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Központi ünnepség Bátonyterenyén

Szeptember 1-jén Bátonyterenyén rendezte meg az
55. Bányásznap országos ünnepségét a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szö-
vetség, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszerve-
zete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, valamint Bátonyterenye Önkormányzata.

A 125 éves bányászmúlt, valamint az 55. Bányásznap
tiszteletéreRabi Ferenc, a BDSZ elnöke ésVanyaGábor,
Bátonyterenye polgármestere emléktáblát avatott a Vá-
rosháza falán. Ez az épület 1922 és 1928 között a bánya-
igazgatóság székhelye volt.

Kovács László, a BDSZ korábbi elnöke, a nyugdíjas
választmányának elnöke, Bátonyterenye díszpolgára
emlékbeszédében arról szólt, hogy itt készültek azok a
tervek, amelyek megalapozták Nagybátony fejlõdését, a
késõbbi bányaváros építéseit. Az 1950-es években a ter-
melés felfutásamellett sor került amodern bányászlaká-
sok, iskolák, kultúrotthonok és új sportpálya építésére.

Az ünnepség az Ady Endre Mûvelõdési Központ
színháztermében folytatódott. Az elnökségben Juhász
Gábor, a BM politikai államtitkára, Dióssy Gábor, a
GKM általános politikai államtitkára, Kordás László, az
FMM politikai államtitkára, Valaska József, az MBSZ
elnöke, Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke � aki az ünnepség
levezetõ elnöke is volt �, dr. Tolnay Lajos, az OMBKE
elnöke, dr. Esztó Péter, az MBH elnöke, valamint házi-
gazdaként Vanya Gábor, Bátonyterenye polgármestere
foglalt helyet.

Rabi Ferencmegnyitójában kifejtette, hogy a bányá-
szat nem csak az embereknek, hanem a településeknek,
a bányászlakta falvaknak és városoknak is sokat adott.
A szakszervezet kezdeményezésére közel 70 bányászte-
lepülés képviselõinek részvételével elkezdõdött a Bá-
nyásztelepülések Országos Szövetségének megalakítása.
Továbbiakban arról beszélt, hogy a világban és Európá-
ban is az ásványi nyersanyagok újraértékelése történik,
és Magyarországon is foglalkozni kell a nyersanyag-poli-
tikával.

JuhászGábor ünnepi beszédében szólt arról, hogy az
elmúlt 15-20 évben Európában és hazánkban is a legna-
gyobb változást a szénbányászat élte át. Sok bányát be-
zártak, sok munkahely megszûnt, de a bányászokban
ma is él a szolidaritás, a hagyományok tisztelete. A Bá-
nyásznap öt évtizede ünnep, és ez lehetõséget kínál arra
is, hogy kifejezzük elismerésünket a bányászok munká-
ja, élete iránt. Tolmácsolta a kormány köszönetét min-
den bányásznak azért, hogy elviselték a munkahelyek
elvesztésével, a jövedelem csökkenésével járó gondo-
kat. A kormány a szakszervezettel együtt közösen dol-
gozik azon, hogy a bányászok, a nyugdíjasok helyzete ja-
vuljon, már eddig is több intézkedés történt. Bejelentet-
te: döntöttek arról, hogy a bányász és villamosipari dol-
gozók önsegélyezõ pénztárára, valamint az ágazat leépí-
tésével járó költségekre további támogatást adnak.

Ezután Dióssy Gábor gazdasági és közlekedési mi-
nisztériumi általános politikai államtitkár köszöntötte a
Bányásznap résztvevõit és adott rövid áttekintést a ha-
zai bányászat helyzetérõl.

Valaska József arról beszélt, hogy egyre több az olyan
bányásznap, amelyet nem olyan bányavidéken tartanak,
ahol aktív bányászkodás folyik. A magyar bányászat
nemcsak hozzáadott értéket adott a társadalomnak, ha-
nem az emberség, a kitartás, a felelõsség és szolidaritás
szép példáját is. Erre ma Magyarországon, ahol olyan
kevés a társadalmi kohézió, igen nagy szükség van.

Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke nagy tetszést
arató beszédében a bányászat stratégiai jelentõségét
emelte ki. Örömét fejezte ki, hogy a kormány jelenlévõ
képviselõi úgy látják, a szerkezetváltás sikeresen zajlott
le. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a bányászat
általános megítélése sok esetben káros a nemzetgazda-
ságra. Ha az Európai Unió újragondolja Európa straté-
giáját a bányászattal kapcsolatban, akkor ezt meg kell
tennie Magyarországnak és a magyar politikai elitnek
is! Utalt az önkormányzati törvényre, mely 1990-ben,
amikor megszületett, úgy tûnt, hogy a hatáskörök de-
centralizálásával növeli a demokráciát. Sok esetben
azonban a dolgok nem a várakozásnakmegfelelõen ala-
kultak. �Nem lehet ugyanis megengedni, hogy szigorú
szakmai érvek, érdekek helyett a különbözõ lobbik, cso-
portok parciális érdekei megakadályozzák a bányanyitáso-
kat, milliárdokat érõ kincseket föld alatt tartsanak, smind-
ezt úgy próbálják beállítani, mintha tiltakozásukkal vala-
miféle természetvédelmi, vagy környezetvédelmi veszélyek-
tõl védenék szûkebb környezetüket. Egyébként ez a hely-

Bányásznapi ünnepségek 2005

A Bányásznap elnöksége

Bányásznapi koszorúzás
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zet nem csak a bányászatot érinti, hanem az ipartelepí-
tés más kérdéseit is. Se szeri, se száma azoknak a nem-
zet számára hasznos projekteknek, melyekmegvalósítá-
sa ily módon hiúsult meg. A magyar politikai elitnek �
legyen az jobb- vagy baloldali � felelõssége van. Ha
Európához akarunk valóban csatlakozni, akkor ezt a
törvényt újra kell gondolni. Csak ha a szakmai kritériu-
mok nincsenek meg, akkor lehessen ipartelepítést, bá-
nyanyitást megakadályozni!�

Dr. Esztó Péter beszédében csatlakozott dr. Tolnay
Lajos kritikai észrevételeihez. Mondandóját a ráció és a
szív vezérelte. Arra mutatott rá, hogy a területgazdálko-
dás, környezetvédelmi és egyéb okok megfojtják az
újabb bányanyitásokat. �A természet és a bányászat évez-
redekig megfért egymás mellett. Nem jó, ha egy-egy ren-
delettel � mint pl. a Natura 2000 � megbénítják az or-
szág területének 20%-át, leblokkolják a települések
környékén az építõipari ásványbányászatot. Reálisan
végig kellene gondolni, hogy a fejlõdéshez, a gyarapodás-
hoz mire van szüksége az országnak!�

Végül Vanya Gábor okl. bányamérnök, Bátonytere-
nye polgármestere mondott beszédet. Örömmel vállal-
koztak arra, hogy az itteni szénbányászat kezdetének
125. évfordulóján a Bányásznap házigazdái legyenek.

Ezt követõen több évtizedes szolgálatért, bánya-
munkáért állami és miniszteri kitüntetések, szolgálati
érdemérmek átadására került sor. (Kitüntetett tagtársa-
ink névsorát lásd alább.) A hagyományok szerint ugyan-
csak itt adták át a BDSZMûvészeti Nívódíjait, melyeket
az idén a Bátonyterenyei Bányász Fúvószenekar és veze-
tõje, Bertók Zoltán karnagy, Krajcsirovits Henrik grafi-
kusmûvész, a Tatabányai NépházKépzõmûvészeti köré-
nek volt vezetõje,Oravecz Edit népmûvelõ, a padragkú-
ti Bányász Kulturális Egyesület titkára és Csernyák Bé-
láné népmûvelõ, a rudolftelepi József AttilaMûvelõdési
Ház vezetõje kapták.

Az ünnepségre és az ahhoz kapcsolódó kulturális és
szórakoztató rendezvényekre az ország valamennyi bá-
nyásztelepülésérõl érkeztek aktív és nyugdíjas bányá-
szok, és az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelték szlo-
vák bányászok is.

Vajda István � Gagyi Pálffy András

Az 55. Bányásznap alkalmából kitüntetett
tagtársaink

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben részesült:

Dr. Tihanyi László, a Miskolci Egyetem egyetemi ta-
nára, dékánhelyettes

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült:

Hámori István Péter a Bánya- és Energiaipari Dolgo-
zók Szakszervezete alelnöke

Molnár László a Mátrai Erõmû Központi Karban-
tartó Kft. ügyvezetõ igazgatója

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült:

Dr. Kiss Bertalan aMOLRt. KTDTOK,Geológia és
Rezervoár Értelmezés, Tárolóértékelés petrofizikai
szakértõje

Öveges István a Vértesi Erõmû Rt. Bányászati Igaz-
gatóság Márkushegyi Bányaüzem geológus mérnöke

Pataki László a MOL Rt. Kutatás-termelés Divízió
bányamérési vezetõje

Magyar Bányászatért Szakmai Érdemérem kitüntetés-
ben részesült:

Dr. Bõhm József aMiskolci Egyetem Földtudományi
Karának dékánja

Nagy Sándor az érc- és ásványbányászatban végzett
több évtizedes munkája, a bányászati innovációért kifej-
tett szakmai tevékenysége elismeréseként

Dr. Tolnay Lajos az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület elnöke

Miniszteri Elismerés kitüntetésben részesült:

Bán Csaba a Szénbányászati Szerkezetátalakítási
Központ mûszaki vezetõje

Dr.Ormos Tamás aMiskolci EgyetemMûszaki Föld-
tudományi Kar dékánhelyettese

Varga Sándor az Észak-dunántúli Vízmû Rt. Vízter-
melõ Bányaüzem bányamestere

Kiváló Bányász kitüntetésben részesült:
Balázsi László, aMOLRt. KTDgázfeldolgozási mû-

vezetõje
Juhász Attila János, a Vértesi Erõmû Rt. Márkushe-

gyi Bányaüzem villamos részlegvezetõje
Kozári István, a GEOÁSZ Víz- és Földtani Kutató

Fúró Kft. mûszaki vezetõje
Lakó Ernõ, a Perlit-92 Bányászati és Feldolgozó Kft.

gépészeti üzemvezetõje
Repka József, a Magyar Alumínium Rt. Bauxitbá-

nyászati Ágazat földalatti aknásza
Szomor László, a Mátrai Erõmû Rt. Bükkábrányi

Bányaüzem bányatechnológusa
Tóth Péter, a MECSEKÉRC Rt. versenyeztetési

ügyintézõje
Viczena Miklós, a Vértesi Erõmû Rt. Márkushegyi

Bányaüzem gépész részlegvezetõje

Kitüntetett tagtársainknak, és valamennyi kitünte-
tettnek ezúton is gratulálunk és kívánunk további jó
egészséget és sikeres munkát!

Szerkesztõség
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Bányásznapok Ajkán

Három helyszínen tartottak Bányásznapot Ajkán és
településkörnyezetében, mely három napig tartott. A
múlt évi bányabezárás után az elsõ bányásznapi ünnep
volt ez, amely már csak emlékezhetett a szénbányászat-
ra. A város vezetõsége, a civil fórumok, a nyugdíjas bá-
nyászszakszervezet, kulturális csoportok hangulatos
programjaikkal jelezték, hogy a hagyományõrzés iránt
mélyen elkötelezettek és azok is akarnak lenni. A sok
helyen kitett, Bányásznapra invitáló részletes mûsoris-
mertetõ eredménye volt, hogy mindhárom helyen nagy
számban voltak jelen a szénbányászat hagyományát tisz-
telõk.

Padragkúton, szeptember 2-án délután a Bányász Fú-
vószenekar hangulatos környezetet biztosított az egyko-
ri irodaház bejáratánál felállított emlékmûnél gyüleke-
zõknek. Schwartz Béla, Ajka város polgármestere em-
lékmûavató beszédében értékelte a padragi bányászat
múltját és ígéretet tett, hogy a város a bányászhagyo-
mány ápolását a jövõben is segíteni fogja, egyben köszö-
netet mondott az emlékmû felállítását segítõknek. Ezt
követõen Schwartz Béla polgármester és Kovács Béla
Padrag részönkormányzatának vezetõje leleplezték a
Heffler Zoltán által tervezett emlékmûvet. A bányavága-
tokat felidézõ két fából készült trapézszelvény között el-
helyezett emléktáblán olvasható:

1005 - 2005
Villa Podrug
Szerencse fel!

Megkoszorúzták az emlékmûvet a város vezetõi, a
város országgyûlési képviselõi, civil szervezetek és nyug-
díjas klubok képviselõi. Az emlékmûavatás után a ren-
dezvény a Mûvelõdési Házban folytatódott, aholMádai
Péter alpolgármester nyitotta meg az ajkai szénbá-
nyászatmúltját felidézõ kiállítást.Kovács AndrásPadrag
Bánya egykori mûszaki vezetõje az ajkai szénbányászat
� benne a Padragi Bánya � technikatörténeti fejlõdésé-
rõl emlékezett meg.

