellékelten küldjük 2022. évi VIII. Hírlevelünket.
Jó szerencsét!
Szakcsoport vezetősége

FÖCIK Hírek

Megjelent a Földtani Közlöny 152/2 füzete, olvassa online!
Tisztelt Olvasóink!
200 éve született a magyarországi földtani kutatás egyik legmeghatározóbb alakja, a
paleontológus Hantken Miksa. Mind a Földtani Intézet, mind az Őslénytani Tanszék életében
mérföldkő volt az ő munkássága az első igazgató, az első tanszékvezető személyében. Hantken
Miksa kimagasló tudományos tevékenysége, valamint annak máig tartó hatása azóta is
inspirálja a hazai földtani, azon belül az őslénytani kutatásokat.
Neki állított emléket a Magyarhoni Földtani Társulat 2021. szeptember 22-én tartott, Hantken
Miksa 200: A magyar őslénytani kutatások legújabb eredményei népszerű
köntösben című előadóülése, amelyen életéhez és munkásságához szorosan kapcsolódó
előadások, valamint számos olyan szakmai összefoglaló is, amely szellemében és előremutató
mivoltában kötődött a hantkeni örökséghez. A Földtani Közlöny jelen kötete a szakmai nap
egyes előadásaihoz kapcsolódó cikkeket tartalmazza.
Palotás Klára vendégszerkesztő
Elnöki megnyitó: M. Tóth Tivadar https://bit.ly/3pxMk1h
A Magyarhoni Földtani Társulat 2021. évi tevékenysége:
https://bit.ly/3c7TCpu

Babinszki

Edit
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Előszó a Hantken Miksa 200 előadóülés cikkgyűjteményéhez: Palotás Klára
https://bit.ly/3AECDEV
Hantken
Miksa,
a
Földtani
Intézet
igazgatója:
Brezsnyánszky
Károly
https://bit.ly/3QDXcH6
Hantken Miksa hagyatéka: Görög Ágnes, Szinger Balázs, Szentesi Zoltán
https://bit.ly/3PDV8xp
Hantken Miksa és a magyarországi jura ammonitesz-kutatások kezdetei: Galácz András
https://bit.ly/3AE7Bgs
Müller Pál badeni Decapoda-gyűjteménye a Magyar Természettudományi Múzeumban:
Dulai Alfréd, Martús Hyzny https://bit.ly/3PF0k3W
Pannóniai klinotémák időrétegtana: Magyar Imre https://bit.ly/3pAepFy
A köztünk élő Hantken: Görög Ágnes, Szente István, Szentesi Zoltán
https://bit.ly/3QVWVPt
Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések: Cserny Tibor
https://bit.ly/3dECyI1
A Magyarhoni Földtani Társulat 2021. évi rendezvényei: Krivánné Horváth Ágnes
https://bit.ly/3PD9AFR
Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó,
vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények
kéziratát.
A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Miskolci Egyetem Hírei

Nemzetközi elismerés PhD hallgatóinknak
Idén 90. alkalommal rendezték meg a PDAC konferenciát, mely az egyik legrangosabb
konferencia a nyersanyag kutatás/kitermelés és bányászat terén. Az esemény hibrid
módon zajlott: 2022. június 13-15. között Torontó (Kanada) adott otthont a jelenléti
résznek, míg 2022. június 28-29. között zajlott le az online része a konferenciának.
Három hallgatónk online módon, poszterrel vett részt a konferencián:
• Leskóné Majoros Lívia: „Comparison of critical mineral and element content of black
schists fom NE-Hungary”
• Balassa Csilla: „HFSE enrichment in Bükk Mts., NE-Hungary – Geochemistry and
mineral composition”
• Mohamed Badawi: „Structural evaluation and mapping of hydrothermal alteration in
the Fatira-Abu Zawal area of the Eastern Desert, Egypt”
A konferencián részt vett hallgatók absztraktjai itt , a hivatalos eredmények itt érhetőek el.
Leskóné Majoros Lívia és Balassa Csilla munkájukkal a PhD kategóriában holtversenyben a
második helyezést érték el. Szívből gratulálunk nekik!
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Dr. Havasi István kitüntetése
Kedves Tagtársaim!
A Műszaki Földtudományi Kar honlapján találtam a FB-on az alábbi képet és tudósítást:

