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Szent Borbála-napi országos központi ünnepség

(Dunaújváros, 2002. december 4.)

Egyesületünk küldöttgyûlésének kezdeményezésére december 4-e hivatalosan is a
„Bányászok és Kohászok Napja” lett. A két szakma képviselõi 2002. december 4-én a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület (OMBKE), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), a Bánya és
Energiaipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és a DUNAFERR Rt. közremûködé-
sével szervezett központi állami ünnepség keretében emlékeztek meg védõszentjükrõl,
Szent Borbáláról. Az ünnepségnek a magyar kohászat zászlóshajója, a DUNAFERR
Rt. a dunaújvárosi Bartók Béla Kamaraszínház és Mûvelõdési Házban adott otthont. 

Az országos eseményen a Kormány nevében Csizmár Gábor országgyûlési képvise-
lõ, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára mondott
ünnepi köszöntõt. Ezt követõen dr. Szerdahelyi György a GKM energetikai fõosztályve-
zetõje, dr. Rabi Ferenc a BDSZ elnöke, dr. Tolnay Lajos az OMBKE elnöke és Bokor
Csaba az MBSZ elnöke mondták el a jeles naphoz kapcsolódó ünnepi gondolataikat.
Göncz Árpád, egykori köztársasági elnök, „tiszteletbeli bányász” üdvözlõ sorait dr.
Zoltay Ákos, az MBSZ fõtitkára olvasta fel. 

Az ünnepségen kitüntetések átadására került sor, ez évben elsõ alkalommal adomá-
nyoztak a kiemelkedõ, lelkiismeretes munkát végzõ kohász szakembereknek is „Szent
Borbála Érmet”. 

Az ünnepség rendezõi magas mûvészi élményt nyújtó kultúrmûsorral kedveskedtek
a vendégeknek: Pitti Katalin operaénekesnõ az alkalomhoz és az esemény hangulatához
illõ mûsort adott. Az ünnepség második részében avatták fel a 10 éves fennállását ün-
neplõ Magyar Bányászati Szövetség új zászlaját. A zászlót tervezõje, a Borbála Érmet
is tervezõ Pécsi L. Dániel mutatta be, majd dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal
elnöke avatta fel. A zászlóra elsõként Bircher Erzsébet, a soproni Központi Bányászati
Múzeum igazgatója, a „zászlóanya” kötötte fel szalagját, majd dr. Esztó Péter (MBH),
dr. Szerdahelyi György (GKM), dr. Rabi Ferenc (BDSZ), dr. Tolnay Lajos (OMBKE) és
Hónig Péter (DUNAFERR Rt.) helyezték el szalagjaikat. 

Az ünnepség állófogadással zárult, ahol Hónig Péter, a DUNAFERR Rt. elnök-ve-
zérigazgatója mondott pohárköszöntõt.

G.P.A.

Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnökének beszéde a Szent Borbála ünnepségen

Tisztelt Ünneplõk! Kedves Vendégeink! 
A 110 éves Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagsága és vezetõsége

nevében köszöntöm a mai ünnepségen megjelenteket! Bányászokat és kohászokat egyaránt! 
A mai nap – december negyedike – hagyománytisztelõ szakmáink jeles napja. Az a kö-

rülmény, hogy az egyesületünk egyik legjelentõsebb pártoló tagja, a magyar kohászat felleg-
várának számító Dunaferr Rt., valamint az OMBKE legnagyobb vidéki szervezete – a duna-
újvárosi szervezet – otthont adott az ünnepségnek és magára vállalta megszervezését, egyút-

Borbála-nap
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tal jelkép is. Jelzi, hogy a mai naptól kezdve december negyedike a „Bányászok és Kohászok
Napja”, a bányászok és kohászok államilag elismert napja. Annak a két egymással õsidõk óta
összefonódott, egymásra épülõ szakmának a közös ünnepe, melyek ugyan az idõ során a tu-
domány és technika egyre szélesebb skáláján specializálódtak, de képviselõik mindig össze-
tartozónak érezték magukat. Egy szakmai egyesületbe tömörültek, keresték az együttgon-
dolkodás, az együvé tartozás formáit. Együtt ünnepelnek, és az ünnepeken együtt énekelik
egymás himnuszát. 

