
Bányásznapi ünnepségek

Központi Bányásznapi ünnepség

A mintetgy 450 részt vevõ megtöltötte a tatabányai Jászai Mari Színház-Népház színház-
termét 2003. szeptember 4-én, ahol a GKM, a BDSZ, az MBSZ, az OMBKE és a Vértesi
Erõmû Rt. rendezésében került sor az 53. központi Bányásznapi ünnepségrer, melynek le-
vezetõ elnöke dr. Zoltay Ákos, a MBSZ fõtitkára volt.

A vendégeket térzene és mazsorett-bemutató fogadta, majd Bács Ferenc színmûvész
szavalata után Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi beszé-
deket Csillag István és Burány Sándor miniszterek tartották, majd kitüntetések átadására ke-
rült sor.

Rabi Ferenc a BDSZ elnöke megnyitó beszédében megemlékezett a magyar szén-
bányászat 250 éves múltjáról, és a bányász szakszervezet közel évszázados tevékenységérõl.
Kihangsúlyozta, hogy a bányászok, a szakma érdekeiért más érdekvédelmi és társadalmi
szervezetekkel közösen a jelenleg folyó tárgyalásokon is küzdenek. Fontosnak minõsítette,
hogy az ország energia ellátásának biztonsága, és az iparágban dolgozók foglalkoztatása
érdekében a gáz mellett a hazai szén- és lignitbányászat is fennmaradjon, fejlõdjön.
Reményét fejezte ki, hogy a kõ- és kavicsbányászatban jelentkezõ megtorpanás után ismét
fellendülés következik. 

Csillag István gazdasági és környezetvédelmi miniszter beszédében a bányászok leg-
fontosabb emberi értékeiként említette a helytállást, a versenyt és a szolidaritást. Az áta-
lakult, ill. még mindig átalakulás alatt álló bányászat továbbra is jelentõs gazdasági poten-
ciált képvisel, amire az ország lakosságának szüksége van. Ennek érdekében átlátható
szabályozásra, árakra, valamint a bányászok, a tulajdonosok, a helyi lakosság és a környezet
érdekeinek együttes védelmére van szükség.

Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hozzászólásában a szük-
séges gazdasági verseny negatívhatásainak kiküszöbölése érdekében létrejött szakmai
egyeztetések jelentõségérõl beszélt. A kormánynak segítséget kell adnia az átalakulás, az
újrakezdés, az átképzés zökkenõmentes lebonyolításához.

A Magyar Köztársaság elnöke augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából, bányásznapi
átadással, a bányászatban végzett kiemelkedõ munkájuk elismeréseképpen Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkeresztet adományozott az alábbi személyeknek:
Csáki János a Vértesi Erõmû Rt. Bányászati Igazgatóság Mányi Bányaüzem vájára,
Kovács Ferenc a DANUBIUSBETON Kft. korábbi bányászati igazgatója, 
Lakatos Miklós az AES Borsodi Energetikai Kft. Lyukóbánya földalatti vájára, 
Lukucza György a Magyar Bányászati Hivatal fõosztályvezetõje,
Nyakas Antal a Lencsehegyi Szénbánya Kft. szakszervezeti vezetõje, 
Pék István a Bakonyi Erõmû Rt. Ármin Bánya frontmestere,
Seiben József a Mátrai Erõmû Rt. Visonta Bánya szakvezetõ vájára, 
Vasas Mihály a VÉRT Bányászati Igazgatóság fõaknásza.

Dr. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter a Bányásznap alkalmából Miniszte-
ri Elismerés és Kiváló Bányász kitüntetéseket adományozott, melyeket részben itt, részben
a helyi ünnepségeken adtak át. (Kitüntetett tagtársainkat a beszámoló alatt soroljuk fel.)
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A Magyar Bányászatért szakmai érdemérem kitüntetésben részesültek:

Breuer János okl. bányamérnök, a Mátrai Erõmû Rt. korábbi bányászati igazgatója, a Ma-
gyar Bányászati szövetség alelnöke

Dr. Esztó Péter okl. bányamérnök, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke
Szalay Gábor okl. bányamérnök, országgyûlési képviselõ
Dr. Tóth István okl. bányamérnök, az OMBKE exelnöke

A Bányásznap alkalmából számosan kapták meg a Bányász Szolgálati Oklevél és a Bá-
nyamentõ Szolgálati Oklevél kitüntetések különbözõ fokozatait.

A 2003. évi Bányásznap alkalmából a BDSZ Mûvészeti Kollektív Nívódíj kitüntetésben
részesült:

a Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar Fennállásának 90. évfordulója alkalmából, és kar-
nagya Gyurkó István,

a Padragkúti Bányász Férfikórus fennállásának 30. évfordulója alkalmából és karnagyai dr.
Lukáts Andrásné és Fábiánné Adorján Renáta.

Egyéni Nívódíj kitüntetésben részesült:
Lucza Sándor amatõr bányász-festõmûvész
OMBKE plakett kitüntetésben részesült:
Bircher Erzsébet a Központi Bányászati Múzeum Igazgatója,
Pusztafalvi János okleveles bányamérnök, a Zobák akna nyugdíjas szellõztetési vezetõje,
Ifj. Õsz Árpád okleveles olajmérnök, az OMBKE Kiskunhalasi csoportjának titkára.

Az ónnepséget állófogadás zárta, ahol a pohárköszöntõt a házihgazda VÉRT vezérigaz-
gatója, Vas László tartotta.

Az ünnepség kedves színfoltja volt, hogy a megjelentek kézhez kapták Ladányi András
Tatabányai eocén bányászok (mányi bánya az eocén tengerben) címû könyvét, amit a VÉRT
adott ki.

Dr. Horn János

Az 53. Bányásznap alkalmából kitüntetett tagtársaink

„Miniszteri Elismerés” kitüntetésben részesült:  

Dr. Bohus Géza a Miskolci Egyetem bányamûvelési szak ügyvivõ szakértõje
Jávor Géza a Magyar Bányászati Hivatal fõosztályvezetõ-helyettese
Lois László a Recski Ércbányák Kft. vezérigazgatója
Severnyák János a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. mûszaki igazgatóhelyettese
Vétek Vendel a SZÉSZEK humánpolitikai szakértõje
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„Kiváló Bányász” kitüntetésben részesült:  

Holló Imre a COLAS-ÉSZAKKÕ Bányászai Kft. Recski Üzem termelésirányítója
Klujber Miklós a Bakonyi Erõmû Rt. Balinka Bánya vájára
Kurtos Miklós a PERLIT-92 Kft. mûszakvezetõ termelésirányítója
Magda Imre a KÕ-SZÉN Kft. körletvezetõje
Pap István a Tatabányai Szénfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. mûszaki tanácsadója
Csipke László a Lencsehegyi Szénbánya Kft. villamos részlegvezetõ-helyettese
Tóth Zsolt a Vértesi Erõmû Rt. Márkushegyi Bányaüzem körletvezetõje
Viasz János a Bakonyi Erõmû Rt. Ármin Bánya mûszakvezetõ aknásza

Kitüntetett tagtársainknak, és valamennyi kitüntetettnek ezúton is gratulálunk és kí-
vánunk további jó egészséget és sikeres munkát!

Szerkesztõség

Villamos és Bányásznap Ajkán

A Bányászati Múzeumban található bányász-erõmûves áldozatok emlékmûvénél
tartotta ónnepi megemlékezését a Bakonyi Erõmû Rt. közössége. A Himnusz elhang-
zása után Hajnáczky Tamás, az OMBKE Bakonyi Szervezet elnöke mondott ünnepi be-
szédet.

Mint mondotta 53. alkalommal emlékezik a bányásztársadalom elõdeikre, a tatabá-
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nyai csendõrsortûz áldozataira
is. A bányászok nehéz munkáját
érzékelteti ez a hely is, ahol
1909. január 14-én 56
csingervölgyi bányász vesztette
életét. Az integráció után a villa-
mos és bányász közösség immár
együtt emlékezik az évek sikere-
ire, a belsõ-külsõ gazdasági
problémák okozta nehézségekre
is. Az emlékbeszéd végén gratu-
lált a szeptember 4-én Tatabá-
nyán kitüntetetteknek.

Ezt követõen a Bakonyi Erõ-
mû Rt. közösségének koszorúját
Lokár Antal igazgatósági tag,
Németh Frigyes vezérigazgató
és Tamaga Ferenc bányászati
igazgató helyezték el. Ajka város
nevében Mádai Péter alpolgár-
mester koszorúzott. Az érdek-
képviseletek koszorúját Ferenczi
Zoltán, Nagy Károly és Klujber
Miklós helyezték el.

Az ünnepi megemlékezés a
Bányász Himnusszal zárult.
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Közremûködött az Ajkai Bányász Fúvós Zenekar, vezényelt Vörös János karnagy.
Eztuán a múzeum közelében lévõ Park vendéglóben tartott fogadáson kitüntetések,

jutalmak átadására került sor.
Tamaga Ferenc pohárköszöntõjében emlékeztetett arra, hogy immár 10 éve integrá-

lódott Balinka Bánya és az Ajkai Bánya, valamint az Ajkai és Inotai Hõerõmû. A kez-
deti tervek többé-kevésbé teljesültek, Balinka Bánya bezárása, az Inotai Erõmû leállí-
tása ellenére van jövõképe a Bakonyi Erõmû Rt.-nek. Az Inotai Erõmûben hulladék-
égetést, az Ajkai Erõmûben biomassza felhasználását ter vezik, s mindezek mellett bí-
zik abban, hogy az Ajkai Bánya még hosszabb ideig besegít az Ajkai Hõerõmû energia-
termelésébe. A maga részérõl azt kívánta, hogy ezek a tervek teljesüljenek, s ehhez kí-
vánt „Jó szerncsét!”

Kozma Károly

Nagyszabású bányásznapi ünnepség Gyöngyösön és Bükkábrányban

A Mátrai Erõmû Rt. az 52. bányásznapot 2003. augusztus 30-án tartotta.
Gyöngyösön, a megújult Fõ téren, a Bányász Fúvós Zenekar és a Mazsorettek zenés éb-

resztõvel kedveskedtek a város lakóinak. 10 órától éjjel háromnegyed tizenegyig neves szó-
listák és együttesek léptek fel, majd gyönyörû tûzijátékkal fejezõdött be az ünnepség.

Bükkábrányban 11 órától 23 óráig szórakoztatták a megjelenteket a Miskolci Színház
mûvészei, továbbá Mary Zsuzsa, Ihos József, Hevesi Tamás és más neves színészek, együtte-
sek.

Mind Gyöngyösön, mind Bükkábrányban nagyon sokan vettek részt az ünnepségen.
A Mátrai Erõmû Rt. bányászai közül négyen kiváló bányász kitüntetést, hárman Társa-

sági Emlékérmet, tízen hûséggyûrût, huszonöten elnöki dícséretet kaptak. A visontaiaknak
Valaska József, az igazgatóság elnöke, a bükkábrányiaknak Derekas Barnabás bányászati
igazgató adta át a kitüntetéseket.

A Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöki dícsérõ oklevelét tízen kapták meg.
Gyöngyösön Hámori István Péter, a BDSZ alelnöke, Bükkáberányban Dr. Horn János el-
nöki fõtanácsadó adott át okleveleket.

Dr. Szabó Imre

Bányászanapi megemlékezések Nógrád megyében

Nógrád megyében a bányásznapi megemlékezés ünnepi sorozata 2003. augusztus 31-én
Bátonyterenye, kisterenye városrészében kezdõdött a Gyürky-Solymossy kastélykertben.

A megjelent vendégeket Filkor Balázs, a BDSZ Nyugdíjkas Szervezet elnöke köszöntöt-
te. Szólt arról, hogy az 53. bányásznapi megemlékezés más évfordulókhoz is kapcsolódik.
Egy évszázada alakult az egységes bányászszakszervezet, 90 éves a Bányamukás újság, 100
esztendeje született id. Szabó István Kossuth-díjas szobrászmûvész.

Vanya Gábor, Bátonyterenye polgármestere ünnepi köszöntõjében a nógrádi
bányászkodás történetére emlékezett vissza. A megemlékezés után a kastélykertben felavat-
ták id. Szabó István mellszobrát. Id. Szabó István szobrászmûvész élete összefonódott a bá-
nyászattal. Bányászként kezdett dolgozni, majd tehetségét fejlesztve a mûvészpályát válasz-
totta. Szobrai zömében a bányász nehéz munkáját ábrázolja. Élete során mindig visszajárt a
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bányászok közé, hogy ihletet merítsen, akik körében sok barátja és tisztelõje volt. Több eu-
rópai országban volt kiállítása. Az ünnepség után a kastélyban átadták a „Fába faragott élet”
címû állandó kiállítás. A kiállítás elkészítése a Nógrád Megyei Múzeum Szervezet szakem-
bereinek munkáját dícséri. A tárlaton több mint hatvan szobor mellett a mûvész személyes
tárgyai is láthatók.

Szeptember 5-én az OMBKE Nógrádi szervezete a Bányászmúzeumban folytatta a szo-
kásos megemlékezést. Elõször a József lejtõsaknában koszorúztak a bányászhõsök földalat-
ti emléktáblájánál. Utána a Múzeum könyvtártermében rövid ünnepség keretében emlékez-
tek meg a bányászemberek munkájáról. Ugyancsak szeptember 5-én Salgóbányán, Rónabá-
nyán, Kazáron, Baglyasalján, Dorogházán voltak helyi bányásznapi megemlékezések.

Vajda István

Bányásznapi ünnepségek, emlékhelyek- és bányász toronyzene avatások 
a pécsi és komlói területen

A 2003. évi bányásznapon, a pécsi és komlói helyszíneken a hagyományõrzés és bá-
nyász hagyományteremtés egyaránt az ünnepségek lényegét alkotta. A hagyományápolást
a meglevõ emlékhelyeken és a szokásos helyszíneken tartott megemlékezések jelentették,
de emellett új események és helyszínek is színesítették az ünnepi megemlékezéseket.

Szeptember 4-én a PANNONPOWER Holding Rt-nél a bányász- és villamos napot
ünnepelték együtt, melyet kulturális mûsor és Zorán koncert követett. A Mecsekérc Rt-
nél az ünnepségen sor került az ISO 14 001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetését tanúsító okirat átadására. A csertetõi koszorúzáson és megemlékezésen Papp
Béla a Mecsekérc Rt. vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi programot kö-
vetõen a Mecseki BVH Rt. fogadáson látta vendégül a rendezvényen résztvevõ önkor-
mányzati és vállalati vendégeket.
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Toronyzene és emlékkõavatás Kõvágószõllõsön

Szeptember 5-én, 6-án ko-
szorúzások voltak Pécsett a
pécsbányai és somogyi teme-
tõkben, a Hõsök terei emlék-
mûveknél, a vasasi templomi
emléktáblánál, ill. a vasasi bá-
nyász szobornál. Utóbbit ösz-
szekötötték a vasasi nyugdíjas
szakszervezet által berende-
zett bányász emlékszoba meg-
nyitásával.

