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Egyesületünk új tagnyilvántartási rendszert vezet be

Az Elnökség javítani kívánja Egyesületünk tagnyílvántartását.
Ennek érdekében csatlakoztunk az egyesületonline.hu szolgáltatóhoz. A tagi adatok feltöltése
folyamatban van, minden tagtársunk egy fentihez hasonló üzenetet kap, ezután be tud lépni a
felületre, ahol lehetősége van a saját adatait áttekinteni és szükség szerint javítani a
pontatlanságokat. A rendszer sok egyéb szolgáltatása mellett alkalmas a tagdíjak befizetésére
is az egyesület SimplePay hozzáférésén keresztül.
A rendszer teljes felállásáig egy kis türelmet kérünk minden kedves tagtársunktól!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

72. Központi Bányásznap
(Salgótarján, 2022.09.01.)
Salgótarjánban megrendezett központi Bányásznapi ünnepség felolvasó listáját mellékelem. Az
ünnepségről az OMBKE hírlevél következő számában adok részletes tájékoztatást.
Dr. Horn János

Elnökünk ünnepi köszöntője

Fotó: Zelei Gábor

Jó szerencsét!
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 130 éve szervezetten és kitartóan
dolgozik a képviselt szakmái megbecsüléséért, társadalmi elfogadottsága erősítéséért,
megtartásáért. Egyesületünk munkája igen sok szép eredményt hozott és hoz ma is e
szakmáknak.
A bányászati és a kohászati szakmák a ma emberiségének életmódjához, életviteléhez
megkerülhetetlenek, nyersanyagra, energiára, építőanyagra, üzemanyagra, fémekre,
öntvényekre- sorolhatnám - szükség van, szükség lesz!
A bányászat helyzete, a bányászatban dolgozók helyzete az elmúlt több, mint 30 év alatt igen
sokat változott, ezek a változások az itt jelen lévők előtt minden részletében ismert.
Ami kevésbé ismert, mert ez az információ nem kapott érdemi nyilvánosságot, hogy a hatalmas
változások ellenére, hogy a bányászat szerepe a nemzeti össztermék előállításban érdemben
nem változott.
Magyarország bányászata ma két szakágazatban jeleskedik: a kőolaj- és földgáz
kitermelésében, valamint a külfejtéses szilárd-ásvány bányászatban – tömegét tekintve
elsősorban az építőipari alap- és nyersanyagot szolgáltató ásványi nyersanyagok: a kő, homok,
kavics, agyag területén, de jelentős és tiszteletre méltó eredményekkel az egyéb szilárdásványok területen is, mint a perlit, a zeolitok, a bentonitok stb. És akkor még nem beszéltünk
a geotermikus energiatermelésről sem, ahogy arról sem, hogy a rendszerváltást követő 3
évtizedben a hazai nyersanyagkutatás legjelentősebb tőkebefektetése és innovációja a
szénhidrogéniparnak köszönhető.
Évtizedek során nyújtott kiegyenlített és mindenkor elvárt teljesítményt a Mátrai Erőműhöz,
ma MVM Mátra Energiához kapcsolódó korszerű, nagykapacitású lignitkitermelés (több száz
milliárd tonna lignit van Mo-on e régióban!), amelynek további lehetőségei, vagy éppen
lehetőség-vesztése a közeljövő politikai döntésein múlik.
A hazai bányászati társaságok ma mintegy 35.000 főt foglalkoztatnak. Kevesebb, mint ¼-e ez
a létszám a 30 évvel ez előttinek.
Ennek ellenére!

Tanulmányozva és elemezve az elmúlt, változást hozó évtizedek adatait elmondható, hogy a
hazai bányászat szakmai eredményei (ma ezen az ünnepen ugyan nem beszélünk a kohászatról,
de ezek a megállapítások arra a szakmára is érvényesek), bár jelentősen más szerkezeti struktúra
mellett, de ma is meghatározó, értékben és hozzáadott értékben is nagyobb, mennyiségben
gyakorlatilag azonos tevékenységet jelentenek a 30 évvel ezelőtti helyzethez hasonlítva, mivel
a szakma nemzeti össztermék előállítási szerepe érdemben nem változott, ma is érdemi és a
hazai viszonyok között meghatározó.
Ma is érvényes, hogy a bányászati szakmák, a szakterület szereplői megbecsülést, társadalmi
elismerést, elfogadottságot érdemelnek, legyünk büszkék – ne csak a múlt, hanem - a ma
bányászainak munkájára is, mert egyáltalán nem igaz az a sajnos esetenként hallható
megállapítás, hogy nincs már bányászat (és mondhatnánk: nincs már kohászat)
Magyarországon. Igenis van!
Közös felelősségünk, hogy a bányászat, annak szereplői a jövőben is megbecsülést, társadalmi
elismerést, társadalmi elfogadottságot kapjanak - az őket igenis megillető mértékben.
Tisztelet a Bányász szaknak!
Jó szerencsét!
Dr. Hatala Pál

MINISZTERI ELISMERÉSEK FELOLVASÓ LISTÁJA
Prof. Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter
„Miniszteri Elismerő Oklevél” és „Kiváló Bányász kitüntető cím”
miniszteri elismeréseket adományoz.
A 2022 évi Bányásznap alkalmából miniszteri elismerésben részesül:
1 Boda Ervin, az SZTFH Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály bányafelügyeleti
ügyintézője
2 Dobos Szabolcs, a MOL Nyrt. bányamérési szakértője
3 Erdei Zoltán András, a MOL Nyrt. geológiai felügyelője
4 Földi Zoltán, az SZTFH Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály bányafelügyeleti
ügyintézője
5 Frank Tamás, a MAB Tarnóca Kft. ügyvezető igazgatója
6 Fülöp Éva, az SZTFH Adattári Osztály bányafelügyeleti ügyintézője
7 Majtényi Melinda Mária, az SZTFH Budapesti Bányafelügyeleti Osztály
bányafelügyeleti ügyintézője
8 Remeczki Ferenc, az MB 2001 ügyvezető igazgatója
9 Sztancsik Szabolcs, az MVM Mátra Energia főtechnológusa
10 Tóthné Weisz Ildikó, az SZTFH Pécsi Bányafelügyeleti Osztály igazgatási ügyintézője
11 Dr. Vadászi Marianna, a Miskolci Egyetem MFK egyetemi docense
12 Varga József Endre, a Kappel-Bányatervezés Kft. bányászati-környezetvédelmi tervező
mérnöke
13 Virág István, az SZTFH Miskolci Bányafelügyeleti Osztály bányafelügyeleti
ügyintézője
14 Vlasics Zsolt, a Rotary Fúrási Zrt. vezérigazgatója, a GEOINFORM Kft. igazgatója

A 2022. évi Bányásznap alkalmából „Kiváló Bányász kitüntető cím” miniszteri
elismerésben részesül
1. Belső László, a Bányavagyon Hasznosító karbantartó lakatosa
2. Bóna Róbert István, az MVM Mátra Energia Zrt. Visonta Bánya bányaigazgatója
3. Cseresnyés József, a ROTARY FÚRÁSI Zrt., Fúrás és kútjavítás szervezet
fúrómestere
4. Csorba Ákos Levente, az MVM Mátra Energia Zrt. Visonta Bánya gépmestere
5. Elek Sándor, a HEXUM Földgáztároló Zrt. termelőmestere
6. Fehér József Zoltán, a Perlit 92’ Kfrt. szállítás vezetője
7. Flick István, a Kvarc Ásvány Kft. műszakvezetője
8. Földesi Péter, a MOL Nyrt. kútmunkálati felügyelője
9. Gulyás Péter, a MECSEKÉRC Zrt. bányászati divízióvezetője
10. Kaszanyi Károly, az O&GD Central Kft. gázgyűjtő kútkezelője
11. Katona Tibor, a RIKOPET Kft. termelési vezetője
12. Kiss Román, a MOL Nyrt. karbantartási szakértője
13. Komlósi József, a Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói operatív szakértője
14. Madarasi László, a KÖKA Kft. Miskolc Mexikóvölgyi Kőbánya bányamestere
15. Mihalóczki Imre, az MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi Bánya gépkezelője
16. Molnár János, az OMYA Hungária Kft. rakodógépkezelője
17. Nagy Sándor, a KÖKA Kft. szakvezetője
18. Noltész József, a NITROKÉMIA Zrt. üzemvezetője
19. Podonyi László, a MOL Nyrt. Algyő Régió termelési operátora
20. Réz István, a GEOINFORM Kft., Felszíni kútszervizek szervezet felszíni szervizek
adatfeldolgozója
21. Szűcs Krisztina, a Lasselsberger Hungária Kft. felelős műszaki vezetője
22. Terhes Zoltán Zsolt, az MFGT kútmunkálat menedzsment csoportvezetője
23. Varga Sándor, az ÉDV Zrt. Víztermelő Bányaüzem műszaki munkatársa
24. Vigh József, az MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi Bánya kotrómestere
Életmű díj, szakmai érdemérem átadás
A Magyar Bányászati Szövetség „HÁROM ÉVTIZED A MAGYAR BÁNYÁSZATÉRT”
MBSZ emlékérmet adományoz – tisztelete és köszönete jeléül – a 72. Bányásznap országos
központi ünnepsége alkalmából elsőként Miniszter Úrnak és az ünnepi elnökségnek
(Átadó: Homonnay Ádám MBSZ elnök)
1
2

3
4
5
6
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Prof. Dr. Palkovics László úrnak az Innovációs és Technológiai Minisztérium, majd
a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterének
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő úrnak korábbi ágazati miniszternek,
a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának, miniszterhelyettesének
Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő asszonynak, a Technológiai és Ipari
Minisztérium parlamenti államtitkárának, miniszterhelyettesnek
Dr. Biró Marcell úrnak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
elnökének
Dr. Czepek Gábor úrnak az MVM Energetika Zrt. elnök – vezérigazgatójának
Horváth Péter János úrnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
elnökének
Dr. Hatala Pál úrnak, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
elnökének