Másnap, szombat délután az elõbb ismertetett
emlékmûtõl mintegy 100 m-re, a kiserdõ bejáratánál a
Civil Fórum Padragkútért Egyesület szervezésében
készült újabb emlékmûvet avattak fel. A fából készült
szép Borbála-szobor két oldalán elhelyezett egyik em-
léktáblán a 28 padragi bányászáldozat neve olvasható, a

másik emléktáblán a Szkip akna, Táncsics akna,
Hunyadi akna üzemidejét örökítették meg. Az emlék-
mûavatásonMolnár László, a Civil Fórum Padragkútért
Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket, köztük
Kroó Norbert akadémikust, azMTA tagját. A professzor
ünnepi beszédében az ezeréves Padrag múltjára és
bányászaira emlékezett. Emlékbeszédet tartott dr. Járfás
László, az Ajkai Bányaüzem egykori igazgatója is,
meghatóan emlékezve a bányászáldozatokra. Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek a bányászok és az egyház kap-
csolatát idézte fel, valamint Szent Borbála életét
ismertette.Lukáts András, a ref. egyházkerület hivatalá-
nak vezetõje és Ördög Endre, a veszprémi Evangelikus
Egyházmegye igazgatója közösen avatták fel az emlék-
mûvet.

Szeptember 3-án délelõtt Ajka város rendezvénye a
múlt évben felállított Szent Borbála-szobor megkoszo-
rúzásával kezdõdött, az ünnepség a Bányász Sporttele-
pen folytatódott, aholGyõr Sándor önkormányzati kép-
viselõ köszöntötte a résztvevõket. Ezután Schwartz Béla
polgármester emlékezett meg arról, hogy mit jelentett a
város fejlõdésében a szénbányászat. A város büszke a
szénbányászat múltjára és feladatának tekinti annak ha-
gyományápolását. A BDSZ nevében Hámori István
Péter alelnök, a Bányamunkás fõszerkesztõje üdvözölte
a hagyományápoló ajkai közösséget. Beszélt a BDSZ je-
lenlegi tevékenységérõl, a bányász nyugdíjasok helyze-
térõl. 50 éves bányász szakszervezeti tagságért huszon-
egy bányásznak jubileumi oklevelet adott át. A BDSZ-
tõl Mûvészeti Nívódíjat kapott Oravec Edit, a padragi
Mûvelõdési Ház vezetõje. A rendezvényen résztvevõk
késõ estig a bányászkórusok, tánccsoportok, zenekarok
elõadásait élvezhették. Komár László közel egy órás
mûsora csak növelte a vidám hangulatot. Befejezésül az
ajkai Extazis együttes zenéjére utcabállal zárult a városi
rendezvény.

Szeptember 4-énAlsócsingerben a Bányászati Múze-
umban, ill. környezetében, a Parkerdõben a Csingervöl-
gyért Egyesület, valamint a város önkormányzata tartott
ünnepséget. Reggel a Bányász Fúvószenekar ébresztõje
után a Jókai Bánya-i elágazásnál bányászjelképekkel dí-
szített helységnévtáblát � Ajka-Csingervölgy felirattal �
avattak. Ünnepi beszédet mondott Mádai Péter alpol-
gármester. Délután az ünnepség a BányászatiMúzeum-
ban folytatódott, ahol Gerencsér Hilda önkormányzati
képviselõ mondott megnyitó beszédet, majd itt is



Schwartz Béla polgármester emlékezett meg a bányá-
szat és a város sok évtizedes kapcsolatáról, együttmûkö-
désérõl. A bányászemlékmûnél koszorút helyeztek el a
város vezetõi, a bányaüzem volt vezetõi és a civil szerve-
zetek, nyugdíjas bányászok képviselõi. A koszorúzás
után szórakoztató programokban vehettek részt a jelen-
levõk (íjászat, sportlövészet, emlékfutás). A gyerekek
szórakoztatásáról sem feledkeztek meg a szervezõk
(labdajáték, kötélhúzás). A színpadról a Bányász Ha-
gyományápoló Klub bányászdalait hallhatták a résztve-
võk, és a csingervölgyi gyerekek táncosmutatványait lát-
hatták.

Este az 1909. jan. 14-én bekövetkezett bányakataszt-
rófa áldozataira emlékezve fáklyás felvonulást rendez-
tek az Ármin-függõakna és az egykori légakna között,
ahol a tûz keletkezett. E sorok írója rövid elõadásában
idézte fel a katasztrófát, és pillanatképekben ismertette
a csingervölgyi bányaterület földalatti viszonyait és a
századelõ bányatelepének környezetét. Ezért a szép,
hagyományt ápoló rendezvény szervezéséért elismerés
illeti Barczánfalvi Zsuzsannát, a Csingervölgyért Egye-
sület aktív tagját. A három napig tartó bányásznap han-
gulatát megélve mondhatjuk, hogy nem dicsekvés a bá-
nyász közösség részérõl, ha magáénak vallja Horatius
mondását: �emléket hagyunk itt, mely ércnél maradan-
dóbb�.

Kozma Károly

Bányásznap Bátaapátiban

A2005. évi Bányásznapot az ország sok tradicionális
bányavidékén a bezárt aknák, tárók mellett ünnepelték.
Az ünnepi szónoklatokat, a volt kollégák beszélgetéseit
a múltra való emlékezés, a hajdani kemény munka, a si-
kerek és nehézségek felidézése jellemezte. Így volt ez a
Mecsekben is. Kicsit északabbra, Bátaapátiban azonban
vidáman koccantak össze a poharak. A MECSEKÉRC
Rt. bányásznapi ünnepséget rendezett ebben a község-
ben elõször.

Valószínûleg többen feltették és felteszik a kérdést
magukban: Bányásznap Bátaapátiban? De hát miért?
Bánya, az tényleg nincs Bátaapátiban, de sajnosmár Pé-
csen, Komlón, Szászváron sincs. Van viszont a kis és kö-
zepes aktivitású atomerõmûvi hulladékok végleges el-
helyezését célzó, a föld gyomra felé mélyülõ két lejtõs-
akna, amit bányászok, bányászati technológiával, bá-
nyászati szaktudással, bányász-szívvel építenek. Van sok
szakember: geológusok, geofizikusok, villanyszerelõk,
lakatosok, fúrósok, akik szintén a föld alatt végzik mun-
kájukat, vagy ahhoz kapcsolódnak valamilyen módon.
Ha pedig van ilyen munka, vannak föld alatt dolgozó
emberek, akkor van létjogosultsága aBányásznapnak itt
ebben a községben.

Az ünnepség az Ércbányász Fúvószenekar térzené-
jével kezdõdött, majd a projektben közremûködõ kollé-
gák és a község lakosai zeneszóval vonultak át a Közös-
ségi Házhoz.

Berta József felelõs mûszaki vezetõ ünnepi beszédé-
ben a bányászat és a bányásznap továbbélését, a kutatá-

si munkákban dolgozók és a község, valamint annak la-
kosságának kapcsolatát emelte ki, megköszönve a mun-
kájuk támogatását, elfogadását. Benkovics István vezér-
igazgató-helyettes egy bányászfokost ajándékozott
Krachun Szilárd polgármesternek, amellyel � mint
ahogy az így volt minden bányásztelepülésen � bátran
kopogtathat majd a kutatási programban közremûkö-
dõk ajtaján, ha segítségre lenne szüksége, de akkor is,
ha gondokat észlelne a munkavégzés során.

Az ünnepség befejezõ pillanata az volt, amikormeg-
csapolták a helyi bort rejtõ hordót, amely ezután átvet-
te a fõszerepet a sörcsappal, a babgulyással és rétesek-
kel karöltve. Az ünnepségre, az ebédre és a poharazga-
tásra a község lakói is hivatalosak voltak.

Berta József

Bányásznapok Borsodban

�Szerencse fel, szerencse le!� így kezdõdött az a
meghívó, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2005.
évi Bányásznapra invitált. A legnagyobb magyar szén-
medence immár 220 éves. E nevezetes évforduló alkal-
mából tisztelettel emlékezünk elõdeink, a borsodi bá-
nyászok áldozatos munkájára. A megye bányászatának
fejlõdése egyben e térség mûszaki, ipari, társadalmi ha-
ladásért vívott küzdelmének eredménye.

A megyei közgyûlés elnöke � Gyárfás Ildikó ország-
gyûlési képviselõ � kezdeményezésére megalakult a
Megyei Bányászattörténeti Emlékbizottság, melynek el-
nöki tisztét is ellátja. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a
Megyei Önkormányzat egy bányászattörténeti emlék-
hely kialakítását tûzte ki célul a volt Lyukóbánya Pere-
ces-légakna területén, melyre pályázaton 40 millió fo-
rintot nyert el. Céljuk az akna és épületeinek megvásár-
lása után egy emlékhely kialakítása, ahol megyénk bá-
nyász múltját és annak még fellelhetõ emlékeit állíta-
nánk ki.

A bányásznapi ünnepségsorozat két kiemelt helyszí-
ne a terv szerint Miskolc-Pereces és Kazincbarcika volt.
Az emlékbizottság gondos munkával tervezte meg a bá-
nyászlakta településeken tartandó ünnepségek idõpont-
ját, a megemlékezéseket.

Szeptember 1-jén a Miskolci Bányakapitányság Sol-
tész Nagy Kálmán utcai épületének homlokzatán került
sor azon emléktábla leleplezésére, melyet az 1786-ban
indult borsodi bányászkodás emlékére helyeztünk el.

Szeptember 2-án Miskolcon a Herman Ottó Múze-
um Papszer utcai épületében nyílt meg a borsodi szén-
bányászat 220 éves történetérõl szóló kiállítás, melynek
anyagát az év folyamán gyûjtöttük össze.Dr. Veres Lász-
lómúzeumigazgató köszöntõ szavai utánGyárfás Ildikó
mondott ünnepi köszöntõt és bejelentette, hogy a jövõ-
ben Perecesen kívánnak állandó bemutatóhelyet adni a
gyûjteménynek. Ezt dr. Bõhm József, a Miskolci Egye-
tem dékánjának ünnepi beszéde követte, aki megemlé-
kezett a borsodi bányászat múltjáról, elért eredményei-
rõl. Ezt követõen Emléklap-ok átadására került sor,
melyet a bányászatban kiemelkedõ munkát végzett kol-
légák vehettek át.
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Szeptember 3-án Miskolc-Perecesen �Bányamécs
története� címmel kiállítás nyílt, majd azt követõenKáli
Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntõt és Ko-
vács Loránd, a Bányamécs elnöke emlékezett meg a bá-
nyászat múltjáról, eredményeirõl. A nap délutánján Ka-
zincbarcikán volt annak a bányász szobornak az avatása,
melyet a Borsodi Bányász Hagyományokért Alapítvány
és az OMBKE borsodi helyi szervezete kezdeményezé-
sére a Megyei Önkormányzat állított. A Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekarmûsora után ünnepi beszédetmon-
dott dr. Király Bálint polgármester, köszöntötte az ün-
neplõket Gyárfás Ildikó és a Borsodi Bányász Területi
Tagozat nevében Buku Imre.

A kiemelt programokmellett további tíz településen
volt bányásznapi megemlékezés, mely a korábban itt
dolgozók nagy örömére szolgált. Abban a reményben
kívántunk egymásnak Jó szerencsét, hogy a közeljövõ-
ben megvalósul a bányászattörténeti múzeum, melyben
bemutathatjuk a borsodi szénmedence történetét, az
elért eredményeket.

Lóránt Miklós

Bányásznapi ünnepség Brennbergbányán

Az ez évi Bányásznapot szeptember 10-én rendezte
a Brennbergbánya Kulturális Egyesület a hatvan évvel
ezelõtti bányakatasztrófa tiszteletét állítva a megemlé-
kezés központjába.

Az egyesület az OMBKE soproni tagjainak segítsé-
gével összeállított, érvekkel alátámasztott pályázat ré-
vén a Bányász Mûvelõdési Intézmények Szövetségétõl
és Sopron Város Önkormányzatától kapott támogatást,
amely lehetõvé tette az áldozatok emlékmûvének, sír-
jainak felújítását, díszemlékpadok elhelyezését és a dél-
utáni kulturális mûsor lebonyolítását. A Bányásznap al-
kalmából megnyitották a határt Ritzing (Ilona-akna) és
Brennbergbánya között, ingyenes múzeumlátogatás és
kiállítás vonzotta az egésznapos rendezvénymintegy két
és félezer � közöttük 600 osztrák � résztvevõjét.