E rendezvényeket egészí-
tette ki Kõvágószõlõsön,
Pécsbányatelepen és Pécssz-
abolcson a római katolikus
templomtornyokban, vala-
mint Komlón a városháza tor-
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A somogyi húsfüstölõ és pihenõhely

Béta K-i akna emlékköve a rekultivált területen

Somogyban az ott mûvelt
két tárónak emléket állító kõ
avatása jelentett eseményt,
ahol Szilas Lászlónak, az Me-
cseki Bányavagyonhasznosító
Rt. vezérigazgatójának mélta-
tó szavai után Pálffy Attila okl.
bányamérnök ismertette a
Henrik és Josefin táró történe-
tét és bemutatta a megtisztí-
tott és szépen felújított táró
bejáratokat. A látogatók ez-
után megtekinthették a közel-
ben felújított, ipari mûemlék-
nek számító húsfüstölõt és az
önkormányzattal együtt kiala-
kított pihenõhelyet.

Komlón, a domboldalban,
az ott felállított bányász hõsi
emlékmûnél Somosi László-
nak a PANNONPOWER
Holding Rt. vezérigazgatójá-
nak bevezetõ szavai után dr.
Szili Katalin az Országgyûlés
elnöke méltatta az egykori
komlói bányászok hõsi helyt-
állását és máig mutató példá-
ját, rótta le tiszteletét a munka
frontján elesett bányászok
emlékfalánál, majd a polgár-
mesteri hivatal épületének te-
tejérõl felcsendült a bányász-
himnusz toronyzenei feldol-
gozása.

A Bányásztörténeti Ala-
pítvány és a PANNONPOW-

nyán elhelyezett zenélõ óraberendezés elsõ megszólalása. A berendezés minden nap 14
órakor – a hajdani mûszakváltásokra emlékezve – eljátssza a klopacska hívó szavára,
majd az egyház bányatulajdonosi szerepére is utaló taktusok után a „Tisztelet a bányász
szaknak” c. bányászdalunk zenei motívumait. Ünnepi alkalmakkor a bányászhimnusz ha-
rangjáték változata is lejátszható. A szerzemények Kircsi László pécsi zeneszerzõ feldol-
gozásában szólalnak meg. Pécsbányatelepen Szirtes Béla a Bányásztörténeti Alapítvány
elnöke, a toronyzene aktív támogatója és megvalósításának szorgalmazója mondta el a
toronyzene létrejöttének körülményeit és indokait. Pusztafalvi Gábor okl. bányamérnök
az ünnep és hagyományõrzés jelentõségét méltatta.

Kõvágószõlõsön emléktábla avatásra is sor került. Ott az avató beszédet Papp Béla ve-
zérigazgató tartotta, majd az önkormányzat és a vállalat után az OMBKE Mecseki Szer-
vezete képviselõi is elhelyezték koszorújukat.
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ER vállalatcsoporthoz tartozó Kõ-Szén Kft. ebbõl az alkalomból emlékkövekkel jelölte
meg Zobák aknák helyét ill. Béta aknákat. A Béta akna szakszerûen rekultivált területén
tartott bensõséges ünnepségen Haffner Henrik okl. bányamérnök, egykori fõmérnök emlé-
kezett a bánya élete alatt történt eseményekre, küzdelmekre. Felelevenítette az 1950-es
éveket is, amikor a bánya egyben fegyintézeti munkahely is volt, ahol a politikai elitéltek
mellett ma már hihetetlen ügyekért (pl. feketevágás, viccmesélés) elítéltek is raboskodtak
és dolgoztak. Az avatáson jelen volt Páva Zoltán Komló város polgármestere, aki melegen
szólt a bányászokról és ma is élõ példájukról.

A 35. bányásznap ünnepségeit, megemlékezéseit minden helyszínen a pártok, önkor-
mányzatok a civil szervezetek és a széles közönség aktív és egyre növekvõ számú részvéte-
le jellemezte.

Dr. Biró József

Terjeszkedik a Rio Narcea

A Rio Narcea Gold Mines és a Glencore
International cégek hosszú távú megállapo-
dást írtak alá, miszerint a Glencore 2010- ig
teljes mennyiségben megveszi a spanyolorszá-
gi Aguablanca bánya nikkel- réz – platina
koncentrátumait. A bánya 2004-ben kezd ter-
melni 10000 t/év nikkel, 7500 t/év réz és 700
kg/év platina koncentrátumot. A 15,7 Mt érc-
vagyonú bánya 250 m mély.

A Rio Narcea Gold Mines megszerezte az
Outokumpu Lugo 70 %-os tulajdonjogát egy
387 km2-es területre, melyen a kutatásaik
szerint kb. 2 km hosszon és 500 m-es széles-
ségben olyan ércet találtak, mely 46 g/t ara-
nyat tartalmaz. 

A Rio Narcea ez év februárjában bejelen-
tette, hogy megkapta az engedélyt Portugáliá-
ban az Ossa Morena menti nikkel telepek ku-
tatására. 
Engineering and Mining Journal 2003. március

Bogdán Kálmán

Nemesfém bányák Finnországban

Az Arctic Platinum É-Finnországban két
külszíni bányát nyit (Konttijarvi és
Ahmavaara) platina kitermelésre. Az ércet
helyben flotálással dúsítják, és a koncentrátu-
mot szállítják el további feldolgozásra. A cég
2002 augusztusában fejezte be a kutatásokat,
aminek eredményeként a Finnországban
megismert teljes ércvagyonuk 400 t fém plati-
nára nõtt.

A svéd Riddarhyttan Resources megkapta
a szükséges engedélyeket külszíni és mélymû-
velésû bányák nyitására É-Finnország terüle-
tén. Az Suurikuusikko területen 8,3 Mt 6,1 g/t
aranytartalmú érc van. A teljes ércelõfordulás
a norvég partoknál kezdõdik, és Finnország
északi részén keresztül benyúlik Oroszország-
ba is. A telepen belül beágyazásokban igen
gazdag antimon és ezüst telepeket is találtak.
Engineering and Mining Journal 2002. szept.
2003. márc.

Bogdán Kálmán

Külföldi hírek
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A Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése

A Szakosztály 2003. szeptember 17-én, Bu-
dapesten, az OMBKE Mikoviny termében tar-
totta vezetõségi ülését. Tamaga Ferenc elnök a
megnyitó után ismertette a napirendi pontokat,
majd bejelentette Klemencsics István okleveles
erdõmérnök, az OMBKE tiszteleti tagja halálhír-
ét. A szakosztály vezetõség néma felállással tisz-
telgett elhunyt tagtársunk emléke elõtt.

– Tamaga Ferenc ezután ismertette az elmúlt
idõszak hazai és külföldi egyesületi esemé-
nyeit. 

Többek között kiemelte 
– az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos

Egyesület májusban Zilahon rendezett
konferenciát, ahol egyesületünk elnöke
zászlót adományozott az ottani Bányászati
és Földtani Szakosztálynak,

– május 26-27-én mintegy 100 fõ részvételé-
vel Bányászati Munkavédelmi Konferenci-
át tartottunk a Magyar Bányászati Hivatal
közremûködésével, 

– az Industria kiállításhoz kapcsolódó elõ-
adásokon igen nagy volt az érdeklõdés,

– a június 13-án a magyar szénbányászat 250
éves évfordulója alkalmával Sopronban
tartottuk a választmány ünnepélyes ülését a
Központi Bányászati Múzeum által szerve-
zett tudományos konferenciával egybeköt-
ve, 

– augusztus 16-án az OMBKE Kap-
nikbányán résztvett dr. Papp Simon emlék-
táblájának felavatásán és az erre az alka-
lomra rendezett kiállításon,

– a Tatabányán megtartott központi Bá-
nyásznapi ünnepségen a kitüntetettek kö-
zött az OMBKE javaslatára két tagtársunk
Kiváló Bányász kitüntetést, két tagtársunk
pedig OMBKE emlékplakettet vehetett át

– a selmecbányai Szalamander rendezvény
egyre inkább fontos, kiemelkedõ ünnep-
séggé válik.

A közgyûlés határozatai alapján:
– az OMBKE részt kíván venni a felnõtt ok-

tatásban és továbbképzésben, melyet dr.
Lengyel Károly fõtitkár helyettes koordinál.
Föl kell mérni, milyen képzésre van igény
és szükség,

– a BKL Lapok formáját egységesíteni kell, a
szakosztály vezetõsége felhatalmazta a ve-
zetõséget az ezzel kapcsolatos véleményal-
kotásra.

További feladatok
– a jövõ évi tisztújító közgyûlés miatt a tag-

névsort rendezni kell, helyi szervezeten-
ként utána kell járni a tagdíjat tartósan nem
fizetõknek,

– a következõ, tisztújító közgyûlés 2004. má-
jus 14-én Miskolcon, a következõ Bányász-
Kohász-Erdész Találkozóval együtt lesz
megtartva,

– a szakosztály tisztújító közgyûlését elõtte
meg kell tartani.

A helyi szervezeteknél a tisztújítást 2004.
március végéig le kell bonyolítani, ehhez a jelölõ
bizottságokat ez év november–decemberben
meg kell alakítani,

Szent Borbála emlékéremre négy javaslatot
tehetünk 2003. október 15-ig.

Ezután Törõ György ismertette a Miskolcon
rendezendõ Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
programtervét. A szakosztály vezetõség a terve-
zetet megvitatta. A szervezõ bizottság szívesen
fogad és vár további ötleteket.

A Szakosztály jelenlegi pénzügyi – gazdasági
helyzete:

Az egyéni tagdíjbevétel 3,7 M Ft (81%) jogi
tagdíj 3,9 M Ft (49%). Ez utóbbi intézkedéseket
igényel.

Bányászati Lapokból eddig három szám je-
lent meg, összesen 2,979 M Ft költséggel. Az ed-
digi bevétel 3,142 M Ft, azaz a készülõ 4. számra
már csak 163 E Ft jut.

A helyi szervezetek elnökei, titkárai közül dr.
Horn János, Lóránt Miklós, Lafferton Gyõzõ,
Bolyky Zoltán számoltak be helyi csoportjuk, ill
Benke István a történeti szakcsoport munkájáról.

Dr. Tóth István javaslatára Tamaga Ferenc fel-
olvasta azt a felhívást, amit az 50 évvel ezelõtt
végzett bányamérnökök fogalmaztak meg a Pé-
csett rendezett találkozójukon, miszerint a bá-
nyász településeken a 1400 órai mûszakkezdést a
templomokban egy bányászdal (Tisztelet a bá-
nyász szaknak) dallamai jelezzék. A vezetõség
ezzel egyetértett, a felhívást a Lapban is meg kell
jelentetni.

Egyesületi ügyek
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A vezetõség  a Szakosztályba a következõket
vette fel: Bányai Sándor, Rónai György,
Benedics György, Rózsavári Ferenc, Fekete Gá-
bor, Szakál Péter, Kiss Kormos Márton, Tóth At-
tila, László Gyula, Tóth István, Mikola László,
Zsadányi Éva

Gyõrfi Géza titkárhelyettes 
emlékeztetõje alapján  PT

Schmidt Sándor emlékülés Dorogon 

2003. május 30-án az OMBKE Dorogi Helyi
Csoportja, a Dorogi Kábeltelevíziózást Támogató
Egyesület és Dorog Város Barátainak Egyesülete
szervezésében koszorúzást és emlékülést tartot-
tunk dr. Schmidt Sándor emlékének tiszteletére,
melyen részt vettek hozzátartozói is.

A Schmidt Sándor lakótelep emléktáblájánál
dr. Titman János polgármester mondott emléke-
zõ beszédet.

Az emlékülésen, melyet a dorogi József Atti-
la Mûvelõdési Házban rendeztek, Schoppel János
aranyokleveles bányamérnök, valamint Kovács
Lajos és Pick József helytörténeti kutatók tartot-
tak elõadást. 

Az emlékülésen az OMBKE tagokon kívül
számos bányász szimpatizáns is részt vett.

Dr. Schmidt Sándor okl. bányamérnök, bá-
nyaigazgató, magyar királyi bányaügyi fõtanácsos.
Született 1882. március 12-én, börtönben meghalt
Budapesten 1953. május 31-én.

Selmecbányán szerezte mérnöki oklevelét.
1905-ben Petrozsényból került a dorogi bánya-
igazgatósághoz. 1911-tõl 1938-ig a Salgótarjáni
Kõszénbánya Rt. dorogi bányaigazgatóságát ve-
zette.

A Reimann-alagúttal a bányakoncentráció
megteremtõje. Elnöke a Munkásotthon Önmû-
velõ és Önsegélyezõ Egyesületnek. Dorog legje-
lentõsebb középületeinek, bányász lakótelepei-
nek egyik létrehozója, a település arculatát meg-
határozó építkezések, az egyházi, sport- és mûve-
lõdési-mûvészeti élet egyik fõ szervezõje.

1938-tól Budapesten a Salgó Rt. vezérigazga-
tó-helyettese, 1943-tól vezérigazgatója 1945-tõl
szakértõként irányította a Gellért-hegy alatti víz-
tározó építkezéseit.

Az elsõ bányadoktori cím tulajdonosa. Dorog
község díszpolgára, a Nagy Szent Gergely Rend
parancsnoki keresztjének kitüntetettje. 1992-tõl
lakótelep viseli a nevét Dorogon.

Írásai a bányamûvelés, víztelenítés, szociális
problémakezelés kérdéskörében jelentek meg.
1953-ban népellenes szervezkedés koholt vádjá-
val letartóztatták. Május 31-én meghalt a börtön-
ben. Sírja ma is ismeretlen.

Pados József

XLII. Bányamérõ Továbbképzõ 
és Tapasztalatcsere

Pécs, 2003. június 11-13.

Az OMBKE Bányamérõ szakcsoportja im-
már negyvenkettedik alkalommal rendezte meg
szakmai konferenciáját ezúttal a pécsi PANNON-
POWER-HOLDING Rt., a MECSEKÉRC Kör-
nyezetvédelmi Rt., a Mecseki Bányavagyon Hasz-
nosító Rt. és az OMBKE mecseki szervezete tá-
mogatásával.

Június 11.-én délután 30 fokos melegben kö-
zel ötvenen vettek részt fakultatív bányalátogatá-
son, a pécsi „soktelepes külfejtési technológia”
bemutatóján.