8
9
10
11
12

Rabi Ferenc úrnak, a Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnökének
Prof. Dr. Mucsi Gábor úrnak a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
dékánjának.
Fekete Zsolt úrnak, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének
72. Bányásznap országos központi ünnepsége házigazdájának
Kovács Pál úrnak az NFM korábbi energiaügyért felelős államtitkárának, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettesének
Dr. Káldi Zoltán úrnak, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
országos bányakapitányának

Jubileumi elismerések átadása
A Magyar Bányászati Szövetség a „MAGYAR BÁNYÁSZATÉRT” emlékplakettet-, a Bánya
Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz alapítási
jubileumuk alkalmából:
(Átadók: Homonnay Ádám MBSZ elnök, illetve Rabi Ferenc BDSZ elnök)
-

Salgótarján Megyei Jogú Város alapításának 100 éves jubileuma alkalmából,
Fekete Zsolt polgármester úrnak,
az OMYA Hungária Kft. alapításának 30 éves jubileuma alkalmából,
Dr. Vágvölgyi Sándor ügyvezető igazgató úrnak;
a Perlit 92’ Kft. alapításának 30 éves jubileuma alkalmából
Dr. Farkas Géza ügyvezető igazgató úrnak;
„Bányász Szolgálati Oklevél” kitüntetésben részesülnek:
(Átadók: Homonnay Ádám MBSZ elnök - Rabi Ferenc BDSZ elnök)

-

45 éves szolgálata elismeréseként Kövesdi Alajos a KVARCHOMOK Kft. termelésirányítója
40 éves szolgálata elismeréseként Gombás Attila MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Speciális villanyszerelője
35 éves szolgálata elismeréseként Huszár Attila a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft. műszaki referens
35 éves szolgálata elismeréseként Lázár László a Magyar Földgáztároló Zrt. műszakfelelőse
35 éves szolgálata elismeréseként Somlai Ottó a GEOINFORM Kft kútszervíz műveletirányító
20 éves szolgálata elismeréseként Fábián András a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft.
szakvezetője

Szakszervezeti elismerések
(átadója: Rabi Ferenc BDSZ elnök)

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a településen élő aktívés nyugdíjas bányászközösségek támogatásáért, a bányász emlékek és hagyományok
ápolásáért - a helyi szervezetek javaslatára - emléklapot és ezüst bányászgyűrűt
adományoz:
Szücsné Posztovics Ilona asszonynak Tatabánya Megyei jogú polgármesterének
Jakab Gábor úrnak Rákóczibánya község polgármesterének
Tóth Zoltán úrnak Bajót község polgármesterének

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a bányász kulturális
örökség és hagyományőrzés terén végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként
Művészeti Nívódíjat adományoz:
Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerezenakar, valamint művészeti vezetője
Magyar Natália Boglárka részére
Végh Éva festőművész részére
Molnár G. Krisztina író, költő, újságíró részére
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Elnöksége köszönetét fejezi ki
Hámori István Péternek, a Bányamunkás főszerkesztőjének 20 éves újságírói,
szerkesztői munkásságáért.
Dobor Istvánnak a nógrádi bányász nyugdíjasok érdekében végzett munkásságáért,
vezetői tevékenységéért.
***
SALGÓTARJÁN Város nevében
Fekete Zsolt polgármester úr elismerést ad át Rabi Ferenc BDSZ elnök úrnak.

***
Az Egyesület Elnöksége szívből gratulál minden kitüntetett tagtársunknak!

125 éves az OMBKE Salgótarjáni Osztálya
(A COVID-nak köszönhetően ez évben már 127 éves)
Az OMBKE Salgótarjáni Osztálya szeptember 1-én emlékezett meg az 1895. évi
megalapításáról.
A 125 éve történt esemény megünneplését a pandémia miatt két év óta halasztottuk.
Ebben az évben Salgótarján várossá nyilvánításának 100 éves évfordulójához kötődő
ünnepségsorozathoz kapcsolódva, az országos bányásznapi megemlékezést követően a
Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesületével karöltve, egy Rendhagyó Szakmai Szakestet
szerveztünk.
A szakest megnyitásaként, nagy tetszést aratott a Salgótarjáni Bányász-Kohász
Fúvószenekar térzenéje és a Nógrád Táncegyüttes bemutatója.
A szakest komoly és vidám poharakkal jó hangulatban telt.
A rendezvényt támogatta Salgótarján MJV Önkormányzata, NEA, BVH N.K. Kft és az
OMBKE.
Hegedűs Márk Fotográfus a szeptember 1-ei eseményekről készült fotói itt találhatóak.
Jó szerencsét!
Józsa Sándor
a Helyi Szervezet elnöke

Kolláth Zoltán
BSBE elnök

Fotó: Zelei Gábor

Mélyen tisztelt Rendhagyó Szakmai Szakest,
magas Praesidium, legmagasabb Praeses!
A mai Országos Bányásznap kiemelt szakestélyén csak röviden kaptam lehetőséget,
hogy pár gondolat erejéig megemlékezzem a 125 évvel ezelőtt itt élt bányász és kohász elődeink
által létrehozott egyesületi csoportunk megalakulásáról, történetéről.
Mi lehet az a pár gondolat – töprengtem, és arra jutottam, hogy néhány érdekesebb és
jelentősebb itteni esemény ismertetésével tegyek eleget, mivel a 127 év alatt sorra került
megbeszélésekről, szakmai és társas kirándulásokról, taggyűlésekről, tisztújítások soráról és
különböző szakmai előadásokról és konferenciákról megemlékezni több oldal és több óra se
lenne elegendő.
Városunkban az evangélikus templom mellett nyugszik Gömöry Sándor, aki a
Vasfinomító Társaság salgóbányai bányamérnöke volt, és akinek nevét sikerült azonosítani,
hogy ő volt vidékünk első egyesületi tagja már 1867-ben, igaz, akkor még csak a Magyar
Mérnök Egyesületben. Ugyanez az egyesület más területről is vonzotta a bánya- és
kohómérnököket, és szintén tagja lett maga Péch Antal és Kerpely Antal is, tőlünk Andrássy
Manó, a már említett Gömöry Sándor, Borbély Lajos és Zemlinszky Rezső, akik több
szakmabelivel létrehozták 1881-ben a Mérnökegyesület Bányászati és Kohászati szakosztályát.
Elődeinkben azért nem szűnt meg az önálló bányász-kohász egyesület létrehozásának
gondolata, amit példázhatok Kerpely Antal írásával, aki 1880 végén a már 12 éve megjelenő
Bányászati és Kohászati Lapokban arról írt, hogy németországi útján szerzett tapasztalatai
alapján csak kezdeményezi egy magyar szakmai önálló egyesület létrehozását. Borbély Lajos,
jeles acélgyári mérnök elődünk, aki azon években már az acélgyár műszaki vezetője volt,
reagált e javaslatra lényegében azzal, hogy a budapesti országos mérnökegyesület kiegészítő
részét, már egy bányászati és kohászati szakosztály képezi.
Az országos magyar bányászati és kohászati egyesület első megalakulását 1885-ben
kísérelték meg elődeink, de az Egyesület alapszabálya szakmai viták miatt nem akart valahogy
összeállni.
Egyesek – számunkra érdekesebb okot abban láttak, hogy „Igen nagy veszteség érte az
egyesületet akkor, midőn ennek lelkes jegyzője, Gömöry Sándor alig néhány héttel a
Kongresszus után 1885. október 23. váratlanul elhalálozott: benne az egyesület legbuzgóbb
apostolát, fáradhatatlan és minden áldozatra kész tagját veszítette.
A selmeci fiatalok ezért elhatározták, hogy megalapítják legalább a szakirodalom
fejlesztése érdekében a Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesületet, amely jobban
sikerült, mivel 1888 márciusában a magyar királyi belügyminiszter elfogadta alapszabályát és
megerősítette azt.
1892. április 1-jén egy felhívás jelent meg szaklapunkban, „A bányászati és erdészeti
akadémia új épületének felavatására, Bányászati Kongresszus.”-ra és hozzátették:
reméljük, hogy a legjobb alkalommal fog szolgálni a régen óhajtott bányászati és kohászati
egyesület megalkotására, és valóban a résztvevők egyhangúlag létrehozták a ma is működő
OMBKE-t.
Az országos magyar bányászati és kohászati egyesület vidéki osztályairól” címmel
jelent meg Andreics János bányamérnök írása 1893 év közepén, aki itt 1888-tól már a
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. mérnöke és azt fejtegeti, miért nem jött eddig létre egyetlen
vidéki osztály sem, pedig több helyen van olyan sok tagja az egyesületnek, ahol az önálló helyi
szervezet megalapításához előírt létszám bőségesen megvan, így például a nógrádi vidékünkön
32 tag él, pontosítva Salgótarjánban 28, Mizserfán 1, Baglyasalján 2 és Mátrabányán 1 fő.
Két aktív társunk, Schmidt Géza bányamérnök és Lázár Zoltán a vaskohászok közül egy
felhívást tettek közzé 1895-ben és BKL – 1895. deczember 15-i számának címoldalán olvasható
a beszámoló, hogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Salgó-Tarjáni
Osztálya megalakult az Acélgyár Tiszti Kaszinójában. Az épületre a centenáriumkor erről
emléktáblát helyeztünk fel.
Kezdőmondata, amelyre büszkék lehetünk, hogy „A magyar bányászok és kohászok
országos egyesületének törzse egy hatalmas, erős, életre képes hajtással gazdagabb!” és amihez