Augusztus 20-a alkalmából MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat)
kitüntetésben részesült DR. HAVASI ISTVÁN bányamérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kara Geofizikai és Térinformatikai Intézetének igazgatója, a Geodéziai és
Bányaméréstani Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.
Kitüntetését a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárától, Vitályos Esztertől és
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól vette át.
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!
Eddig a közlemény, én azért hozzátennék még valamit. Havasi Tanár Úrral évtizedek óta
dolgozom együtt az OMBKE-ben. Évekig hordtuk együtt a hallgatókat Selmecre a
Szalamanderre, idővel az én terhelhetőségem csökkent, így elmaradtam, de nagyon jó társ volt
ezeken a kiruccanásokon is. Ahogy szokták mondani, igazi jó cimbora.
Emlékezetes számomra, amikor hárman mentünk a falumba Rózsaszentmártonba
Bányásznapra, István vezetett, mi meg Debreczeni Ákos Tanár Úrral az utasok voltunk. Elég
nagy beszélgetésbe voltunk merülve, így aztán először Gyöngyösnél felejtettünk el lemenni az
autópályáról. Aztán Hortnál is ez volt a helyzet. Ekkor mondtam, hogy a 21-es útnál már le
kellene menni (ez visz Salgótarjánba) mert ha ezt is elszúrjuk nem leszünk könnyű helyzetben.
Na, bocsánat a kis kitérőért. István, még egyszer szívből gratulálok mindannyiunk nevében.
Nagyon örülünk a kitüntetésednek.
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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Szakmai szervezet életéből
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) folytatta „A hogyan tovább
Magyarország az EU-ban a globális világban” c. konferencia-előadás-vitasorozat folytatását.
Előadások:
2021. december 20 án „A magyar gazdaság és államháztartás a 2021.év végén, jövő évi
kilátások” címen.
Prof. Dr. Kovács Árpád a Költségvetési tanács elnöke
Gazdaági helyzetkép – Covid után, Covid előtt? Válságkezelés és újraindítás.
Dr. Parragh Blanka a Monetáris Tanács tagja, az MNB elnökhelyettese
Makrogazdasági helyzetkép és kilátások.
Felkért hozzászólók:
Prof. Dr. habil. Lazányi Kornélia, Óbudai Egyetem.
Galambos Tamás a HILAL CENTRAL EUROPA Kft ügyvezetője.
Dr.Pokó Diána ügyvéd.
2022. március 24-én „A digtláis világ kihívásai a XXI. században” című konferencián hét
előadás hangzott el.
Mindkét konferenciáról készített videó-felvétel és az előadások prezentációi megtekinthetők a
Szövetség www.gttsz.hu honlapján.
Dr. Horn János
A GTTSZ 2022-évi „Együttműködési keret-megállapodásai”
A GTTSZ az alábbi keret megállapodási szerződést kötött az első félévben:
• Debreceni Egyetem
• Miskolci Egyetem
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Horn János
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Energetikai hírek
Változás a Paks II. vezetésében
Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Alekszej Lihacsov-val, a
ROSZATOM vezérigazgatójával és tájékoztatta többek között arról, hogy szeptember 1-jével
kinevezték a PAKS II. új vezérigazgatójának Jákl Gergely közgazdászt, az EXIMBANK
korábbi vezérigazgatóját.
Dr. Horn János

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a Paks II. új blokkok létesítési engedélyét
Az OAH 2022. augusztus 25-én kiadta a Paks II. 5. és 6. blokkjának létesítési engedélyét.
A 2020. júniusában beadott mintegy 400.000 oldalas engedélyezési dokumentummal együtt a
projekt már több mint 600 engedéllyel rendelkezik.
Forrás: Paks II. honlap
Dr. Horn János
Oroszország augusztus 31-től három napra teljesen leállítja az Északi Áramlatot
Oroszország azt tervezi, hogy augusztus 31. és szeptember 2. között három napra lezárja az
Északi Áramlat gázvezetéket, ami további feszültséget okoz az európai gázpiacon.
A Balti-tenger partján lévő Portovaja kompresszorállomás egyetlen működő
kompresszoregységét, amely az Északi Áramlat gázáramát kezeli, lezárják, hogy a Gazprom és