A Szent Borbála-temetõben aHimnusz éneklését az
Oroszlányi Bányász zenekar kísérte. Az ünnepi megem-
lékezõ beszédet Szabados Gábor, a Magyar Bányászati
Hivatal elnökhelyettese tartotta. Mint mondotta: �A
brennbergi bányákban nem volt metán, sújtólég robba-

nástól nem kellett tartani, világításra nyílt lángú, karbid-
lámpákat használtak. Áldozatot követelõ szénporrob-
banás a második világháború végéig nem fordult elõ
Brennbergbányán. Ezelõtt 60 évvel, 1945. szeptember
13-án azonban szénporrobbanás rázta meg a Szent Ist-
ván-akna mélyét. Ez volt a háború utáni elsõ, tömeges
bányaszerencsétlenség, az egész ország felfigyelt a tra-
gédiára.

Az akkori legmélyebb, 630 méteres aknába csütör-
tökön déli egy órakor a csapatok leszálltak,majd amun-
kahelyekenmegkezdték a termelést. Négy óra tájban az
ún. Ereszke-pillérben robbanás vagy szénporlobbanás
következett be. A pillér minden vágatában és fejtésében
néhány pillanatig tartó vörösesbarna színû lángnyelv
szaladt végig. A bányászok lámpái elaludtak, mindnyá-
jan földre vetették magukat. Ilyen pillanatot még
sohasem észleltek, nem tudták, hogy mi az oka a nagy
tûzlobbanásnak. Legtöbbjük a 35 Celsius fokos meleg-
benmezítelen felsõtesttel dolgozott és a pillanatnyi láng
elégette a testük nagyobb részét. A szörnyû égési sebek
miatt a test bõrön át való lélegzése megszûnt. A több
mint harminc súlyos sérültet a külszínre szállították,
ahol a bányaorvoson kívül a városból érkezett orvosok
is enyhíteni próbálták szenvedésüket. A kevés magyar
autót a szovjet katonai parancsnokság teherautói is
segítették. A soproni Erzsébet Kórházból az elsõ napon
nyolc halottat jelentettek, de két nap alatt 19 fõre növe-
kedett az áldozatok száma.A szenvedõ sérültekmonda-
taiból kiderült, hogy akik a vékony inget nem vetették le
magukról, azok kisebb sérüléseket szenvedtek. A bá-
nyászokra kegyetlen csapást mért tûzlobbanás a bányá-
ban semmi kárt nem tett.

A Budapesti Bányakapitányság Laczfalvi Ferenc fõ-
tanácsost, a soproni ügyészség Esztó Péter egyetemi ta-
nárt bízta meg a tragédia okainak vizsgálatával. A szak-
vélemények egyhangúlag megállapították, hogy a súlyos
katasztrófát biztonsági intézkedésekkel megelõzni nem
lehetett.

A bányavállalat évszázados szokás szerint saját ha-
lottjának tekintette a szerencsétlenül jártakat. A csalá-
dok hetekig, hónapokig érezték az emberek aggódását,
támogatását és szeretetét, de végül is magukra marad-
tak fájdalmukkal.

A temetõ földje megmozdította, megrepesztette az
emlékmû alapját és a sírköveket is. A Várpalotára,
Oroszlányba és Tatabányára elvándorolt bányászok má-
sodik, harmadik generációja helyreállíttatta a temetõi
kegyhelyt az 1988. évi Bányásznapra.

A mostani 60. évfordulóra az emlékmû töredezett,
repedezett burkolatát felújították, a sírok tisztítását, imp-
regnáló anyaggal való bevonását elkészítették. Az ere-
deti � magyar vagy német nyelvû � feliratok megmarad-
tak, de újrafestették. Elkészült két emlékpad is a kegye-
letüket leróni szándékozók részére.

A sírokat az eltelt évtizedek alatt ápolták a hátrama-
radottak és azokra is mindig jutott virág, akiknek nem
itt élnek a hozzátartozói vagy elhaltak a rokonai. A síro-
kon mindig lesz virág, emlékezve Brennbergbánya és az
egész magyar szénbányászat munkás áldozataira.�
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A felújított emlékmûvet és sírokat Horváth Imre es-
peres, városplébános szentelte fel. A szerencsétlenség-
rõl szóló vers elhangzása után koszorúzások következe-
tek. Az ünnepség a Bányászhimnusz zenekarral kísért
éneklésével fejezõdött be.

Molnár László

Bányásznap Tatabányán

2005. szeptember elsõ hétvégéje új fejezetet nyitott
a bányászünnepek sorában Tatabányán, mivel ez volt az
elsõ olyan bányásznap, amikor mûködõ szénbánya nél-
kül ünnepeltünk.

A számunkra rendkívül nehezen tudomásul vehetõ
tény azonban nem csökkentette a szokásos programok
számát, sem azok megszokott színvonalát.

A bányásznapi rendezvények szeptember 2-án kez-
dõdtek a testvérvárosok küldötteinek tartott elõadások-
kal, amelyek során módunk volt bemutatni a tatabányai
bányászkodás történetét, hagyományaink ápolására tett
erõfeszítéseinket, elért eredményeinket. Az ünnepség-
sorozat a bányászsírok és emlékhelyek koszorúzásával
folytatódott. Ezt követõen a Vértanúk terén lévõ em-
lékmûnél a Bányász Fúvószenekar térzenével köszön-
tötte a központi koszorúzásra érkezõ, bányász egyenru-
hába öltözött ünneplõket és az érdeklõdõket. A pénte-
ki nap Krajcsirovits Henrik festõmûvész kiállításának
megnyitásával és a Népházban tartott gálamûsorral fe-
jezõdött be, melyen felléptek a testvérvárosokmûvésze-
ti együttesei is.

A bányászathoz még kapcsolódó üzemek ünnepsé-
gei indították a szombati napot, délelõtt ünnepélyes ke-
retek között megnyílt aMájus 1. parkban a bányásznapi
vásár. Délután amár hagyományos kegyeleti megemlé-
kezésünk és felvonulásunk következett. A kegyelet vi-
rágainak elhelyezése után a megemlékezésen résztvevõ
tömeg a bányász egyenruhába öltözött csapatot követ-
ve, fúvószenekarok kíséretében � Bánhidán keresztül �
a XV. aknai Szabadtéri Bányászati Múzeumhoz vonult,
s ezzel kezdetét vette a �Tatabányai bányászok találko-
zója�, ahol késõ estig folyt a vidám beszélgetés, a bá-
nyásztalálkozókon elengedhetetlen nótázás.

Vasárnap délután nagy érdeklõdés mellett tartották
meg a III. Országos csilletoló versenyt, a korábbiaknál
lényegesen több résztvevõ csapattal. A bányásznap sza-
lamanderes felvonulásunkkal � amely a polgármesteri
hivataltól a Szent Borbála térig tartott � és az azt köve-
tõ, minden várakozást felülmúló szépségû és nagyságú
tûzijátékkal fejezõdött be.

Természetesen a három nap alatt folyamatos volt a
profi és az amatõr együttesek fellépése a város különbö-
zõ rendezvényein.

Az idei bányásznap után örömmel állapíthattuk
meg, hogy teljesülni látszik minden tatabányai bányász
azon reménye, miszerint �bányászváros� marad Tatabá-
nya a bányászkodás befejezése után is.

Az idei ünnepségünk szervezésében, finanszírozásá-
ban, lebonyolításában való önkormányzati aktivitás

alapján biztosan állíthatjuk, Tatabányameghatározó ün-
nepe lesz továbbra is a Bányásznap.

Szabó Csaba

Bányász emlékhelyek, megemlékezések Nógrádban

Ahagyományokhoz híven amegye bányásztelepülé-
sein az idén is tisztelegtek a kialakított bányász emlék-
helyeken a hajdani bányászat és a bányamunka áldoza-
tai elõtt. Amegemlékezéseket a bányászszakszervezet a
helyi önkormányzatokkal együtt szervezte meg.

Amegemlékezések soramár augusztus 27-én kezde-
tét vette. Volt, ahol az emléktárnánál, volt, ahol a kultúr-
otthonban vagy a temetõben, a balesetben elhunyt bá-
nyásztársak sírjánál helyezték el a virágokat, koszorúkat.

Ebben az évben két újabb helyen került sor egy-egy
emléktábla-avatásra. Salgótarján északi részén a régi
József-akna, Károly-akna mûködésének emléket állító
emléktábla-avató ünnepségre került sor. Az emléktábla
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a sal-
gótarjáni Bányamúzeum Dolgozói Közössége és a Kál-
vária Baráti Társasága összefogásával készült. Avató be-
szédet Kovácsné Czene Csilla alpolgármester tartott. A
rövid kultúrmûsorban közremûködött az OMBKE férfi
amatõr dalköre is.

A másik új emlékhelyet Mátraszelén készítette az
önkormányzat és a helyi nyugdíjas bányászszakszerve-
zet. Az emléktáró belsõ falán elhelyezték a környezõ
bányákban balesetben meghalt bányászok névsorát. A
település polgármestere köszöntõjében méltatta a bá-
nyászok múltját, a bányász emberek összetartását és
helyt adva a bányászok kérésének, szívesen támogatta a
táró elkészítését. Az emlékhelyre szüksége van a helyi
lakosoknak, mert ott méltó körülmények között lehet
elhelyezni az emlékezés virágait.

Az OMBKE helyi szervezete a bányászmúzeumban
tartotta a hagyományos megemlékezést. A föld alatti
emléktáblánál helyezték el a bányász hõsök koszorúját.
Utána rövid köszöntõ, majd kötetlen beszélgetés, nosz-
talgiázás volt a régi bányásznapokról.

Vajda István

Bányásznap Tapolcán

A MAL Rt. Bauxitbányászati Ágazata 2005. szep-
tember 2-án délután rendezte meg hagyományos bá-
nyásznapi ünnepségét a Csobánc-hegy lábánál lévõ ta-
polca-diszeli Artemisz Vadászház kertjében. Az ünnep-
ségre a dolgozók házastársai is meghívást kaptak.

Kovacsics Árpád, vezérigazgató-helyettes megnyitó-
jában üdvözölte a jelenlévõket, külön köszöntve aMAL
Rt. megjelent vezetõit és Nyírád polgármesterét. Az ün-
nepi beszédet dr. Tolnay Lajos, aMALRt. elnöke tartot-
ta. Köszönetet mondott a bauxitbányászok megbízható
munkájáért, különösen, hogy az import bauxit kése-
delmes szállítása miatti érchiányt többlettermeléssel
tudták pótolni. A MAL Rt. helyzetérõl, jövõjérõl adott
rövid tájékoztatójában elmondta, hogy a veszteséggel
üzemelõ inotai alumíniumkohót ez év végén kénytele-
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nek bezárni. A jelenlegi elképzelések szerint, a boszniai
és montenegrói import bauxit mellett a hazai bauxitot
2012-ig tervezik felhasználni, akár a gyengébbminõségû
bauxitvagyonok igénybevételével is.

Az ünnepi beszéd után dr. Tolnay Lajos �Kiváló Bá-
nyász� miniszteri kitüntetést adott át Ruzsics István vá-
járnak (Halimba). Ugyanezt a kitüntetést vehette át egy
nappal korábban a bátonyterenyei Központi Bányász-
nap ünnepségén Búzás Erzsébet nyugdíjas (Halimba) és
Repka József aknász (Fenyõfõ). Kovacsics Árpád
�Bauxitbányászatért� kitüntetést adott átBerta Károlyné
aknaírnoknak Török Csaba dízelgépszerelõnek (Halim-
ba),Károly Ferencmûszaki igazgatónak (Ajka központ),
és Szmerha Kálmán lakatosnak (Fenyõfõ). Szolgálati
idõt elismerõ oklevélben 60 fõ részesült, melyeket saját
üzemükben vehették át a dolgozók.

Az ünnep hivatalos része utáni kötetlen program so-
rán jó lehetõség nyílt arra, hogy a fenyõfõi és halimbai
területen dolgozók jobban megismerjék egymást, és ta-
lálkozzanak a MAL Rt. magasabb beosztású vezetõivel
is. Mindez a hangulatot is emelõ jó �ellátás� mellett
zajlott. A rossz idõ esetére felállított sátorban élõ zene
és tánc volt. Kora délutántól a két terület 3-3 fõs csapa-
tai között pörköltfõzõverseny folyt. A bográcsban
elkészített közel tíz �remekmûvet� a helyszínen össze-
hívott, többnyire laikusokból álló zsûri bírálta. A
pörköltfõzés, mint egy évvel ezelõtt, ezúttal is a
fenyõfõieknek sikerült jobban, de a halimbaiak bográ-
csai is pillanatok alatt kiürültek. A kellemes, családias
bányásznapi összejövetel az estébe nyúlóan ért véget.