ma 2022-ben hozzá tehetjük, hogy ha nem is egészen úgy, mint akkor, de él és működik a tarjáni
csoport!
Első tisztikarunk volt: elnök: Gerber Frigyes bányamérnök; alelnök: Jónásch Antal
vaskohómérnök, titkárok: Zorkóczy Samu kohómérnök és Oláh Miklós bányamérnök, melynek
hagyományát ma is őrizzük a mindenkori vezetőségünkben.
Az osztály első rendes ülésére már 1896. január hó 5-én került sor, amelyen Zorkóczy
Samu megtartotta az első előadást „A folytvas abnormális magatartásá”-ról, és elhangzott az is,
hogy máris 40 tagja van az osztálynak. Azt nem rögzíti a jegyzőkönyv, hogy erre az ülésre hol
került sor, feltehetően az alakulási helyen, mert viszont azt olvashatjuk, hogy a következő ülés
március 8-án a Kőszénbánya Rt. kaszinójában fog megtartatni, ahol Boczkó Dániel úr tart
előadást.
És azóta is működik Salgótarjánban a megalakított szervezetünk. Ami érdekesebb még,
hogy üléseiket nem mindig a bányai vagy acélgyári kaszinóban tartották, sok esetben a bányai
telepekre helyezték ki, például Inászóra, Baglyasaljára vagy éppen Salgóbányára.
Az azóta eltelt 127 évben voltak kisebb-nagyobb működési szünetek, melyek egyik
legjelentősebb okai voltak a világháborúk. A második után az 1940-es években ilyen
eseményekről nem tudunk, kb. 1953-től indult újra a szervezett működés. Az ipari fejlődéssel
az OMBKE korábban egységes – valamennyi szakmát egybefogó – működése 1950 körül
megváltozott, külön szakosztályok jöttek létre, mint például bányászati és vaskohászati és ezt
követően Salgótarjánban is külön csoportként működtünk. Nehéz lenne minden
megmozdulásunkat felidézni a legalapvetőbb csoportrendezvényektől kezdve az országos
szakmai konferenciákig, amelyeken sok esetben külföldi résztvevők is voltak, esetenként
előadást is tartottak. Itt megjegyzem, hogy 1950 és 1990 között e vendégeink főleg az akkori
társadalmi rend alapján az úgynevezett szocialista országokból jöttek. Az egyesületi élet
legnagyobb rendezvénye az OMBKE Küldöttgyűlése, amelyekből néhányra nálunk került sor,
legutoljára 2002-ben.
Befejezésül arról emlékezhetünk még, hogy úgy a bányászat, majd vagy 25 évvel
később az acélgyár is történelmünk emlékei lettek. A tarjáni két csoport már 1994-ben úgy
határozott, hogy a megmaradáshoz „előre menekül”, azaz összeolvadva, összefogva őrizzük
tovább szakmáink hagyományait, emlékeit.
Liptay Péter

Bányásznapi megemlékezések a Dorogi medencében
Megkezdődtek régiónkban a bányásznapi koszorúzások.
A koszorúinkat minden esetben az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete, a Dorogi Bányász
Szakszervezeti Szövetség, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány nevében helyeztük
el.
Augusztus 30.
Tokodon a temetőben a bányász emlékműnél koszorúztunk:

Tokodaltárón a Művelődési Ház oldalán elhelyezett emlékhelynél koszorúztunk.

Szeptember 1.
A Pilisvörösári koszorúzás képe:

Jó szerencsét!

Raduka Ferenc
titkár

Bányásznapi megemlékezés Nagykanizsán

Tisztelt ünneplő olajbányászok, kedves barátaim!
A 72. Bányásznap alkalmából az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Kőolaj, Földgáz és Vízbányászati Szakosztály Dunántúli Helyi Szervezete elnökeként
köszöntöm az olajbányászokat, a földalatti gáztároló szakembereit, a fúrási szakembereket
Nagykanizsán, Zala és Somogy megyében.

Köszöntöm az olajipar minden dolgozóját és azoknak a szervízcégeknek a munkatársait,
akik nélkül nem működnének az olaj és gázgyűjtő állomások, a gáztároló, a kútjavító és
fúróberendezések, és akik az olajvezetékeket, tartályokat építik az olajipar számára.
Köszöntöm az olajipar nyugdíjasait, akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres a zalai és a somogyi
olajbányászat. Hála és köszönet a munkájukért! E helyről is jó erőt és sokáig fennmaradó
egészséget kívánok minnyájuknak!
Köszöntöm a pusztaedericsi földalatti gáztároló munkatársait, akik lehetővé teszik, hogy
télen is a megnövekvő gázigény mellett is biztonságos az ország nyugati részének gázellátása.
Köszöntöm az oktatókat, tanárokat, akik itt Nagykanizsán a Zsigmondy Vilmos
Szakképző iskolában minden nehézség ellenére fenntartják az olaj és gázipar utánpótlás
nevelését.
Köszöntöm a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum dolgozóit, akik szisztematikusan
gyűjtik, rendszerezik és megőrzik Zalaegerszegen a MOGIM-ban ipartörténeti emlékeinket.
Köszöntöm azokat a szakembereket, akik jelenleg is felszíni geofizikai méréseket
végeznek a Dunántúlon, hogy új tároló formációkat találjanak, amiből majd néhány év múlva
kitermelhető földgázt és kőolajat remélünk.
Köszöntöm az olaj és gázipar összes beszállítójának munkatársait, akik munkájukkal
támogatják a bányászat működőképességét, biztonságát.
Kedves Olajipari vállalatvezetők!
Kívánom, hogy a most működő olajipari és szervízcégek vezetői úgy irányítsák a rájuk
bízott vállalatokat, olyan elkötelezettek legyenek a fejlesztések, a bányászati biztonság iránt,
úgy becsüljék meg a szakembereiket, mint egykor a MAORT, vagy a KFV. Legyenek
magabiztos és hűséges vezetői cégüknek, egyben legyenek megértő és gondoskodó főnökei
beosztottjaiknak, akikkel csak közösen érhetnek el sikereket.
Bányásznapon megemlékezünk azokra a bányász társainkra is, akik már az égi
olajmezőkről tekintenek ránk, de tudjuk, lélekben mindig mellettünk állnak. Emléküket híven
megőrizzük.
Kedves Barátaim!
Az idei energiaválság rámutatott, hogy kőolaj és földgáz nélkül az életünk mennyivel
nehezebb lenne. A magyar olajipar összes dolgozója azért dolgozik nappal és éjjel, nyáron a
perzselő hőségben és a téli fagyokban, hogy Magyarországon ne kelljen nélkülözni az
energiahordozókat, amit itthon meg lehet termelni, azt kitermeljék, jóval olcsóbban, mint a
külföldi beszerzési ár. Köszönet a munkájukért! És talán nem csak Bányásznapon!
Tegnap a 72. Bányásznapon két gellénházi kollégánk kapott magas elismerést. Dobos
Szabolcs hites bányamérő Miniszteri dicséretben részesült, Kiss Román üzemviteli szakértő
Kiváló bányász kitüntetést kapott. E helyről is szívből gratulálunk az elismerésükhöz!
Kívánok minden olajbányásznak munkájában sikereket, kitartást, jó erőt, töretlen egészséget!
Jó szerencsét!
Török Károly
OMBKE KFVSZ DHSZ
elnök

Bányásznap Veszprémben
Hálaistennek szép számmal jöttek össze a volt Tisztiklub egy kissé félreeső
helyiségében. Elmentek az ajkaiak, dudariak is, amikor megérkeztek a várpalotaiak is már
szűknek bizonyult a helyiség, plusz székeket is kellett keríteni. Ahogy „tudósítónk” írta:
„Pölczmann Pista remekül rögtönzött, félretéve az eredeti forgatókönyvet, az ajkai Horváth
Karcsit alkalmi kantusnak felkérve elénekeltette a közönséggel a bányászhimnuszt.”
„...Hat órára a jelenlévők mintegy fele, átgyalogolt, autózott a mintegy 2 km-re lévő
alsóvárosi temetőbe, ahol megkoszorúztuk a XIX-XX. század fordulóján tevékenykedő, az
ajkai (iparszerű) bányászatot megteremtő Riethmüller Árminnak, az ajkaiak által néhány éve
felkutatott és helyreállított siremlékét, Horváth Karcsi beszédével és a bányászhimnusszal. Az
egykor volt Veszprémi Szénbányák Igazgatóságának 72. bányásznapi ünnepsége ezzel zárult.”
Itt pedig Németh György ünnepi beszédét olvashatjuk:
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hölgyeim és Uraim! Kedves Szaktársak!
Ismét eltelt egy esztendő, idén már a 72. Bányásznapot ünnepeljük. Az ünnepi
hangulatunk talán alkalmat adhat sokunk személyes emlékei mellett, szűkebb szakmánk a
magyar szénipar valamikori, többnyire küzdelmes, máskor dicső napjainak és végül
megszűnése körülményeinek felidézésére.
Ismert ifjú történészünk - Ablonczy Balázs - publikációjából tudom, hogy a kutatók nem
kis meglepetésére az első világháború vége és a trianoni békeszerződés megkötése között eltelt
években a győztes antant és a korabeli változatos magyar kormányok közötti sűrű
táviratváltások egyáltalán nem az aktuális politikai, vagy a későbbi határkérdésekről, hanem
kizárólag a szénről szóltak. Azaz arról, hogy honnan, melyik szenes vonatot engedik be, vagy
sem, illetve arról, hogy hagyják-e a gőzmozdonyokat, vagy az egyébként is éhező lakosságot
megfagyni, vagy sem. A békekötés után pedig, a háborúvesztes, fizetésképtelen országnak az
elcsatolt bányavidékek pótlására beindítandó hazai szénipar megteremtése élet-halál kérdésévé
vált.
Szinte hihetetlen, de elődeink szorgalmát és rátermettségét bizonyítja, az 1920 és 1938
között fejlődés, amelynek eredményeként a Trianon által megcsonkított Magyarországon az
utolsó béke-évben, 1939–ben összesen már 89 szénbánya működött, amelyek 11,6 millió tonnát
termeltek, összesítésben mintegy 39 ezer fős létszámmal. Sajnos következett a II. világháború
és annak minden szörnyűsége.
1945-ben a sokáig hadszíntérként szolgáló, szétvert ország gazdaságát kellett elindítani.
Ismét a széné lett az egyik főszerep. 1953-ban az országos termelés már meghaladta a 21 millió
tonnát. Ezek az évek voltak az u.n. „széncsaták” időszaka. Amely elnevezés számunkra
egyrészt a bányászok és vezető műszakiak az őszinte emberi lelkesedéssel áthatott áldozatos
tevékenységét jelenti.
Másrészt nem felejtjük azt sem, hogy a koncepciós perekkel és a perek nélküli éjszakai,
hajnali elhurcolásokkal történt megfélemlítés következtében a biztonsági előírásokat és a
bányaművelés évszázados szabályait áthágó korszakot is jelentette. Az ország gazdasága
azonban tőlünk függött és ezt elismerték.
Az internet korában nem okoz nehézséget korabeli újságba belelapozni. Felidézem mit
írt 1958. szeptember 2-án kedden a Dunántúli napló:
„Szeptember 7-én országszerte megünneplik a VIII. bányásznapot. Ezeken az
ünnepségeken a párt és a kormány vezetői vesznek részt és felszólalnak. Komlón Fock Jenő, az
MSZMP Politikai Bizottságának tagja beszél, Tatabányán Apró Antal, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese, Salgótarjánban Marosán György,
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Edelényben Fehér Lajos, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, Ajka Csingervölgyben: Kiss Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának
tagja, Nagylengyelben Czottner Sándor, nehézipari miniszter.”