a német Siemens, az egység gyártója szakemberei közös karbantartást végezzenek. A
karbantartás befejezését követően a gázáramlás visszaáll a jelenlegi napi 33 millió köbméteres
szintre, ami az Északi Áramlat évi 55 milliárd köbméteres teljes kapacitásának alig több mint
20%-át teszi ki.
Az Északi Áramlat kapacitása június közepe óta korlátozott, amikor a Gazprom kezdetben évi
67 millió köbméterre csökkentette az áramlást, a Siemens gázturbina berendezésének
meghibásodására hivatkozva a nyugati szankciók miatt. Különösen az egyik turbina rekedt egy
ideig Kanadában, ahol javítás alatt állt, amíg a kanadai hatóságok felmentést nem adtak, hogy
visszatérhessen Oroszországba. A turbina azonban továbbra is egy német kikötőben rekedt, és
a Gazprom azt állítja, hogy a nyugati szankciókkal kapcsolatban további biztosítékokra van
szüksége ahhoz, hogy a turbinát Oroszországba szállítsák és újra üzembe helyezzék
Portovajában. A német kormány azonban ezt vitatja, azt állítva, hogy a Gazprom szándékosan
húzza az időt a visszaszállítással kapcsolatban.
A német kormány megfogadta, hogy 2024 közepére megszünteti az orosz gázimporttól való
függőségét, és ennek érdekében egy sor LNG-importterminál építését tervezi. Ez jelentős
fordulatot jelent a német politikában, hiszen alig néhány héttel Moszkva ukrajnai inváziója előtt
a kormány még támogatta az Északi Áramlat 2 projektet, amely további évi 55 milliárd
köbméter gázszállítást biztosított volna Németország számára.
A téli súlyos gázhiány veszélyével szembesülve azonban egyes német politikusok ismét az
Északi Áramlat-2 projekt befagyasztásának feloldását követelik. Legutóbb Wolfgang Kubicki,
a Bundestag alelnöke tette ezt augusztus 19-én, aki szerint a projektet azért kell folytatni, hogy
a gázvezeték működhessen, hogy „az embereknek ne kelljen megfagyniuk télen, és hogy
iparunk ne szenvedjen súlyos károkat”.
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Az Északi Áramlat 2 fizikailag készen áll a működésre, de a gáz kereskedelmi célú
áramoltatásához még tanúsítványra van szükség. Olaf Scholz német kancellár február 22-én a
tanúsítási folyamat leállítására szólított fel, miután Oroszország hivatalosan is elismerte a
szakadár kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk régiók függetlenségét, és mindössze két nappal
azelőtt, hogy Moszkva teljes körű támadást indított Ukrajna ellen.
Kubicki, aki a Christian Lindner pénzügyminiszter vezette Szabad Demokraták Pártjának
(FDP) tagja, a német kormánykoalíció három pártjának egyike, azt mondta, hogy a vezetéket
„a lehető leghamarabb” aktiválni kell, hogy a tél előtt feltöltsék a gáztárolókat. Szerinte „nincs
ésszerű ok arra, hogy ne nyissuk meg az Északi Áramlat-2-t”, mivel Németország már most is
kap orosz gázszállítást az Északi Áramlatból, és „az Északi Áramlat-2-ből származó gáz nem
erkölcstelenebb, mint az Északi Áramlatból. Ez csak egy másik cső”.
Hozzászólása azonban több más FDP-s képviselő részéről is kritikát váltott ki, köztük MarieAgnes Strack Zimmermann, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke részéről, aki erre
reagálva azt mondta: „Az Északi Áramlat 2 halott”. Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter is
visszavágott, és arra figyelmeztetett, hogy „az orosz gázfüggőség öl”. Úgy tűnik azonban, hogy
nézeteit a német választók nagy része nem osztja. A Forsa felmérése szerint, amelyről a Der
Spiegel múlt héten számolt be, a németek kétharmadának nem okozna gondot, ha az ország az
Északi Áramlat 2-től kapna gázt.
A német gáztárolók jelenleg viszonylag jól megtelnek, augusztus 20-án a kapacitás 78,9%-át
tették ki, de az energiaimport magas költségei számos német energiaszolgáltatót a csőd szélére
sodornak, ami azt jelenti, hogy a kormánynak esetleg be kell avatkoznia és további
mentőcsomagokat kell felajánlania, ahogyan azt az Uniper esetében tette az év elején.
Newsbase, 2022.08.22.
Zelei Gábor