Jankovics Bálint

Bányásznap Dorogon

Településünkön az 55. Bányásznap alkalmából több
helyszínen tartottak különbözõ rendezvényeket. Ameg-
emlékezések sorát hagyományként a bányaipari dolgo-
zók és nyugdíjasok találkozója nyitotta meg augusztus
29-én. AMûvelõdési Ház nagytermében a Bányászhim-
nusz után dr. Tittmann János, Dorog város polgármeste-
re köszöntõjében a vidék nagymúltú bányászatára emlé-
kezve hangsúlyozta, hogy a �Jövõnket építjük, múltunkat
nem feledjük!� jelmondat jellemzi Dorog mindennapjait
és ünnepeit. A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete ne-
vében Hámor István Péter alelnök méltatta az 55. Bá-
nyásznap jelentõségét, majd szakszervezeti munkáért
emléklapokat adott át. A Dorogi Szénmedence Kultú-
rájáért Alapítvány elismerõ oklevelét most elsõ ízben
adták át: Fleischmann Dezsõ, a csolnoki Bányászati
Gyûjtemény vezetõje kapta.

A hét folyamán dorogi szénmedence településein
megemlékezéseket tartottak és megkoszorúzták a te-
metõi emlékhelyeket.

Szeptember 3-án, Dorogon a megemlékezést a volt
vállalati központ elõtt lévõ Emlékoszlopnál és a Jubile-
umi Emlékmûnél tartották. A koszorúkat a Bányász Fú-
vószenekar zenéje mellett helyezték el Dorog város ve-
zetõi, a Bányász Szakszervezet és az OMBKE helyi
szervezetének képviselõi.

Ugyancsak szeptember 3-án került sor a Bányász-
nap legkiemelkedõbb eseményére, a Szent Borbála
Szakkórház ünnepélyes átadására. A teljesen felújított és
bõvített kórházépület hosszú múltra tekinthet vissza. A
Bányászati és Kohászati Lapok 1922. december 1-jén
megjelent száma adott hírt a dorogi Szent Borbála Bá-
nyakórház felavatásáról. A kórház késõbb amegyei kór-
ház részévé vált, majd a fekvõbeteg ellátást az esztergo-
mi kórház vette át. Az elhagyott és lepusztult épületet
2001-ben vette át a megyétõl Dorog városa és kidolgoz-
tak egy szakkórház létrehozását célzó programot. A
nagyszabású beruházás 820 M Ft volt, melyhez a város
pályázaton 550 M Ft címzett támogatást nyert el. A há-
romosztályos (belgyógyászati rehabilitáció, krónikus bel-
gyógyászat és ápolási), 110 ágyas szakkórház közel két év
alatt újult meg, és ismét Szent Borbála nevét viseli.

Az átadáson igen sokan vettek részt, köztük Dorog
testvérvárosának, Wendlingen-nek 40 fõs küldöttsége.
Rácz Jenõ egészségügyi miniszter kiemelte, hogy az eu-
rópai színvonalú intézmény az állam, a város és a lakos-
ság összefogása révén jött létre. Dr. Tittmann János pol-
gármester, országgyûlési képviselõ emlékérmeket adott
át a tervezõknek, az építõknek és a Wendlingen � Do-
rog Baráti Egyesületnek, amely felszerelések adomá-
nyozásával járult hozzá a létesítményhez.Dr. Erdõ Péter
bíboros, esztergomi érsek, Dorog díszpolgára az idõsko-
rúakról való gondoskodás jelentõségérõl szólt, majd
megáldotta az épületet.Dr. Gabányi József a szakkórház
igazgató-fõorvosa azt kívánta, hogy a szakszerû ellátás
mellett emberség és szeretet honoljon az intézményben.

Szombat délután és vasárnap a Bányásznap a szoká-
sos szórakoztató programokkal folytatódott Dorogon.

Solymár Judit

Bányászemlékmû avatás Kazincbarcikán

Az OMBKE Borsodi Helyi Szervezetének és Nyug-
díjas Baráti Társaságának éves programja keretében
2003-tól, a bányász hagyományok ápolásának egyik leg-
jelentõsebb eseményeként minden év szeptemberében
meglátogatja és megkoszorúzza a Borsodi, ill. Ózdi
Szénbánya Vállalatokhoz kötõdõ települések bányásza-
ti emlékeit és emlékhelyeit. 2004-ben szembesültünk az-
zal a szomorú ténnyel, hogy Kazincbarcika, a korábban
országos hírû bányászváros nem állított emléket bányá-
szati múltjának.
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2004 októberében felkerestem dr. Király Bálintot,
Kazincbarcika város polgármesterét, arra kérve, hogy
legyen támogatója egy bányász emlékhely létrehozásá-
nak. Fenntartás nélkül a kezdeményezés mellé állt és
megállapodtunk abban, hogy én szervezem meg a Mis-
kolci Egyetem Fémkohászati Tanszéke elõtt álló bá-
nyász szobor másolati példányának elkészítését, vala-
mint összeállítom a Kazincbarcikához kötõdõ szénbá-
nyászati üzemegységekben halálos üzemi balesetet
szenvedettek névjegyzékét, az önkormányzat kijelöli a
megfelelõ helyet, megtervezteti és kivitelezteti az építé-
szeti és parkosítási munkákat, beszerzi a szükséges en-
gedélyeket.

Már novemberben átadtam a névjegyzéket, köszö-
net ezért az adatgyûjtést végzõ Mogyorósy Ferenc kollé-
gának és a Miskolci Bányakapitányság illetékeseinek.

Mivel a szobor másolati példányát bronzból képzel-
tük el, megkezdõdött az anyag gyûjtése. A Nyugdíjas
Baráti Társaság 2005 januári összejövetelén arra kér-
tem a kollégákat, hogy bronz emléktárgyaik, emlékpla-
kettjeik, kitüntetéseik felajánlásával � melyeket a szo-
borba öntve fogunk a késõbbiek során lelki szemeink
elé idézni � legyenek segítségemre. Rövid egy hónap
alatt 53 emléktárgy gyûlt össze, még Lostorfer Rezsõ va-
lamint Nagy László özvegyei is segítségemre voltak el-
hunyt kollégáink emléktárgyainak átadásával. Közben a
Lyukószén Bányászati Befektetési Kft. ügyvezetõje, ifj.
Sztermen Gusztáv a bányabezárással kapcsolatos ha-
szonanyag mentés eredményeként 200 kg bronzot ado-
mányozott a szoboröntéséhez, így a szükséges anyag-
mennyiség már rendelkezésünkre állt.

Amegfelelõ öntöde és öntész kiválasztásához segítsé-
get kértem dr. Dúl Jenõ egyetemi docenstõl, aki helyszí-
ni szemlét követõen úgy ítéltemeg, hogy aHegyhátMe-
tál Öntöde és Fémfeldolgozó Kft. (Csokvaomány) tech-
nikai felszereltsége és vezetõjének Borsodi Ferencnek
szakmai felkészültsége garantálhatja a megfelelõ kivite-
lezést. A szakmai tanácsadás közben az emlékhely léte-
sítésének ügye lelkileg egyre közelebb került Dúl
Jenõhöz, és azt a figyelemreméltó észrevételt tette, hogy
válogatás nélkül ne olvasszuk be a felajánlott kitünteté-
seket és emléktárgyakat. Javasolta, hogy a szobor talpa-
zatát alakítsuk át egy emlékkazettává, annak oldalain
dombormû formájában õrizzük meg a kiválasztott érme-
ket, emléket állítva így elsõsorban azon jelentõs szemé-
lyiségeknek, akikrõl kitüntetéseket neveztek el (z.
Zorkóczy Sámuel, Wahlner Aladár, Mikoviny Sámuel,
Péch Antal, Sóltz Vilmos, Debreczeni Márton, Szentki-
rályi Zsigmond), de egyben azoknak is, akik azokat
megkapták.

A kivitelezés 2005. júniusban vette kezdetét, amikor
az egyetem (dr. Bõhm József dékán) a már említett bá-
nyászszobrot mintakészítés céljából átadta. A szobor az
ugyancsak sokatmondó, emlékkazettával együtt augusz-
tus közepére leöntésre került, szeptember elsejére a he-
lyére is tették. Az építészeti tervezés és kivitelezésMán-
doky József okl. építész, vezetõ tervezõ munkája.

Az emlékmûvet 2005. szeptember 3-án, a bányász-
napi ünnepség súlyponti eseményeként avattuk fel. Ün-

nepi köszöntõtmondott és kitüntetéseket adott átGyár-
fás Ildikó, a B.A.Z.-megyei Közgyûlés elnöke.

A nagy tetszéssel fogadott emlékmû leírása:
A fõ alak, a �díszegyenruhás� bányász (láthatatlan

kitüntetésekkel a �testében�) szép mása lett az egyete-
mi, már szintén másolati példánynak. Az eredeti szo-
borról csak annyit tudunk biztosan, hogy az 1896. évi
Budapesti Világkiállításon kohász �testvérével� együtt
volt látható.

A Dúl Jenõ ötlete alapján kialakított kazetta hom-
lokzata egy címerpajzs, Szerencse fel! felirattal, bánya-
munka ábrázolásokkal. Lyukóbányán öntötték, Nagy
György ajándéka. A kazetta két oldalán láthatók a kivá-
lasztott kitüntetések, 18-ra kiegészítve a bányászatban
adományozható legrangosabb kitüntetésekmintapéldá-
nyaival. A kazetta hátsó lapját díszíti a 29 bányász lakta
települést reprezentáló Önkormányzati Szövetség, ill.
azon bányaüzemek emblémája, melyek a Kazincbarci-
kán lakó bányászokat foglalkoztatták.

Az emlékmû épített talapzatának három oldalán ka-
pott helyet egy-egy bronztábla a Kazincbarcikához kö-
tõdõ szénbányászati üzemekben balesetben elhunytak
névsorával.

A negyedik, homlokzati oldalon lévõ táblán az aláb-
bi szöveg olvasható: �Emlékül állította Kazincbarcika
Város Önkormányzata, az OrszágosMagyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Borsodi Helyi Szervezete 2005.
évben a Kazincbarcika térségében üzemelõ szén-
bányászati üzemegységek azon dolgozói tiszteletére,
akiknek kezébõl �kiesett a szerszám�.

Így állítottunk emléket a halálos üzemi balesetet
szenvedetteken kívül azoknak is, akiknek kezébõl a bá-
nyabezárások miatt esett ki a szerszám, mert munkanél-
küliek lettek.

Úgy tûnik, reményünk valóra válik, a város népszerû
szobrainak száma eggyel gazdagodott, amit a bányász
leszármazottak � a jelek szerint � máris a magukénak
éreznek.

Üveges János
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A Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése

A Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében,
2005. október 19-én tartott ülést dr. Havelda Tamás vezette. Az
ülésenGötz Tibor, az OMBKEEllenõrzõ Bizottságának elnö-
ke is részt vett. A bevezetõ részbenHavelda Tamás átadta a 94.
Küldöttgyûlésen át nem vett kitüntetések közül Jamrik Károly-
nak a 60 éves tagságáért járó Sóltz Vilmos Emlékérmet, ill.
TóthnéMedvei Zsuzsának a Kiemelkedõ Egyesületi Munkáért
Oklevelet.

Az elnöki tájékoztató keretében a szakosztály elnöke is-
mertette a 94. Küldöttgyûlés határozatait, kiemelve a határo-
zatok végrehajtása során a szakosztályt érintõ feladatokat és a
legutolsó vezetõségi ülés óta eltelt idõben lezajlott jelentõsebb
eseményeket:

� A központi Bányásznapot, melyet az idén Bátonytere-
nyén rendeztek. Ennek kapcsán kérte a helyi csoportok képvi-
selõit, hogy a helyi ünnepségekrõl adjanak híranyagot a BKL
Bányászat számára.

� A selmecbányai Szalamander ünnepség fontosabb ese-
ményeit; a professzorok sírjainak megkoszorúzását, az
OMBKE alapításáról szóló magyar nyelvû tábla felavatását,
valamint a Dunaújvárosi Fõiskola Diákegyletének történõ
zászlóadományozást.

� A balatongyöröki Bányahatósági-, valamint az ugyanitt
tartott Bányagépész- és Bányavillamossági konferenciákat.

� Felhívta a figyelmet a közeljövõben, ill. 2006-ban meg-
tartandó alábbi rendezvényekre:

� A Miskolci Egyetemen november 10-én, az Egyetemi
Osztály jubileuma alkalmából rendezendõ szakmai napra.

� Az OMBKE Salgótarjáni Csoportjának 110. éves jubile-
umán november 11-én rendezendõ emléknapra,

� A november 16-17-én Budapesten tartandó Bányászati-
és Gázipari Munkavédelmi Konferenciára.

� A december 2-án esedékes központi Szt. Borbála ün-
nepségre.

� A 2006. április 6-9-e között tartandó VIII. Bányászati-
Kohászati-Földtani Konferenciára, amelynek helyszíne Sepsi-
szentgyörgy.