„Növelték a bányásznapi vásárok árukészletét” cím alatt a következőket írta az újság:
„A vásárok történetének legnagyobb árumennyiségét kínálja eladásra a kereskedelem.
A Belkereskedelmi Minisztérium az óriási érdeklődésre való tekintettel többek között az
eredetileg húszmillió forintos bútorkeretet huszonkettőmillióra, az építőanyagok mennyiségét
egymillió-kétszázezer darab tetőfedő cseréppel és négyszáz köbméter fűrészáruval növelte. Ez
a cserép- és famennyiség körülbelül ötszáz ház befedésére elegendő. A bányásznapra szánt
1150 motorkerékpárt és 50 Skoda Spartak személygépkocsit a bányászok réges-régen
túljegyezték, ezért újabb 164 darab 230 köbcentis Jawa motorkerékpárt, személygépkocsiból
pedig újabb 70 Spartakot, 10 P 70-es kocsit és 5 Wartburgot, összesen tehát 135 autót küldenek
a vásárokra.”
Eddig az idézet.
Magyarországon 1953-65 között a széntermelés évenként mintegy 500-550 ezer
tonnával, azaz évenként mintegy 4-4,5%-kal növekedett. 1965-ben országosan 126 aknaüzem
működött. Ez az év volt a hazai szénbányászat termelésének csúcsa, amikor gyakorlatilag csak
földalatti művelésből 31,4 millió tonna szenet termeltünk, több mint 105 ezer fős létszámmal.
A következő két évtizedben, azaz 1987-ig, az atomerőmű fokozatos belépéséig, az ország
energia biztonságát, a széncsatákon edződött, majd a 60-as évek közepétől a 80-as évek végéig
megvalósított látványos technikai fejlesztés révén a hazai mélyműveléses szénbányászati
nagyiparra bízták. Eredményesen!
Aztán következtek a 90-es évek, majd az ezredforduló és Európa, benne a mi hazánk is
úgy döntött, minden másnál fontosabb a kék ég és a kristálytiszta levegő, a CO 2 pedig egy
szörnyű dolog. Mindemellett Európa elegendőnek vélte, ha rengeteg Mannesman spirálcsövet,
vagy Volkswagent, esetleg Kecskeméten is Mercedest gyártatunk, vagy a gépesített nagyüzemi
mezőgazdaság sok kukoricát, meg napraforgót termel és a pompás bevételünkből annyi
ásványolajat, vagy földgázt veszünk a világpiacon, amennyi szükséges.
Közben egy dologról megfeledkeztünk, az energia régen is, ma is stratégiai eszköz,
amelyet, ha nem itthon állítunk elő, ha nincs saját kézben, hiányát könnyen fegyverként
ellenünk fordíthatják.
Mit mondhatunk erre, egykori bányászok? A korszerűen gépesített mélyműveléses
szénbányákat máról-holnapra újra nyitni nem lehet. Nem csak azért, mert felettünk
szakmabeliek felett az idő is elszállt, de a társadalmi szerkezet is túlhaladta a természeti
erőforrásunk ilyetén való igénybevételét. Ebben a kérdésben politikusainknak nem érdemes
kapkodni. Felesleges és káros Émile Zola örökbecsű Germinaljában megrajzolt szörnyűséges
kézi módszerekkel működő, állítólag könnyen nyitható bicskabányákat emlegetni. Ha valaki felelős vezetőként - könnyen elérhető hazai erőforráshoz akar jutni, tegye lehetővé a 6 Mrd
tonna lignit kincsünknek legalább a korábbihoz hasonló igénybevételét. Győzze meg a CO2
ellenes világvallás egyre bigottabb képviselőit arról, hogy ha vulkánokat sem tudják betiltani,
akkor a világ antropogén széndioxid termeléséből mindössze 15%- os részarányt képviselő EUnak és az ebben 54. helyen rangsorolt Magyarországnak felesleges a Mátrai Erőmű és
külfejtései bezárásán töprengenie. Sőt, a fotovoltaikus és szemétégető lázálmok helyett mielőbb
korszerű, célszerűen és reálisan környezetkímélő lignitbázisú erőművet kell a kiöregedett
helyett létesíteni!
Szakmánk ünnepén a bányásznapon ennek hangot adni kötelességünk, mint ahogy az is,
hogy szokásainkhoz híven szakmánkat és annak egykori és mai művelőit a bányászokat
köszöntsük, örökre eltávozott néhai társaink, közöttük a munka frontján életüket vesztett
bányászhősök emléke előtt tisztelegjünk. Ehhez kívánok mindannyiunknak jó erőt és
egészséget és köszöntésünkkel
Jó szerencsét!
Németh György

72. Bányásznap Tatabányán
Tisztelt Tagtársunk, Barátunk!
Szeretettel várunk benneteket és családotokat a meghirdetett rendezvényeken!
Kérjük, a programokon a megszokott módon egyenruhában, lehetőség szerint zöld
nyakkendőben és sapkában, a felvonuláson fokossal jelenjetek majd meg!
A pénteki központi koszorúzáson várjuk az önkéntes, egyenruhás "koszorúvivők"
jelentkezését!
A tatabányai teljes Bányásznapi programot lentebb olvashatják.
Kiemelt programok:
2022. szeptember 2. péntek
13:30 Gyülekezés és koszorúzás a Vértanúk terén, a különbusz kb. 13:30 órakor indul!
13:40 Koszorúzás a temetőkben és a bányász emlékhelyeken.
A koszorúzások várható sorrendje: Hetesi temető, Bánhidai temető, Skanzen.
15:30 Vértanúk tere – térzene.
16:00 Központi koszorúzás a Vértanúk terén.
Ezt követően mindenkit szeretettel várunk a hagyományos állófogadásra a Tröszti
Klub Étteremben!
19:00 Május 1. parkban barátkozás
2022. szeptember 3. szombat
15:00 Virágelhelyezés a Bányász Kegyeleti emlékműnél, majd immár 26. alkalommal
felvonulás a Bányászati és Ipari Skanzenbe!
16:00 Bányásznapi köszöntők, a Solymos Mihály díj átadása.
16:30 Előidők - A várossá válás útján c. kiállítás megnyitója.
17:00 Bányász találkozó, a szokásos sörcsapolás, vendéglátás, összetartás.
2022. szeptember 04. vasárnap
14:00 XIX. Csilletoló verseny a Vértanúk terén. Kellő számú jelentkező esetén az OMBKE
is indít csapatot!
20:00 Szalamanderes felvonulás a volt Községházától a Bányász Kegyeleti Emlékműhöz!
Várunk MINDENKIT szeretettel!