Egy bányász falú és svábjai
A II. Világháborút követően Románia, Csehszlovákia (Tisso Szlovákiája okán) és
Szovjetunióhoz került Kárpátalja „jóvátétel” címen magyar- és német ajkú állampolgáraival
fizetett, kényszermunkára ítélt emberekkel, akik közül azt kevesen élték túl. A Huszt melletti
Visk község lakói közül a két világháborúban haltak meg annyian, mint a „béke” népirtásában.
A Párizsi Békeszerződés Magyarországot kötelezte arra, hogy mintegy kétszázezernyi svábot
telepítsenek ki, adják át a két Németország valamelyikének.
Vannak közismert történetek, mint pl. a budaörsi sváboké, akik miután bevagonírozták őket, a
magyar zászlót kitűzték egy vagon ajtajára. Ahogy a vonat kigördült a pályaudvarról, a magyar
himnuszt énekelték. A rendszerváltást követően leszármazottaik meg jöttek vissza, ipari- és
kereskedelmi befektetéseikkel támogatták egykor volt hazájukat.
Nekem is van egy sváb történetem. A Vértes aljának falvai is sváb települések voltak, köztük
Gánt, a hazai bauxitbányászat egykori fellegvára. Ott mesélték nekem, hogy amikor a 30-as
évek végén, negyvenesek elején összeírást tartottak, akkor volt kérdés az anyanyelvre, meg a
nemzetiségre külön. A szegény sváb nem tudta, hogy mit mondjon, ő egyszerűen magyar sváb
volt. Otthon még németül beszéltek, a közéletben meg a bányában is ki így ki úgy, mindenki
értette a másik nyelvét. De ha a kölyök rosszalkodott, akkor otthon már magyarul fenyítették.
Állítólag, - ahogy mesélték nekem - ez hatásosabb volt. A kocsma nyelve az német volt, a kártya
partiké még évtizedek multán is szigorúan az. Az összeírásnál volt, aki beíratta nemzetiségére,
hogy német, anyanyelve német. A másik, esetleg ennek éppen az édes testvére, meg azt, hogy
nemzetisége magyar, anyanyelve német.
Jött a kitelepítés, elővették ezeket az összeírási adatokat. Aki nemzetiségének magyart íratott,
az maradhatott, aki meg németet, azt vitték el. Így még családok is szétszakadhattak.
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Gánt nem felejtett. Sem a dicsőséges bányász múltját, sem az egykoron elűzötteket. A
szeptemberi bányász napon és a decemberi Szt. Borbála (bányászok védőszentje) napon is
rendre otthont ad ünnepelni, megemlékezni az egykori, hazai bauxitbányászathoz kötődő
kollegák számára. Ünnepi műsorral fogadja vendégeit. Vannak egykori dicső múltról emlékező
beszédek, meg ünnepi műsor, népviseletbe öltözött sváb táncosok bemutatójával, kórussal.
A kitelepítés 60-dik évfordulójára 2006-ben emlékművet állítottak. Az avatásra egy
autóbusznyi látogató jött, akik gyermekként hagyták el szülőfalujukat, de lehettek köztük csak
egyszerű leszármazottak is. Ők, akik jólétben, szabadságban élhették életüket nem feledték,
valahol ott a Lajtán túl van egy kis falu, erdővel borított lankás hegyek árnyékában, ahol
születtek, ahol először ültek iskolapadba, ahol csapatokba verődve rúgták a rongylabdát,
ahonnan aztán mocskosan hazatérve kapták otthon a szigorú nevelést. Egy életen keresztül
vágytak és járnak is oda vissza egyszerű egykor volt otthonukba. Úgy mesélték nekem, hozzák
a virágot az emlékezet oltárára, sírnak és nevetnek, ölelgetik egymást és a falu ismeretlen lakóit.
És boldogok, itt Gánton, a Vértes aljában.
Mert Gánt mindenkit hazavár, az nekik az otthon, a haza és a vár.
Van még egy korhadó fakereszt a főút menti domb tetején. Ezt 2017-ben Pataki Attila, az
egykoron volt hazai bauxitbányászat geológusa felújítatta, két emléktáblával kiegészítve. Az
egyiket a hős bányászoknak, a másikat az elűzötteknek szentelték. A kereszt aljába
bányásznapokon elindul a tömeg, viszik az emlékezés koszorúit, virágjait, a bányászok és a
kitelepítettek részére egyaránt.
Néhány évvel ezelőtt Gánton egy bányásznap alkalmából, mint rendszeresen, ünnepség volt.
Az asszonyok egy csoportja fölvette a sváb népviseletet, hajukat copfba fonva feltekerték körbe
a fejük tetejére és énekelték dalaikat.
A katolikus templomban ünnepi szentmise volt. A szertartás végén énekeltük a bányász
himnuszt, a magyar himnuszt, a sváb díszbe öltözött asszonyok meg a magyarországi svábok
himnuszát. Legvégül felcsendült a magyarok nagyasszonyához, Máriához szóló könyörgő
ének. Amikor láttam és hallottam, hogy a sváb asszonyok, milyen őszinte átéléssel éneklik:
„Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk…”
akkor már könnyimmel küszködve borultam az imapadra.
Itt vannak körülöttünk a melldöngető, fennhéjázó magyarkodó „magyarok”. Nekem meg
Európa egyik leggazdagabb országából hazatért, a könnyes szemmel az emlékműre boruló
egykori egyszerű sváb bányász fia a magyar, meg aki énekszóval imádkozik templomban
Máriához, hogy „Magyarországról édes hazámról ne feledkezzél meg, szegény magyarokról”.
Hiába, magyarnak lenni nem vér- vagy név kérdése, magyarnak lenni egy sors, melyet a hazai
svábjaink büszkén vállaltak, akik Magyarországról, édes hazájukról nem feledkeztek meg.
Ezért született ez az írás.