Június 12.-én 120 regisztrált résztvevõvel a
Bányahimnusz elhangzása és a szakcsoport alel-
nökének megnyitó szavai után Szilas László vezér-
igazgató (MBVH Rt.) majd Nyers József fõmér-
nök (PP Rt.) üdvözölték a konferenciát, és kíván-
tak jó munkát résztvevõinek.

Hideg József fõmérnöknek a Mecsekérc Rt.
Környetzetvédelme c. elõadásával kezdõdött a
kétnapos rendezvény, melyen a továbbiakban a
következõ szakmai elõadások hangzottak el:

Dr. Somosvári Zsolt: Felszínemelkedések okai
a mecseki szénbányászat bányatelkein.

Dr. Havasi István: A relatív statikus helymeg-
határozás pontosságáról tesztmérések alapján.

Dr. Ládai Tamás: A Mány I/a bányaüzemben
tapasztalt külszíni mozgás és a roncsolt területek
tájrendezése.
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Pázsit Csaba: Aláfejtettség kérdései a borsodi
szénbányászatban.

Lafferton Gyõzõ: Egyesületi élet a mecseki
szervezetben.

Dr. Barátosi Kálmán (Savanyú Katalin felolva-
sásában): Merre tovább hites bányamérõk?

Dr. Nagy János: Pécs és a hazai pincerendsze-
rek problémái.

Dr. Turza István: Kõzetmozgások utómozgá-
sainak idõszerû kérdései.

Varga Zoltán: Terepfelmérés a víz alatt.
Bartha Csaba: Bányagép vezérlés LEICA

mûszerekkel.
Nagy Géza: A Trimble a XXI. sz. elején.
Érsek Ákos: GPS Sokkia
Nagy Bence: Szempontok egy modern geodé-

ziai GPS rendszer kiválasztásához.
Pikli Tatjána: Mérnöki mûszerek, lézer szken-

nerek.
Tóth Lajos: A „GeoDesy” bemutatkozása.
Mûszer- és cégbemutatók mindkét napon az

érdeklõdõknek rendelkezésre álltak.
Hagyományápoló baráti vacsorán a nyugdíjba

vonult Bolyky Zoltánt és Kovács Istvánt köszön-
töttük. Tiszteletbeli hites bányamérõnek fogad-
tuk Németh Józsefet és Kolozsvári Gábort. A Bá-
nyamérõ „Mediterrán” szakestélyen dr. Turza Ist-
ván elnökölt. Komoly pohár beszédében dr. Esztó

Péter a 10 éves Bányatörvényre emlékezett és fe-
jet hajtott a bányamérõk munkája elõtt. Köszön-
jük.

Mi bányamérõk csendben tesszük a dolgun-
kat és készülünk a jövõ évi szakmai és baráti ta-
lálkozónkra.

Tóthné M. Zsuzsa, a szakcsoport alelnöke

A Budapesti szervezet életébõl

2003. szeptember 11-én Kerényi Ödön állami
díjas, az MVM Rt. ny. vezérigazgató-helyettese
tartott nagy érdeklõdés mellett „A villamosener-
gia-rendszer statisztikai adatai” címen elõadást.

2003. szeptember 16-án a helyi csoport több
tagja részt vett a Recsken megtartott
„Rudabányai Napok” keretében megrendezett
tudományos konferencián (errõl lapukban részle-
tes tájékoztatás jelenik meg).

2003. szeptember 25-én Dr. Kopátsy Sándor
közgazdász „Kultúra és gazdaság ” címen, majd

2003. október 2-án Dr. Stróbl Alajos a
MAVIR Rt. fõosztályvezetõje „Kiserõmûvek ter-
vezése Magyarországon” címen tartott elõadást.

Az elõadásokat tartalmas szakmai vita követte.
Dr. Horn János
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Gyászjelentés
Frech József okl. bányamérnök 2003-ban, életének 85-ik évében Tatabányán elhunyt.
Dr. h.c. Vorsatz Brunó nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi tanár, a Miskolci

Egyetem díszdoktora 2003. augusztus 4-én életének 82-ik évében elhunyt.
Tóth József okl. környezetmérnök, okl. geográfus 2003. augusztus 6-án, életének 27-

ik évében Debrecenben elhunyt.
Klemencsics István aranyokleveles erdõmérnök, az OMBKE tiszteleti tagja 2003.

szeptember 5-én, életének 80. évében Budapesten elhunyt.
Sõregi Béla okl. bányamérnök 2003. szeptember 24-én, Gyöngyösön, 73 éves korában

elhunyt.
Lux Aladár okl. bányamérnök 75 éves korában, 2003. október 11-én, Tatán elhunyt.
Pohl Károly okl. bányamérnök életének 86-ik évében, 2003. október 14-én

Budapesten elhunyt.
Ladányi András bányafelmérõ életének 85-ik évében, 2003. október 16-án elhunyt.
Dr. Schmieder Antal okl. bányamérnök, a mûszaki tudományok kandidátusa életének

69. évében, 2003. október 23-án Budapesten elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)
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Honnan lesz energiánk? 

Szinte mindennap jelenik meg egy-egy hír-
anyag, hogy különbözõ szervezetek tiltakoznak
mind a megújuló, mind a nem megújuló energe-
tikai természeti erõforrások felhasználása ellen.

A Szövetség Szombathelyért Egyesület tilta-
kozó demonstrációt szervez a toronyi lignitbá-
nyászat ellen, mint hogy megfogalmazták
„…folyamatosan tüntetni fogunk, az összes tör-
vényes eszközt felhasználjuk, hogy felemeljük
szavunkat a lignitmezõ kitermelése ellen”.

A bakonyi Tésen a tengerszint felett 500 mé-
ter magasan fekvõ fennsíkon 40, egyenként 94
méter magas széltorony felállítását kérvényezte a
német UTEC-Thomson társaság. A 24 milliárd
forintos beruházással 40.000 háztartás áramellá-
tását biztosítanák.

A Természetvédelmi Fõfelügyelõség másod-
fokon is elutasította a bakonyi szélerõmûpark
tervét.

Szinte egyidõben jelentette be Patricia Hewitt,
angol kereskedelmi miniszter, hogy a kormány
„bérbe adja” parti vizeit három szeles térségben,
ahol szélturbinák tömegét állítják fel 6,0 milliárd
fontos költséggel (2,3 ezer milliárd forint).

Tájékoztatásul néhány európai ország „szél-
termelése” megawattban:

Németország 12001
Spanyolország 4830
Dánia 2880
Olaszország 785
Hollandia 668
…..
…..
Belgium 44
Luxemburg 16

Dr. Horn János

Száz éve halt meg a mecseki-komlói 
szénbányászat megalapozója, 

Jánosi Engel Adolf (1820-1903)

A kereskedelmi tõke, mint az ipari tevékeny-
séget megalapozó forrás, a középkor óta követ-
hetõ az európai gazdaságfejlõdésben. Magyaror-
szágon is adódnak tipikus vállalkozók, akik ilyen
tõkével teremtettek forrást bányavállalatok meg-
alapozására. 

Engel Adolf 1820. február 6-án Németboly-
ban született. Szegény sorból emelkedett, de so-
kat tanult és mûvelt emberré vált. Üzleti érzéke
és tehetsége a kereskedelem, a szerzett vagyon
birtokában a földek, erdõk majd a múlt századi
energiaválság idején a kõszénbányászat felé ve-
zeti. Sokoldalú alkotómunkáját az 1878-as pári-
zsi Világkiállításon és számos más európai kiállí-
táson díjakkal ismerik el. 1886-ban I. Ferenc Jó-
zsef király nemességet adományozott Engel
Adolfnak. Elindítója volt a komlói kõszénvagyon
feltárásának, 1895-ben megnyitotta az Adolf-tá-
rót, majd 1898-ban mélyítette Komló elsõ függõ-
leges aknáját, melyet feleségérõl Anna-aknának
neveztek el. Bécsben, 1903-ban hunyt el. 

Jánosi Engel Adolf stratégiai pozíciói birtoká-
ban – tõke, föld- és erdõtulajdon, bányabirtokok,
nagyszámú bérmunkás, jó pénzügyi elgondolá-
sok és megvalósítás, a feldolgozási és kereskedel-
mi kapcsolati kör bõvítése következtében – a gaz-
dasági újratermelési folyamatokban tágabb dön-
tési illetékességgel rendelkezhetett, mint mások.
Jánosi Engel Adolf egyaránt töltötte be a tõkés tu-
lajdonos, vállalkozó, a menedzser szerepkörét.
Munkája túlnyúlott vállalatai szintjén. Befolyá-
solta a bankárok, földbirtokosok, városi önkor-
mányzatok, országos igazgatási szervek hivatott
rétegét is.  Vállalkozói tevékenységének kedvez-
tek a gazdasági és társadalmi feltételek, és egész
gondolkodását, elképzeléseit, valamennyi csele-
kedetét az élõ ember öröme és bánata hatotta át.
Munkásaival való kapcsolata legendásan jó volt,
üzletpolitikáját gyakran a ma használatos “üzleti
angyal” etikus fogalmához kapcsolhatjuk. Alkal-
mazottai szociális ellátása, egyházakkal való kap-
csolata, mecénási volta személyiségének értékét
erõsítik.  

A kapitalizmust megelõzõ idõk vezéreszméje
még nem vesztette el érvényét: „omnium rerum
mensura homo” – minden dolog mértéke az em-
ber. Jánosi Engel Adolf vállalkozói magatartása
ezt példázza a ma számára. Halála után egyik
családtagja, Engel Bayersdorf Erna szobrászmû-
vésznõ alkotta meg mellszobrát. A változatos
sorsú szobor l99l óta a komlói Múzeumkertben
áll. A mecseki szénbányászat hagyományosan a
Bányásznap és a Borbála nap alkalmával emlé-
kezik meg a komlói, ezzel a mecseki szénbányá-
szat egyik alapító jelességérõl. 

Dr. Krisztián Béla

Hazai hírek
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Áramhiány hõség idején  

Tombor Antal, a Magyar Villamosenergia-
ipari Rendszerirányító (Mavir) Rt. elnök-vezér-
igazgatója elmondta: az utóbbi néhány évben
megnõtt a nyári energiafelhasználás. Az emelke-
dés öt-tíz százalékos a néhány évvel korábbihoz
képest. Különösen az a kánikulai napokon. Ilyen
volt most június 10-14. között, amikor 32-35 Cel-
sius-fokra emelkedett a hõmérséklet. Ezeken a
napokon jelentõsen csökkent az erõmûvek telje-
sítménye. A paksi üzemzavar közismert, emellett
a négyes blokk újraindítása is késett pár napot.
Kiesett a termelésbõl egy-egy blokk a tiszai, a
mátrai és a csepeli erõmûben is különbözõ okok,
részben mûködési zavarok miatt.

Így éppen a legkritikusabb napokon 1100-
1800 megawatt áram hiányzott az ország terme-
lésébõl. Ez a napi 5200-5400 megawattos igények
több mint húsz százalékát teszi ki. A legnagyobb
kiesés június 11-én volt, 1816 megawatt, ami jó-
val meghaladta a január 13-i üzemzavar kény-
szerkiesésének mértékét. Hogy az országban se-
hol semmilyen korlátozásra nem volt szükség, az
részben a gyors helyzetfelismerésnek, részben a
szerencsének köszönhetõ. A zavarok ugyanis
olyan idõpontokban keletkeztek, amikor volt idõ
a tartalékok mozgósítására, és tudtak gondos-
kodni a szükséges importról is. 
(Népszabadság, 2003. 07. 14.)

Dr. Horn János

Az MTA X. Földtudományok Osztálya 
Bányászati Tudományos Bizottság munkájáról

2003. június 24-én Miskolcon a ME Alkalma-
zott Kémiai Kutató Intézetben tartotta ülését az
MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tu-
dományos Bizottsága. 

Az ülésen Lakatos István és Somosvári Zsolt,
a BTB társelnökei adtak részletes tájékoztatást
az MTA közelmúltban megtartott közgyûlésérõl
és az osztályülésekrõl (az MTA 234 rendes tagja
közül 15 fõ a X. osztály, a levelezõ tagoknál 89
fõbõl 6 fõ a X. osztály tagja).

Az akadémiai aranyérmet 2003-ban Juhász
Endre, az EU integrációért felelõs tárcanélküli
miniszter kapta az elmúlt 10 évben végzett ki-
emelkedõ munkájáért.

Két egyetemi oktató kapta meg a doktori fo-
kozatot (Gyulai Ákos és Takács Gábor, aki a BTB
titkári feladatait is ellátja), és Akadémiai Díjban
részesült az osztály részérõl Haas János.

Ezt követõen két elõadás hangzott el, Laka-
tos István bemutatta az Alkalmazott Kémiai Ku-
tatóintézet tevékenységét, majd „A szénhidrogén
termelés perspektívái a XXI. században” címmel
tartott igen érdekes, nagy szakmai tartalommal
megtöltött, számos nemzetközi adattal igazolt tá-
jékoztatót.

Dr. Horn János

Bányászemlékmûvet avattak

Táton gyönyörû bányászemlékmûvet – feke-
te márványtalapzaton bányászlámpa – avattak a
pünkösdi napok rendezvénysorozaton. Emlékez-
ve, hogy a település életében döntõ szerepet ját-
szott a szénbányászat. Az avatóbeszédében
Kapolyi László, az MTA r. tagja, országgyûlési
képviselõ kiemelte: ha a bányászokról volt szó,
hosszú évtizedeken át új és újabb sikereket sorol-
tak az ünnepi beszédek. A mai emlékmûavatás
már csendes múltidézés, de arról, amit a bányá-
szok tettek az országért, soha nem szabad elfe-
lejtkezni.

Az egyházi áldás után a helyi Bányász Nyug-
díjas Vegyes Kórus közremûködésével hangzott
fel a Bányászhimnusz, majd koszorúzásra került
sor.

Dr. Horn János

Bányászati múzeum Csolnokon 

A dorogi szénbányászat 220. éves évforduló-
ja alkalmából 2001. szeptemberében – bányász-
napkor – bányász emlékszobát és bányász klubot
avattunk a Rákóczi-telepi Bányász Mûvelõdési
Házban. 

Még az év decemberében – Borbála napkor
– a BEDSZ által adományozott emléktáblát
avattunk, melyet dr. Szeifert Ferenc helyi plébános
szentelt fel.

Az emléktábla évenkénti koszorúzásával
újabb hagyományt teremtettünk községünkben. 