Közös az Alma Materünk, közösek a hagyományaink! A mai tudományok ismeretében
nehéz lenne eldönteni, hogy a Selmecbányai Bányászati Akadémia 240 évvel ezelõtt felállí-
tott elsõ tanszéke az Ásványtani, Kémlészeti és Kohászati Tanszék valójában bányász volt-e
vagy kohász? Az Akadémián végzettek hosszú ideig megkülönböztetés nélkül a bánya-és ko-
hómérnöki címet viselték.

Az összetartozás bizonyítéka, hogy a bányászok és kohászok 108 éve egyaránt „Jó
szerencsét!“ köszöntéssel üdvözlik egymást és a bányászhimnusz hangjai mellett mondanak
utolsó „Jó szerencsét!“ eltávozott társaiknak. 

Bányász és kohász tagjaink összetartozását szimbolizálta az, amikor ez év szeptemberé-
ben a világörökség részét képezõ Selmecbányán mintegy ötszáz magyar bányász és kohász,
kart karba öltve vonult fel a Szalamander ünnepségen. A bányász-kohász összetartozásnak
egész Európában hagyománya van. Ebben az évben egyesületünk tagsága megtisztelt ven-
dégként vett részt a 12. Európai Knappen und Hüttentag-on (Bányász és Kohász Napon)
Arnoldsteinben, ahol földrészünk különbözõ tájairól érkezõ 2500 bányász és kohász vonult
fel Szent Borbálát ábrázoló zászlók alatt.

E jeles ünnepen persze fel lehetne tenni a kérdést, hogy Szent Borbála kinek a védõszent-
je? Szent Borbála tulajdonképpen a hirtelen halállal járó veszélyes szakmát ûzõk védõszent-
je. A bányászatot és kohászatot magába foglaló montanisztika ilyen. Én úgy gondolom, hogy
Szent Borbála azoknak a védõszentje, akik Õt magukénak választják, magukénak vallják és
õrzik hagyományát. Egyesületünk tagsága ilyen! Magától értetõdõen és egyhangúlag védõ-
szentjének tekinti Szent Borbálát. 

Ez az egyesületi szellem keltette életre a rendszerváltás után az elsõ Borbála-napi ünnep-
séget 1990. december 4.-én a Szent Gellért-hegyi sziklakápolnában, ahol a bányászok és ko-
hászok szent mise keretében azóta is, évrõl-évre, rendszeresen megemlékeznek Szent Bor-
báláról. Az elsõ hivatalos állami ünnepség 1991-ben volt az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület szervezésében a városmajori templomban, melyen a szentmisét a kato-
likus egyház feje, Paskay László bíboros tartotta és amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök
is megtisztelt jelenlétével. A már hagyománnyá vált Szent Borbála-napi ünnepség így kezdõ-
dött. 

Egyesületünk ezen ünnepi alkalommal kezdeményezte Göncz Árpád köztársasági elnök-
nél a Szent Borbála érem alapítását, aki ezt felkarolva kérésünket továbbította az illetéke-
sekhez. Így született a miniszteri kitüntetés, mely a mai naptól kezdve, egyesületünk
kezdeményezésére,, már nemcsak a bányászoknak, hanem a kohászoknak is adományozha-
tó.”

Az elsõ ünnepélyes Borbála megemlékezés óta eltelt több mint tíz év alatt egyesületünk
helyi szervezeteiben a bányászok és kohászok minden évben együtt ünneplik Szent Borbála
napját, mint szakmáink napját. A közös, országos méretû szakmai nap gondolata azonban
fokozatosan háttérbe szorult. Ez volt az oka, hogy az OMBKE 2002. április 27-i küldöttgyû-
lése állást foglalt a szakmai összefogás erõsítésérõl és kimondta, hogy december 4-ét, vagyis
Szent Borbála napját, az egyesületünk által képviselt szakmák, a bányászok és a kohászok kö-
zös napjának tekinti.
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A szakmáink egységét kívánjuk hangsúlyozni és erõsíteni egyesületünkön belül és kívül.
Ehhez kérjük bányász és kohász szakmai szervezetek, szövetségek és érdekvédelmi szerve-
zetek együttmûködését és segítségét is. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagsága és vezetõsége nevében
ezúton is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a Dunaferr Rt. vezetõségének azt
a támogatást, mellyel egyesületünk célkitûzéseit a dunaújvárosi kohászat eddig is támogatta.
Külön is köszönöm segítségét abban, hogy a magyar bányász- és kohász szakma elsõ ízben
közös állami központi ünnepség keretében ünnepelheti védõszentjük, Szent Borbála napját,
az elsõ közös Bányász-Kohász Napot! Bízunk abban, hogy ez a rendezvény is segít felhívni a
figyelmet a kohász szakma nemzetgazdasági jelentõségére.