� Az elõreláthatólag 2006. május 27-28-án Egerben meg-
rendezésre kerülõ Bányász-Kohász-Erdész Találkozóra.

Huszár László szakosztály titkár ismertette �A magyar szi-
lárd ásványbányászat emlékhelyei� címen elkészült összeállí-
tást, amely 355 tételt tartalmaz, de még nem tekintjük lezárt-
nak, ezért kérte a helyi szervezeteket, hogy tanulmányozzák
azt és észrevételeiket, kiegészítéseiket juttassák el hozzá.

Az Egyesület pénzügyi helyzetérõl dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató adott tájékoztatást, amelynek keretében
kitért az egyéni tagdíjfizetések alakulására (egyesületi szinten
78%, a Bányászati Szakosztályi 80%), a pártoló jogi tagdíjak
alakulására, amely jelentõsen elmaradt az elõzõ évhez viszo-
nyítva. Kérte a helyi szervezeteket, hogy tegyenek lépéseket a
környezetükben tevékenykedõ kis- és közepes vállalkozások
pártoló tagként való megnyerésére.

A soproni önálló helyi szervezet megalakulására, a buda-
pesti helyi csoportból történõ kiválásra indított kezdeménye-
zésre a Sopron környékén élõ tagok közül 16 fõ a változatlan
szervezeti formára 1 fõ ez ellen nyilatkozott (hárman nem vá-
laszoltak), ezért a szakosztály vezetõsége nem látta indokolt-
nak a téma részletesebb tárgyalását.

A december 2-i központi Szt. Borbála ünnepségen Szt.
Borbála Érem kitüntetésre � a helyi csoportok javaslatai alap-
ján � a szakosztály vezetõsége egyhangú szavazással Pusztafal-
vi János (mecseki csoport), Pikli Károly (Bányamérõ Szakcso-

port) és dr. Káldi Zoltán (bakonyi csoport) elõterjesztését
hagyta jóvá.

A szakosztály vezetõsége egyhangú szavazással a követke-
zõ új tagok felvételérõl döntött:Hárs Ferenc, Székely Tibor, Vas
János (budapesti csoport), Juhász Ferenc (nógrádi csoport),
Somogyi Károly, Bársony Miklós (oroszlányi csoport), Kovács
Béla István (tapolcai csoport).

A napirendi pontokhoz az alábbi személyek szóltak hozzá:
Dr. Gagyi Pálffy András tolmácsolta Podányi Tibor kérését,

hogy adjanak híreket a helyi csoportok életérõl, valamint a
Borbála-napi helyi rendezvényekrõl az eseményt követõ egy
héten belül (lehetõleg képekkel illusztrálva). Miután három
éve az egyéni tagdíjak változatlanok, véleménye szerint 2006-
ban elkerülhetetlen az egyéni tagdíjak szerény mértékû eme-
lése. Javasolta, hogy a �normál� tagdíj 6000 Ft/év (500 Ft/hó),
a nyugdíjas 3000 Ft/év (250 Ft/hó) a 70 éven felülieké és diá-
koké 1200 Ft/év (100 Ft/hó) legyen.Hozzátette, hogymeggon-
dolandó a pályakezdõk esetében egy-két évig 50% kedvez-
mény adása.

Lóránt Miklós beszámolt a Borsodi Helyi Szervezet életé-
rõl, újabb emléktábla, illetve szobor avatásáról, a borsodi
szénbányászat megszûnését követõ nehézségekrõl, a területi
szervezet megalakulásáról, a MTESZ Borsod-megyei helyze-
térõl. Ez utóbbi témához dr. Tóth István és dr. Gagyi Pálffy
András is hozzászólt.

Dr.Gál István az Iparpolitikai Bizottságnak aNemzeti Fej-
lesztési Tervhez kapcsolódó, közeljövõben tervezett program-
járól adott tájékoztatást.

A szakosztály vezetõsége kéri a helyi csoportokat, hogy
november végéig mérjék fel az igényt az egyenruhához vise-
lendõ zöld színû nyakkendõre (2500 Ft/db). Elegendõ igény
(200-300 db) esetén annak legyártását az egyesület kezdemé-
nyezi, egyébként várhatóan csak a jövõ évi Bányász-Kohász-
Erdész Találkozóra készül újabb széria.

Huszár László emlékeztetõje alapján PT

Markus Kosma elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében Gyöngyösön a honvéd kaszinóban a Mátrai
Erõmû Rt. elnökhelyetteseMarkus Kosma okl. bányamérnök
2005. október 18-án, A Rajna-menti külfejtések bemutatása
címmel tartott nagy érdeklõdést kiváltó elõadást.

Röviden ismertette életútját, majd vázolta a Rajna-menti
lignit-elõfordulások geológiáját és a bányászati-erõmûi szer-
vezet német viszonyait. Az RWEAG. konszernen belül az eu-
rópai kontinensre vonatkozóan a RWE POWER AG. fogja
össze az energiahordozók termelését és az ebbõl megvalósuló
villamosenergia-termelést. Az RWE Európa második legna-
gyobb villamos energia elõállítója. 2004-ben 265 TWh villa-
mos energiát állítottak elõ. A teljesítmény 44 GW. A barna-
szén-termelés 107 M t/év, amelynek 90%-át az erõmûvekben
hasznosítják. Három nagy külfejtést üzemeltetnek: Hambach,
Garzweiler és Inden.

A bányák összes szénkészlete 4 Mrd t. Ez a jelenlegi ter-
vezett erõmûpark és szénelõkészítõ üzemek ellátását kb.
40-50 évig biztosítja. A termelt lignitet a Weißweiler-i,
Frimmersdorf-i, Neurath-i, Niederaußem-i és a Goldenberg-
werk-i erõmûvekben használják fel. A széntelepek vastagsága
35-70 m, a letakarítási arány: 1:3,3; 1:5,6; a mélység kb. 200 m
körüli. A külfejtésekben 240.000 és 100.000 t/nap teljesítmé-
nyû marótárcsás kotrógépeket alkalmaznak.

Nagy gondot fordítanak a rekultivációra. 8-10 éven belül a

Egyesületi ügyek
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lefejtett területeket átadják a mezõgazdaságnak. A jövõ sike-
res átalakításának érdekében a barnaszénbányászat vezetõsé-
ge jó kapcsolatot alakított ki a környezõ lakossággal.

A hallgatóság a szép elõadást nagy tapssal jutalmazta. A
tolmács Ökrös Mihály bányafõmérnök volt, aki Freibergben
végezte az egyetemet. Hozzászóltak, illetve kérdéseket tettek
fel: Kiss János, Varga József.

A szép és érdekes elõadástMarkusKosmának e sorok író-
ja köszönte meg.

Dr. Szabó Imre

�Bányász � gépész � villamos szakemberek
a szakma jövõjéért�

Ezzel a címmel rendezte alapítványunk a Bányagépészet a
Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány hagyományos konferenciáját
2005. szeptember 29-30-án, melynek most is az egyre fejlõdõ,
kényelmünket az új wellness részleggel is szolgáló bala-
tongyöröki Hotel Aranyhíd Panoráma adott otthont.

Idén 38. alkalommal gyûltek össze a bányászatban dolgo-
zó külföldi és hazai szakemberek, hogy kicseréljék tapasztala-
taikat, melyeket a bányamunka, a képzés, a kutatás-fejlesztés
területén szereztek az elmúlt év folyamán.

A konferenciának kiemelt hangsúlyt ad az, hogy bányásza-
tunk szerkezete az elmúlt évek folyamán átrendezõdött és az
európai csatlakozással stabilizálódott. A szén- és az ércbányá-
szat vesztett jelentõségébõl, a gáz- és olajtermelés átalakult, az
építõipari alapanyagok kitermelése megsokszorozódott.

A változások szellemében kíváncsiak voltunk arra, vajon
az oktatás és a képzés e változásokat hogyan élte át, alma ma-
terünk hogyan hasznosította a külföldi tapasztalatokat?

Vass László vezérigazgató (VÉRT) megnyitója és köszön-
tõje után az egyetemi oktatás helyzetképét tárta elénk prof. dr.
h.c. dr. Salamon Miklós bányamérnök és dr. Bõhm József, a
Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Karának dékánja.

Elõadásaik után számos további érdekes elõadás követke-
zett, melyeket a 150 fõnyi közönség nagy figyelemmel hallgatott.

A szünetekben a szakemberek közt élénk eszmecsere
folyt, melyet a büfé frissítõ étel- és italválasztéka tett még kel-
lemesebbé. A szakmai kiállítás megtekintése is érdekes, színes
élmény volt.

A teljesség igénye nélkül említjük, hogy elõadást hallhat-
tunk a korszerû finomosztályozásrólNagy Lajostól, az OMYA
Hungária Kft. ügyvezetõjétõl. Dipl. Ing. Al Reid a brit DBT
képviselõje a bányagépeken alkalmazott porvédelem eljárá-
saiba avatta be a hallgatóságot.

Ebéd után az AGHKrakkó (Lengyelország) képviselõi is-
mertettek meg a kemény kõzetek vízsugárral támogatott jö-
vesztése kapcsán folytatott kutatásaik eredményével. A
THIELE GmbH & CO. KG munkatársa, Dipl. Ing. Richard
Kandzia a szemesláncokról tartott érdekfeszítõ elõadást.

Hallhattunk hevedertisztítókról, erõmûvi szûréstechniká-
ról és Varga József önálló mérnök elõadásában a Paksi Atom-
erõmû 2. blokkja fûtõelem sérülésének következményeirõl.

De érdekes információkat kaptunk aHARDOX lemezek,
a WARMAN kavicsszivattyúk, az energiatakarékos lámpates-
tek és a korszerû, energiatakarékos hajtásrendszerek kavics-
bányászati alkalmazásáról.

A márkushegyi irányítástechnikai fejlesztésekrõl Szeszler
László, a TATACOMP Kft. ügyvezetõje, egy villamos baleset
modellezéssel történõ vizsgálatáról és tanulságairól Szedlák
János villamos részlegvezetõ beszélt.

Az alapítvány esti közgyûlésén megtudtuk, hogy az elmúlt
év során 12 személy és szervezet csatlakozott hozzánk. Az est
folyamán az alapítvány kuratóriumának elnöke Ács József át-
adta a 2005. évi Hell-Bláthy Díjakat. E kitüntetést a kuratóri-
um idénMorvai Tibornak a Miskolci Egyetem adjunktusának
és Klaus Laskowski-nak a Tip-Top Stahlgruber cég nyugdíjas
kelet-európai eladási vezetõjének ítélte oda.

Ezután a konferencia résztvevõi hajnalba hajló baráti
összejövetelt tartottak.

Másnap délelõtt újabb elõadások zajlottak, melyeken a
Petrozsényi Egyetem munkatársainak jóvoltából megismer-
hettük a dél-romániai meddõkõzetek és lignittelepek forgá-
csolási paramétereit. Dr. Szirtes László ügyvezetõ (METAL-
CARBON Kft.) a munkahelyi terhelés értékelésének új esz-
közeit mutatta be. Megismerhettük a VÉRT Bányászati Igaz-
gatóság minõségirányítási, munkahelyi, egészségvédelmi és
biztonság-irányítási rendszerét is.

A konferencia zárszavában dr. Võneky György docens, az
OMBKE Bányagépész Szakcsoportjának elnöke pozitívan ér-
tékelte a konferencia munkáját. Végül egy kiváló ebéd után a
résztvevõk abban a reményben indultak haza, hogy 2006-ban
a 39. alkalommal újra e körben találkoznak.

Livo László

Az elõadás hallgatóinak egy csoportja

A konferencia elnöksége

A hallgatóság
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A Nemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM)
33. elnökségi ülése

Az ISM 33. elnökségi ülése 2005. szeptember 4-11. között
volt Ukrajnában, Donyeckben. Az ülés fõ szervezõi prof. A.
Antsiferov, az Ukrán Állami Bányageológiai, Geomechanikai
és Bányamérési Tudományos-Kutató és Tervezõ-Konstruktõri
Intézet (UkrNIMI) igazgatója, és prof. V. Mirnij voltak, mind-
ketten az ISM elnökségének tagjai.

Az ülésen részt vettek Csehország, Dél-Afrika, Fehér-
Oroszország, Ghána, Kína, Lengyelország, Magyarország,
Mongólia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Oroszor-
szág, Románia, Ukrajna és az USA képviselõi. A magyar kül-
döttség résztvevõi Abuczki János, a Geofor Kft. igazgatója,
dr. Barátosi Kálmán, azMBHosztályvezetõje, az OMBKEBá-
nyamérõ Szakcsoport elnöke, az ISM elnöke, dr. Havasi Ist-
ván, az MEGeodéziai és Bányaméréstani Tanszék vezetõje és
Wéber József, a Wéber2000 Kft. ügyvezetõje, az OMBKE Bá-
nyamérõ Szakcsoport alelnöke voltak. A hivatalos megnyitón
prof. A. Antsiferov mint házigazda köszöntötte a résztvevõ-
ket, majd dr. Barátosi Kálmán nyitotta meg az ülést.