A folyamatos gyûjtõmunka eredménye, hogy
ma már háromszobányi kiállított emlékanyaggal
büszkélkedhetünk. A kiállítótermekben Víg Já-
nos helyi bányászfestõ képei, térképei, a több
mint kétszáz éves bányászkodás számos emlék-
tárgyai, valamint az értékes ásványgyûjtemény
látható. Utóbbi ifj. Baranyai Lõrinc és Papp Béla
gyûjtése. Gerencsér Ferenc festõmûvész, valamint
Árvai Ferenc szobrász- és festõmûvész egyaránt
adományozott festményt múzeumunknak.
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A múzeum létrehozásában és folyamatos bõ-
vítésében az egyéni felajánlásokon túl nagy anya-
gi segítséget kaptunk a Bérces Ferenc polgármes-
ter vezette helyi önkormányzattól és a Dorogi
Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól, mely-
nek elnöke Wágner Ferenc.

Akik az emlékhely megteremtését kigondol-
ták és azóta a megvalósítást irányítják, szervezik:
Kovács József, Fleischmann Dezsõ, Víg János, va-
lamint a Selmeczi házaspár.

A szervezõk továbbra is várják a helyi és a
környékbeli támogatók segítségét.

A kiállítás egész évben várja az idelátogató
vendégeket, az érdeklõdõ turistákat.

Jó szerencsét!
Pados József

Gulyás-parti a gyöngyöspatai tónál 

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Bará-
ti Körének szervezésében 2003. június 24-én csa-
ládi jellegû összejövetel volt a fákkal körülvett
vadregényes gyöngyöspatai tónál. A 30 fõs társa-
ság megbeszélte a napi és a családokkal kapcso-
latos örömöket és gondokat. Sokan elhozták fe-
leségeik mellett az unokáikat is. A gyönyörû kör-
nyezetben horgászásra is alkalom nyílt.

A vendégeket Lovász András, Füleki Meny-
hért üz. igazgatók köszöntötték és e sorok írója
emlékezett a korábbi években megtartott családi
összejövetelekre. A nagyon finom gulyást Lovász
András fõzte; jólesõ érzés volt, hogy apraja-nagy-
ja „mindenki jóízûen evett és ivott” a partira ho-
zott italokból. Ebéd után elõkerült a kártya is. A
kellemes környezetben az ulti és egyéb kártyajá-
tékok sok mulatságos perceet szereztek a társa-
ságnak.

A vendégek nevében Karacs Imre és
Sankovics László mondott köszönetet a szervezé-
sért és a finom gulyás elkészítéséért.

Jó szerencsét!
Dr. Szabó Imre

Látogatás a mátranováki
bányász emlékháznál 

A Salgótarjáni Bányamúzeum munkatársai
meglátogatták a mátranováki „Bányász Emlék-
házat” és Délibánya bejáratát.

A település önkormányzata 2001 szeptembe-
rében a Bányásznap tiszteletére készítette el a ré-
gi bánya felújított bejáratát. A következõ évben a
régi raktárból egy 20 m2-es kiállító szobát alakí-
tottak ki. 

A teremben a nováki bányászkodás eszközei,
régi fényképek láthatók. 1870-tõl 1972-ig 21 bá-
nya mûködött a községben, és adott munkát a
környezõ települések lakóinak. Az 1950-60-as
években volt, amikor nyolc aknában folyt egy-
szerre a termelés.

Egy tablón külön emléket állítanak a 33 halá-
los üzemi balesetet szenvedett bányász emlékére.
Mindig ég a jelképes bányász mécses is. 

Az emlékház lelkes gondnoka, Zsugya József
bányatechnikus, aki harmincnyolc évi munka
után Ménkes aknától ment nyugdíjba, utolsó be-
osztásában támfelelõs volt.

Vajda István

Múzeumok majálisa a múzeumkertben

A Magyar Nemzeti Múzeum 2003. május 17-
18-án tartotta a Múzeumok Majálisa rendezvényt. 

Az ország minden megyéjébõl érkeztek részt
vevõk, a múzeumkertben több mint hetven azo-
nos sátrat állítottak fel a kiállítók részére.  
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Nógrád megyét a Palóc Múzeum mellett a
Bányamúzeum képviselte. Ezáltal lehetõsége
nyílott a bányában használatos mûszerek, szer-
számok, védõeszközök bemutatására. Nagyon
sok vendég nézte meg a kiállítást, öröm volt néz-
ni, amikor 8-10 éves gyerekek kipróbálták a kézi
fúrókat és fúrták a kert földjét.

A véletlen telepítés folytán a nógrádi sátor
mellett Komárom megyébõl a Tatabányai Múze-
um mutatott be képeket a helyi népszokásokról,
népi szerszámokról.

A múzeumban mûködõ „Rozmaring” bá-
nyászkórus hét tagja óránként (a nógrádi múze-
um képviselõjével kiegészítve) bányászdalokkal
szórakoztatta a népes közönséget. Délután pedig
a nagyszínpadon kapott félórás fellépési lehetõ-
séget, óriási sikerrel.

Vajda István

125 éves a bányatelefon

1876. február 14-én tette meg Amerikában a
skót származású Graham Bell a saját konstrukci-
ójú távbeszélõ készülék szabadalmi bejelentését.
A Bell féle telefont még az év õszén – október 9-
én – bemutatták a philadelphiai világkiállításon.

Jóformán csak hónapok múltak el, és 1877-
ben már Magyarországon – Sopronban és Szom-
bathelyen – nyilvános kísérletek során mutatták
be a távbeszélõt. Sopronban Salamin Leo, a fõre-
áliskola tanára helyi kísérletek (december 8.)
után Sopron-Pinye (december 13.) és Sopron-
Gyõr (december 17.) között létesített távbeszélõ
kapcsolatot a GYSEV vasúttársaság távíró veze-
tékeinek felhasználásával. A Gotthard testvérek
Herényen (december 9.) végeztek kísérletet,
majd 1880-ban huzamos ideig Herény-
Szombathely és Szombathely-Kõszeg között léte-
sítettek telefon kapcsolatot. 1881-ben pedig a
Herény-Szombathely-Pápa-Gyõr-Ógyalla nyom-
vonalon kiépített 175 km-es hálózaton jött létre a
telefon összeköttetés a herényi és az ógyallai csil-
lagvizsgálók között.

A kísérletezések az ipar figyelmét is felkeltet-
ték. Brennbergbányán 1878 decemberében vették
használatba az elsõ gyakorlati célokat szolgáló tele-
font, egy központtal és hat állomással. Ezek közül
az egyik a 9 km távolságban lévõ ágfalvi vasútál-
lomás szénrakodóján, három pedig föld alatt, a
bányában volt. Ez a hálózat a telefon elsõ gyakor-
lati célú felhasználását testesítette meg az egész
monarchiában. (Érdemes megemlíteni, hogy a
telefon szülõföldjén, É-Amerikában csak három
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hónappal korábban létesült a világ elsõ bánya-
üzemi telefonösszeköttetése.)
Hollndonner László: 150 éve létesítették a Postaigazgatóságot Sop-
ronban (Magyar Posta Rt. Matáv Rt. 2000)

PT

Fûfélék energetikai és ipari hasznosítása

2003. június 25-én a fenti címmel rendezték
Szarvason azt a hazai és nemzetközi tudományos
konferenciát, melyen több száz hazai és külföldi
(olasz, osztrák, német) szakember vett részt.

A tudományos konferencián 4 magyar és 2
külföldi elõadás hangzott el, melyek döntõen a
„SZARVASI-1” energiafûvel és hasznosításának
lehetõségeivel foglalkoztak.

A „SZARVASI-1” energiafû energetikai je-
lentõségét az alábbi táblázat adatai igazolják:

A délelõtti programot délután szakmai be-
mutató követte, mely keretében bemutatták az
energiafû termesztését és a felhasználás útját.
Az energiafûnek azért lesz nagy jelentõsége,
mert az EU-csatlakozás után földterületek vál-
nak „szabaddá” és az energiafû számtalan elõ-
nye mellett mind az energetikában, mind egyéb
területen (papíripari alapanyag, ipari rost-
anyag, iparilag elmaradott térségekben új ipar-
ágak létesülhetnek, a zöld sarjútermése legel-
tethetõ, illetve széna és szenázs készítésére
ajánlható).

A téma iránt érdeklõdõk további felvilágosí-
tást a Mezõgazdasági Kutató-Fejlesztõ Kht.-nél
(Szarvas, Szabadság u. 30.) kaphatnak.

Dr. Horn János

Megnevezés Fûtôérték 
(MJ/kg sz.a.) 

Egységnyi energia 
költsége 
(Ft/MJ) 

  Bála Pellet 

„Szarvasi-1” energiafû  
10 t sz.a./ha 

14,90-15,90 
(15,40) 

0,58 0,97 

„Szarvasi-1” energiafû 
15 t sz.a./ha 

 0,38 0,78 

Barnaszén 11,00-20,00  1,29 
Tûzifa (akác) 16,80  0,92 
Gázolaj 41,60  4,80 
Földgáz 34,00  1,29 

(Mezôgazdasági Kutató-Fejlesztô Kht., Szarvas, Mûszaki  
és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, FVM Mûszaki Intézet,  
Gödöllô vizsgálatai alapján) 
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Tisztújító taggyûlésre készül 
a Magyar Mérnöki Kamara 

Szilárdásvány-bányászati Tagozata

A tagozat elnöksége 2003. IX. 15-én taggyû-
lést elõkészítõ kibõvített elnökségi ülést tartott. A
helyszín ezúttal a Magyar Mérnöki Kamara buda-
pesti székháza volt.

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a
jelölõbizottság vezetõjének – Törõ Györgynek – a
tájékoztatását és megvitatta a taggyûlés szervezé-
sének részleteit.

Elfogadásra került az elnökség írásos taggyû-
lési beszámolója, valamint a Szilárdásvány-bányá-
szati Tagozat stratégiája, amelyet a taggyûlésnek
kell jóváhagynia.

Élénk vita keretében véglegesítette a „A szi-
lárdásvány-bányászat mûködésének jogszabályi
környezete” címû dolgozatot, amelyet a különbö-
zõ döntéshozó szervek vezetõinek kell elküldeni.

Az elnökségi ülés elfogadta a megszûnt bau-
xitbányászati gyûjtemény visszaállítása tárgyában
Tapolca város polgármesterének írt levelet, ame-
lyet másolatban a Bakonyi Bauxitbánya Kft. ve-
zérigazgatójának is meg kell küldeni. )(lásd aláb-
b)

Gádori Vilmos

Ács János polgármester
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Polgármester úr!

A Bakonyi Bauxitbánya az 1980-as évek má-
sodik felében (több éves elõkészület után) gyûjte-
ményt alapított, amely 1992 évig – a látogatottság-
ból következtethetõen – sikeres kulturéális
látesítmény volt.

A gyûjtemény szervezetileg a Bakonyi Bauxit-
bányához, szakmailag a Magyar Alumíniumipari
Múzeum (Székesfehérvár) felügyelete alá tarto-
zott.

A bauxitbányászati gyûjtemény mûködtetésé-
nek végét (lévén az épület egyházi tulajdon) a tu-
lajdonos jogos épületvisszaigénylési kérelme – be-
jelentése jelentette.

A bauxitbányászati gyûjtemény négy fõ rész-
bõl állt.

– bauxit ásványtárlat (magángyûjtõ adomá-
nya)
Hazai mércével, egyetlen jelentõs bauxit
bemutatóanyag magyarázó térképekkel,
tárolószekrényekkel

– technikai terem
Alkalmazott technológiák, fejtésbiztosítá-
sok és berendezések méretarányos tárlata.
A hazai bauxitbányászat kezdetétõl veze-
tett termelési vonal tájékoztatta a látoga-
tót.

– vegyes bemutatóterem
Mûszerek, ruhák, személyi tárgyak, kora-
beli képek emlékeztettek a közeli és a tá-
voli múltra.

– a raktárban mintegy 10 fm könyvtári anya-
got õriztek.

Az épület elhagyása – kiürítése után a gyûjte-
mény a nyirád bánya körzetében raktárba került,
ahol több betörés jelentõs kárt okozott. Ezt köve-
tõen a halimbai telephely egyik épületében ka-
pott raktári helyet.

Figyelemmel arra, hogy a hazai bauxitbányá-
szat jövõje látótéren belüli idõtartamú, elõfordul,
hogy nyom nélkül szûnik meg és emléke sem ma-
rad annak a sikeres mûszaki munkának, amely a
magyar bauxitbányászatnak megannyi nemzetkö-
zi elismerést hozott.

Köztestületünk aggódik, hogy széthull mind
az emlék, mind a gyûjtemény még létezõ része.

Kérjük polgármester urat, hogy két ütemû ja-
vaslatunk végrehajthatóságát vizsgálja meg.

Elsõ ütem: 
Azonnali leletmentés: a meglévõ anyagot át-

mentik egy tapolcai raktárba-
Második ütem:
Nem távoli jövõben bemutató megvalósítása

mind oktatási, mind idegenforgalmi célokat ki-
szolgálva.

Tagozatunk szakmai háttérrel és munkával
tudja támogatni a feladatot.

Várjuk szíves válaszát és kívánunk:

2003. szeptember 19.

Jó szerencsét!

Gádori Vilmos tagozati elnök

BSZ honlap

2003. július 7-étõl mûködik a Magyar Bányá-
szati Szövetség honlapja: www.mabsz.hu elérhe-
tõséggel.

Dr. Zoltay Ákos
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Harangszó a bányászatért

Kõvágószõlõsön nem akarják hagyni elveszni
a település, de az egész mecseki szénmedence
sorsát meghatározó bányászat múltját. A Bányász
Alapítvánnyal összefogva emlékmûvet állítanak,
amelyet szeptember 7-én avatnak fel. A falu mel-
letti kõbányából származó sziklára egy tábla kerül
majd, rajta többek között a mecseki szenes aknák
elhelyezkedésének térképe, építésük ideje, mély-
sége. Az önkormányzat – tudtuk meg Sándor Ti-
bor polgármestertõl – 190 ezer forinttal járult az
alapítványi kezdeményezés megvalósulásához.

Különleges és lélekhez szóló lesz az a harang-
játék, amelyet Gulácsi János vállalkozó készít el.
A település templomának tornyába szerelik fel, s
minden hétköznap 14 órakor szólal majd meg a
Bányászhimnusz és egy másik bányászdal néhány
taktusa.
Új Dunántúli Napló, 2003. augusztus 4.

Dr. Horn János

Döntés a Vértesi Erõmû Rt. privatizációjáról

Az ÁPV Rt. vezérigazgatója – adja hírül a Vi-
lággazdaság 2003. szeptember 12-ei száma (p.: 9.) –
jelentette be, hogy az ÁPV Rt. döntött a Vértesi
Erõmû Rt. privatizációjáról.

