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A Fémkohászati Szakosztály székesfehérvári terüle-
ti szervezetének fél évszázados jubileumi rendezvényé-
rõl (2005. április 22.) a BKL Kohászat 2005/3. számá-
ban rövid híradás jelent meg azzal a szerkesztõi meg-
jegyzéssel, hogy a rendezvényrõl rangjához méltó rész-
letes beszámoló lapunk következõ számában jelenik
meg. A helyi szervezet tevékenységérõl Clement Lajos
adott igen jól élvezhetõ beszámolót, és a Mi Múzeu-
munk c. lap 2005. áprilisi számában Puza Ferenc is írt
egy cikket az 50 éves szervezetrõl. Ugyancsak aMiMú-
zeumunk 2005. júliusi száma közölte dr. Zsámboki
László elõadását.

Ugyancsak a jubileumra jelent meg Csömöz Ferenc:
�Az elsõ 50 év története� c. füzete, amelyetVárhelyi Re-
zsõ, Clement Lajos és Puza Ferenc lektoráltak (felkéré-
sünkre az elõszót is Várhelyi Rezsõ írta), és amit a ren-
dezvény minden résztvevõje megkapott. A 72 oldalas
�történelemkönyv� néhány oldalas � Selmecbányától
Székesfehérvárig címû � bevezetõ részében rövid össze-
foglalást ad az egyesület történetérõl, a szakosztályok
létesítésérõl, és ezt követõen a helyi csoportok alakulá-
sáról.

Ezután részletesen foglalkozik a helyi csoport, ill. a
területi szervezet tevékenységével, a jobb áttekinthetõ-
ség miatt az egyesületi alapszabály szerinti csoportosí-
tásban (Alapszabály 2. § (2) bek.).

�bevonja munkájába a bányászat és a kohászat területén
tevékenykedõ szakembereket�

Csoportunk a Székesfehérvári Könnyûfémmû szak-
embereinek körébõl alakult. Sohasem tekintette magát
zárt közösségnek, miszerint csak kohász képzettségûek
lehetnek tagjai, hiszen �Az egyesület tagja az lehet, aki
a bányászat és a kohászat iránti elkötelezettséggel be-
tartja az egyesület alapszabályát, etikai normáit és fizeti
a tagdíjat�, ahogy azt alapszabályunk elõírja. A csoport
12 fõvel alakult, 1978-ra a létszám elérte a 200-at. A �90-
es évek elején létszámunk csökkent, majd 1994-ben a
kincsesbányai bányászok, 1995-ben a székesfehérvári
vasöntészek csatlakozásával (õk késõbb a nehézfém-
öntödei csoporthoz csatlakoztak), ill. néhány, az isko-
lákból vagy más vállalattól érkezõ kollégával gyarapod-
va, ma mintegy 150-en vagyunk. Tagjaink 75%-a felsõ-
fokú végzettségû, szakmája szerint közel 60%-a kohász
és 10%-a bányász, kb. 50%-a dolgozik az Alcoa-Köfém
Kft.-ben, a másik fele más vállalatoknál, ill. nyugdíjas.

�gondoskodik az egyesületi szaklapok kiadásáról,
segíti e lapok szerkesztõségének munkáját,

felügyeli szakmai színvonalukat�

Csoportunk több tagja vett, illetve vesz részt a BKL
Kohászat szerkesztésében, e lapban jelentek meg elsõ-
sorban szakcikkeink, tanulmányaink. Természetesen
aktívan rész vettünk a Magyar Alumínium és a Fejér
megyei Mûszaki Élet szerkesztésében, cikkekkel való
ellátásában is. Bekapcsolódtunk a Magyar Alumínium-
ipari Múzeum Baráti Körének A Mi Múzeumunk c.
lapja szerkesztésébe és a lapba való cikkírásba. Vissza-
tekintve az elmúlt 50 évre a legtevékenyebb cikkíróink:
dr. Csák József, dr. Csurbakova Tatjana, Limpár István, dr.
Schippert László, Zachár László, ill. Tóth István és Köhler
Imre.