Jó szerencsét!
Izing Ferenc
titkár

Bükkszéken 85 éve kezdődött a kőolajtermelés
Megemlékezés és koszorúzás 2022. augusztus 27-én
A Nagyalföld északnyugati peremén Recsk-Sirok között emberemlékezet óta ismeretesek
voltak a besűrűsödött kőolajnyomok. Különösen sok kőolajszivárgásról tudtak a Recsk melletti
Miklós-völgyben, ahol az 1885-ben Weiss és Társa cég által mélyített két aknából – az első
akna 34 méter mélységben adott gazdag kőolajnyomokat, a második 40 méter mélységben – és
egy kutatófúrásból, a kőolajjal átitatott andezittufából sikerült mintegy 80 liter kőolajat
összegyűjteni. Tard és Bogács környékén, a Bükk hegység előterén 1908-ban szénkutató
fúrások aszfalttal átitatott homokrétegeket harántoltak. 1928-ban a Salgótarjáni Kőszénbánya
Rt. aszfaltra felújította a kutatásokat és Bogács határában 103,1-104,8 méter mélységben
10,53%-os aszfalttal átivódott kavicsos homokréteget tárt fel. Tard határában lévő fúrás 223,5225,8 méter mélységben szelt át olyan homokréteget, amelyben 6,2% aszfalt mutatkozott. A
Kőszénbánya Rt. által lemélyített mátraderecskei fúrásban is jelentkezett fosszilis
szénhidrogénnyom.
A terület földtani és geofizikai részletes vizsgálata 1930-ban indult meg. Parád, Recsk és
Mátraballa környékének részletes kőolaj-geológiai felvételét 1934 Rozlozsnik Pál végezte el,
amelynek alapján a fiatalabb rétegekben (200-300 méter mélyen) valószínűsített kőolajat és
ajánlotta fúrások segítségével azok megvizsgálását. A környék közismert és klasszikus kőolajszivárgásos területén és az ajánlás alapján 1936-ban 3 fúrás mélyült. A Parád-I., -II. és III. jelű
kutatófúrások nem mutattak ki azoknál jelentősebb kőolajnyomokat, mint amilyenek már a
külszínen is megállapíthatók voltak. A Mátra északi oldalának nyugati részén dr. Schréter
Zoltán végzett részletes földtani felvételt 1935-ben. A Recsk környékéhez északkelet felé
csatlakozó vidék (Pétervására, Bükkszék) földtani feltérképezését 1936-ban kezdte el. A
felvétel Bükkszék község környékének földtani felépítéséről oly biztató képet adott, amely
mindenféleképpen indokolta itt egy kutatófúrás lemélyítését. Mindezt alátámasztotta, hogy a
bükkszéki boltozat keleti, leszakadt szárnyában a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. egy 1936

februárjában lemélyített szénkutató fúrása 161 méter mélységben éghető földgázt tárt fel
kőolajnyomokkal.
Bükkszéken a Kincstár 1936. december 6-án indította meg az első mélyfúrást. A Bükkszék-1.
fúrásnál már 135-138 méter mélységben jelentkeztek kőolajnyomok. A fúrás folytatásakor
1937. február 21-én 263 méter mélyben vízmentes kőolajtartalmú szint jelentkezett, ebből
kanalazással pár nap alatt 150 liter kőolajat lehetett termelni. Továbbfúrást követően a fúrólyuk
326 és 388 méter közötti szakaszából már 200-300 liter kőolaj volt pár napon át kanalazható és
helyenként mélyebben is volt kőolajnyom. A kutatófúrást 1937. szeptember 16-án fejezték be.
Az első fúrás biztató eredménye indokolta azt, hogy teljes erővel indítsák meg a bükkszéki
boltozat megkutatását.
1937. március 19-én indult meg a Bükkszék-2. fúrás, majd 40 nap alatt 286,2 méter mélységig
jutott le a viszonylag erős kőolajszintig. A kőolaj kitermelése 1937. április 28-án megkezdődött
túlnyomórészt dugattyúzással és kanalazással, azonban a kezdetben három kút felszállva is
termelt kőolajat. 1946-ig (zömmel 1940-ig) összesen 69 kutató- és feltáró fúrást mélyítettek le
24 425,3 méter összhosszban. A fúrásoknak megközelítően 60%-a termelőkút lett. A mező
hozama 1938-ban sem haladta meg a napi 25 tonnát. A Bükkszék-mezőből kitermelt kőolaj
mennyisége 1940. május 1-ig 10 000 tonna volt. 1943-ban a termelés már csak 1 tonnára
csökkent, utána a mező teljesen kimerült és a kőolajbányászatot leállították. Dr. Papp Simon
úgy becsülte, hogy az eredeti készletnek csak 27,8 %-át termelhették ki, így a visszamaradt rész
még 72,7 %, azaz kereken 22 000 tonna. Bükkszéken roppant érdekes és értékes az is, hogy itt
próbálkoztak meg mélyműveléses kőolajbányászattal. A kísérleti „kőolajbánya” 24 méter mély
aknával kezdődött és ebből az aknából három vágatott is hajtottak különböző irányba. Egy
hónapi „csurgatással” 318,8 liter kőolajat termeltek, végül is ez a magyar szénhidrogénbányászat egyetlen kuriózuma maradt. Bükkszék hozama és jelentősége eltörpül ugyan a
budafapusztai mellett, de mivel értékesíthető volt, ipari méretűnek lehet és kell is tekinteni.

Bükkszék-1. fúrás 1937-ben

Bükkszéki kőolajmező 1938-ban

A Bükkszéki kőolajmező Csonkás-mezőrészének szélén, vetőben, az 1938-ban lemélyített
Bükkszék-27. fúrás termelésre érdemes kőolajat nem adott. Azonban a bükkszéki telep
vízellátása érdekében ezt a fúrást a felső rétegek kizárása után, víznyerés céljából
továbbmélyítették 517,7 méterig, a kiscelli agyag alatt lévő eocén korú litothamniumos
mészkőbe, amelynek bőséges vízhozama már a megelőző fúrásokból ismeretes volt. A kút
megnyitása után – a vízben lévő szabad széndioxid (CO2) hatására – a víz 60 méter magasra
szökött fel, s 6 bar ellennyomással fojtva is 200-300 liter/perc 40°C hőmérsékletű alkálihidrogénkarbonátos, kloridos, széndioxid gázos felszálló vizet nyertek (Salvus víz).

A környékbeliek csodájára járnak a feltörő hévíznek (1938)

1939-ben egy kisebb kapacitású 16 méter átmérőjű körmedencével fürdő létesült, amelyet
hamarosan 33,3 méter hosszú medencével bővítették. Az 1980-as években már három medence
üzemelt és a 2000-es évek elején egy negyedik úszómedencével is bővült a fürdő. Az Új
Széchenyi Terv támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap segítségével és önerővel
együtt nettó egymilliárd forintból 2012-ben történt meg a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő
fejlesztése. A beruházással nemcsak a strand újult meg és gazdagodott élményelemekkel,
hanem a híres vízre alapozva a gyógyászati részleg is kiépült. A fedett fürdő már a téli
hónapokban is fogadhatja a vendégeket, így a fürdő már nem idényjellegű.
Bükkszék Község Önkormányzati Testülete (BKÖT) és az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály Alföldi Helyi Szervezete
(OMBKE KFVSZ AHSZ) 2022. augusztus 27-én megemlékezést és koszorúzást tartott a
bükkszéki kőolajtermelés kezdetének 85. évfordulóján. A Faluház előtti téren – a ma már csak
nevében olajbányász – Alföldi Olajbányász Fúvószenekar (Szolnok) egy órás koncertjével
kezdődött a program. A Sóki Ferenc és Kovács Lóránt karnagyok vezényletével nagy sikert
aratott a fúvószenekar a klasszikus- és modern fúvószene, a filmzenék és a feldolgozott magyar
népzenék előadásával.

Alföldi Olajbányász Fúvószenekar szabadtéri koncertje

A fúvószenekari koncertet követően Boncz László okleveles geológusmérnök vezetésével
végigjártuk a Bükkszéki Olajos Tanösvényt, ahol mind az öt stációnál (ismertető táblánál) bő,
szakszerű és nemcsak szakembereknek érthetően adott ismertetést. (Megjegyzés: Ennek a
tanösvénynek megálmodója és megvalósítója Józsa Gábor bükkszéki születésű és ott is lakott
okleveles geológusmérnök volt. Ő már nem tudott velünk lenni, mert 2017-ben eltávozott
közülünk az örök kőolajmezőkre. A tanösvény végén érkeztünk az 1997. július 12-én felavatott
emléktáblához, amelynek felirata: „Hatvan évvel ezelőtt. 1937. április 28-án kezdődött el az
iparszerű kőolajtermelés Bükkszéken. Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság - Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály”.
Itt megemlékezést tartott a bükkszéki kőolajtermelésről Pugner Sándor, az OMBKE KFSZ

AHSZ elnöke. Majd Sági Ferenc Bükkszék község polgármestere üdvözölte a jelenlévőket,
köszönetet mondott a kőolajbányászoknak, hogy „melléktermékként” termálvizet adtak a
településnek. Ismertette a község további fejlesztési elképzeléseit, amelyben helyet kapna egy
állandó kiállítás a kőolajról és a Salvus vízről, továbbá szeretnének egy emlékművet is
felállítani a két fluidum tiszteletére. Az emléktáblánál koszorút helyezett el az OMBKE KFVSZ
AHSZ, a BKOT és az Egri Olajos Hagyományőrző Egyesület (EOHE). A megemlékező
közönség tovább haladt a Salvus Kft. telephelyén felállított Geológus Emlékoszlophoz. Az
emlékoszlopot a pilisszentiváni székhelyű Salvus Kft. első tulajdonosa, Klinger János 1969ben (levelezőként) végzett okleveles bányamérnök állítatta. Sajnos, ő sem vehetett részt a
megemlékezésen, már ő is eltávozott közülünk. Az emlékoszlopnál a bükkszéki kőolaj
felkutatásában és feltárásában oroszlánrészt vállalt három geológus: ifj. dr. Lóczy Lajos, dr.
Schréter Zoltán és dr. Szentiványi Ferenc munkásságát ismertette és méltatta Boncz László
okleveles geológusmérnök. Koszorút helyezett el a BKOT és a MOL Nyrt.

Boncz László ismertetője a tanösvény egyik stációjánál

Ezt követően a 70 fős ünneplő közönség a már nem működő általános iskola tornatermébe
vonult, ahol megtekintették a bükkszéki kőolajról és Salvus vízről összeállított kiállítást. Majd
Sági Ferenc polgármester és id. Ősz Árpád ex-szakosztályelnök pohárköszöntője után közösen
elfogyasztották az ünnepi ebédet. Ebéd után szabadprogram következett, voltak, akik tovább
beszélgettek a jó hűvös tornateremben, de a többség elment fürdeni a gyógy- és strandfürdőbe,
ahová – a bükkszéki önkormányzat ajándékaként – ingyen mehettek be.
id. Ősz Árpád

Szépül a székházunk környezete
Lőrincz László tagtársunknak köszönhetően az utóbbi időben leesett jelentős csapadék hatására
megerősödött gyomot sikerült kulturált formájúra varázsolnia.