Az elnökség meghallgatta a jelenlévõ tagok beszámolóit
hazájuk bányamérésérõl és bányászatáról, prof. A. Antsiferov
elõadását az UkrNIMI tevékenységérõl, dr. Barátosi Kálmán
ismertetõjét az ISM jelképeirõl és dokumentumairól, prof. Yu
Chanxing (Kína), az ISM alelnökének beszámolóját a 2005.
májusában, Kairóban tartott FIG találkozóról, dr. Stephen
Djaba (Ghána) ismertetõjét a 2006. évi FIG Regionális Kon-
ferenciáról és dr. Isarv (Oroszország) elõadását az ûrfelvételek
alkalmazásáról.

Az elnökség � megtárgyalva az elõre kiküldött napirendi
pontokat � a következõ fontosabb döntéseket hozta meg:

� Dél-Afrika képviselõjét, Michael Livingstone-Blevins
urat, a Dél-Afrikai Bányamérõk Intézetének igazgatóját el-
nökségi tagként felvette;

� elfogadta Dél-Afrika vállalását az ISM 2010. évi kong-
resszusának megrendezésére,

�Michael Livingstone-Blevins uratmegválasztotta az ISM
második alelnökének,

� elfogadta a 32. Elnökségi ülés (Fuxin-Peking, Kína,
2004) jegyzõkönyvét;

� felvett új elnökségi tagokat: Jacek Szewczyk professzort
Lengyelországból, BucsaViorelMircea igazgatótRomániából
és dr. Havasi István tanszékvezetõt, a XIII. ISM Kongresszus
igazgatóját Magyarországról;

� tiszteletbeli tag címet adományozott a kínai Yu
Changxing professzornak;

� meghatározta a következõ kongresszusok helyszínét:
2007 Magyarország, Budapest, 2010 Dél-Afrika, 2013 Német-
ország, 2016 Ukrajna;

� az ajánlatok alapján kitûzte a következõ elnökségi ülé-
sek helyszínét: 2006 Ausztria, 2007 Magyarország, 2008 Dél-
Afrika;

� elfogadta a magyarországi kongresszusról elõterjesztett
programot;

� tudomásul vette a kongresszusi elõadások elõzetes bírá-
latának szükségességét és a javaslat kidolgozásának tervét
2005-re;

� támogatja a FIG 2006-ban, Accrá-ban (Ghána) rende-
zett Regionális Konferenciáját az ISM tagjainak küldött felhí-
vással;

� döntött az ISMMunkabizottságainak beszámolójáról és
a jövõbeli tevékenységérõl.

A hivatalos napirendmellett jutott idõ szakmai és kulturá-
lis kirándulásra Donyeckben és Jaltában is. Megtekintettük az
UkrNIMI házi múzeumát és egy régi szénbányát, meglátogat-
tukArtyomovsk bányavárost és azArtyomovszk Pezsgõgyárat,
amely egy régi, föld alatti gipszbányában van.Majd elutaztunk
Jaltába és látogatást tettünk a Vorontsov kastélyban és az
Alupka parkban, megnéztünk egy folyamatosan végzett moz-
gásvizsgálatot a hegyoldalban, ahol a kõzetmozgás veszélyez-
teti a parti részeket. Kirándultunk azAl-Petri hegyre, felkeres-
tük a Livadian palotát, ahol a Jaltai Egyezményt aláírták a II.
világháború alatt.

Jaltában tartottukmeg az elnökségi ülés záró bankettjét is.
Dr. Barátosi Kálmán

A Veszprémi Helyi Szervezet életébõl

EgyesületünkVeszprémi Szervezete 2005. október 11-én a
KÖGÁZ Rt. mûszaki igazgatója, Kerekes Ferenc �Trendek,
prognózisok a gázszolgáltatásban� címmel tartott elõadását
hallgatta meg.

Amindnyájunkat érintõ magyar földgáziparról szóló, igen
érdekes elõadás kitért a hazai termelésre is, amely a fogyasztá-
sunk 20,2%-át teszi ki. Az elõadás számunkra új ismereteket
nyújtott a földgáz szállításával, elosztásával, valamint a föld-
alatti gáztározókkal kapcsolatban. Az elõadó érintette elõadá-
sában aKÖGÁZRt. szervezeti felépítését, valamint aGáztör-
vényt és módosításait.

A résztvevõk érdeklõdéssel és figyelemmel hallgatták az
ipari és háztartási gázárakra, azok emelkedõ tendenciáira, va-
lamint a 2005 októberében életbe lépõ árkategóriákra vonat-
kozó tájékoztatást. Az elõadást követõen Szakály Miklós, Bács
Péter, Ulrich József és Szabó Ferenc szólt hozzá az elhangzottak-
hoz, ill. tett fel kérdéseket. A kérdések megválaszolása után
pogácsa és vörösbor mellett baráti beszélgetéssel zárult a ren-
dezvény.

Bolyky Zoltán

A budapesti szervezet életébõl

Kõ- és kavicsbányászati elõadás

Nagy érdeklõdés elõzte meg 2005. október 4-én Huszár
Lászlónak, a Kõ- és Kavicsbányászati Kft. cégvezetõje, az
OMBKE Bányászati Szakosztály titkárának elõadását.

Kõ- és kavicsbányászat hazánkban címû elõadásában kitért
a hazai ásványvagyon-nyilvántartás rendszerére, ezen belül
részletesen ismertette a nem fémes ásványi nyersanyagok kö-
zül az építõipari kõ, valamint a kavics hazai elõfordulásainak
területi elhelyezkedését, kitermelhetõ vagyonát, gazdasági po-
tenciálját. Ábrákon szemléltette a hazai ásványvagyon kiter-
melésének elmúlt 20 évi alakulását.

Csoportkép az UkrNIMI elõtt (foto: dr. Havasi István)
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Beszélt a kõ- és kavicsbányászat fejlõdésének szakaszairól,
a privatizáció szükségességérõl, eredményérõl, a kõ- és kavics-
termékek minõségi követelményeirõl. Elõadásának befejezõ
részében aKõ- és Kavicsbányászati Kft. tevékenységérõl adott
ismertetést.

Az elõadást követõen számtalan kérdés merült fel, melyre
az elõadó mindenre kiterjedõ, részletes választ adott.

Dr. Horn János

Gõzhajó a Dunán

Helyi szervezetünk minden évben egy tiszteleti tagunk sír-
jánál tart megemlékezést. Ez évben, 2005. november 8-án
dr. Tóth Miklós tiszteleti tagunk urnájánál tartottunk
megemlékezést a budapesti Magyar Szentek templomában.
Dr. Horn János méltatta dr. Tóth Miklós életútját, majd
Gebhardt János helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Ugyanaznap az OMBKE-ben a �Gõzhajó a Dunán� címû
filmet vetítettük le. Az 50 perces film � mely a tavasszal meg-
nézett �Baráberek� folytatása � nagy szakmai tartalommal és
látványos kivitelezésben készült, számos korabeli tárgy, fény-
kép, irat bemutatásával. Megalakulásának kezdetétõl megis-
merkedhettünk a Duna Gõzhajózási Társaság életével, mely-
ben nagy szerep jutott a mecseki feketekõszén bányászatnak.
(A film 2000 Ft-ért DVD-lemezen megvásárolható a
VIDEANT Kft.-nél: 1192 Budapest Hungária u. 8. tel/fax:
1-280-6949.)

A filmvetítés után a Helyi Szervezet elnöke tájékoztatást
adott az egyesületi életrõl, benne arról, hogy a Sopronban élõ

tagtársak közül 16-an írásban nyilatkoztak, hogy nem kívánják
önálló soproni szervezet megalakítását. Ezért a Bányászati
Szakosztály a 2005. október 19-ei ülésén a témát a napirendrõl
levette.

Dr. Horn János

Horn János a megemlékezést tartja (az elõtérben dr. Faller
Gusztávné és dr. Tóth Miklósné )

Az olajipar kiemelkedõ személyiségeinek tiszteletére
állított emlékek és egyéb ipari emlékhelyek

A hagyományok tisztelete, az emlékek megõrzése és meg-
ismer/tet/ése � és ezért külön köszönet jár � vezérelte az
OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály ve-
zetését, hogy megjelentette hazánk legfontosabb eseményeit
megörökítõ emlékmûvek (emlékkövek, emléktáblák, kopja-
fák), a szakma kiváló tudósainak neveit megörökítõ köztéri és
múzeumi emlékek (arcképcsarnokok, emlékoszlopok, emlék-
táblák, festmények, kopjafák, szobrok, utcák, terek) leírását,
fényképeit, a keletkezési és avatási körülményeket tartalmazó
Kõolaj- és földgázbányászati emlékhelyek Magyarországon címû
kiadványt.

43 hazai település területén 70 emlékhelyet, kiállítóhelyet,
képzõmûvészeti alkotást és 24 lakótelepet, illetve települést
mutat be a kiadvány száznál több képpel és 18 térképpel il-
lusztrálva.

A kiválóan, nagy gonddal és szakmailag is tartalmasan
összeállított kiadványból nem maradtak ki az ipari emlékek-
nek nyilvánított kõolaj � és földgázbányászati termelõ eszkö-
zök, a jelentõsebb kútkitörések helyszíneit jelölõ emlékmû-
vek, táblák, az elhunyt bányásztársak és diáktársak emlékére
állított kopjafák, de nem maradtak ki a neves bányászesemé-
nyek vagy hagyományok helyszínén található szobrok, emlék-
táblák sem. Szintén elõször olvashatjuk a szakmára utaló
utcák, terek jegyzékét.

Az igényességet jellemzi az, hogy minden egyes megye és
város (település) címere mellett minden fontos helyszínt
bejelöltek az adott létesítményhez tartozó térképen.

A 96 oldalas kiadvány végén irodalomjegyzék és a fényké-
pek készítõinek (13 név) neve található.

A kiadványnak nemcsak szerkesztõje, hanem szerzõje is

Dallos Ferencné, a megjelentetést a MOLRt. és a Magyar Bá-
nyászati Hivatal támogatta.

Az igényes megjelentetés grafikai és tipográfiai munkája a
Skicc-Skicc Bt., a nyomdai kivitelezés az INNOVA-PRINT
Kft. dolgozóinak munkáját dicséri.

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül. A re-
cenzens írója bízik abban, hogy ezen igen értékes, eddig nem
ismert adatokat tartalmazó kiadvány minden érintett vá-
ros/település könyvtárába és a nagy hazai utazási irodákba is
eljut � annak érdekében, hogy egyes látnivalókat program-
füzetükbe építsenek be.

Dr. Horn János

A pécsi szénbányászat korszerûsítése (1956-1962)

�A kétszázötven éves pécsi feketekõszén-bányászat törté-
nete során három alkalommal (az elsõre 1913-1927, a harma-
dikra 1982-1988 között) került sor a bányamûvelés tudatosan
végrehajtott rekonstrukciójára� írja dr. Tamásy István arany-
diplomás bányamérnök, a mûszaki tudományok kandidátusa,
az OMBKE tiszteleti tagja a most megjelent �Pécsi Szemle
2005 nyár� c. lapban (p.: 74-85).

Ez a kiváló tanulmány bemutatja a föld alatti bányamun-
ka korszerûsítése terén 1956-1962 között történt második re-
konstrukciót.

Megismerhetjük, hogy a bányamûvelés az addigi módon
miért nem volt folytatható, majd a rekonstrukció tervezését, a
kivitelezés indítását és annak támogatását, illetve akadályozta-
tását, a gyakorlati kivitelezést és annak eredményét.

A külszíni és bányanyitó létesítmények fejlesztését a Pécsi
Szemle következõ száma fogja közölni.

Dr. Horn János

Könyv- és folyóiratszemle
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
id. Ferencsin Imre könyvelõ november 6-án töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Tarján Iván okl. bányagépész mérnök, tiszteleti tag november 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Balogh Ernõ okl. bányamérnök november 10-én töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Zsámboki László jogász, okl. könyvtáros, tiszteleti tag november 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Rezsõ okl. bányamérnök november 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Bárdossy György geológus november 17-én töltötte be 80-ik életévét.
Zoltán Tamás okl. bányamérnök november 17-én töltötte be 80-ik életévét.
Gurin Ferenc bányatechnikus november 20-án töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Gyurkó László okl. bányamérnök november 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Marczis József okl. bányamérnök november 30-án töltötte be 85-ik életévét.
Kovács János okl. bányamérnök december 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Kemény Gyula okl. bányamérnök december 5-én töltötte be 70-ik életévét.
Tuskán József okl. bányamérnök december 20-án töltötte be 75-ik életévét.
id. Tóth László bányatechnikus december 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Nyerges Andor földmérõ üzemmérnök december 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Nagy Attila okl. bányagépész mérnök december 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Aladár okl. bányagépész mérnök január 11-én tölti be 70-ik életévét.
id. Tóth János útépítõ technikus január 17-én tölti be 85-ik életévét.
Simon József bányagépész-bányavillamos üzemmérnök január 23-án tölti be 70-ik életévét.
Czepanecz Jenõ bányatechnikus január 24-én tölti be 70-ik életévét.
Szigeti Károly okl. bányagépész mérnök január 25-én tölti be 75-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak,
kívánunk még sok boldog születésnapot,
jó egészséget és

Jó szerencsét!