Komlóssy György
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KÖNYVISMERTETÉS
AKNATORONY, BÁNYALÓ, SZÉNLAPÁT ÉS ALTÁRÓ
Bányászatról gyerekeknek

Megjelent a gyerekeknek szóló könyvsorozatom (amelyben korábban a népi építészetről és a
szakrális építészetről írtam a gyerekeknek) harmadik darabja, az "AKNATORONY,
BÁNYALÓ, SZÉNLAPÁT ÉS ALTÁRÓ - Bányászatról gyerekeknek" című könyvem.
Hazánkban még nem jelent meg könyv a gyerekeknek a bányászatról, külföldön, német és angol
nyelven is csak néhány alkalommal. Ez utóbbi - ha jól tudom - az 1940-es évek második
felében...
A TERC Kiadónál, ahol lehet kedvezménnyel megvásárolni.
Jó szerencsét!
Mednyánszky Miklós
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Még egy nyugállományú olajmérnök füstölgése, ne legyen igazam
A hazai gáztermelés évenkénti 500 millió köbméterrel történő növelését jelentették be. A
Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közleménye szerint a Corvinus projektet kiemelt
beruházássá nyilvánították, és így gyorsított hatósági engedélyezés mellett az első kút 2023
januárjáig termelésbe állhat.
A sajtóban nem található egyetlen szakmai információ sem a korábban felfedezett
előfordulásról. A projektet vegyesvállalati konstrukcióban tervezi kivitelezni az MVM egy
leányvállalata, az MVM CEEnergy Zrt. és egy bizonyos Horizont General LLC.
Az interneten található információk szerint a hazai nem hagyományos gázelőfordulások
kutatása eddig nem eredményezett gazdaságosan kitermelhető földgázkészletet.
A következő rövid összeállításban – az interneten található szakmai információk alapján –
becslést végeztem a projekt várható eredményeire.
Nyékpuszta (Sarkad I. bányatelek)
A paleozoos korú kőzetekre települt, önmagára feltolt miocén sziliciklasztos összletet, az ún.
nyékpusztai szerkezetet – a Komádi és a Sarkadkeresztúri magaslatok közötti keskeny árokban
– két mélyfúrás tárta fel. A perspektivikus miocén gyűrt törmelékes összlet gázszaturációja
jelentős, azonban kőzetfizikai jellemzői gyengék, kb. 4000 m mélységig 300–350 m
vastagságban feltételezik jelenlétét. A feltárt Nyékpuszta–1 telep alsó-badeni nem
hagyományos halmaztelep, tömött homokkő tároló, mely jelentős másodlagos porozitást
szerzett a badeniben. Felfedező fúrása a 2009-ben mélyített HHE.Nyékpuszta–1. Az
előfordulás területe 7,2 km2. Tároló kőzete aleuritos homokkő. A nem hagyományos
szabadgáz-előfordulás etázsmagassága 290 méter. A földgáz éghető része 95,5%, fűtő-értéke
38,2 MJ/m3. Metántartalma 81,6%, szén-dioxid-tartalma 4,3%, nitrogéntartalma 0,2%. A tároló
átlagos porozitása 11%, víz-szaturáció 46%, átlagos permeabilitás 0,29 mD, kezdeti
telepnyomása 77,8 Mpa, a telephőmérséklet 180,8 °C. A Nyékpuszta–2 fúrásban 3610 m-től
kezdődik a miocén összlet, a gázzal telített miocén rétegek kb. 3900 m-es mélységig terjednek.
A lefúrt kutak kivizsgálásának eredményéről nincs elérhető információ.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szolnoki bányakapitánysága által 2012-ben kiadott
„Sarkad-I.-szénhidrogén” védnevű bányatelek megállapítása szerint a bányászati jogosultság a
megjelölt koordináták alatti térben, az alaplap és fedlap által meghatározott mélységben, a
Tufit-1,-2 védnévvel nyilvántartott, konvencionális eljárással termeltethető és Nyékpuszta-1,-2
védnévvel nyilvántartott, nem konvencionális eljárással termeltethető szénhidrogén telepekre
vonatkozik. A Tufit-1,-2 védnevű telepek a kutatófúrások közben vett furadék mintavétel, és a
fúrások során tapasztalt szénhidrogén indikáció alapján feltételezett szénhidrogén tárolók.
A bányatelekkel lefedett hagyományos, és nem hagyományos gázmezők szénhidrogén
telepeinek folyamatos termelési célra történő igénybevételének feltétele a hidrodinamikai
egységekre kidolgozott - szükség esetén próbatermelési terv alapján történő,
próbatermeltetési adatokkal alátámasztott - a bányavállalkozó által elfogadott, és a
Bányakapitányság részére tájékoztatásul megküldött művelési terv megléte.
A fentiek szerint a felfedezett gázmezőben lefúrt kutakon rétegvizsgálatokat, rétegrepesztést
nem végeztek (vagy nincs közzétett eredmény), tehát a kutak várható gáztermelésére
vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
Az interneten elérhető szakmai cikkek alapján a legeredményesebb – nem hagyományos
gáztelepet - termelő kút a Beru-4-es jelű kút. A kút Derecskei-árok elnevezésű területen
található, ahol a MOL Nyrt. 2005 és 2011 között 5 kutatófúrást (Beru–1,–2,–3,–4,–6) mélyített
Derecske–Berettyóújfalu–Földes térségében a nagy mélységű (>3000 m) és nagy vastagságú
alsó- és középső-miocén rétegek megismerése és földgáz feltárása érdekében.
A kezdeti (rétegserkentés nélküli) teszt eredmények a Beru–1 kútban a kis hozam mellett gyors
nyomásesést mutattak, és az ún. tömött homokköves gáztároló (tight gas) jelenlétére utaltak,
amelyből a termelés rétegserkentés nélkül nem gazdaságos. Az ezt követően mélyült Beru–
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4 fúrásban 2011-ben hidraulikus repesztést hajtottak végre összesen három zónában. 2012-ben
a Beru–4 kutat termelésre kiképezték, és megkezdődött a visszatermeltetés–rétegvizsgálat–
termeltetés, amelynek tapasztalatait a következő ábra mutatja be.

Az eredmények alapján a kút kezdeti gázhozama 50-60 ezer m3/nap volt, amely 200 nap
termelés után 20 ezer m3/nap alá csökkent, az állandósulni látszó kúthozam 10 ezer m3/napot
sem éri el. A kút 900 nap alatt mintegy 14 millió m3 gázt termelt ki, így az átlagos hozam
15 ezer m3/nap volt. A hosszabb távon szerzett tapasztalatok alapján az időbeli profil a nem
hagyományos tárolókra jellemzőnek mondható, a rétegvizsgálat megkezdését követően
mintegy nyolc hónap alatt a kezdeti, kútfejen 520 bar nyomásról 100 bar alá, a hozam pedig a
kezdetinek mintegy negyedére esett. A nem hagyományos tárolók termelésének ezen első
szakasza tekinthető a legértékesebbnek, ekkor kapjuk a legjobb hozamokat. A beállt
paraméterek mellett a kút hosszú évekig képes termelni. Ez a mi esetünkben 6–10 ezer
m3/nap között ingadozó gázmennyiséget jelent mintegy 60 bar kútfej nyomás mellett. A
kút jelenlegi állapotáról nincs információ.
A fenti információk ismeretében becslést végeztem a nyékpusztai előfordulás várható
eredményeire.
A Corvinus projekt célja a hazai gáztermelés jelentős mértékű növelése.
A nem hagyományos gázmezők termelési tapasztalatai szerint a – sikeres rétegrepesztési
művelet elvégzése után 60-80 ezer m3/nap kezdeti gázhozam becsülhető, amely gyorsan
lecsökken, 20-30 ezer m3/nap értékre. A következő ábra mutatja, hogy ilyen feltételezés
mellett jelentős éves gáztermeléshez (200-400 millió m3/év) 15-25 db folyamatosan termelő
gázkút szükséges. Ennek megvalósításához jelentős számú fúróberendezés és idő és pénz
szükséges.
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Nagy biztonsággal megállapítható, hogy jelentős éves gázmennyiség kitermelése ebből az
előfordulásból nem valósítható meg.
A fenti megállapítást erősíti meg a következő ábra. A becslésemnél 3-5 milliárd Ft befektetés
szükséges egy kiképzett, rétegrepesztett, termelésre alkalmas gázkút létesítéséhez. Az olajipari
gyakorlat szerint elvárható követelmény, hogy a kút bekerülési költsége 3 év alatt megtérüljön.