Fotó: Zelei Gábor

Nagyon szépen köszönjük önzetlen segítségét és munkáját!
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

Fotó: Zelei Gábor

Kedves Barátaim!
Annak ellenére, hogy van naptáratok, meg mindenféle digitális kütyütök, ami jelez-fütyülvillog, kötelességemnek érzem eme felhívó sorokat számotokra megküldeni, ha másért nem,
hát a hangulati faktor miatt. Akik idén felmentést kaptak a Szalamanderen való részvételről,
attól elnézést kérek (igen néhányotoktól tudom, hogy van neki ilyen), rájuk vonatkozzék Sándor
György humoralista mondása: „... a felmentettek pedig hozzák ki a bordásfalat!”
Kezdjétek el vasalni az ingeket,
Selmec már integet
s hívogat megint,
hisz’ nem megunt
időtöltés
s nem csak Steiger gyomorba öntés,
mi vár idén az Akadémia alatt minket,
idén is emelnünk kell a szintet!
És még egy fontos, el ne felejtsd:
a vészhelyzetre beszerzett tartalék veséket a csomagod aljára rejtsd!
Jó szerencsét!
Sok csillét és a kerék alól kivett éket!
Berta József a. Rímbeszedett Lélek
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SELMECI SZALAMANDER PROGRAM
2022. szeptember 9-11.
Tisztelt Tagtársak, kedves Barátaink!
A pandémia miatt már három év telt el, hogy részt vehettünk az utolsó Szalamander
ünnepségen. Idén végre ismét megrendezésre kerül hagyományaink e fő eseménye, mégpedig
a 17. Európai Bányász-Kohász Találkozó (Knappentag) rendezvényeinek keretében.
Az Egyesületünk és a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület által szervezett programok az
alábbiak:
szeptember 9. péntek
14:30 Professzor sírok koszorúzása. (Gyülekezés 14:15-től a Szélaknai Kapunál.)
16:00 A 48-as honvéd szobor koszorúzása az Óvárban (Gyülekezés 15:45-től az Óvár
bejárata előtt.)
17:00 Koszorúzás az Akadémia Erdészeti Palotájának falán Egyesületünk által elhelyezett
emléktáblánál. (Gyülekezés a helyszínen 16:50-től.)
19:00 Szalamander felvonulás. (Gyülekezés 18:40-től a szokott helyen, a régi Dohánygyár
épületénél).
21.00 Felvonulás vége, tűzijáték, zene, tánc a Szentháromság téren.
szeptember 10. szombat
13:00-13.50 Ökumenikus Istentisztelet a Plébániatemplomban. (a Grand Matej mögötti
templom)
14.00 Fúvószenekari koncert a templom elött.
15.00 Európai Bányász és Kohász Egyesületek felvonulása a Plébániatemplomtól a
Szentháromság térig. (Gyülekező 14.30 tól az Akadémia utcán a Plébánia templom fölött, a
Kis Matej vonalában.)
17.00 Tűzijáték, zene, tánc a Szentháromság téren.
Három év szünet után az idei Selmeci Szalamanderen egységes megjelenésünkkel,
nótázásunkkal vívjuk ki a selmeciek és a többi nemzetközi résztvevő rokonszenvét!
Ha Selmec hív, mi ott leszünk!
Fontos információ:
Pénteken déltől le lesz zárva a belváros, tehát autóval behajtani nem lehet!
Kérjük ezért, hogy aki pénteken jön, az a délelőtti órákban érkezzen meg!
(A főutcán nem lehet majd parkolni)
A szervezők a Szalamander felvonuláson a nemzeti résztvevők létszámlát a korábbi hírekkel
ellentétben nem korlátozzák!
Jó Szerencsét!
Kőrösi Tamás
az OMBKE alelnöke
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Ökomenikus Istentisztelet Selmecen
Tisztelt Tagtársak!
A Covid visszavonultával ebben az évben Selmecbányán ismét teljes értékű
Szalamander vár ránk. Sőt, ennek keretében kerül megrendezésre szeretett városunk falai között
a 17. Európai Bányász - Kohász Találkozó (magyarul Knappentag)!
A város nagyon gazdag programmal készül szeptember 7 - 11. között az eseményre.
Mint a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület alelnöke büszkén mondhatom, hogy
egyesületünk szervezésében már 7 alkalommal megrendezésre kerülő magyar nyelvű
ökumenikus istentisztelet most 8. alkalommal, az OMBKE támogatásával helyet kapott a város
hivatalos programjai között. A mostani hálaadás abban különbözik az eddigiektől, hogy a
kiemelkedő alkalomra való tekintettel a liturgia magyar - szlovák - német nyelven fog
elhangzani.
A helyszín és a celebrációt végzők a meghívón szerepelnek. Egyben kérjük, kik
szervezetükkel együtt tervezik részvételüket az eseményen és van zászlójuk, azt hozzák
magukkal. Az istentisztelet záró aktusaként, a bányász himnusz előtt, a zászlók megáldására
fog sor kerülni.
De biztos, ami biztos:
Helyszín: Nagyboldogasszony templom (A Grand Hotel fölött, a fő utca és az Akadémia
utca sarkánál).
Időpont: 2022. IX. 10. 13:00
A templom ajtaja mindenki előtt nyitva áll!
Jó szerencsét!

Mihalecz József, a.: Golyó
SZBAKE – Alelnök
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Nagy tisztelettel és örömmel tájékoztatjuk a széles közvéleményt,
hogy a
Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület
Selmecbányán, a 2022. évi Knappentag és Szalamander ünnepi
rendezvény alkalmával

magyar, német, szlovák nyelven
ökumenikus Istentiszteletet szervez.
Istentisztelet időpontja:

2022. szeptember 10. 13:00

Istentisztelet helye:

Selmecbánya, Nagyboldogasszony templom
(Andreja Kmeta és Akademická utcák találkozásánál)

Istentiszteletet celebrálják:

Bencsik Tibor katolikus atya,
Deménd plébánosa,
Ludovit Frindt katolikus atya,
Selmecbánya plébánosa,
Nagy Olivér evangélikus lelkész,
Alsószeli gyülekezet lelkésze
Tanító Péter református lelkész,
Csallóközaranyosi gyülekezet lelkésze

Hálaadásunkra hívunk és várunk mindenkit, hogy bányász, erdész, kohász hivatásunk ősi
városában anyanyelveinken együtt imádkozhassunk és ápolhassuk szakmánkhoz kötődő
keresztény hagyományainkat.

Jó szerencsét!

Pécs, 2022. július 15.
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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
28

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
29

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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MEGHÍVÓ

33

MEGHÍVÓ
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MEGHÍVÓK
Tisztelt Tagtársak!
A mellékletben van a bányásznapi meghívó.
Aki biztosan tudja, hogy vasárnap jön, az nekem jelezze.
A koszorúzásoknál lehetőleg egyenruhában illik megjelenni.

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

36

Miskolci Egyetem Hírei

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Engedje meg, hogy nagy tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Munkatársait a
Kihívás vagy lehetőség a klímasemlegesség 2022. szeptember 22. csütörtökön
megrendezésre kerülő KKV fórumra.
Helyszín: Miskolci Egyetem, Start-up Központ
Parkolás: A főépület melletti parkolóban
Időpont: 2022. szeptember 22. 9:00-13:30
Program:
9.00 – 9.15 Köszöntők (Rektor, Grant Thornton képviseletében)
9.15 – 10.30 Klímavédelmi információk KKV-k számára
• Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár Technológiai és Ipari
Minisztérium Nemzeti energia- és klímapolitikai célok és aktuális kérdések
• Nagy Dezső környezetvédelmi referens, Miskolc MJV
Miskolc - Úton a klímasemlegesség felé
• Dr. Szalontai Lajos egyetemi docens, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet
Klímavédelem és Klímaadaptáció a Miskolci Egyetemen
10.30 – 10.50 Kávészünet
10.50 – 12.30 Pénzügyi és ügyviteli információk KKV-k számára
• Dr. Juhász-Nagy Judit, gazdaságfejlesztési igazgató, Miskolc Holding Zrt.
Gazdaságfejlesztési körkép
• Vajna Zsófia HR Menedzser, Grant Thornton
Mennyibe kerül ma Magyarországon foglalkoztatni?
• Vizer József - ADÓ Igazgató Grant Thornton
Szocho kedvezmények mint foglalkoztatási költség csökkentési lehetőség
• Makrai Kornél - Tranzakciós Tanácsadás Igazgató – Grant Thornton
Generációváltás vagy cégeladás? – hasznos tanácsok vállalatértékesítés
előkészítésére
12.30 – 13.30 Állófogadás, networking
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: https://forms.gle/VL8FrVLN1Jf1...
A rendezvénnyel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit a következő címre várjuk:
Tel.: 06 30 790 8221
Email: lukacs.edit@uni-miskolc.hu

Regisztráció a rendezvényre

37

MEGHÍVÓ
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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
Knappentag
–
Selmeci
Szalamander
Bányászatiés
Kohászati
Múzeumok Találkozója
54.
Bányagépészeti
és
Bányavillamossági Konferencia
Fazola Napok
60 éves a Hajdúszoboszlói
földgázbányászat" - Szakmai nap
és Szakestély
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

Selmecbánya

szeptember 7-11.

Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

szeptember 23.

Miskolc
Hajdúszoboszló

október 7-8.
október 14-15.