Gurin Ferenc

id. Ferencsin Imre

Dr. Bárdossy György

Zoltán Tamás Dr. Gyurkó László Dr. Marczis József

Balogh ErnõDr. Tarján Iván Dr. Zsámboki László Szabó Rezsõ

Kovács János
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Nagy AttilaTuskán József id. Tóth László Nyerges AndorDr. Kemény Gyula

Czepanecz JenõSzabó Aladár id. Tóth János Simon József Szigeti Károly

Gordos Mátyás okl. erdõmérnök oklevelét 1955-ben, Sopronban szerezte meg. 1956-1967
között aCserháti Állami Erdõgazdaságnál dolgozott szakelõadó,majd erdészetvezetõ, végül er-
dõgazdasági felügyelõ munkakörben. 1967-1968-ban aKarancsvölgye MgTsz-nél volt ágazatve-
zetõ. 1968-1974 között az egri Állami Erdõrendezõségnél erdõrendezési felügyelõ munkakört
töltött be. 1974-tõl 1989-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig aNógrádi Szénbányáknál dolgozott
üzemrészleg-vezetõ majd környezetvédelmi csoportvezetõ beosztásban.

1980-ban környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett (BME), 1995-tõl igazságügyi
mûszaki szakértõként tevékenykedik. Számos cikke, tanulmánya jelent meg a Bányászati La-
pokban, az Erdészeti Lapokban, ill. az Erdõ, a Tájoló és a Búvár folyóiratokban. Az OMBKE
Nógrádi Helyi Szervezetének 1975-tõl tagja.

Tisztelt jubiláló tagtársunknak gratulálunk, további jó erõt egészséget kívánunk!

Szerkesztõség

Köszöntjük az aranyoklevéllel kitüntetett
Gordos Mátyás tagtársunkat!

Külföldi Hírek
Új színesfémbányák az Ibériai félszigeten

Dél-Portugáliában a Neves-Corvo bányaüzem réz-, ón- és
cinktartalmú ércelõfordulás a külszíntõl 230-700 m-es mély-
ségközben helyezkedik el. Az elõfordulásra létesített bánya
függõleges aknájának kapacitása 3 Mt/év. Az új bányaüzem
2004-ben lépett termelésbe, mely évben 1,9 Mt rézércet és 50
kt cink színport termeltek. Az üzem (bánya és ércelõkészítõ
mû) létszáma 765 fõ.

A Spanyolország délnyugati részén fekvõ Aquablanca bá-
nyaüzem 2004. decemberben lépett termelésbe. A bánya élet-
tartama 10 év lesz, a tervezett termelés évi 8Mt 6%-os nikkel-
és 5 Mt 7,9%-os rézkoncentrátum, továbbá 540 kg platina
fém.

Engineering and Mining Journal 2005. június

Bogdán Kálmán
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Hazai hírek
Magyar szerzõdés Szumátrán

Lignit- és szénbányát, erõmûvet, vasutat és kikötõt épít
Dél-Szumátrán egy magyar vállalatcsoport, olvasható a ME-
GAWATT (a PANNONPOWER társaságcsoport) 2005. évi
szeptemberi számában.

A projekt során feltárják a szén-, illetve a lignitmezõket,
megteremtik a kitermelés feltételeit. Az energiahordozókat az
idõközben szintén megépülõ erõmû használja majd áramter-
melésre. Amegállapodás 250millió dollár értékû és húsz éven
át jogosítja a beruházót (Garvox) a megtermelt energia érté-
kesítésére.

Dr. Horn János

Paksi atomerõmû termeli a legolcsóbban az áramot

A Paksi Atomerõmû Rt. sajtótájékoztatóján jelentette be
Kovács József vezérigazgató, hogy változatlanul az atomerõ-
mû, mint az ország legnagyobb áramtermelõje állítja elõ leg-
alacsonyabb áron, 8,62 fillér/kilowattóra költségen a villamos
energiát.

Elmondta azt is, hogy az Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 2005. július 4-én kiadta a 2.
blokki 1. akna helyreállítására szóló elvi engedélyt. Az enge-
dély kiadása azt jelenti, hogy a sérült fûtõelemek eltávolítására
kidolgozott megoldás a nukleáris biztonság szempontjából
megfelel minden hatályos jogszabálynak és követelménynek.

A vezérigazgató prezentációja a www.atomeromu.hu hon-
lapon olvasható.

Dr. Horn János

Megújuló energiaforrások a vásárközpontban megtartott
�Német nap�-on

2005. október 12-én több helyszínen környezetvédelmi és
energetikai szakmai elõadások hangzottak el a �Német nap�
keretében.

A legnagyobb érdeklõdést az alábbi elõadások kísérték :
� Megújuló energiaforrások Németországban.
� Biomassza tartós energiaellátás céljára.
� Napenergia hõ- és áramtermelési célra.
� A geotermikus energiatermelés újabb irányzatai Német-

országban.
� A szélenergia Németországban � jelenlegi és jövõbeli

helyzet.
A programot a budapesti német nagykövetség fogadása

zárta.
Az elõadások döntõ része a www.german-renewable-

energy.com honlapon olvasható.
Dr. Horn János

Megalakult a Magyarországi Bányásztelepülések
Országos Szövetsége

A BDSZ érdekvédelmi munkája során jó kapcsolatot tar-
tott fenn a bányásztelepülések önkormányzataival. Az utóbbi
évtizedekben bekövetkezett bányabezárások, munkahelyek
elvesztése, a szociális problémák kezelése és megoldása terén
ez az együttmûködés még tovább erõsödött.

A BDSZ kezdeményezte a bányásztelepülések polgár-
mestereinek országos találkozóját, melyre 2005. április 13-án
került sor a BDSZ székházában. Ezen a tanácskozásonmegje-

lent ötven képviselõ határozta el a szövetség létrehozását.
A saját soraiból megalakult tíz fõs elõkészítõ bizottság

2005. október 11-re hívta össze a szövetség alakuló ülését.
Az alakuló ülésen �melyen aRabi Ferenc, a BDSZ elnöke

látta el a levezetõ elnöki teendõket � megválasztották a kilenc
fõs elnökséget, melynek elnökévé Rajnai Gábort, Oroszlány
város polgármesterét, az ellenõrzõ bizottság elnökévé Méhes
Andrást, Salgótarján város alpolgármesterét választottákmeg.

Az alakuló ülésen harmincnégy bányász önkormányzat
képviselõje írta alá az alapító okiratot, azonban már több
város/község önkormányzata jelezte, hogy csatlakozni kíván a
szövetséghez.

Dr. Horn János

A XXI. század kollégiuma a Miskolci Egyetemen

AMiskolci Egyetem egyetemi tanácsa 2004. májusi ülésén
döntött a PPP ((Public-Private Partnership) alapú diákhotel-
hez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetésérõl.
Az eljárás során az OTP Ingatlan Rt. és a Magyar Építõ Rt.
alkotta konzorcium, illetve az általuk alapított projekttársaság
nyújtotta be azt a pályázatot, amely lehetõvé teszi az új diák-
hotel megépítését.

A 603 férõhelyes, 174 szobából álló háromcsillagos szállo-
dai szolgáltatást nyújtó modern épület várhatóan már 2006.
februárjában fogadja a diákokat.

Dr. Horn János

Bányamentõ emléktábla Dorogon

A Dorogi Kábeltelevíziózást Támogató Egyesület, az
OMBKE Dorogi Helyi Szervezete és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat emléktáblát avatott a bányamentõk tiszteleté-
re október 31-én, Dorogon a volt bányamentõ-állomás épüle-
tén. Ezzel kívántak emlékezni és emlékeztetni a bányamentõk
tiszteletreméltó, bajtársias munkájára, akik nem egyszer éle-
tüket áldozták bányásztársaik megmentéséért.

A kezdeményezõ Szegi János, a Kábeltelevíziózást Támo-
gató Egyesület elnöke � maga is 30 évig dolgozott a Dorogi
Szénbányáknál � fontosnak tartotta, hogy a település mai la-
kóit is emlékeztessék a fejlõdést megalapozó szénbányászatra.

Vöröskõi István bányamérnök, a mentõállomás utolsó pa-
rancsnoka méltatta a bányamentõk munkáját. A dorogi me-
dencében annál is inkább fontos volt a tevékenységük, mert a
természet nem volt kegyes a bányászokhoz, kezdettõl fogva
küzdelmet folytattak a tûzzel, a gázokkal, a vízzel, sõt Lencse-
hegyen a szénporrobbanás veszélyével is. Az elsõ feljegyzett
bányatûz 1854-benÓ-Tokodon következett be.Már az 1900-as
évek elején volt Tokodon és a dorogi VIII. aknán bányamen-
tõ állomás. A dorogi Központi Bányamentõ Állomást 50 éve,
1955-ben hozták létre, 21, majd 27 függetlenített bányamentõ-
vel. A bányamentõk nemcsak helyi, hanem riasztás esetén or-
szágos feladatokat is elláttak. Vöröskõi Istvánmegemlítette az
1952. évi szuhakállói mentést ahol Hám Kálmán dorogi bá-
nyamentõ életét vesztette mentés közben, de tisztelettel emlé-
kezett a többi bányamentõre, az õket segítõ mûszakiakra és
orvosokra is.

Az emléktáblát Szegi János leplezte le, majdGyöngyös Fe-
renc plébános áldotta meg közös imára szólítva a jelenlévõket
a hõsi halált halt bányászokra emlékezve. A Dorogról elszár-
mazottak nevében Godó Ferenc helyezett el koszorút, a Bá-
nyászhimnuszt a helyi fúvószenekar játszotta el.

Solymár Judit
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A NASA felkérésére kutat

Dr. Gucsik Arnold, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Ter-
mõhelyismereti Tanszékének adjunktusa külföldi munkatár-
saival együtt újfajta kõzetelemzési eljárást fejlesztett ki, amely
mint kiderült, az Amerikai Ûrkutatási Hivatal figyelmét is fel-
keltette.

Most a Dél-Németországban található 26 km átmérõjû
Ries-meteorit kráterét tanulmányozzák, amelyre azért van
szükség, hogy a 2011-ben a Marsra juttatandó ûreszköz szá-
mára földi analógiát találjanak. Ennek segítségével a földi ku-
tatók a leszállóegység által a Marson gyûjtött adatokat sokkal
egyszerûbben kiértékelhetik. Így akár választ lehet majd talál-
ni arra is, hogy volt-e élet a Marson, vagy hogy a meteorit be-
csapódások hogyan befolyásolták az életfeltételeket. Amunka
egy részét itthon végzik, de a kutatás lényegi része Németor-
szágban folyik, hiszen idehaza nincsenek meg a szükséges esz-
közök.

Dr. Gucsik Arnold tíz éve foglalkozik kráter- és meteorit-
kutatással, illetve hullámtannal. Egyetemi tanulmányai befe-
jeztével Japánban, majd Bécsben és az angliai Cambridge-ben
végzett kutatásokat.

Ez év májusa óta japán kutatótársaival együtt egyenrangú
félként vesznek részt a NASA Mars programja asztrológiai
eszközének kifejlesztésében. Az Amerikai Ûrkutatási Hivatal
részérõl nagy elismerés ez a felkérés, mert 2001. szeptember
11. óta csak abban az esetben keresnek meg külföldi kutató-
kat, ha az adott területen nincs olyan amerikai tudós, aki a
munkát el tudná végezni.
(Kisalföld, 2005. július)

Kerekes Árpád

Növekszik a szintetikus gipsz felhasználása

A természetes gipsz a fõ forrás a világon, de amesterséges
� ezen belül is a szénerõmûvek kéntelenítõ berendezései által
termelt � gipsz felhasználása gyorsan növekszik, különösen
Európában és É-Amerikában. A környezetvédelmi szabály-
zók és a pernye-elhelyezési nehézségek által indukált növeke-
dés az 1990-es években kezdõdött, és az elõrejelzések szerint
tovább folytatódik.