Különös jelentõségû az, hogy pont Dunaújvárosban találkozunk. Közismert ugyanis,
hogy a dunaújvárosi vaskohászat, a Dunaferr Rt. nehéz döntések elõtt áll; át kell esnie azon
a folyamaton, amin hazánkban már sokan kínnal-keservvel átestek a rendszerváltás óta. A
világgazdasági folyamatok által diktált racionalizálási kényszerûségek elõl nem lehet kitérni,
de nem mindegy, hogy mit lépünk és hogyan. A kényszerû átállás és privatizáció során vi-
gyázni kell arra, hogy az elmúlt 12 év zömében kedvezõtlen acélipari privatizációs tapaszta-
latai ne ismétlõdjenek meg! Ennek kapcsán olyan tõkeerõs partner bevonásáról kell gondos-
kodni, aki nem kizárólag az évtizedek alatt kialakított piac megszerzésében érdekelt, hanem
az elkerülhetetlenül szükséges létszám leépítés mellett a korszerûsítéshez nélkülözhetetlen
fejlesztésekrõl is gondoskodik, kapcsolódva a mielõbb beindítandó térségi fejlesztési progra-
mokhoz. 

Ebben a folyamatban a dunaújvárosiak nem maradhatnak egyedül! Nemcsak a kormány-
zati és érdekvédelmi szerveknek van itt szerepe, de szerepe, mégpedig segítõ szerepe kell le-
gyen a szakmai civil szervezeteknek is! Itt és most felajánljuk négyezer fõs egyesületünk szak-
tudását, tapasztalatait, kapcsolatrendszerét, a civil szervezetben rejlõ lehetõségek kihaszná-
lását. Egyesületünk, mint a kohász szakma civil szervezete, a saját lehetõségein belül a jövõ-
ben is készen áll minden olyan együttmûködésre, szakmai támogatás megadására, mely a ha-
zai vaskohászat és ezen belül a Dunaferr Rt. célkitûzéseit elõsegítheti.

Végezetül engedjék meg, hogy e jeles nap alkalmával az OMBKE tagsága és vezetõsége
nevében magam is gratuláljak azoknak a kiváló szakembereknek, akik most átvehetik a gyö-
nyörûen csillogó, ezüst Szent Borbála érmet; különösen azoknak, akik az egyesületben vég-
zett munkájukkal is kiérdemelték ezt a kitüntetést. A jelenlévõk és a kitüntetettek egy része
nem tagja egyesületünknek, de számítunk rájuk és reméljük, hogy sikerül egyesületünket
olyan vonzóvá tenni, hogy hamarosan õket is tagjaink között üdvözölhetjük.

Jó szerencsét!

A Szent Borbála ünnepségen kitüntetésben részesült egyesületi tagok

Kiemelkedõ szakmai és az OMBKE-ben végzett lelkiismeretes egyesületi munkájá-
ért „Szent Borbála Érem” kitüntetésben részesült:

Dr. Bakó Károly okl. kohómérnök, az Öntészeti Szakosztály vezetõségének tagja, a
MÖSZ alelnöke, 

Dallos Ferencné okl. gépészmérnök, a BKL Kõolaj és Földgáz felelõs szerkesztõje,
Kárpáty Erika okl. bányamérnök, a BKL Bányászat szerkesztõ bizottságának tagja,
Mendly Lajos okl. bányamérnök, a Történeti Bizottság tagja,
Nyirõ Tamás okl. bányamérnök, a Bakonyi Bauxitbánya Kft nyugalmazott osztályveze-

tõje, a Tapolcai Szervezet tagja,



Petrusz Béla okl. gépészmérnök, a Fémkohászati Szakosztály elnöke, a MAL Rt. alel-
nöke,

Dr. Szûcs László okl. kohómérnök, a Vaskohászati Szakosztály elnöke, a DUNAFERR
Acélmûvek Kft. ügyvezetõ igazgatója, 

Tasnády Tamás, okl. bányamérnök, a Bányászati Szakosztály Budapesti Helyi Szerveze-
tének titkára, 

Zambóné Benkõ Mária okl. kohómérnök, a Miskolci Egyetem Dékáni Hivatalának ve-
zetõje.