A pályázatot a Vértes Energia Konzorcium
nyerte, mely a Faller Consulting és több magánbe-
fektetõ mellett a Systetm Holding nevével fémjel-
zett.

A konzorcium a cég részvényeinek 79%át sze-
rezheti meg, 15% a dolgozók kezébe kerül. A Vér-
tes Energia a tervek szerint 2006-ig megduplázza a
három érintett erõmû kapacitását.

Dr. Horn János

A Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja

A Vértesi Erõmû Rt. retrofit programjának
megvalósulása szakmánk szempontjából kiemel-
kedõ fontosságú. A Magyqar Közlöny 2003. július
30-ai számában jelent meg e témában az újabb
kormányhatározat:
A Kormány 1076/2003.(VII. 3.0.) Krom. határozata
a Vértesi Rõmû Rt. retrofit programja további finan-

szírozásáról és a társaság privatizációjáról szóló
1055/1003. (VI. 19.) Korm. határozat módosításáról

A Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja további
finanszírozásáról és a társaság privatizációjáról
szóló 1055/2003. (VI. 19.) Korm. határozat 2.

pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2/a) Magyar Köztársaság 2003. évi költségveté-
sérõl szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 31. §-ának (1) bekezdése alapján kész-
fizetõ kezességet vállal a Vértesi Erõmû által – a
folyamatban lévõ retrofit program folytatása és a
folyamatos mûködés biztosítása érdekében a pri-
vatizáció várható befejezéséig – felveeendõ 3
Mrd forint forgóeszközhitelre;
b) a készfizetõ kezességet a hitelintézetek ezáltal
biztosítható hitelnyújtási szándéka, az elérhetõ
kedvezõbb kamatozás indokolja;
c) a Vértesi Erõmû köteles a hitel nyújtására leg-
alább három pénzintézet hitelajánlatát bekérni;
d) a hitel forgóeszköz jellegére tekintettel elte-
kint a kezesség útján szerzett pénzeszközökbõl
végrehajtott beszerzésekre a közbeszerzésekrõl
szóló törvény szabályainak alkalmazásától;
e) a Ktv. 39. § (2) bekezdése alapján a kezesség-
vállalási díj megfizetésétõl eltekint.”

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Olajmezõt találtak a Dél-Alföldön

Rácáfol a közhiedelemre és a tankönyvek
anyagaira is a MOL kutatásának eredménye.
Mint azt az egyik országos napilap megtudta,
a társaság két jelentõs lelõhelyre bukkant:
földgázmezõt találtak a Hajdúságban, és ola-
jat a Jászságban. Elõbbi nagysága a MOL tel-
jes gázvagyonának egytizedére rúg. 

Miközben tehát a kutatási koncessziót
szerzett külföldi cégek fele csalódottan kivo-
nult az országból, ötvenezer négyzetkilométe-
ren tovább folyik a keresés. Nem tûnik re-
ménytelennek az sem, hogy középtávon akár
évi 2-2,5 millió tonnának megfelelõ gázt és
olajat találjanak. A magyar olaj- és gázvagyon
mellett egyébként a MOL sikerrel járt Jemen-
ben, Pakisztánban és Oroszországban is.
Magyar Nemzet Online 2003.10.08.

PT

Bányászati Munkavédelmi Konferencia

Az OMBKE a Magyar Bányászati Hivatal köz-
remûködésével és támogatásával 2003. május 26-27-
én, Budapesten Bányászati Munkavédelmi Konfe-
renciát rendezett mintegy száz fõ részvételével.
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A konferenciát az Európai Uniós in-
tegráció tette idõszerûvé, hogy tájékoztatást ad-
jon a munkavédelem területén alkalmazandó kö-
vetelményekrõl, a jogérvényesítésrõl és a jogal-
kalmazás ellenõrzésérõl. A csatlakozni kívánó ál-
lamok jogrendszerei a munkahelyi egészség és
biztonság tárgyában jelentõsen különböznek, és
javításra szorulnak; a munkahelyi balesetek és
foglalkozási betegségek elõfordulása még mindig
túlságosan gyakori. Ezért az Unió szorgalmazza
a munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását szolgáló intézke-
dések bevezetését és a magasabb színvonalú vé-
delem biztosítását. Az Európa Unióban a dolgo-
zók munkahelyi biztonságának, egészségének és
közérzetének a javítása olyan célkitûzés, amely
nem rendelhetõ alá pusztán gazdasági megfonto-
lásoknak, követelmény, hogy a munkáltatók tájé-
kozódjanak a munkahelyek tervezésével kapcso-
latos legújabb mûszaki és tudományos eredmé-
nyekrõl, figyelembe véve a vállalkozásaikban rej-
lõ veszélyeket.

A konferencián részt vettek az MBH fõosz-
tályvezetõi és a bányakapitányok, valamint a Bá-
nyaipari Dolgozók Szakszervezete képviselõi is.
A konferenciát, melynek védnöke dr. Esztó Péter,
a MBH elnöke volt, Kovacsics Árpád az OMBKE
fõtitkára nyitotta meg. Levezetõ elnökök Tama-
ga Ferenc, a Bányászati Szakosztály elnöke, dr.
Nyers József, a Bányabiztonsági Szakcsoport ve-
zetõje és Havelda Tamás, az OMBKE Oroszlányi
Szervezet elnöke voltak.

A rendezvényen egyéni védõeszközöket és
egyéb munkavédelmi termékeket is bemutattak
gyártóik, forgalmazóik. A két nap alatt 15 elõ-
adás hangzott el és volt lehetõség az elõadókkal
és a bányahatóság vezetõivel konzultálni is. Az
elhangzott elõadások:

Dr. ESZTÓ PÉTER, a MBH elnöke: Bányá-
szat, munkavédelem, EU csatlakozás

Dr. JUHÁSZ FERENC, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár fõosztályvezetõje: A társa-
dalombiztosítás baleset-biztosítási ágának kialakí-
tása

Dr. BÉKÉS ANDRÁS, az Országos Munka-
biztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke:
A munkavédelem állami feladatai a felkészülés
idõszakában

Dr. NAGY IMRE, az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tiszti-fõ-
orvosi Hivatal országos helyettes tiszti fõorvosa:
Munkahelyi egészségvédelem – aktuális feladatok.

PALOTÁS GÁBOR, a Munkavédelmi Bi-
zottság Munkáltatói Oldal ügyvivõje: A munka-
adók munkavédelmi kötelezettségei

BORHIDI GÁBOR, Munkavédelmi Bizott-
ság Munkavállalói Oldal ügyvivõje: A munkavál-
laló joga és felelõssége

Dr. WERNER GRIGO, a Bezirksregierung
Arnsberg, Abetilung 8 - Bergbau und Energie im
NRW bányászati igazgatója: Munkavédelem az
EU-ban

MAGYAR JÓZSEF és JUHÁSZ FERENC,
MOL MGF szakértõk: Az ellenõrzés fontossága a
mûszaki és személyi balesetek megelõzésére

KURUCZ IMRE, a MOL Rt. fõosztályveze-
tõje: Munkavédelmi (integrált) irányítási rendszer

MATOLCSI GÉZA, a VÉRT Bányászati
Igazgatóság biztonsági fõmérnöke: Kockázat-
elemzés a gyakorlatban. 

EÕRY TIBORNÉ MÁTÉ ÉVA, az Orszá-
gos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügye-
lõség osztályvezetõje: Amit az egyéni védõeszkö-
zökrõl tudni kell

Dr. KEREKI FERENC, a Pécsi Bányakapi-
tányság bányakapitánya: Munkaeszközök munka-
védelmi megfelelõségének igazolása

SZÕTS TIBOR, az MBH fõosztályvezetõje:
Munkabalesetek vizsgálata

ERDÉLYI ATTILA, az MBH fõtanácsadó-
ja: Munkavédelmi információs szolgálat

Dr. VARGA JÓZSEF, az Országos
Munkahigénés és Foglalkozás-egészségügyi Inté-
zet osztályvezetõje: Bányászati munkaegészség-
ügyi szabályok kialakítása 

A részérõl Lukucza György fõosztályvezetõ
(MBH) zárszavában összegezte a konferencia ta-
pasztalatait, hangsúlyozta, hogy idõközönként
szükség van hasonló szakmai konferenciára és
tapasztalatcserére. 

Erdélyi Attila
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula okl. bányamérnök április 7-én töltötte be 75-ik életévét.
(Tagnyilvántartási hiba miatt késve köszöntjük, amiért szíves elnézését kérjük.)

Gerber György okl. bányamérnök július 1-én töltötte be 75-ik életévét.
Pákozdi Béla bányatechnikus július 4-én töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Bodonyi József okl. bányamérnök július 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Gaál Sándor okl. bányamérnök július 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Zachár Gyula földmérõ mérnök július 24-én töltötte be 70-ik életévét.
Liptay Jenõ okl. mg. mérnök július 25-én töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Jenovszky Béla okl. bányamérnök július 26-án töltötte be 85-ik életévét.
Feldbauer Károly bányatechnikus július 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Cserháti József okl. bányamérnök július 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Alliquander Endre okl. bányamérnök augusztus1-én töltötte be 90-ik életévét.
Törzsök Imre okl. bányamérnök augusztus 4-én töltötte be 75-ik életévét.
Jenet Mihály okl. bányamérnök augusztus 10-én töltötte be 70-ik életévét.
Horváth József okl. bányamérnök augusztus 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Dobos István bányagazdasági üzemmérnök augusztus 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Erdei József bányatechnikus augusztus 21-én töltötte be 85-ik életévét.
Bercsényi Lajos okl. bányamérnök augusztus 23-án töltötte be 80-ik életévét.
Papp János okl. bányamérnök augusztus 23-án töltötte be 75-ik életévét.
Szabó László okl. bányagépész mérnök augusztus 23-án töltötte be 70-ik életévét.
Sipos Ervin augusztus 24-én töltötte be 70-ik életévét.
Lengyel Sándor okl. bányagazd. geológus augusztus 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Martin Roland bányatechnikus augusztus 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Szonntag József okl. bányamérnök augusztus 28-án töltötte be 70-ik életévét.
Bodnár László okl. bányamérnök augusztus 30-án töltötte be 70-ik életévét.
Borlai Károly okl. bányamérnök szeptember 7-én töltötte be 70-ik életévét.
Madár Mihály közlekedési technikus szeptember 8-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Trethon Ferenc okl. közgazdász szeptember 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Gyõrfi Lajos okl. bányamérnök szeptember 10-én töltötte be 80-ik életévét.
Gazdag György okl. bányamérnök szeptember 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Németh Ferenc okl. bányagépész mérnök szeptember 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Kistamás László okl. bányamérnök szeptember 25-én töltötte be 70-ik életévét.
Pap Ferenc okl. bányagépész mérnök október 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Szûcs Ferenc villamosipari technikus október 12-én töltötte be 80-ik életévét.
Kruller János okl. bányamérnök október 22-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Bocsi Ottó okl. bányamérnök október 29-én töltötte be 70-ik életévét.
Mérai Károly okl. bányamérnök október 29-én töltötte be 70-ik életévét.
Richter János gépésztechnikus október 31-én 70-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még sok boldog születés-
napot, jó egészséget és 

jó szerencsét!
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Richter JánosMérai KárolyDr. Bocsi Ottó

Alumínium kohó Izlandon

Az Alcoa jóváhagyta a 322.000 t/év kapacitá-
sú Fjaroaal alumínium kohó építését kelet Izlan-
don. A Fjaroaal jelentése “a fjordok aluminiu-
ma”, ez a mintegy 1,1 Mrd dolláros létesítmény
Izland eddigi legnagyobb beruházása. A beruhá-
zó szerint a döntésüket a szigeten rendelkezésre
álló hatalmas mennyiségû geotermikus és elekt-
romos (vízi erõmûvek) energia alapozta meg.
Engineering and Mining Journal 2003. március

Bogdán Kálmán

Olajhomok termelés Kanadában

A múlt év decemberében az Athabasca Oil
Sand Project (ASOP) megkezdte a bitumen ki-
termelését az Alberta állambeli Muskeg River
külszíni bányából. A bitument felhígítva szállít-
ják a Corridor csõvezetéken a Scotford-i finomí-
tóba.

A bánya különlegessége, hogy un. olajho-
mokból termeli ki a napi 155000 barrel (1barrel
= kb. 150 l) bitument. A kutatásuk szerint a ki-
termelhetõ készlet 165 Mrd barrel bitumen. A
tulajdonjog a Shell Canada (60 %), a Chevron
Canada (20 %), és a Western Oil Sands (20 %)
között oszlik meg.
Engeneering and Mining Journal 2003 február

Bogdán Kálmán

A Bema részt vesz az orosz kutatásokban

A kanadai Bema Gold 2002 decemberében
megállapodást kötött az orosz Kupol Vállalattal,
hogy 75% részesedést szerez egy Kelet- Szibéri-
ai kutatásban (Bilibinotól 200 km-re keletre). Ez
az elsõ eset, hogy a Csukcs Autonóm Tartomány-
ban külföldi beruházás történik. Az orosz geoló-
gusok befejezték a kutatásokat egy 3 km-es tö-
résvonal mentén, ahol nagyon gazdag arany és
ezüst lelõhelyet találtak. Egy 1800 m-es szaka-
szon rendkívüli koncentrációjú – 183,4 g/t Au és
2557,5 gr/t Ag – beágyazás van.

A bányavállalat a termelését 2003 tavaszán
kezdi meg.
Engeneering and Mining Journal 2003. február

Bogdán Kálmán

Kína növeli bányászati termelését

Kína a tavalyi 206000 t alumínium és ötvö-
zött alumínium exportját 2003-ban 300000 t-ra
növeli Dél- Koreába és Japánba. Kína 2003-as
termelési terve 4,5 Mt alumínium. Az Alumíni-
um of China Vállalat 1,6 Mt/év kapacitású új
timföldgyárat épít a meglévõ 6 üzem mellé a
Guangxi bauxit mezõre. Emellett az ország tim-
föld importja évrõl-évre emelkedik; 2002-ben
már elérte a 4,6 Mt-át. 

A kormány jóváhagyta, hogy a közép-kínai
Quinghai tartományban 2005-ig 10 bányát nyis-
sanak melyek földgázt, kõolajat, aranyat, stronci-
umot, ólomot, cinket, alumíniumot, szenet, mag-
néziumot, rezet és molibdént fognak termelni.
Engeneering and Mining Journal 2003. május

Bogdán Kálmán

Külföldi hírek
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A világ leghosszabb alagútja

Svájc már ma is híres út- és vasúthálózatáról,
melyeken belül a domborzati viszonyok miatt
számos alagút is van. Jelenleg Erstfeld és Bodio
között egy 57 km-es, kettõs vasúti alagút építésé-
nek elõkészületei folynak. A 2011-ben megnyi-
tandó alagúton át napi 200 vonat forgalmával
számolnak.