Az ábra szerint, a jelenlegi világpiaci gázárak alapján feltételezhető profittartományban, 5-10
ezer m3/nap gáztermelés szükséges a megtérüléshez 3 éven keresztül. Feltételezhető, hogy
ennek van reális megvalósítási esélye, de ~50 db folyamatosan termelő gáztermelő kút is
csak közel 200 millió m3 gázt tud kitermelni egy évben.
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Évi 500 millió köbméter gáz kitermeléséhez szükséges feltételek
Realista becslés
A nem hagyományos földgáztermelés eddigi tapasztalatai szerint kedvező esetben az
feltételezhető, hogy a meglévő nyékpusztai kút kiképzésével (ha alkalmas arra) és sikeres
rétegrepesztése után a következő ábra szerinti termelés valósítható meg.

Ilyen kúthozamok feltételezésével a mező várható termelése az alábbiak szerint alakulhat.
Év
Kútfúrás (db)
Termelő kútszám (db)
Termelés (Mm3/év)

1
15
0
0

2
3
4
5
6
15 15 15 15 15
15 30 45 60 75
228 339 394 447 500

Elképzelhető megoldás, hogy a hozam csökkenését követően a termelés 4. és 7. évében
megismétlik a rétegrepesztést a kúton, új rétegszakasz megnyitása után.
Ekkor a következőek szerint alakulhat a mező termelése.
Év
Kútfúrás (db)
Termelő kútszám (db)
Termelés (Mm3/év)

1
2
3
4
5
6
10 10 10 10 10 10
0 10 20 30 40 50
0 156 231 269 424 500

Lényeges eltérés, hogy ebben az estben csak 10 db kút létesítése szükséges évente.
Optimista becslés
Optimista feltételezés esetén a következő ábra szerinti termelés valósítható meg a sikeres
rétegrepesztés esetében a termelés első 3 évében.
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A harmadik évet követően a kút 10 em3/nap hozammal tud termelni még 7 éven keresztül
folyamatosan. Ilyen feltétel mellett a mező termelése a következő táblázat szerint alakulhat.
Évi 10 db kút fúrásával és kiképzésével már a hatodik évben megvalósítható a kívánt termelési
szint.
Év
Kútfúrás (db)
Termelő kútszám (db)
Termelés (Mm3/év)

1
2
3
4
5
6
10 10 10 10 10 10
0
10 20 30 40 50
0 285 386 427 464 500

Véleményem szerint a jelenleg rendelkezésre álló fúróberendezés kapacitás, a kezdeti pénzügyi
fedezet korlátai miatt egyik változat sem valósítható meg. 10-15 kút lefúrása és rétegrepesztése
nagyságrendileg 50 Milliárd forint kezdeti befektetést igényelne. A geológiai és műszaki
kockázat, a nem hagyományos gázelőfordulások kutatásának eddigi eredményei alapján,
nagyon magasnak mondható, amely nagymértékben befolyásolja a projekt eredményét és
gazdasági megítélését.
Összefoglalva
Szakmai tapasztalatom alapján - a jelenleg rendelkezésemre álló információk birtokában
- az a véleményem, hogy a hazai gáztermelés, a nem hagyományos nyékpusztai előfordulás
termelésbe állítása révén, jelentősen nem növelhető 2-3 év alatt.
Trömböczki Sándor
Olajmérnök, rezervoármérnök
Felhasznált hivatkozások:
http://www.matud.iif.hu/2015/11/04.htm
https://docplayer.hu/21165222-Magyar-banyaszati-es-foldtani-hivatal-szolnoki-banyakapitanysag.html
http://www.panlng.eu/wp-content/uploads/2016/06/1_8_PAN-LNG_hazai_gazforras.pdf
https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/4358/4064
https://www.researchgate.net/publication/329144484_6_Nem_hagyomanyos_szenhidrogen-elofordulasok
https://epa.oszk.hu/00600/00691/00146/pdf/EPA00691_mtud_2015_11_1295-1303.pdf
http://www.mekh.hu/download/3/20/60000/szenhidrogenek_magyarorszagon.pdf
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Volt egyszer egy Egyetemi Silány Kínpad
Az 1960-as és 70-es évek az amatőr színházi mozgalom megújulását, felvirágozását hozta
Magyarországon. „Az országban több ezer, Budapesten több száz amatőr színjátszó együttes
dolgozik” – írta 1970-ben Mészáros Tamás. „Fenntartó szerveik szerint az alábbi csoportokra
oszthatók: egyetemi-főiskolai, középiskolai, szakszervezeti, üzemi, tanácsi együttesek. Ez a
felosztás nemcsak adminisztratív, hanem színvonalbeli különbségeket is jelöl.” A legmagasabb
színvonalat ekkoriban az egyetemi színjátszók képviselték, sőt a megújulást is az ő munkájuk
jelentette. Szinte egy időben indult két kiemelkedő egyetemi együttes: 1960-ban Szegeden a
József Attila Tudományegyetem Egyetemi Színpada, 1961-ben Budapesten az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Universitas együttese, amely az Egyetemi Színpadon működött.
A Nehézipari Műszaki Egyetemen (NME) ezekben az években az egyetem kulturális életének
irányítását, koordinálását az Egyetemi Kulturális Bizottság végezte. Ennek vezetője a rektor
által megbízott professzor, tagjai egyetemi oktatók, továbbá az egyetemi KISZ-bizottság és az
egyes évfolyamok kultúrfelelősei voltak. Titkára Kovács Mária volt, akit a diákok csak „Kultur
Maris”-nak hívtak.
A NME Irodalmi Színpadát 1965-ben alapították, többek között Bod Andor, Trömbőczky Péter
(akkor olajmérnök hallgató) és még néhányan. Az első nem miskolci fellépésük 1966-ban
Szegeden történt.