Dovrtel Gusztáv a Mátrai Erõmû Rt. tervezõ mérnöke, a BKL Bányászat szerkesztõbi-
zottságának tagja

Hajnáczky Tamás a Bakonyi Erõmû Rt. Balinka Bánya termelési osztályvezetõje, a Ba-
konyi Szervezet elnöke

Hegedûs Istvánné, dr. Koncz Margit a Veszprémi Bányakapitányság bánya-felügyeleti fõ-
mérnöke,

Dr. Horn János a BDSZ elnöki fõtanácsadója, a Bányászati Szo. Budapesti Szervezet el-
nöke, a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának tagja,

Izing Ferenc a Vértesi Erõmû Rt. Mányi Bányaüzem biztonsági részlegvezetõje,
Dr. Márk Erika a HIDROTERRA Kft. bányamûszaki fõmérnöke
Muhel József a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. szakági fõmérnöke,
Dr. Nyers József a PANNONPOWER Rt. osztályvezetõje,
Dr. Pataki Attila a Bakonyi Bauxitbánya Kft. üzemvezetõje, a Tapolcai Szervezet titkára,
Szabó László a Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék adjunktusa,
Tatár András a MOL Rt. Kutatás-Termelés Divízió technológiai tervezõ szakértõje
Temesszentandrási Guido a MAL Rt. Alumínium ágazat fejlesztési és minõségügyi ve-

zetõje,
Torma Lajos a Vértesi Erõmû Rt. Márkushegyi Bányaüzem fenntartó vájára
Veres Sándor a SZÉSZEK fõosztályvezetõ helyettese

Kiemelkedõ, lelkiismeretes szakmai munkájáért „Miniszteri elismerõ oklevél“ kitün-
tetésben részesült:
Dr. Bodnár János a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. vagyonkezelõ irodavezetõje,
Fridrich Gyula a Veszprémi Bányakapitányság bányakapitánya,
Dr. Katona Gábor a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fõtanácsosa, a Bányászati

Szakosztály titkára,
Takács Miklós a MANGÁN Kft. felelõs mûszaki vezetõje.

„Kiváló Bányász“ miniszteri kitüntetésben részesült:
Végh József a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Halimba Bánya gépészeti részlegvezetõje

A „Magyar Bányászatért“ érdemérem kitüntetésben részesült:
Buda Ernõ, az OMBKE tiszteleti tagja a kõolaj és földgázbányászatban végzett

munkájáért, kiemelkedõ szakmai életútja elismeréseként,
Somosi László, a PANNONPOWER Rt. elnök-vezérigazgatója, az MBSZ alelnöke

a szakmai érdekképviseletben vállat kiemelkedõ szerepéért.

Kitüntetett tagtársainknak e helyrõl is gratulálunk, kívánunk további sikereket és jó
egészséget!
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Borbála-napi szentmise és szakestély 
Borsodban

A miskolci Minorita templomban 2002. de-
cember 7-én este szentmisére gyûltek össze a me-
gye bányászainak képviselõi, közéleti személyisé-
gek és hívek. Kartal Ernõ minorita szerzetes
örömmel állapította meg, hogy évek óta milyen
sokan vesznek részt ezen a szentmisén. Isten ál-
dását kérte e nehéz szakma képviselõire, hogy a
nem túl derûs jövõkép ellenére bízni, hinni tudja-
nak a kibontakozásban.

A misén idén is végeztek szolgálatot egyesü-
letünk bányász egyenruhás tagjai. Felajánláskor
az oltárra tették és megáldották a hagyományos
bányász jelképeket; a bányászlámpát, a bányász-
fokost, és a bányászkobakot, és a Borbála szobor
mellett õrt álltak a bányász zászlóval. A szentmi-
se hagyományosan a lyukóbányai bányász zene-
kar által eljátszott bányász himnusszal ért véget.