A kihajtást kemény kõzetekben fúrás-rob-
bantással tervezik az alagút két végérõl és három
közbülsõ állomásról indítva.
Cat-Magazine 2003/2

PT

Nagy homlokhosszúságú frontfejtéseket
Oroszországban

Közép Szibériában, a Kuzbasz megyében lé-
võ Raszpadszkaja szénbánya új rekordot állított
fel JOY gyártmányú bányagépekkel. 2002–ben
3,1 millió t-át termeltek egyetlen 4,5 m magas,
250 m széles homlokú frontfejtésbõl, amelyben
egy 6LS típusú maróhenger üzemelt. A szállítást
láncos vonszoló, a biztosítást 870 tonna teherbí-
rású pajzsok végezték. A berendezések a nagy
teljesítmények miatt – Oroszországban elõször –
3300 V-os feszültséggel mûködtek. A sok vetõ, a
kemény fedõkõzet, a telep magas gáztartalma el-
lenére az év során a frontfejtés teljesítménye
többször elérte a napi 24.000 t-át, ill. a havi
355.000 t-át. 

A bánya tulajdonosa, az Eurasholding Acél-
gyártó a következõ frontfejtés hosszának 300 m-
re növelését tervezi. 

Kuzbasz megyében évi 250 millió tonnát ter-
melnek (az orosz széntermelés 40 %-át), és a me-
gyében további 19, évi 1 millió tonna feletti ter-
melésû frontfejtés üzemel.
Engineering and Mining Journal 2003. március 

Bogdán Kálmán

Növekszik Kína szénexportja

Dr. Brian Fisher az ausztrál Gazdasági Kuta-
tóintézet igazgatója szerint Kína szénexportja
1998 óta közel megháromszorozódott; 32-rõl 84

millió tonnára nõtt 2002-re, így Ausztrália után a
második legnagyobb szénexportõr lett. Ezt nagy-
ban köszönheti az állami tulajdonú szénbányák-
nak, a kormányzat segítségének és az így kialakí-
tott alacsony szénáraknak.

Ha a kínai szénexport tovább növekszik, ak-
kor ez piacvesztést fog jelenteni az ausztrál szén-
exportõröknek Ázsia Csendes-óceáni területén,
de kihatással lesz a világpiaci szénárakra is.
Ausztrália hõerõmûi szénexportja 2002-ben már
csökkent.
MINIG Magazine 2003 május

Bogdán Kálmán

Széncseppfolyósító üzem Kínában

Shenhua – Kína legnagyobb széntermelõ vál-
lalati csoportja –, mely 60 Mt szenet termel éven-
te, és több mint 220 Mrd t szénvagyonnal rendel-
kezik, 100 millió dolláros hitelt kap a Bank of
China-tól egy széncseppfolyósító üzem elõkészí-
téséhez. A Kínai Külkereskedelmi Bank további
2,4 milliárd dollár hitelt biztosít az amerikai
Headwaters céggel kooperálva megépítendõ erõ-
mû-széncseppfolyósító komplexumhoz. Az
üzem, a tervek szerint, 13.000 t szénbõl 50.000
barrel (7,5 millió liter) alacsony kéntartalmú dí-
zelolajat és motorbenzint állít elõ naponta.

Ezen terv megvalósítása után további három
széncseppfolyósító üzem építését is tervezik a
Shengdong szénmezõre.
MINING Magazine 2003. június

Bogdán Kálmán

Atomerõmû építését tervezik Kínában 

Kínában 2x900 MW-os atomerõmû megvaló-
sítását tervezik. Az erõmûvet Baitaoban, a 11.
Ötéves-terv keretében kívánják megvalósítani.
Az elõterv elkészítése megkezdõdött.
(Power Engineering, 2003. április)

Dr. Horn János

Külföldi hírek
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Szélerõmû fejlesztések az USA-ban   

Az USA szélerõmû kapacitása 2002. év ele-
jén 4,23 GW, és további 4,3 GW kapacitás építé-
se van tervezési szakaszban. Jelenleg a szélerõ-
mûvekkel fejlesztett áram 2%-a az USA éves
áramfejlesztésének, a cél 2020-ban a 10%-os
arány elérése.
(Petroleum Economist, 2003. március)

Dr. Horn János

Árrekord az észak-európai áramtõzsdén

Az észak-európai áramtõzsdén (Nord Pool)
rekordmagasságba szökött az október-decembe-
ri szállítású villamos energia ára, miután a csapa-
dékhiány miatt a skandináviai víztározók várha-
tóan ismét nem érik el a normális szintet. Márpe-
dig az északi országok villamosenergia-termelé-
sének közel fele a vízerõmûvekbõl származik.
Dánia és Svédország a száraz évszakban vissza-
térhet a szén- és nukleáris energiához, ám Nor-
végia növekvõ importra kényszerülhet a szom-
szédos országokból. A helyi kormány ezért az im-
portvezetéki szûk keresztmetszetek felszámolá-
sát tervezi. A norvég kínálat szûkülésével kapcso-
latos spekulációk nyomán a múlt héten már 12
százalékkal emelkedtek az utolsó negyedévi jegy-
zések az oslói székhelyû Nord Pool tõzsdén, és a
megawattóránkénti ár most hétfõn 321 koronás
rekordszinten tetõzött.
(8. Világgazdaság, 2003. 07. 15.) 

Dr. Horn János

A szélenergia hasznosítás fokozatosan bõvül

A világ szélerõmûveinek kapacitása a 2001.
évben 24.000 MW volt, amelybõl az Európai
Unió területén 18.449 MW, az USA-ban 4261
MW üzemelt. A növekedés az utolsó évben több
mint 30%-os volt.
(News, Renewable Energy World, March-April, 2002)

Dr. Horn János

Élénk szénkereslet

Nyugat- és Dél-Európa energetikai szénim-
portigényének növekedése nyomán a napokban
16 havi csúcsra – tonnánként 28,88 dollárra –
nõtt a háromhavi szállítású szén árindexe (RB) –
jelenti a Bloomberg. Az RB március végén még

hathavi mélypontra, 24 dollár közelébe süllyedt.
Az EU-beli erõmûvek vásárlási kedvét erõsítette
a dollár euróval szembeni gyengülése, s a tengeri
fuvardíjak esése. A szénkereslet közben erõsö-
dött, mert a hõség miatt Dél-Európában meg-
nõtt a hûtéssel összefüggõ áramigény. Ez fõként
a világ harmadik (Ausztrália és Kína után) legna-
gyobb szénexportõrének, Dél-Afrikának kedve-
zett. Kivitelében az unió kétharmados arányt
képvisel.

A világ nagy széntermelõi:
millió tonna

1996 2001
Kína 1375 1294
USA 878 945
India 271 313
Ausztrália 195 257
Dél-Afrika 208 225
Oroszország 163 168
Lengyelország 138 104
Indonézia 45 93
Ukrajna 69 82
Kazahsztán 75 73
Németország 53 31
Egyéb 235 249
Összesen 3705 3834

Forrás: World Coal Institute

(Világgazdaság, 2003. 06. 26.)

Dr. Horn János

Új erõmûvek Németországban

Négy új nagyerõmûvet helyeznek üzembe
Németországban 2003-ig összesen 2296 MW
névleges villamos teljesítõképességel – az elsõ-
sorban a régiek pótlására. Leállítottak például
2001-ben hat feketeszén-tüzelésû egységet, egy
barnaszén-tüzelésût és egy földgázzal üzemelõt
összesen 1574 MW-tal. A négy új erõmû közül a
legnagyobb a keleti területeken épített
Goldisthall Szivattyús Tárolós Vízerõmû, ame-
lynek névleges teljesítménye 1100 Mw és képes
arra, hogy másodpercek alatt indulva kiegyen-
lítse a terhelések ingadozásait. A három további
erõmû: Niederaußem (barnaszén), Hambom
(kohógáz) és Königs Wusterhausen (biomassza).
(Brennstoff, Wärme, Kraft, 54. k. 9. sz: 2002. p. 18.)

Dr. Horn János
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2003. április 23-án életének 80. évében csendesen elhunyt Bazsó László közgazdász. 

Bazsó László

Bazsó László
(1923–2003)

1923. november 7-én Salgótarjánban született, itt elemi is-
koláit, majd további tanulmányait Budapesten végezte.

Elsõ munkahelye a salgótarjáni üveggyárban volt, ahol
présgépen kapott munkalehetõséget. 1941-ben került a Nógrá-
di Szénbányákhoz, ez a váltás meghatározta további életét,
nyugdíjazásáig eljegyezte magát a bányászattal.

A vállalat különbözõ üzemeiben nagyon sok területen dol-
gozott. Volt számosztályvezetõ, mûszaki fõelõadó, fõkönyvelõ
a tiribesi és kányási aknaüzemeknél. Késõbb a Földtani és
Földmérõ Iroda vezetõ helyetteseként dolgozott. Végül 1984.
január 23-án a Külfejtési Bányaüzem igazgatóhelyetteseként
ment nyugállományba.

Kitûnõ gazdasági munkáját számtalan elismerés tanúsítja:
birtokosa a Bányászati Szolgálati Érdemérem mindhárom fo-

kozatának, és a kiváló dolgozó kitüntetéseknek. 1977-ben a Bányászat Kiváló Dolgozója jel-
vényt kapta meg.

A gazdasági munka mellett évtizedeken keresztül segítette a bányász sportkörök mun-
káját. Több mint 20 évig a Népi Ellenõrzési Bizottság tagja volt, mint elnökhelyettes. Lelki-
ismeretes munkáját több oklevél tanúsítja.

Nyugdíjasként hosszú idõn keresztül a bátonyterenyei Baráti Kör munkáját segítette. Az
OMBKE helyi szervezetének hosszú ideig tagja volt.

Sajnos életének utolsó éveit már orvosi kezelések kísérték, vidámságát, lelkesedését még
akkor is megõrizte, de az alattomos betegség végül legyõzte Õt.

A bátonyterenyei maconkai temetõben 2003. május 11-én családtagjai, rokonai, munka-
társai, barátai és nagyon sok ismerõse körében helyezték örök nyugalomba.

Kedves tagtársunknak ezúton mondunk utolsó Jó szerencsét!
Vajda István
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Nagy László okl. bányagépészmérnök 2003. július 7-én türelemmel viselt, hosszas
betegség után elhunyt.

Nagy László

Nagy László
(1931–2003)

1931. július 4-én született Harsány községben. Életét két
oktatási intézmény határozata meg: a mezõkövesdi Szent
László Gimnázium, ahol 1949-ben érettségizett és a Miskolci
Egyetem, ahol 1953-ban bányagépészmérnöki oklevelet
szerzett.

Szakmai és magánéleti jellemzõi külön-külön is figyelmet
érdemelnek. szakmai életútjának jellegzetességeibõl összeáll
elõttünk egy színes mozaikkép.

Egyetemi tanulmányai befejezése után az üzemi gyakorlati
tapasztalatait Somsálybányán a bányamunkát segítõ gépi
berendezések megismerése gazdagította. A Borsodi
Szénbányáknál a Kazincbarcika-Tardona közti iparvasút mini
gõzmozdonyainak szakszerû üzemeltetése mellett olyan, a
KPM által elõírt vasútüzemi, szolgálati, pályafenntartási

ismeretekre tett szert, melyeknek késõbb, már üzemigazgatói beosztásában is nagy hasznát
vette. Bányaüzemi gépészeti vezetõként a legmodernebb elõvájó és fejtõgépek, ill. fejtési
önjáró biztosító berendezések szakavatott üzemeltetõje és karbantartója lett. A BSZ
Tervezõ Irodáján, mint gépészeti tervezõ csoportvezetõ már ötvözni tudta elméleti és gyako-
rlati ismereteit, a biztonságtechnikai osztályon pedig területi fõmérnökként a biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtése terén végzett hatékony munkát. A Központi
Osztályozó Szállító és Gépjavító Üzem igazgatójaként fejezte be aktív pályafutását. Ebben
a beosztásban 10 évet töltött el, s végtelenül sajnálta, hogy sokszínû, rendkívül érdekes,
széles skálájú tevékenysége (összesen 42 évi szolgálati idõ után) nyugállományba helyezése
miatt befejezõdött.

1961-1981-ig, 20 éven át folyamatos, aktív és eredményes volt kapcsolata a Miskolci
Egyetemmel. Hivatásbeli magatartásának ez volt a második meghatározó eleme.

Egy akadémiai munkaközösség tagjaként „Hidraulikus Anyagmozgatás” témában olyan
színvonalú kutatómunkát végzett, hogy az egy akadémiai doktori disszertáció gerincét
képezte megbízója számára.

„Bányászati Termelõgépek Hidraulikája” címmel adjunktusi minõségben, másodállás-
ban, heti 2x2 órában 20 éven át oktatott az Egyetem Bányagéptani Tanszékén.

Mûszaki életútján ideális összhangot teremtett a gyakorlati és az elméleti ismeretek
megszerzésében, mûvelésében.

Hiányát fogjuk érezni magánéletének jellemzõi miatt is. Hiányozni fog szándékosan
soha senkit nem sértõ egyénisége. Ismerõsei tisztelték, kollégái becsülték, barátai szerették.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. július 17-én – nagy részvét mellett – a kazincbar-
cikai temetõ ravatalozójában volt. Hamvait szûk családi körben Szentendrén, 2003. július
19-én helyezték örök nyugalomba.

Emlékét õrzi a család és az OMBKE Borsodi Csoportjának Nyugdíjas Baráti Társasága,
amelynek tagjai elkísérték Õt utolsó útjára.

Üveges János

2003 5 szam.qxd  4/15/04  4:52 PM  Page 337



338 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 5. szám

A BKL Bányászat 2003. évi március-áprilisi számában Mendly Lajos okl. föld-
mérõmérnök barátom tollából az 1955. évi valetálásokról hangulatos tudósítást olvashat-
tunk. (129-131.old.) Ezt az egykor Sopronban – úgy tudom, 1949 után elõször 1955-ben –
valetáltak nevében azért is köszönöm, mert sok kedves és néhány nagyon keserû esemény-
re is emlékeztetett. Mendly Lajos barátom azonban – 1955-ben még nem lévén valetáló –
néhány kérdésben téved. A történelmi hûség kedvéért kötelességemnek érzem ezekrõl
szakmai közvéleményünket tájékoztatni.