Az összes gipszfelhasználás 2003-ban 149 Mt volt, a ter-
mészetes gipsz fõ piaca a portlandcement gyártás mintegy 76
Mt-ával. Az építési gipsz és a gipszkarton 58,5 Mt gipszet igé-
nyelt, a mezõgazdaságban 6,5 Mt-át használtak fel. A közeljö-
võben a cement vezetõ szerepe mellett növekszik a gipszkar-
tonhoz felhasznált gipsz mennyisége, az alapanyagban pedig
nõ a kéntelenítésbõl származó szintetikus gipsz mennyisége.
www.roskill.co.uk PT

Súlyos bányakatasztrófa Kínában

Legkevesebb 134 bányász meghalt egy északkelet-kínai
szénbányában bekövetkezett sújtólégrobbanásban, amelyet
máris az utóbbi évek egyik legsúlyosabb bányaszerencsétlen-
ségeként emlegetnek Kínában. Az Új Kína hivatalos hírügy-
nökség legfrissebb jelentése szerint 15 lent rekedt bányász sor-
sa nem ismert, 72 embert sikerült kimenteni. Még van esély
arra, hogy további túlélõket találjanak.

A tragédiamég vasárnap este történt Hejlungcsiang tarto-
mányban, a tartományi székhelytõl, Harbintól 300 kilométer-
re keletre fekvõ Tungfeng szénbányában, amely a Lungmej ál-
lami konszern tulajdonában van. A fejtésen a sújtólégrobba-

Külföldi hírek

Bányászati Munkavédelmi Konferencia

Az OMBKE által rendezett kétnapos bányászati és gáz-
ipari munkavédelmi konferencián, Budapesten, a Tulip Inn
Millennium Hotelban 80 fõ szakember vett részt.

November 16-án a konferenciát annak védnöke, dr. Esztó
Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke nyitotta meg. A
délelõtt folyamán dr. Fazekas JánosOMBKE exelnök volt a le-
vezetõ elnök, és az alábbi elõadások hangzottak el:

Dr. Kereki Ferenc bányakapitány (Pécs): A bányafelügyelet
helyzetértékelése a bányászati és gázipari vállalkozók tevé-
kenységével, a munkavédelmi szabályok betartásával kapcso-
latban

Dr. Havelda Tamás bányászati igazgató (VÉRT): A VÉRT
munkavédelmi politikája

Sipos István mûszaki igazgató (Colas-Északkõ Kft.): A
munkavédelem a bányavállalkozó szemszögébõl (Mi akadá-
lyozza a bányavállalkozót munkavédelmi feladatainak teljesí-
tésében, min kellene változtatni?)

SzûcsZoltán (DÉGÁZRt.):Megelõzés a gázszolgáltatásban
Énekes Nándorné osztályvezetõ (Fõvárosi és Pest megyei

Egészségbiztosítási Pénztár): A megtérítés elve és alkalmazá-
sa a gyakorlatban (Milyen elveket érvényesít az OEP a mun-
kabalesetek miatti költségek áthárításában? Mi a szerepe a
baleseti kártérítési biztosításnak?)

A délutáni ülésen Derekas Barnabás, a Bányászati Szak-
osztály elnökhelyettese elnökletével két elõadás hangzott el,
majd fórumbeszélgetés volt.

Papp István elnök (OMMF): Munkaügy és munkavéde-
lem (Eléri-e célját a munkaügyi ellenõrzések szigorítása a fe-

kete foglakoztatás visszaszorításában?Van-emérhetõ hatásuk
a munkabiztonságra?)

Dr. Szamos György szakfelügyelõ fõorvos: Foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, munkaegészségügyi szaktevékenység
(Ellátja-e a két tevékenység a jogszabályokban elõírt felada-
tát?)

November 17-én, a második napon Hermann György, a
Bányabiztonsági szakbizottság elnöke vezette az ülést. Az el-
hangzott elõadások:

Borhidi Gábor ügyvivõ (OÉT):Munkavállalói érdekképvi-
selet (Hogyan szervezõdött és hogyan mûködik ma a munka-
vállalói érdekképviselet?)

Nosztrai Judit ügyvivõ (OÉT): A munkaadók érdeke (Üt-
közik-e a munkavédelem és a nyereséges gazdálkodás?)

Dr. Varga László fõosztályvezetõ (OMMF): Munkavédel-
mi szabályozás (Amunkavédelmi jogszabályokmódosításai és
indokaik. Milyen változások várhatók?)

Szõts Tibor fõosztályvezetõ (MBH): Munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenység (Tartható-e, hogy a bá-
nyászat területén ezt a tevékenységet bányászati szakképesíté-
sû személyek lássák el?)

Matolcsi Géza (VÉRT, Márkushegyi Bányaüzem): Kocká-
zatértékelés (Van-e eredménye és mûködik-e még a Márkus-
hegyi bányaüzemben?)

Lukucza György fõosztályvezetõ (MBH): ESAW módszer
a balesetek kivizsgálásában (Feloldható-e a kiértékelésre vo-
natkozó jogszabályi elõírások és az Eurostat követelményei
közötti ellentmondás?)

GPA



nás idõpontjában 221 bányász dolgozott. Az Új Kína hatósági
forrásokat idézve azt írta, hogy szénpor meggyulladása okoz-
ta a katasztrófát. Az állami televízió viszont úgy értesült, hogy
a sújtólégrobbanást gyaníthatóan a szellõzõrendszermeghibá-
sodása idézte elõ.

Kínában hivatalos adatok szerint évente hatezren halnak
meg bányaszerencsétlenségekben, de független becslések sze-
rint ez a szám a húszezret is elérheti. A balesetek és szeren-
csétlenségek több mint 650 milliárd jüannak (80,5 milliárd
dollár) megfelelõ, a hazai össztermék 6 százalékát kitevõ vesz-
teséget okoznak évente a kínai gazdaságnak.

FigyelõNet 2005. november 28.
Legeza Miklós

Kokszfelesleg Kínában

Kínában a vas- és acéliparnak szembe kell nézni azzal a
gonddal, hogy felesleg jelent meg a koksztermelésben. A vas-
és acélipar éves kokszfelhasználása 220Mt,míg a kokszterme-
lés elérte az éves 260 Mt-át.

Hua Zugui, a Kínai Szén és Koksz Holding Ltd. elnöke
mondta, hogy ahol a kokszolók a vas- és acélmûvekkel közös
vállalkozásban dolgoznak, ott az összhang megvan; ez 150 Mt
kokszot jelent. Az önálló vállalatok termelése 110 Mt/év, ami
viszont sok esetben nem felel meg a piaci keresletnek. A 40
Mt felesleg kérdését kell kormányzati szinten megoldani.
Engineering and Mining Journal, 2005. szeptember

Bogdán Kálmán

Tovább növekszik a perlitigény

1997 óta a nem expandált perlit éves világ termelése 20%-
kal nõtt. A növekmény elsõsorban Görögországból, Törökor-
szágból és Kínából származik. A 3,1 Mt-ás termelés jelenleg a
meglévõ kapacitás kb. 60%-a. A következõ idõszakra várható
évi növekedés átlagosan 1%, de ezen belül Ázsiában kb. 3%,
Kínában pedig 10%, leginkább az építkezések miatt.
Európában az építkezések csökkenésének megállásával és a
perlitigény ismételt növekedésével számolnak. A legnagyobb
felhasználó (35%) É-Amerikában általános csökkenés van, de
ezen belül a kertészeti felhasználás nõ, és új, növekvõ igénye-
ket jelent a jó minõségû gyöngyperlit, mint a falelemeket
összekötõ masszák töltõanyaga.
www.roskill.co.uk PT

Napenergia-hasznosítás a 2008-as pekingi olimpián

Kínában jóváhagyták a 2008-as olimpia idejére Pekingben
létesítendõ fedett stadion 100 kW teljesítményû napenergia-
hasznosító berendezésének megépítését. A szolár panelek ál-
tal termelt áram éves mennyisége megközelíti a 100 MWh-át.
A megoldással évente 421 tonna szén-dioxidtól mentesül az
atmoszféra.
(Energia hírek XIII. évfolyam. 4.)

Dr. Horn János

Új energiatörvény az USA-ban

Ötéves elõkészítés után 2005 nyarán azUSAelnöke,G.W.
Bush aláírta az Amerikai Egyesült Államok új energiatörvé-
nyét. Eszerint a következõ 10 évben mintegy 12,3 Mrd dollárt
fordít a kormányzat az energiaszektor fejlesztésére. Ezen ösz-
szegbõl 6,1 Mrd dollár jut a szénbányászatra.

Az energiatörvény komplett rendszerként magában fog-
lalja az újratermelõdõ energetikai nyersanyagok, a szén, az
olaj, a gáz és a nukleáris energia gazdaságos felhasználásához
szükséges kutatásokat, technikai fejlesztéseket. Önálló rész-
ként kezeli a jármûipar számára a hidrogén rendszerû tüzelõ-
anyag cellák és az etanol kutatását, valamint az eredmények
gyakorlati alkalmazását. A szénipar számára pedig az erõmû
rendszereknél alkalmazott ún. �tiszta szén� technológiák kap-
nak elsõbbséget.
Engineering and Mining Journal, 2005. szeptember

Bogdán Kálmán

Fõteomlasztásos frontfejtés Ausztráliában

A kínai Yanzhou Szén Vállalat a múlt évben 23 millió dol-
lárért megszerezte a jogot az ún. Austar rendszerre, és terve-
zik, hogy bevezetik Ausztráliában.

A módszer egy hosszú homlokú frontfejtés, melyben a 3
m-es vastagságban egy hagyományos maróhenger dolgozik és
egy olyan pajzsbiztosítás, amelynek az omlás felõli részén nyit-
ható tetõszerkezet van. Ez alatt helyezik el a hátsó láncos von-
szolót, amelyre a 3 m feletti szenet csapolják. A két láncos
vonszoló (elsõ és hátsó) szenét a gyûjtõ vágatban elhelyezett
harmadik láncos vonszoló fogadja és szállítja el.

AzAustarmódszer a vastag széntelep 80%-át képes kinyer-
ni. Az elsõ frontfejtésbõl évi 2,5 Mt-t terveznek kitermelni.
Engineering and Mining Journal, 2005. október

Bogdán Kálmán

Európai biomassza árutõzsde

Megkezdte mûködését az elsõ európai árutõzsde, ahol ez-
után egymásra találnak a biomassza eladók és vásárlók. Az
EU biomassza felhasználásával kapcsolatos ambiciózus terve-
inek megvalósításához elengedhetetlen egy ilyen fórum mû-
ködése. A BioXchange nevû tõzsdét, amelynek létrehozását
az Altener program is támogatta, az Ecofys nevû cég alapítot-
ta.

Dr. Horn János

Oroszország új szénkikötõt épít

Több éves elõkészítés után megkezdték a Balti-tenger
partján, Szentpétervártól 150 km-re nyugatra, Ust-Luga-ban
egy szénszállításra alkalmas kikötõ építését. Éves kapacitását
4 Mt-ra tervezik, és az igények miatt még ez évben (2005)
üzembe is helyezik.

A megvalósításhoz az építõ vállalat állami segítséget kap,
mert a szénszállításhoz meg kell erõsíteni a Tallin-Szentpéter-
vár-i vasúti fõvonalhoz csatlakozó szárnyvonalat, és a kikötõ-
höz a szükséges energiaellátást is ki kell építeni.
Engineering and Mining Journal, 2005. szeptember

Bogdán Kálmán

Indonézia növeli széntermelését

A hazai és a külföldi szénpiaci igények miatt Indonézia
18%-kal növeli a széntermelését amúlt évhez (2004) képest. Ez
azt jelenti, hogy az éves széntermelésük eléri a 150Mt-át. Egyelõ-
re ennek 70%-át exportálják,mert a tervezett kilenc szénerõmû
csak 2009-re készül el. Közülük az elsõ elõkészítését 2005. már-
ciusban indították Banten tartományban.

Engineering and Mining Journal, 2005. április
Bogdán Kálmán
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Felhívás

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁNAK
FELAJÁNLÁSÁRA

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2005-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezmé-
nyezettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelölték meg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2006-ban is válasszák adófelajánlásuk kedvezményezettjének azOrszágosMagyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesületet. A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására, továbbá arra kíván-
juk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az egyetemisták folyamatosan megkaphassák a Bányászati és Kohá-
szati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatja, ha az APEH által kipostázott adóbevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

nyomtatványt a következõképp tölti ki:
A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 9 1 2 - 2 - 4 1
A kedvezményezett neve:

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Ha Ön helyett a munkáltatója készíti el az adóbevallását, kérjük, hogy az adója 1%-ára vonatkozó rendelke-
zését tartalmazó borítékot szíveskedjék átadni munkáltatója bérelszámolásának, aki ezt az adóhatóságnak
továbbítja. Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezûleg írja alá.

Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaiknak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t
jelöljék meg kedvezményezettnek.

Az OMBKE választmánya