A szentmise után az OMBKE borsodi cso-
portja és a Borsodi Bányász Hagyományokért
Alapítvány szervezésében a közeli Fortuna étte-
remben folytatódott az ünneplés elõbb vacsorá-
val, ahol Törõ György a helyi szervezet titkára kö-
szöntötte a meghívottakat, külön kiemelve egye-
temünk, a társszervezetek és a helyi közélet kép-
viselõit. A vacsora után Markó István praeses ve-
zényletével hagyományos szakestélyre került sor,
melyen ezúttal még a komoly poharat is feledve,
mindennapjainkról inkább csak humorosan, leg-
feljebb kicsit szatirikus hangvételben emlékeztek
meg a szót kérõ egyetemi, bányakapitánysági,
volt Putnok bányai felszólalók. Hagyományos
dalaink közös éneklése közben a szakestélyt kü-
lön köszöntötték a megjelent erdész és kohász
vendégek. A bányász -, erdész -, kohász himnu-
szok eléneklése csak a szakestély hivatalos részét
zárta be, a további ünneplést nem.

Kárpáty Erika

Borbála-napi koszorúzások

A hazai uránbányászat okozta környezeti
károk felszámolását és az érintett területek re-
kultivációját végzõ MECSEKÉRC Rt., a terme-
lést és feldolgozást végzõ hajdani Mecseki Érc-
bányászati Vállalat jogutódja a Borbála naphoz
kötõdõen megkoszorúzta a kõvágószõlõsi Urán-
bányászati Gyûjtemény udvarán lévõ – a munka-
végzés során életüket vesztett bányászok emléké-
re felállított – emlékmûvet. A megemlékezésen
részt vettek még aktív és már nyugdíjas dolgozók,
koszorút helyezett el a MECSEKÉRC Rt. veze-
tõsége, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány és
Kõvágószõlõs polgármestere.

Ezt követõen a résztvevõk a volt IV. sz. légak-
na helyén felállított emlékkõnél is koszorúzással
tisztelegtek az 1000 m-es mélységig lehatoló, ke-
mény és dicsõséges éveket megélt uránbányá-
szatról és az azt mûvelõ bányászokról. A mára
már betömedékelt aknák helyét emlékkövek je-
lölik, és tanúsítják azt a szilárd elhatározást, hogy
ennek a rövid idõt megélt bányászati ágazatnak
az emlékét méltóképpen megõrizzük. 

Berta József

Borbála Szakestély a Mecseken

A Mecseki Szervezet, hagyományaihoz hûen,
ebben az évben is megrendezte Szent Borbála
napi szakestélyét. A nagy múltú Széchenyi akna
adott otthont a Kõ-Szén Kft. által rendezett és a
Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt. valamint a
MECSEKÉRC Rt. által is támogatott rendez-
vénynek, amelyet megtisztelték jelenlétükkel
társszakmánk, az erdészet képviselõi is.

A mélymûvelésû bányák nélkül maradt szén-
és uránbányászok a hagyományoknak megfelelõ
keretek között bizonyították ismét, hogy bár haj-
szálaik erõsen fehérednek, rojtos vállú, bársony-
gallérú kabátjuk begombolása már sok esetben
problémát jelent, de nótázásban még most sem
vallanak szégyent.

A Szakestély alkalmából korsó került kiadás-
ra, amelynek kellõ felülvizsgálata Balás László
alias Pajesz és Szomolányi Gyula alias Csibukos
egymást váltó praeses-ek kellõ számú „egs” el-
rendelései által meg is történt.

A komoly poharak megtartása után vidám
hozzászólások fokozták a virsli és a hagymás zsí-
ros kenyér által megalapozott, árpalével átitatott
jókedvet.
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A Szakestély végén a Gaudeámus igitur kez-
detû dalt már a megkeresztelt és farbõrön átbil-
lentett új firmatársunkkal, Rákóczi Istvánnal ali-
as Dr. Küvé-vel együtt énekelte el az Isteni Fény-
ben Tündöklõ Dicsõ Firmák Fényes Koszorúja.

Berta József

Borbála-napi ünnepség

Hévízen, 2002. november 29-én, a Bányavál-
lalkozók Országos Egyesülete szakmai elõadás-
sal egybekötve tartotta Borbála-napi ünnepségét.