Az akkori erdészek érdeme, hogy az 1954-ben iratkozott erdészhallgatóknak már év elején a
selmeci-soproni hagyományokról, a soproni egyetemi karokon megtartandó szokásokról ismer-
tetéseket tartottak, és kérték a hagyományok, szokások ápolását. Ezt a három soproni egyete-
mi kar DISZ bizottságának erdész titkára támogatásával szervezték, így az akkori viszonyok
között is „szalonképes” volt. Mint köztudott (volt), a három kar közös amatõr mûvészeti
együtteseit akkor én fogtam össze. Ezért kaptam a vulgóm és aliászom után a „kultúrbo-
hóc” melléknevet. Természetesen, az elsõévesek közül is néhányan - népi táncosok, színját-
szók, énekkarosok – „firmaként” már ismertek. Ennek következtében egy népi táncos er-
dész lány és egy énekkaros fiú is felkért firmájának. Így kerültem 1955 tavaszán egy olyan
erdész szakestre is, amelyen a professzorokon és az akkori erdészhallgatókon kívül gyakor-
ló erdészek, köztük az Erdészet Fõigazgatóság miniszterhelyettesi rangú vezetõje, egy ré-
gebben végzett erdõmérnök, is részt vett. Itt derült ki, hogy egyes hallgatók a selmeci-sop-
roni nótákat hiányosan ismerik. Hasonló hiányok természetesen máskor is elõfordultak, az
1950-1954 közötti rendõri tilalom nem múlt el nyom nélkül.

Az 1954-55 tanév elején a leírt tapasztalatokra hivatkozva az akkor IV. éves erdészek
kezdeményezték új nótáskönyv kiadását. Annak szerkesztését a „Soproni Egyetem” szer-
kesztõsége úgy vállalta, hogy a szerkesztõbizottság által igényelt papírmennyiség megeme-
lését az Erdõmérnöki Fõiskola (mint egykaros egyetem) Tanácsa támogatja. Ez idõben
ugyanis az újságok, jegyzetek, könyvek papírigényét miniszteri szinten bírálták el és hatá-
rozták meg a megvehetõ mennyiségeket. A szerkesztõbizottság vezetõje akkor Fekete Imre
olajmérnökhallgató évfolyamtársam volt, és tagjai között erdész, földmérõ, bányász oktatók
és e karok hallgatói is voltak. Miután a lap kulturális „rovatát” Csötönyi József valetáló er-
désszel én szerkesztettem, reánk hárult a nótáskönyv szerkesztésének a megszervezése is. A
bursch dalok helyesebb felidézésben Faller Jenõ bányász és Magyar János erdész professzor
urak önzetlen, baráti jellegû segítségére ma is hálás szívvel gondolok. Sajnos, Szilas A. Pál
ezidõben félállásos docens úr – a zalai olajmezõk irányítása mellett – Mendly Lajos írásával
ellentétben csak kevés idõt tudott szakítani e munkára. Ha több ideje marad, bizonyára
nem kerültek volna a kötetbe pontatlan kottarészek.

A Bányamérnöki Kar valetálását a szalag színérõl folytatott vita elõzte meg. Végül a bá-
nyász évfolyam többsége a zöldet is, a feketét is elvetette: az utóbbit azért, mert sokakat
mind a német „SS”, mind a szovjet KGB egyenruhájára emlékeztette. Évfolyamunkból
ugyanis néhányan több év hadifogság után folytatták tanulmányaikat. Így lett kék a szalag
színe, amelyet kihímeztetni csak annak illett, akinek már volt párja. Ez elég sok volt, mert
a zömmel a korosztályánál idõsebb évfolyam egyharmada már nõs volt a szalagavatóra. Az
én erdész balekom – aki közben menyasszonyom is lett – más motívum mellett tempus-
szivet is hímzett a szalagomra. Ebbõl azért lett baj, mert 1955 szeptemberében Miskolcról,

Hozzászólás Mendly Lajos cikkéhez
(a történelmi hûség kedvéért és egykori bányász, erdész, 

földmérõ évfolyamtársaim tiszteletére)
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a selmeci-soproni hagyományokat nem ismerõ DISZ titkárt kaptunk. A valétaszalagomért
ezért DISZ fegyelmit kaptam és csak az erdész és földmérõ kari titkárok (a bányász kari tit-
kár, évfolyamtársam, nem szavazhatott) tiltakozása mentett meg a kizárástól. Más politikai
fegyelmit nem tudtak adni, miután – bánya résztulajdonos fiaként – párttag sem akkor, sem
késõbb nem voltam.

A szalagavatót és késõbb a valétabált valóban a Liszt Ferenc kultúrházban terveztük
megtartani – ahogyan Mendly Lajos is írta. Azonban a kultúrház épületét augusztusban ve-
szélyesnek nyilvánították és bezárták. Ezért a szalagavató szakestélyt – amelynek rendje ki-
alakításában Zambó János dékán úr és Richter Richárd fõmérnök, (akkor) aspiráns úr út-
mutatásai voltak irányadók – az akkori Fenyõgyöngy turistaház éttermében tartottuk meg.
Sajnos, karbidlámpánk kevés volt, ezért néhány gyertyát is meggyújtottunk. A szalagavatón
Olty Lajos alias Zsiga, a Karra legrégebben iratkozott társunk elnökölt – és nem a legidõ-
sebb, aki Molnár Gyula alias Gyula bácsi volt. A szalagavató szakestélyrõl hárman elõre ki-
jelölt feladattal: a „hattyú megtollazása” leckéjével távoztak, majd visszatértükkor jelentet-
ték a feladat végrehajtását. Úgy tudom, mi elevenítettük fel ezt a már Sopronhoz kötõdõ
hagyományt. A szakesten az évfolyam dalaként énekeltük a „Heidelbergi dal”-t, amit azóta
már miskolci nótáskönyvekben is megtaláltam; erre büszke vagyok, mert a bursch nótákat,
„a mi dalainkat” bõvíteni is tudtuk.

A szalagavató szakestély ünnepélyes részén fogadalmat tettünk, hogy „a Hazához, a bá-
nyász karhoz és a bányász szakmához, a selmeci-soproni szellemhez” hûek maradunk. Ezt
követõen a Dékán Úr a valétaelnöki szalagot feltette Zsiga vállára és feltettük mi is karsza-
lagjainkat. A fogadalom végrehajtásáról 2000-ben, 45 éves találkozónkon, a soproni rektori ta-
nácsteremben jelentést is tettem a miskolci és a soproni rektor uraknak, és fõként Zambó Já-
nos (nekünk) dékán úrnak, aki betegsége miatt ugyan nem tudott már eljönni, de levélben
üdvözölte az évfolyamot, és akinek a jelentést a résztvevõk aláírásának másolatával meg is
küldtük. 

Úgy gondolom, a fentiek jól egészítik ki a Mendly Lajos által írtakat és talán az ott fel-
merült nyitott kérdésekre is választ adnak. Láthatjuk: ezt az idõszakot sajátos kettõsség
uralta.

A kettõsség azonban mára megszûnt. A Miskolci Egyetemnek (igaz, másodállásos) ok-
tatójaként is büszkén vallom magam a világ legrégebbi mûszaki felsõfokú intézetének, a
Selmeci Bányászati Akadémia oktatói egyik utódjának, az elmélet és a gyakorlat egységé-
nek selmeci tudományos iskolája és az elsõ évtõl az akadémikus professzorig összetartó
selmeci–soproni-miskolci egymást segítõ családi szellem hordozójának. Remélem, a leírt
emlékeimet az érintettek (egyébként mind a hárman barátaim, sõt, egyikük volt tanszéki
munkatársam Miskolcról), mint máshol nem található „családtörténeti” tényeket veszik fi-
gyelembe.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! Legyen fényes sikere a kohásznak!
Dr. Szalai László

Darwin alias Popovics, a kultúrbohóc
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„IN MEMÓRIAM” Somsálybánya 

A XIX. században az ózdvidéki szénbányászat központjában az ózdi vasgyártás állt. Az
elsõ bányát az Ózdhoz tartozó Karu határában nyitották meg, melyet Hódoscsépány, Som-
sály, Arló, Járdánháza és Borsodnádasd követett. A fenti bányák az 1881-ben alakult Rima-
Murány-Salgótarjáni Vasmû Rt-hez tartoztak és jelentõségük a borsodi szénbányászatban
meghatározó volt. Nem szabad elfelejteni, hogy a szénbányászat a Diósgyõr környékihez
hasonlóan a vaskohászatnak köszönhette megindulását, fennmaradását és fejlõdését. Meg
kell említeni, hogy ez a gyors és látványos fejlõdés annak is az eredménye, hogy a vasgyár
kezdettõl fogva olyan berendezéseket használt, amelyek lehetõvé tették a barnaszéntüze-
lést.

Korabeli feljegyzéseket olvasva látható, hogy a XX. század elején a Rima nagyarányú
fejlesztéseket kívánt végrehajtani az addigra legfontosabb üzemévé fejlõdött ózdi gyárban.
Ez természetesen megkövetelte a széntermelés növelését is. A vezetés választása a Hódos-
csépány határában lévõ Somsálypusztára esett, ahol már régebben is volt kisebb jelentõsé-
gû bányamûvelés. A fellelhetõ iratok alapján tudjuk, hogy 1854 körül a Biliz-gödörben nyi-
tottak egy tárót, ahol jó minõségû, 1,3 méter vastag felsõ telepet fejtettek, de mindössze egy
évig termelt. Az 1890-es években viszont két bányanyitás is történt Somsálypusztán. Elõször
az Új-tárót, majd 1896-ban az Erzsébet-tárót hajtották ki.

A Rima vezetõi elõtt tehát a somsályi szénvagyon ismert volt. Az 1899-ben kezdett ku-
tatófúrások bizonyították, hogy közel 1 millió tonna reménybeli szénvagyon van e területen.
1900-ban elkezdték az iparvasút építését is, majd 1902-ben megindultak az aknamélyítési
munkálatok. 1903-ban elkészült az 59 méter mély akna, mellyel a Somsály-aknai szénmezõ
alsó és a Csahó-i mezõ felsõ telepét kívánták fejteni. A telepek vastagsága 2 méter volt. Ér-
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dekes, hogy az aknát gõzgépekkel szerelték fel, pedig a nagyobb borsodi bányákban akkor
már villamos gépek mûködtek. A három gõzkazán az ikerszállítógépet, a szivattyút és a szel-
lõztetõ gépet hajtotta. 

A széntelepet fõszállító vágatokkal és az ezekbõl kihajtott siklókkal tárták fel, és dõlés-
irányban telepített pásztafejtésekkel fejtették. Borsodban ezek voltak az elsõ pásztafejtések.
1910-ben hajtották ki az Erzsébet-tárót, mely a siklós mezõk  közötti felvetett teleprészek
feltárását volt hivatott megoldani.

Somsály az évtized végére a Rima legjelentõsebb bányája lett. 1909-ben 622 fõvel több
mint 110 e. tonnát termelt és a legtöbb szenet adta a nádasdi és az ózdi gyárnak. Az elsõ vi-
lágháború után Somsályfõn egy segédtárót kezdtek meg, majd 1921-ben megkezdõdött a
fõtáró kihajtása is. 1926-ban a termelés három telepben kezdõdött el. A legjobb minõségû
az I. telep volt a maga 3900-4100 kalóriájú fûtõértékével. A segédtáró 1927-ig volt üzem-
ben, azt követõen a meddõ kiszállítására szolgált. Az aknát több mint 40 éves mûködés után
1946-47-ben betömedékelték. Legtovább a fõtáró mûködött, bezárására 1972. szeptember
12-én került sor. Somsálybánya fennállása alatt több mint 7 millió tonna szenet termelt.

A bánya bezárása után a bányatelep hanyatlása is megindult, 1979-ben Ózd városhoz
csatolták és egyike lett városi peremkerületeknek. Új üzemek, vállalkozások ugyan települ-
tek a területre – VBKM, Bõrdíszmû, Jeanette Ruházati Kft., FA-FIRMA Kft., Pallagi Kft.
– de ezek tevékenysége, eredményessége nem pótolhatja a szénbányászati múltat.

A bánya bezárásának 30 éves évfordulójára pár lelkes somsályi „õslakos” és a bányászat-
hoz családilag is kötõdõ személy elhatározta, hogy a lehetõséghez mérten emlékszobát ala-
kít ki a sportkör épületében és bemutatja a somsályi bányászat múltját, annak eredménye-
it. Így jött létre az a helytörténeti gyûjtemény, melyet 2003. május 24-én ünnepélyesen nyi-
tottak meg és mutattak be az érdeklõdõknek. Ezen alkalommal meghívást kaptak a volt
Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt vezetõi – ma már nyugdíjasai – és az itt dolgozók képvise-
lõi. A gyûjteményt Noviczky Gyula ny. bányatechnikus mutatta be, akinek Rusznyák György-
nével közösen kiemelkedõ érdemei vannak annak létrejöttében. Reméljük sikere lesz ennek
a gyûjteménynek és a látogatók betekintést nyerhetnek a somsályi bányászat múltjába és
megismerhetik eredményeit.

Lóránt Miklós

A Magyarhoni Földtani Társulat vándorgyûlése

Szeptember 11-13. között, Bátaapátiban tar-
totta meg a Magyarhoni Földtani Társulat a 2003.
évi vándorgyûlését. A rendezvény témája: “A ra-
dioaktív hulladékok elhelyezésének földtani kör-
nyezete” volt. 

A vándorgyûlés elsõ napján 18 magas színvo-
nalú elõadás hangzott el a tároló szerkezetek kõ-
zettani, tektonikai, hidrogeológiai, geofizikai
vizsgálatáról. A rendezvény második napján a
kis-közepes aktivitású hulladék tervezett tároló-

területének kutatási létesítményét és eredménye-
it tekintették meg, a harmadik napon a nagy-ak-
tivitású hulladékok tárolására kijelölt kutatási
térség, Boda földtani jellegeivel ismerkedtek te-
repi kiránduláson a résztvevõk. 

A rendezvény igen nagy érdeklõdés mellett,
120 regisztrált résztvevõvel zajlott. A társrende-
zõk a MÁFI, a Rádioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kht., a Golder Associates (Magyarország) Kft. és
a Mecsekérc Rt. voltak. 