Még 1966-ban nevet változtattak. Eredetileg az Arkagyij Rajkin vezette Leningrádi Miniatűr
Színház után „Hejőgrádi Miniatűr Kínház” nevet választották. Azonban a Kulturális Bizottság
– a Marxizmus – Leninizmus Tanszék utasítására – ezt nem engedélyezte. Majd azt követően a
Budapesti Vidám Színpad analógiájára „Egyetemi Silány Kínpad” nevet vették fel.
Tanárvezetője az első időszakban Nemesné S. Katalin (Marxizmus – Leninizmus Tanszék),
diákvezetője Csanádi Pál bányaművelőmérnök hallgató volt. Később Meggyes Tamás
okleveles olajmérnök (Áramlástan Tanszék) lett a tanárvezető, a diákvezető pedig Molnár
István gépészmérnök hallgató lett.
A hatvanas-hetvenes években a műszaki egyetem sokrétű önképzőköréből nőtt ki az Egyetemi
Silány Kínpad, a humorszínpad. Számos műszaki beállítottságú fiatal az irodalom, a zene, a
képzőművészet, a film világába kalandozott. Itt próbálta leengedni az egymást követő vizsgák,
szigorlatok során felgyülemlett feszültség gőzét. Jeleneteket, dalszövegeket írtak, zenét
szereztek, de ők készítették el a jelmezeket és a díszleteket is. Az akkori egyetemi viszonyok,
tanárok kifigurázása mellett az egyetemi keretek közé átírásra került például a Bánk Bán, a
Toldi, a Foxi-Maxi kalandjai, a televízióból ismert Inci-Finci és Kandúr Bandi harca. A két
egeret (Inci és Finci) a Garamvári ikrek (Mária és Katalin), geológusmérnök hallgatók tökéletes
hűséggel alakították. A többiek alakítása is fergeteges volt, nem is akármilyen szinten. Sorra
nyerték meg az egyetemi színpadok nagy megmérettetéseit. Az I. Országos Egyetemi és
Főiskolai Színjátszó Fesztiválon 1968-ban az I. díjat (fődíjat) nyerték el. Olyan együtteseket
előztek meg, mint a Szegedi Egyetemi Színpad és az Universitas Együttes, ahol Fodor Tamás
és Jordán Tamás volt a vezető amatőr színész. A zsűritagok közt volt Komlós János is, az akkori
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Mikroszkóp Színpad vezetője, aki tele szájjal röhögött a diákkabaré előadásán. Meghívta a
társulatot, hogy látogasson el az ő színházába. A meghívást a társulat elfogadta és kellemes
órákat töltött el a színházban, beszélgetve a diákszínjátszás, a kabaré és a humor, mint műfaj,
fontosságáról. Az első díjjal járó pénzösszeget a társulat nem osztotta szét egymás között,
hanem együtt elszórakozták az akkor újonnan megnyílt (1967) Budapest Körszálló bárjában.

A NME-en félévenként tartottak új bemutatót a 6-os kollégium színháztermében, amit
maximum négyszer ismételtek meg és Gólya-bálakon is felléptek. Az előadásokat szívesen
látogatták az egyetem oktatói, professzorai is, akik néha a térdüket verték a nevetéstől. Felléptek
még különböző egyetemeken, főiskolákon: Budapest (Stoczek Anna úti kollégium), Budapest
(Várban lévő kollégium), Veszprém, Sopron, Eger, Szeged, ahol mindig óriási sikert arattak.
Az 1969-ben és 1970-ben végzettek után Árkosi Árpád – későbbi neves színházi rendező –
vette át a Silány Kínpad vezetését. Olyan tagok játszottak később a társulatban az ő vezetése
alatt, mint Látó János – későbbi Favágók dobosa vagy Szabados Gábor – későbbi Miskolc város
nívódíjas újságírója.
Most sok év távlatából érdemes megemlíteni az Egyetemi Silány Kínpad azon tagjait, akik
akkor (1965 – 1970) a Bányamérnöki Kar hallgatói voltak: Benkóczy Péter olajmérnök
hallgató, Csanádi Pál bányaművelőmérnök hallgató, Csermely Péter olajmérnök hallgató,
Garamvári Katalin geológusmérnök hallgató, Garamvári Mária geológusmérnök hallgató,
Hegybíró Béla bányaművelőmérnök hallgató, Kovács Kázmér geológusmérnök hallgató,
Meggyes Tamás olajmérnök hallgató, később okleveles olajmérnök – tanársegéd, Ősz Árpád
olajmérnök hallgató, Szakony Márta olajmérnök hallgató és Trömbőczky Péter olajmérnök
hallgató.
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id. Ősz Árpád

Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XXII.
Falfestmények IV.
Calgary (Alberta, Kanada)
A Leduc No.1 Energy Discovery Centre Canadian Petroleum Hall előterében van „Az olaj
története” (History of Oil) 5 láb (~ 1,5 méter) x 9 láb (~ 2,7 méter) falfestmény. Az 1997-ben
felavatott festmény a szénhidrogénipart és a szénhidrogén felhasználását mutatja be.
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Calgary (Alberta, Kanada)
A watertoni kőolajkutatások csalódásait követően a nyugat-kanadai kőolajipar a Turner Valley
régióra összpontosított. A Turner Valley szénhidrogénmezői három különböző fejlődési
periódust éltek meg. Az első, a „Ásóember korszak” elnevezésű, 1914 és 1923 között tartott,
amelyet főleg a kutatás és a földgáztermelés jellemezte. A második időszak 1924 és 1936 között
volt, amelyet „Királyi korszak” néven illettek. Ebben az időszakban a Turner Valley Kanada
legnagyobb szénhidrogén termelője lett. A harmadik és lényegében utolsó fejlődési szakasza
az 1936 és 1946 között az „Olajoszlop korszak” volt. Ebben az időszakban érte el a Turner
Valley a csúcstermelését és további jelentős szénhidrogénmezőket fedeztek fel. A Petroleum
Club déli oldalán van a Turner Valley szénhidrogén termelésére emlékeztető 5,5 m x 18 m
nagyságú falfestmény.

Oil Springs (Ontario, Kanada)
Az eredetileg Black Creek nevű településen 1858 szeptemberében James Miller Williams
vízkút ásása közben kőolajat talált. Williams felfedezése óriási kőolajrohamot indított el és a
falu nevét ugyanabban az évben Oil Springsre változtatták. Néhány éven belül Oil Springs már
nyüzsgő város volt, négyezer lakossal, kövezett utakkal, lóvontatású buszokkal és utcai
lámpákkal büszkélkedhetett. John Henry Fairbank, egy földmérőből lett olajipari szakember,
1861-ben érkezett a városba és megalapította a Fairbank Oil Companyt, Kanada legrégebbi
kőolajipari vállalatát. 1862. január 16-án, saját földjén is megtalálta a kőolajat, a kutatófúrásból
napi 3000 hordó (~480 m3 ~410 tonna) kőolajat termelt. Egy lakóépület oldalán a Fairbank Oil
Company megalakulására falfestményt készítettek.
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Bogotá (Kolumbia)
A 20. század első évtizedeiben fedezték fel, hogy El Dorado földje kőolajat is rejt - habár kőolaj
kitermelése nem vetekszik a szomszédos Venezuelával - a nyersolaj és annak származékai így
is az export jelentős részét teszi ki, fő felvevőpiaca az USA. Az ország bizonyított
kőolajkészlete 2,308 milliárd hordó (~ 366 972 000 m3 ~ 311 926 200 tonna), napi termelése
911 812 hordó (~144 980 m3 ~123 230 tonna), a fogyasztása 357 000 hordó (~ 56 760 m3 ~
48 250 tonna) (2016), a többit exportálják. A főváros egyik házának falát ez a kőolaj- és
szénbányászat ellenes falfestés tarkítja, amelynek felirata: Hamarosan ezek is eltűnnek!
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Kuala Lumpur (Malajzia)
A Kebabangan Petroleum Operating Company Sdn Bhd (KPOC) 2007. november 6-án alakult
meg, miután megtalálták a Kebabangan Cluster tengeri szénhidrogénmezőket Kota Kinablutól
északnyugatra 130 km távolságra. A KOPC 40%-a Petronas (Carigali Sdn Bhd), 30%-a
ConocoPhillips (Sabah Gas) és 30%-a Shell Energy Asia Limited tulajdonában van. A KOPC
végzi a tengeri kutatást, feltárást, termelést és fejlesztést a térségben. A falfestmény az hirdeti,
hogy az egyesült társaság együtt szolgáltatja a kőolajat és a földgázt.

Köln (Észak-Rajna-Vesztfália, Németország)
A mértéktelen üzemanyagfelhasználás – automobilizáció – ellen tiltakozó környzetvédők
készítették egy bérház tűzfalán ezt a „Medúza” (Uralkodó) falfestményt. A haja helyett
üzemanyagtöltő vezetékek tekeregnek üzemanyagtöltő pisztollyal a végén, amelyeken egy-egy
nagy multinacionális szénhidrogéntársaság logója látható.
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Stavanger (Norvégia)
Stavanger Európa kőolaj- és földgáz fővárosaként ismert. A kis halászfalú Norvégia harmadik
legnagyobb városává válása elsősorban a kőolaj- és földgáziparnak köszönhető. A tengeri
kikötő egyik épületének falán van az a falfestmény, amely a kőolaj tengeri szennyezésének
veszélyére hívja fel a figyelmet.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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