Dr. Esztó Péter (MBH) megemlékezõ beszé-
dét követõen dr. Katona Gábor (GKM) az EU-
hoz való csatlakozás bányászati kérdésérõl tar-
tott igen értékes, nagy szakmai tartalommal ösz-
szeállított elõadást.

Az ünnepség fogadással zárult.
Dr. Horn János

Borbála-napi megemlékezés Nógrádban

Ünnepi szentmisével kezdõdött Salgótarján-
ban a fõplébánián az OMBKE által hagyomá-
nyosan megrendezett Borbála-napi ünnepség,

melyet az idén a nyocvanéves Salgótarján ren-
dezvénysorozatának egyik záró eseményeként
tartottak meg a Bányamúzeumban, december 6-
án.

A kohász fúvószenekar kellemes dallamok-
kal hívogatta az õsi szakmák mai mûvelõit, tiszte-
lõit, a régi kohászok és bányászok leszármazotta-
it. A megjelenteket Törõcsik István, a helyi szer-
vezet titkára köszöntötte, majd a Pódium Stúdió
elõadói színvonalas mûsort adtak. A bányászem-
lékmûnél koszorút helyeztek el a Bányászszak-
szervezet képviselõi, az OMBKE helyi vezetõi és
magánszemélyek is, valamint Salgótarján megyei
jogú város polgármesteri hivatala. A múzeum fa-
lán dombormû õrzi id. dr. Chorin Ferenc és ifj.
dr. Chorin Ferenc több mint ötvenéves munkás-
ságát. A leszármazottak nevében koszorút he-
lyeztek el az emlékmûnél.

A megemlékezés a kömyvtárteremben foly-
tatódott, ahol Józsa Sándor elnök köszöntötte a
megjelenteket. Dr. Szvircsek Ferenc NTM múze-
umigazgató „A Szent Borbála ünnep hagyo-
mánya a nógrádi bányászatban” címmel tartott
elõadást. Utána az estébe nyúló kötetlen beszél-
getés következett „fehér” asztal mellett.

Vajda István

Borbála-napi megemlékezések Ajkán

Az OMBKE Bakonyi Csoportjának Borbála
napi megemlékezése december 04-én 16.00 h-
kor a tósokberéndi róm. kat. templomban kezdõ-
dött. A szentmise elõtt Hajnáczky Tamás a cso-
port elnöke történeti értékû emlékbeszédében
méltatta a Borbála kultusz jelentõségét az euró-
pai kulturális és társadalmi élet fejlõdésében.

A mise után a Bányászati Múzeumban az
OMBKE Bakonyi Csoport nevében Tamaga Fe-
renc, Hajnáczky Tamás és Káldi Zoltán megko-
szorúzták a bányász-erõmûves áldozatok emlék-
mûvét.

Ezt követõen a program a Park Vendéglõben
folytatódott, ahol Hermann György, a Biztonság-
technikai Szakcsoport vezetõje tartott elõadást a
mélymûvelésû és külszíni bányák biztonsági hely-
zetérõl, a balesetek alakulásáról az 1995-99 kö-
zötti idõszak részletes statisztikai adatai alapján.
Hajnáczky Tamás a Bakonyi Csoport éves tevé-
kenységét ismertette. A 61 tagú csoport viszony-
lag mozgalmas évet tudhat maga mögött Jó érzés
volt hallani, hogy a területeinken bezárt bányák
közösségei õrzik a bányász hagyományokat.
Énekkarok, zenekarok, nyugdíjas klubok öntevé-
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keny mozgalma jelzi, hogy a bányász múlt a je-
lenben tovább él. Jó hangulatú baráti beszélge-
téssel zárult a Bakonyi Csoport Borbála-napi
megemlékezése.

December 6-án tartotta a Bakonyi Erõmû
Rt. vezetõsége ill. közössége az immár hagyomá-
nyos Borbála napi ünnepséget. Délután 14.00 h-
kor koszorúzás volt a Bányászati Múzeumban az
áldozatok emlékmûvénél. A Himnusz elhangzá-
sa után a Részvénytársaság koszorúját Németh
Frigyes vezérigazgató és Tamaga Ferenc bányásza-
ti igazgató, szakosztályunk elnöke helyezte el. Aj-
ka város nevében Schwarcz Béla polgármester és
Mádai Péter alpolgármester koszorúzott. Az ér-
dekvédelmi szervezetek koszorúját Ferenczi Zol-
tán az Üzemi Tanács elnöke, a Bakonyi Erõmû
Rt. BDSZ elnöke, Kapuvári István, a Független
Szakszervezet Szaktanács elnöke és Klujber Mik-
lós, Balinka Bánya BDSZ alapszervi titkára he-
lyezték el.