Herceghalom
OMBKE székház
Káloz

november 9-11.
november
november

Kecskemét

november 25.

szeptember 29-30.

egyeztetés
alatt
Budapest

december 9. vagy
10.
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In Memoriam Karl Höffl
Kedves Tagtársak!
Régóta készülök erre a megemlékezésre. Most kellően nyugodt napra ébredtem, feladat
jóformán semmi, nekilátok. Nem mertem várni áprilisig, a halálának 10 éves évfordulójáig,
attól tartottam, megint közbejön valami.
Nem mindenre kiterjedő, tudományos igényű megemlékezésre gondolok, inkább csak
gondolatokat és információkat szeretnék megosztani listatársaimmal.
Karl Höffl - vagy ahogy a tanszékünk professzorai nevezték Höffl Karcsi - a Mecsekben, a
Komlóhoz közeli Kisbattyánban látta meg a napvilágot 1932. március 4-én. Ott élt mindaddig,
amíg egy lakosságcserének nevezett embertelen intézkedés miatt el nem kellett hagynia hazáját.
Sokan a nyugati zónában kötöttek ki, nekik a keleti zóna jutott. Én most azt mondom,
szerencsénkre. Haláláig támogatta egyetemünket, karunkat, tanszékünket. Híres freibergi
professzorként sokat köszönhettünk neki.
Ma nagy divatnak számít egyes embereket nagykövetnek nevezni, hát a Professzor Úr a mi
szeretett nagykövetünk volt Freibergben, NDK-ban, Isten nyugosztalja.
A legutolsó jótéteménye (már ahogy én emlékszem) az volt, hogy kocsijában elhozott
ajándékba egy csomagtartónyi könyvet legutóbbi könyveiből, jutott mindenkinek, nekem is.
Nagyon sokáig őriztem ezeket a köteteket, aztán elajándékoztam egy volt tanítványomnak, aki
több hasznukat vehette.
Az egyiket meg is találtam az interneten:
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Von Prof. Dr.-Ing.habil. Dr.h.c.KArl Höffl
Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen
Magánkiadás, 1990
Mit 555 Abbildungen und 37 Tabellen
Testes, vaskos kötetek, tömve adatokkal, diagramokkal, ábrákkal.
Gyakran megfordult a konferenciánkon is. Fess ember volt, fiatalos, jól öltözött.
Persze kiválóan beszélt magyarul is.
Egyszer rám hárult a feladat, hogy behozzam Tapolcáról az egyetemre az eléggé megviselt
Trabantommal. Otthon kiválasztottam egy majdnem teljesen új lepedőt, amivel bebugyoláltam
az anyósülést. Kicsit magyarázkodtam, mikor kinyitottam az ajtót, de legyintett. Talán le is
vette volna, ha nem rögzítem eléggé.
Szeretni való ember volt. Nem hordta magasan az orrát, szerény ember volt, pedig tudományos
eredményei alapján magasan is hordhatta volna.
1989-ban egyetemünk díszdoktorává avatta. Nevét a névsor utolsó harmadában találjuk.
Említettem, hogy eljárt a konferenciáinkra is. Kerestem néhány fényképet, amin látható.
Ezen a képen a szemüveges úrral beszélget közvetlenül az oszlop előtt állva:

Itt középen áll, mellette mi tolmácsok, Vőneky Tanár úr volt a német tolmács, én meg az orosz.
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Itt pedig már a jól végzett munka után a megérdemelt finom vacsora Hollóstetőn. Mellette
oldalra fordulva Bocsánczy Professzor úr beszélget a szemüveges úrral.

Végül lássuk a családi gyászjelentését. 2013. április 8-án búcsúztatták. A családból gyászolják
közvetlen hozzátartozói, a gyászjelentésben meglévő sorrendben, két fia és feleségeik,
házastársa Annerose, két unokája, valamint mások is.
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Megemlékezésem végér értem, kívánok egyetemünk, karunk, tanszékeink nagy barátjának
békét poraira!
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
Megjegyzés: Bővebb információ róla itt található.

FÖCIK Hírek

A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés normál regisztrációs idejét szeptember 15-ig
meghosszabbítottuk!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés (Budapest, október 14-16) normál regisztrációjának és
előadás bejelentésének határidejét szeptember 15-ig meghosszabbítottuk.
Ugyanígy meghosszabbítottuk a szakmai továbbképzés jelentkezési határidejét is.
A részletekért keressék fel a Vándorgyűlés oldalát: https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022
Várunk mindenkit szeretettel!

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Megjelent a Magyarhoni Földtani Társulat szeptember-októberi hírlevele
Kedves Tagtársak!
Megjelent szeptember-októberi programjainkat tartalmazó hírlevelünk. A honlapról
letölthető: https://foldtan.hu/hu/hirlevel
November 15-ig várjuk a 2023. évi Közgyűlésen átadandó és Semsey Andor Ifjúsági
emlékérem, valamint a Kriván Pál Alapítványi emlékérem elnyerésére a pályaműveket!
Kiírás a hírlevélben és a honlapon: https://foldtan.hu/hu/palyazatok
November 15-ig várjuk a 2023. évben átadandó Lóczly Lajos emlékplakett, valamint a
Kertész Pál emlékéremre tagtársaink legalább fél oldal terjedelmű előterjesztését!

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti Kiválósági Programja által
támogatott, “Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképének megalkotása
és elemzése” című kutatási projekt záróeseményét
2022. november 17-én, csütörtökön, 11 órától
rendezzük a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet soproni székházában (Sopron, Csatkai
E. u. 6-8.)
Az eseményen bemutatjuk a Pannon-medence és környékének szeizmicitását, feszültség-és
deformációs-jellemzőit és a litoszféra szerkezetét feltáró kutatásaink legújabb eredményeit,
valamint Magyarország legfrissebb adatokon alapuló új neotektonikai térképét.
Az előadóülés részletes programját és a gyakorlati tudnivalókat egy későbbi körlevélben
tesszük majd közzé.
A zárórendezvényen minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A projekt kutatóközössége
http://nkp.epss.hu/
Magyar Geofizikusok Egyesülete
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Megjelent a Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) FÖLDHŐ júliusi Hírlevele
2022. 07 XIX/3
T a r t a l o m:
1./ A 2022.05.24-ei tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve.
2./ Elnöki beszámoló.
3-/ Holoda Attila: Aktuális kérdések az energiapolitikában.
4./ Prof.Dr.Habil Göőz Lajos: Dr. Rybach László professzor cikkeiből.
5./ Riport Dr. Csontos Évával, az Egyesület új elnök-helyettesével.
6-/ Geotermikus világtalálkozások között.
7-/ Geotermikus projektek 2021.
8-/ Hírek, események.
Az új (régi) elnök: Szita Gábor.
Tiszteletbeli tag: Dr. Szabó György
Dr. Horn János

Energetikai hírek
Lengyelország és Szlovákia elindítja a gázösszeköttetést
Lengyelország és Szlovákia új gázösszeköttetést nyitott meg, amely vezetőik szerint növeli
Közép-Európa energiabiztonságát, miközben az orosz gázszállítások az elmúlt hónapokban
jelentősen csökkentek.
A 165 km hosszú vezeték része lesz a Balti-, az Adriai- és az Égei-tenger, a Földközi-tenger
keleti része és a Fekete-tenger közötti észak-déli gázinfrastruktúra-folyosónak, amelyet az EU
az elmúlt évtizedben az energiarendszer összekapcsolása érdekében igyekezett kialakítani. Ez
lehetővé teszi majd a Lengyelországban importált cseppfolyósított földgáz és - amint a Baltic
Pipe még az idén elkészül - a norvég gáz szállítását Szlovákiába, amely nagymértékben függ
az orosz ellátástól.
Lengyelország, amely az év elején elvesztette az orosz gázhoz való hozzáférést, miután nem
volt hajlandó eleget tenni a Kreml azon követelésének, hogy az európai fogyasztók rubelben
fizessenek az ellátásért, potenciálisan Horvátországon és Olaszországon keresztül déli
útvonalakról is kaphat majd gázellátást - mondta Morawiecki.
"Ez a beruházás ellátási biztonságot nyújt nyugati szomszédainknak, egész Európának" mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök egy sajtótájékoztatón, míg szlovák
kollégája, Eduard Heger szerint az LNG és a norvég gáz átvétele "energetikai szabadságot" ad
az országnak.
"Most az elkövetkező hónapokban a vezeték üzemeltetői számára az lesz a hatalmas kihívás,
hogy biztonságos és megfizethető gázzal töltsék fel" - mondta Anna Moskwa lengyel
klímavédelmi miniszter a tájékoztatón.
Ez nem lesz könnyű feladat, mivel a gáz spot ára a múlt héten köbméterenként 3000 dollár fölé
szökött, miután a Gazprom bejelentette, hogy a hónap végén karbantartás miatt három napra
lezárja az Északi Áramlat-1 vezetéket. Félő, hogy az orosz szállító esetleg végleg leállítja a
vezetéket. A csővezetéken keresztül történő szállítási kapacitásra vonatkozó árverések
hamarosan megkezdődnek, miután a beüzemelés befejeződött.
Lengyelország viszonylag jól ellátott gázkészletekkel rendelkezik a következő tél előtt, mivel
tárolói jelenleg 100%-os kapacitással vannak feltöltve - ez az egyetlen EU-tagállam, amely
ilyen teljesítményt ért el. Ez azt jelenti, hogy az ország az éves fogyasztási szükségletének
negyedét fedező gázmennyiséggel rendelkezik.
Szlovákia ezzel szemben csak 78,4%-os kapacitásig töltötte fel a tárolóit, de ez a kapacitás a
fogyasztáshoz képest olyan nagy, hogy ez azt jelenti, hogy éves fogyasztásának több mint a
felét fedezhetné.
Newsbase, 2022.09.01.
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A horvát miniszterelnök bírálja az INA vezetőségét, amiért nem akadályozta meg a
sikkasztást
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök augusztus 31-én bírálta az INA olaj- és gázipari vállalat
vezetőségét, amiért az nem akadályozta meg a több százmilliós sikkasztást, amelyet a hét elején
fedezett fel a korrupcióellenes szerv, az USKOK.
Az USKOK letartóztatott öt személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az INA tulajdonában
lévő földgázt továbbértékesítették, és ezzel 800 millió HRK (113 millió euró) értékű kárt
okoztak.
"Nagyon sajnáljuk, hogy az INA vezetősége nem látta, mi történt. Ez az eset azt mutatja, hogy
az INA vezetési modellje rossz" - mondta Plenkovic, akit az N1 idézett.
Hozzátette, hogy a kormány felelősségre fogja vonni az INA teljes vezetőségét, beleértve a
horvát és a magyar tagokat is.
Jelenleg az INA 49%-a a magyar MOL, 45%-a pedig a horvát állam tulajdonában van.
Az USKOK által letartóztatott öt személy között van az INA egyik vezetője is. A gyanú szerint
a piaci árnál jóval alacsonyabb áron vették át az INA földgázát, majd azt jelentősen magasabb
áron értékesítették tovább külföldön, hatalmas nyereségre szert téve.
Az USKOK vizsgálata szerint a gázt az INA-tól 19,5 euró/MWh támogatott áron szerezte be
egy kelet-szlavóniai regionális gázelosztó.
A gázt egy OMS nevű cégen keresztül értékesítették tovább, amelyet Josip Surjak, a horvát
nemzeti ügyvédi kamara vezetője és üzlettársa irányít. Állítólag a gázt MWh-nként 28 eurós
áron értékesítették tovább - számolt be az N1.
A csoport 2020 júniusa és 2022. augusztus 27-e között, amikor is tagjait letartóztatták,
értékesítette tovább a gázt.
Newsbase, 2022.09.01.