Földessy János

Hazai hírek
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A 250 éves magyar szénbányászat

A soproni Központi Bányászati Múzeum
színvonalas tanulmánykötettel köszöntötte a
250 éves magyar kõszénbányászatot. A Bircher
Erzsébet múzeumigazgató szerkesztette kötet
dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal el-
nöke köszöntõjével tíz, az ország bányászatának
egyes területeit bemutató tanulmányban foglal-
kozik a 250 év egyes történéseivel. A tanulmá-
nyok: Bircher Erzsébet: „Egyedül a közhaszon
kedvéért”. Az abszolutista állam szerepvállalása
kõszénbányászatunk elsõ évtizedeiben, dr. Csif-
fáry Gergely: Energiaválság a 18-19. századi Ma-
gyarországon, Hercko, Ivan–Kladvik, Eugen: A
szénbányászat története a mai Szlovákia terüle-
tén 1919-ig, dr. Huszár Zoltán: A pécsi bányá-
szat két évszázada, különös tekintettel a szociál-
politikára (Vázlatos történeti áttekintés), dr.
Izsó István: A kõszénbányászat évszázados bá-
nyajogi vitája, dr. Molnár László: Brennberg-
bányáról egyéni nosztalgiával és Brennberg-
bánya bibliográfiája, Szabó László: A „Magyar
Általános Kõszénbánya Részvénytársulat” tatai
bányászatának elõzményei, dr. Szvircsek Ferenc:
A Nógrád megyei barnakõszén-bányászat kiala-
kulása, dr. Wanek Ferenc: Az erdélyi szénbányá-
szat kezdetei. 

A kötetben számos érdekes ábra, táblázat
gazdagítja a feldolgozást, amelyben örvendetes
a levéltári kutatások megjelenése és néhány új
nézõpont, amely túllépve a bányászat eddigi po-
litika- és eseménytörténeti szemléletén, helyet
ad a nagyobb gazdasági folyamatok következté-
ben szükségszerû energiaforrás/felhaszná-
lás/váltás befolyásoló tényezõinek is. A színvo-
nalas kiállítású kötet a 2003. június 13-án meg-
rendezett nemzetközi konferencia elõadásait
tartalmazza, dicséretes gyorsasággal került az
érdeklõdõ szakemberek kezébe. A konferencia
megrendezését és a kötet megjelenését a Köz-
ponti Bányászati Múzeum Alapítvány, a Nem-
zeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakkol-
légiuma, az Aroma Kft, Bakonyi Erõmû Rt,
Bazalt-Középkõ Kõbányák Kft, Lencsehegyi
Szénbányák Kft, Magyar Bányászati Hivatal,
Sopron Megyei Város Önkormányzata, System
Consulting Rt. és a Vértesi Erõmû Rt. tette le-
hetõvé. 

(“Egyedül a közhaszon kedvéért”. Tanulmányok a 250 éves ma-
gyar szénbányászat tiszteletére. Szerk.: Bircher Erzsébet. Sopron.
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány. 2003. 176 oldal)

Dr. Krisztián Béla

Az 1954-ben, Sopronban végzett geológus-, 
olaj- és bányamûvelõ mérnökök évkönyve, 

elbeszélõ jellegû emlékkönyve

A példaértékû, követendõ, csodálatosan, szé-
pen összeállított és kivitelezett évkönyvet 2002.
június 1-én mutatták be és adták át a Budapesti
Mûszaki Egyetemen az 1954-ben Sopronban
végzett és ma még élõ geológus-, olaj- és bánya-
mûvelõ mérnököknek, illetve az elhunytak hoz-
zátartozóinak.

A 217 oldalas könyvbõl megismerhetjük
– a professzorokat, akiknek az oktatást, a

szakmát és a diplomát köszönhetik (a tárgy
nevét, a hallgatás idõpontját és az óraszá-
mot; ez mintegy indexként is kezelhetõ),

– a 8 geológus mérnök, a 9 olajmérnök és 55
bányamûvelõ mérnök (1 végzett bányamû-
velõ mérnök neve nem szerepel tiltása mi-
att) ifjúkori fényképét, születési helyét, a
település címerét (színes kivitelben) és tör-
ténetét,

– a 72 végzett hallgató életútját, melyekbõl
képet kaphatunk az adott idõszak szakmai
fejlettségérõl és a megszólalóknak az ipar-
ág fejlõdésében betöltött szerepérõl.

A geológusok elõszavát dr. Juhászt András, az
olajosokét Hegyi Ferenc, a bányászokét Pálfy Atti-
la írta. Az évfolyamon négy nõi hallgató is vég-
zett, így külön „Nõk elõszava” fejezet is szerepel
a könyvben Jobbágy Angéla tollából.

A könyv befejezõ fejezetét Roskovenszky Ist-
ván Lajos írta, akinek elévülhetetlen szerepe van
a könyv elkészítésében. Igényességét igazolja,
hogy minden életútnál egy régi bányászati rajz,
metszet is szerepel, természetesen a szakkal kap-
csolatosan.

Ez az évkönyv – mely címében is közli, hogy
„elbeszélõ jellegû” – nem csak az akkor végzett
hallgatóknak, családtagjaiknak nyújt maradandó
élményt, hanem a nem bányászati szakemberek
számára is kordokumentumot és számtalan kul-
turális érdekességet mutat be.

Könyvismertetés
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A könyv borítóját Szabó Zoltán Munkácsy és
Tornyai díjas, Érdemes Mûvész készítette, akinek
élete a tatabányai szénmedencéhez is kötõdött.

A könyv – mely kiváló nyomdatechniká-
val, az Oktatási Minisztérium anyagi támo-
gatásával is készült – kereskedelmi forga-
lomba nem került, de korlátozott példány-
ban a kivitelezõ nyomdában (IPOLY-

PRINT 3170 Szécsény, Rákóczi u. 139. tel/-
fax: 06-32-370-322) megrendelhetõ 4.000,-
Ft + postaköltség áron.

Bízom abban, hogy ez az évkönyv – ha szeré-
nyebb kivitelben is – folytatásra talál a késõbb
végzett évfolyamoknál (az 1957-ben végzett évfo-
lyam ezt a munkát már megkezdte).

Dr. Horn János
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Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia 
Balatongyörök 2003. szeptembet 25-26.

Ismét Balatongyörök adott otthont a XXXVI. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferenciának, melynek mottója „Követelmények és lehetõségek az Európai Unióban”
volt.

Elsõként Havelda Tamás a Vértesi Erõmû Rt. Bányászati Igazgatója, mint házigazda kö-
szöntötte a vendégeket, majd dr. Kapolyi László akadémikus „Az Európai Unió várható
energiaprogramja” címû elõadása nyitotta meg a rendezvény elõadás-sorozatát. A konfe-
renciát több cég bemutatkozása, valamint hazai és külföldi egyetemek professzorainak elõ-
adásai emelték magas szintre.

A Konferenciával egy idõben tartotta a Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdésért Alapít-
vány éves közgyûlését, ahol az éves beszámolón kívül új kuratórium választására is sor ke-
rült. Elnöknek a következõ három évre ismét Ács Józsefet választották meg.

Az alapítvány „10. születésnapját” baráti találkozón köszöntötték Itt adták át az alapít-
vány díjait is:

Az idei év Hell-Bláthy díja-
sai: Mokánszki Béla okl. bánya-
gépész-mérnök Vértesi Erõmû
Rt., és Tóth Nándor okl. ve-
gyészmérnök CBS PHOENIX
Gumiipari Kft. lettek.

A konferenciára kiírt pályá-
zaton elsõ helyezést ért el
Havelda Tamás okl. bányamér-
nök és Szedlák János okl. villa-
mosmérnök: „A Márkushegyi
földalatti palatörõmû irányítási,
vezérlési rendszere” címû pá-
lyamûve.

Mokánszki Béla
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Nyelvmûvelés

Anglicizmusok

A 2003/2. számunkban megjelent, az angol nyelvnek anyanyelvünkre gyakorolt hatásai-
val foglalkozó, cikkünket a nyelvszerkezeti hibák – legalábbis egynéhányuk – elemzésével
folytatjuk. 

Tóthfalusi István azt mondja, hogy az idegen (esetünkben angol) szavak használatánál
„veszélyesebb az az angol nyelvi hatás, amely a szókincs színmagyar elemeinek álcájában
rongálja milliók nyelvérzékét. Az angol példa nyomán erõltetett magyar szóhasználat és az
angol mintára formált magyar mondatok (az anglicizmusok) úgyszólván ellenállás nélkül fej-
tik ki káros hatásukat; még nyelvmûvelõ irodalmunk is alig látszik tudomást venni róluk.”

A következõkben néhány példán szeretnék jellegzetes hibákat bemutatni. A csoportosí-
tás önkényes, és nem is mindig egyértelmû, mivel sokszor ugyanabban a mondatban többfé-
le hiba is elõfordul. A példamondatokat, melyeket a bányászattal kapcsolatos szakmai szö-
vegekbõl, sajnos, néha saját lapunkból vettem „ ” jelben, a helytelennek ítélt szavakat kiemel-
ve, a javított mondatokat dõlt betûvel írjuk. (Nyelvünk gazdagságának köszönhetõen, és a fo-
galmazó egyéniségének, stílusának megfelelõen, természetesen számos más helyes – vagy
még helyesebb – megfogalmazás is lehetséges.) 

Felesleges névelõk, névmások

Az angolban a fõnevek elé mindig kell valamilyen névelõt, birtokos-, vagy mutató névmást
tenni, ezzel szemben a magyarban az egy határozatlan névelõt többnyire nem kell kitenni. 

„A következõkben egy rövid áttekintést adunk a környezetvédelmi világkonferenciák fej-
lõdésérõl …, majd pedig egy rövid körültekintést teszünk a vendéglátó városban, Johannes-
burgban.” 

Az egy határozatlan névelõ mindkét helyen felesleges, a második mondatrész pedig szebb
és magyarosabb lett volna pl. a következõképpen (kiküszöbölve egyúttal az ugyanazon mon-
daton belül ismétlõdõ „rövid” és „tekintés” szavakat is): … ezután néhány szóban bemutatjuk
a vendéglátó várost, Johannesburgot.

„Egy napi rendszeres szemrevételezés segítségével azonosíthatók a lehetséges problé-
mák, a különbözõ alkatrészek kopásának korai jegyei.” 

Rendszeres napi szemrevételezéssel felismerhetõk a várható hibák, a különbözõ alkatrészek
kopásának korai jegyei.

Felelõs? Nem felelõs!

Egyre jobban terjed az angol „responsible” szolgai fordításából származó „felelõs” kife-
jezés használata, sajnos nemcsak fordításokban; már magyarul is így fogalmazunk. A felelõs
a magyar nyelvben az, aki a rábízott dolgokról, feladatokról, személyekrõl (pl. a felelõs mû-
szaki vezetõ) számot adni, a velük kapcsolatos anyagi, jogi, stb. következményeket viselni kö-
teles, illetve aki valamiért okolható, valamiben bûnös (A milliárdos sikkasztásnak máig nincs
meg a felelõse.). Nézzük az alábbi példákat, ahol egyáltalán nem számonkérésrõl, sokkal in-
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kább (eredményesen elvégzett/elvégzendõ) feladatról, vagy egyszerûen ténymegállapításról
van szó (pl. „Az átöröklésért a DNS-lánc felelõs.” Az átöröklést a DNS-lánc irányítja/végzi.)

„Ezek a gépek felelõsek azért, hogy teljesüljön a 13 millió m3 kitermelt kõzet kifejtése,
szállítása újrakezelése és felhasználása.” helyesen:

Ezeknek a gépeknek a feladata a 13 millió m3 kõzet kitermelése, szállítása és feldolgozása.
Vagy még inkább: A gépek feladata a 13 millió m3 kõzet kitermelése, szállítása és feldolgozása.

„A magmás intrúzió felelõs a színesfémércek dúsulásáért.” helyesen:
Az ércdúsulás a magmás intrúziónak köszönhetõ.

Kihívás-e a kihívás?

Ismét csak Tóthfalusi mondja: „Egy-két évtizede a kihívás új szerepkört kapott nyelvünk-
ben: A kanadai megrendelés nagy kihívás volt cégünk számára. Boldog vagyok, hogy meg-
kaptam a fõszerepet, mert nagy kihívásnak érzem.” Sõt: A Kihívás Napja, stb. stb.

„Aki tud valamelyest angolul, bizonyára sejti, hogy a ’challenge’ szó áll a fenti mondatok
mögött. Azoknak a felszínes fordítóknak köszönhetõ ez a divat is, akik nem veszik tudomá-
sul, hogy egy-egy angol szónak számos jelentése lehet; jelen esetben a challenge nem csupán
azt jelenti, hogy (párbajra, mérkõzésre) kihívás. Ennél sokkal szélesebb körû például a szó
feladat értelme. A megszokott, magyar jelentéskörben mindig személy a kihívó fél: párbaj-
hõs, sakkbajnok, kötekedõ fráter, kacér hölgy. Az angol nyomán erõltetett használatban sze-
mélytelen tény, esemény, helyzet ’hív ki’ minket. Csakhogy az ilyesmire sokkal találóbb kife-
jezései vannak nyelvünknek: a helyzet próbára tesz, feladatot állít elénk, feladja a leckét!”

„ … további akadályokat jelent a sötét északi tél, ahol a hõmérséklet mínusz 15-20 °C alá
csökken és a szél is fúj … a vállalatnak ezzel a kihívással kell szembenéznie.” helyesen:

… ez bizony kemény próbatétel elé állít embert és gépet egyaránt.

Vegyes mazsolák

„Ezek a gépek folyamatosan mûködnek és sok üzemórát gyûjtenek be rövid idõ alatt.”
helyesen:

A folyamatos munkavégzés miatt a gépek rövid idõ alatt sok üzemórát teljesítenek.
„A DSF weblap konzisztens, felhasználóbarát interfészt biztosít a (márka) képviseletek-

hez.”
A (márka) képviseletek a DSF weblapon biztonságosan és egyszerûen elérhetõk.
Vagy: Az üzemeltetõ a DSF weblapon biztonságosan és egyszerûen (nem bánom, akár fel-

használó barát módon) léphet kapcsolatba a (márka) képviseletekkel.
Azt hiszem, ez utóbbiakhoz magyarázat sem kell.

A szerkesztõség nevében kérem tisztelt Olvasóinkat, óvjuk (szakmai) nyelvünket az
anglicizmusoktól – de óvjuk a germanizmustól, és egyéb nyelvrontó hatásoktól is. Szerkesz-
tõségünk örömmel helyt ad a fentiekhez hasonló rossz példáknak – felismerve talán köny-
nyebben elkerülhetjük õket – kérjük, küldjenek be minél többet!

Podányi Tibor
Felhasznált irodalom:
Tóthfalusi István: Kis magyar nyelvklinika

Angol nagyszótár (Scriptum)
Angol nyelvtan az általános gimnáziumok számára
Magyar Értelmezõ Kéziszótár (MTA)
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