A megemlékezés az erõmû Mûvelõdési Há-
zában folytatódott, ahol elsõként Tamaga Ferenc
köszöntötte a résztvevõket, vendégeket. Rövid
beszédében megemlítette, hogy bár sikeres gaz-
dasági évet zárt a társaság, a piaci viszonyok kihí-
vásai erõsödnek, fokozott terhet jelentenek a bá-
nyász-erõmûves közösségre. Hajnáczky Tamás
hozzászólásában arról beszélt, hogy a bányász
közösség 1990-tõl mindent megtett azért, hogy a
Borbála kultuszt ébren tartsák. Gratulált a kitün-
tetetteknek, sikeres Boldog Új Évet kívánt a
részvénytársaság közösségének.

Németh Frigyes vezérigazgató az éves gazda-
sági eredményeket értékelte. Következetes,
kemény költséggazdálkodással és a szükséges,
kényszerû létszámcsökkentéssel tudott talpon
maradni a társaság. Üzleti szinten valójában az
utóbbi évek egyik legjobb eredményét érték el,
ám nagyon nehéz körülmények között. Mind-
ezek együttes eredménye, hogy még mûködnek a
bányák és az erõmû.

Ez után Németh Frigyes kitüntetéseket és az-
zal járó jutalmakat adott át:

Riethmüller Ármin Emlékérmet kaptak:
Gansperger Zoltán, Szatmári Gábor, Zakály Ottó,
Sosna Franciszek, Ládi Jánosné. Vezérigazgatói
Dicsérõ Oklevelet kaptak: Pató János, Marek
Zoltán, Ferenczi Zoltánné, Makkos Géza, Bakos
Ferenc, Cseh Mihály, Kovalik István. Hajnáczky
Tamás december 4-én Dunaújvárosban a köz-
ponti Borbála-napi ünnepségen vette át a Szent
Borbála Emlékérmet.

Az ünnepi megemlékezést állófogadás és jó
hangulatú estébe nyúló beszélgetés követte.

Kozma Károly

Szent Borbála-napi ünnepségek Tatabányán

A Szent Borbála napot megelõzõ szombaton
a tatabányai Árpád Hotel nagytermében a Tata-
bányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, az
OMBKE Tatabányai Szervezete és a Péch Antal
Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium immár
23. alkalommal rendezte meg a hagyományos,
Szent Borbála napi bált. Szabó Csaba az
OMBKE Tatabányai Szervezetének elnöke, a bál
védnöke köszöntötte a mintegy 120 bányász
egyenruhába és ünneplõbe öltözött résztvevõt,
majd a bányászlámpa meggyújtásával kezdetét
vette a vacsora és a tánc, amit hajnalig csak az éj-
féli krampampuli, és a Bányász Himnusz elének-
lése szakított meg.

December 4-én, Szent Borbála napján a Tata-
bánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hagyományos ünnepi közgyûlésén Bencsik János
polgármester ünnepi beszéde után Díszpolgári cí-
met és az Ezüst Turul-díjat adott át. A város fej-
lesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása
terén nyújtott kiemelkedõ teljesítménye elismeré-
séül Szabó László – az OMBKE Tatabányai Szer-
vezetének tagja – részesült Ezüst Turul-díjban.

Délután ötkor a város központjában lévõ
Szent Borbála szobornál a Bányász Fúvószene-
kar térzenével köszöntötte a gyertyagyújtásra ér-
kezõ, bányász egyenruhába öltözött ünneplõket
és az érdeklõdõket, akik ezután az Óvárosi temp-
lomban 18 órakor kezdõdõ szentmisére mentek.

A nap befejezéseként Tatabánya Város Ön-
kormányzata, az OMBKE Tatabányai Szervezete
és a Tatabányai Bányász Hagyományokért Ala-
pítvány a West Étteremben látta vendégül ün-
nepségsorozat résztvevõit, ahol a késõ estig tar-
tott a kötetlen, baráti beszélgetés.

Antal István
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