Zelei Gábor

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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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XXIII.
Falfestmények V.
Kogalym (Hanti – Manysiföld, Oroszország)
1975-ben kőolajat találtak az ezer lélekszámú Kogalym falu közelében, egy évvel később már
a településen óriási fejlesztések indultak el és 1985-ben már városi rangot kapott. Ma már 65
ezren laknak a modern városban és itt van a Lukoil szénhidrogén termelésének egyik központja.
A város gazdasága teljesen a szénhidrogéniparra épül és 1985 óta összesen 655,8 millió tonna
kőolajat termeltek ki. Egy modern ház tűzfalát a Lukoil termelési falfestménye teszi
változatosabbá.

Uszinszk (Komiföld, Oroszország)
Hosszan tartó geofizikai és geológiai kutatómunka után a mai Uszinszk vidékén, a Kolva –
folyó alsó folyásánál lemélyített fúrásból 1962 őszén kőolaj tört fel. További részletes feltáró
munka után 1969-ben döntés született a tyuimeny–pecsorai hatalmas kőolajkészletek
kiaknázásáról. A települést 1966-ban alapították, egyike a szénhidrogén-bányászatra alapított
jelentős városoknak. Eredetileg az Usza - folyó partján készültek felépíteni, de végül a parttól
néhány km-re fekvő, az áradástól biztonságosabbnak tartott, nyáron mocsárral borított területet
választották. A munka 1970 tavaszán faházak építésével kezdődött. Öt évvel később adták át
rendeltetésének az első négyemeletes panelépületet. Az Uszinszki járás megalapításakor a
települést járási székhellyé, 1984-ben pedig várossá nyilvánították. A térségben három óriásés több kisebb vállalat folytat kőolajtermelést. További vállalatok geológiai feltáró munkával,
a kitermelt kőolaj elszállításával és a szénhidrogén-bányászat számára nyújtott különféle
szolgáltatással foglalkoznak. A város közelében, a Kolva - folyó bal partján kőolajfinomító
épült. Az ország legészakibb fekvésű kőlajfinomítóját 2011 nyarán helyezték üzembe. Az egyik
szolgáltató cég falán lévő falfestmény utal a szénhidrogén-bányászatra.
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Ljantor (Hanti-Manysiföld, Oroszország)
A települést 1967-ben hozták létre a Pim halásztelep helyén, a közelben felfedezett
szénhidrogénmezők dolgozói részére. 1980-ban kapott városi rangot és a gazdaság alapja a
szénhidrogén-termelés. A Szurgutnyeftyegaz 30 éves és a Ljantornyefty leányvállalata 27 éves
évfordulójára készítették a falfestményt és az emlékművet.

Lagos (Algavre, Purtogália)
Algavre gazdasága mindig is szorosan kapcsolódott a tengerhez és a halászat az ókortól kezdve
fontos tevékenység volt. A politikai pártok, a különböző érdekcsoportok és általában a portugál
társadalom 2018 májusában hitetlenkedve és megdöbbenéssel reagáltak, miután magas
beosztású kormánytisztviselők tájékoztatták az országot arról, hogy Portugália délnyugati
partjainál megkezdődik a szénhidrogén-kutatás. A hírt a Portugál Környezetvédelmi
Ügynökség (APA) döntését követően tették hivatalossá, miszerint nincs szükség környezeti
hatástanulmányra az Algavre partjainál végzendő fúrásokból származó esetleges káros hatások
megállapításához. Ezt követően falfestmények jelentek meg a tenger és a tenger élővilágának
védelmére.
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Valencia (Valencia, Spanyolország)
A kőolaj jelentőségét csak az 1880-as évek végén kezdte egy-két ember sejteni, addig csak a
petróleumlámpa világító anyagaként használták. Azóta a világ kőolajkészleteiért folyamatosan
dúl a harc. Egy spanyol képzőművész falfestményén nagyon egyszerűen summázta ezt a harcot:
egy katona üzemanyagtöltő pisztollyal tüzel, amelynek „Vér az kőolajért” (Blood for Oil)
címet adta.

Caracas (Venezuela)
Venezuela egész gazdaságát és exportjának nagy részét egyetlen termékre, a kőolajra alapozza.
A kivitele értékének mintegy 4/5-ét a nyersolaj, a finomított kőolajtermékek és a földgáz
szolgáltatják. A kőolajipar mellett szinte eltörpülnek a gazdaság más területei. Az utóbbi
évtizedekben tovább nőtt a földgázbányászat jelentősége, fokozták a vegyészet kapacitását. Az
ország bevételeinek 96%-a származik a kőolajjal kapcsolatos bevételekből. Az állami tulajdonú
Petroleos de Venezuela (Pdvsa) székházának közelében lévő játszótér mögötti romos ház
oldalára festették a szénhidrogén-bányászatot jelképező – modern vagy primitív? – képet.
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Maracaibo (Zulia, Venezuela)
2018 nyarán a globális médiában megjelent venezuelai hírek sokkolták a világot. Egy BBC által
készített riport a maracaiboi piacon készült, ahol a piaci halárusok kénytelenek voltak kőolajjal
szennyezett halat árulni, a vásárlók pedig pénz és jobb opció híján megvásárolták a kínált
szennyezett halat a családjaik számára. A helyzet ugyanis az, hogy a Maracaibo – tó alatt
elhelyezkedő kőolajmező termelése során óriási szennyezést okoztak és okoznak folyamatosan,
amely már a halakban is felhalmozódott és fokozatos pusztulásukhoz vezet. A tiltakozó
falfestmény előtt a kőolajszennyezés miatt munkanélkülivé vált halászok tétlenkednek.

Los Puerto (Venezuela)
Gabriel Bracho falfestményeiről híres festő 1977-ben festette meg a kőolajjal kapcsolatos
látomását „Los Puertos és a kőolaj” (Los Puertos y el Petroleó) címmel. A szülőháza oldalain
lévő több mint 100 m2-es falfestmény művészeti, kulturális, oktatási és turisztikai szentély lett.
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Caracas (Venezuela)
Venezuela földje kőolajban, vasércben, gyémántban és bauxitban igen gazdag, iparának
gerincét a kőolaj-feldolgozás, a nehézipar (vaskohászat, alumíniumkohászat) és a gépgyártás
adja. A mezőgazdaságot a kakaó, dohány, kávé, banán és cukornád termesztése képviseli, az
ország jelentős részén szarvasmarha és kecske tenyésztése folyik. Exporttermékek: kőolaj,
finomított kőolajtermékek, bauxit, alumínium, acél, vegyipari termékek, mezőgazdasági
termékek és alapvető iparcikkek. Ez és hasonló falfestmények a munkás (elsősorban a
szénhidrogénbányász – földműves) együttműködését szorgalmazza az ország felvirágoztatása
érdekében.
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Maracaibo (Zulia, Venezuela)
A Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) a venezuelai állami kőolaj- és földgázipari társaság,
központja Maracaiboban van. Tevékenysége a szénhidrogén kutatása, feltárása, termelése,
finomítása, értékesítése és exportálása. 1976. január 1-i államosítás után egyeduralma van
Venezuelában, a világ ötödik legnagyobb kőolaj exportőre. Az államosítást követően a
PDVSA-t a kormány elsősorban politikai eszközként használta. Mivel a PDVSA a
kőolajtermelés helyett a politikával foglalkozott, a termelő berendezések műszaki állapota és
az alkalmazottak szakértelme romlott, továbbá több ezer munkavállalót politikai okokból
eltávolítottak. A társaságon belül az alkalmatlanság súlyos hatékonyságromláshoz,
balesetekhez és korrupcióhoz vezetett. Ennek eredményeként további ezrek hagyták ott a
társaságot, különösen miután a PDVSA katonai ellenőrzés alá került. A PDVSA továbbra is
csak Hugo Chávez elnök támogatóit vette fel és a bevételeinek nagyobb részét politikai
tevékenység finanszírozására fordították. Jelenleg a nagy munkaerőhiány miatt a főváros és a
nagyváros házainak falán munkaerő toborzó falfestmények jelentek meg.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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