�segíti a bányászat és a kohászat emlékeinek megõrzését,
hagyományainak közkinccsé tételét, az ilyen célú

gyûjtemények, múzeumok alapítását és mûködését�

A világon elsõ alumíniumipari múzeum létrehozá-
sát Kovács János muzeológus kezdeményezte. Az alu-
míniumipari emlékgyûjtés � melynek aktív résztvevõi
voltak csoportunk tagjai is � eredményeként 1971. no-
vember 5-én, a szélesszalag-hengermû avató ünnepsé-
gének keretében nyílt meg az Alumíniumipari Kiállítás.
Juhász János igazgató az ötletet nagy lelkesedéssel tá-
mogatta, döntése szerint a kiállítás állandó maradt, fej-
lõdött és múzeummá nyilváníttatott. E munkájáért
Juhász János 1978-ban Mikoviny Sámuel-emlékérem
kitüntetést kapott. Az 1976-ban létesített Bauxitbányá-
szati Múzeum anyaggyûjtéséért, rendezéséért, doku-
mentációk feldolgozásáért, majd aMagyar Alumínium-
ipari Múzeum munkatársaként végzett munkájáért
Tóth István tagtársunk 2000-ben OMBKE Egyesületi
Munkáért plakett kitüntetést kapott. Az Alumínium-
ipari Múzeum vezetõje Kovács Istvánné szintén csopor-
tunk tagja. A múzeum megalakulása óta rendezvé-
nyeink résztvevõit, vendégeinket rendszeresen elvisz-
szük a múzeum megtekintésére.

Mi kezdtük el intenzívebben ápolni Balás Jenõ em-
lékét. 1998. október 16-án Gánton Ipartörténeti Napon
emlékeztünk meg halálának 60 éves évfordulójáról, az
OMBKE tapolcai bányász szervezetével, aMagyarAlu-
mínium Rt.-vel és a Magyar Alumíniumipari Múzeum-
mal közös rendezésben. A jól sikerült rendezvény kere-
tében vette fel Balás Jenõ nevét a BauxitbányászatiMú-
zeum. �A rendezvény eredményesebb volt, mint egy
közgyûlés� � írta szerkesztõnk a BKL Kohászat 1998.
11-12. számában.

Az OMBKE és a Bányaipari Dolgozók Szakszerve-
zeti Szövetsége hagyományteremtõ koszorúzást és
megemlékezést tartott Kálozon 1995. október 27-én

Az elsõ 50 év története
(Az OMBKE Székesfehérvári Szervezetének jubileuma)

CSÖMÖZ FERENC okl. kohómérnök (Székesfehérvár)
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Kunoss Endre, a bányász himnusz írója síremlékénél. A
szép rendezvény azért vált hagyományteremtõvé, mert
1996-tól csoportunk szervezi évente a koszorúzást és a
megemlékezést a kálózi polgármester közremûködésé-
vel.

Rendszeresen járunk Selmecbányára, a Szalaman-
derünnepségeken való részvétel rendszerét a kecskemé-
ti csoporttal együttmûködve fejlesztettük ki, beleértve a
felvonulást és a professzorsírok koszorúzását.

A hagyományok menet közben is változnak, napja-
inkban örvendetesen új elemekkel bõvülnek. Erre pél-
da, hogy egyesületünk 67. közgyûlésén Székesfehérvá-
ron 1979. március 9-én az elhunytak emlékére történõ 1
perces tiszteletadás alatt bejátszottuk a Bányászhim-
nusz dallamára készült harangjátékot, ami olyan döbbe-
netesen szép volt, hogy az egyesület vezetõi elhatároz-
ták, hogy ez mindig így lesz. Ennek több mint negyed
százada és ez a �fehérvári� hagyomány a selmecbányai
hagyományok részévé vált.

Egyesületünk valamikori hagyománya volt, hogy
nyugdíjas tagjait idõnként egy-egy bánya- vagy kohász-
vállalat kollektívája vendégül látja. A szép hagyományt
ápolva került sor 1977. június 22-én az iparág és az egye-
sület korábbi vezetõivel való találkozásunkra, amikor a
Köfémbe látogattak. Jó lenne ezt a szép hagyományt új-
ból feleleveníteni.

�szakmai rendezvényeket, tanulmányutakat szervez, ill.
résztvevõket küld más szervezetek ilyen rendezvényeire�

Mûködésünk alaptevékenysége a mûszaki-szakmai
elõadások, klubdélutánok szervezése. Sok-sok ilyet tar-
tottunk, évente 8-10-et, általában vállalati, esetenként
iparági, országos témákban. Felhasználva, hogy a beru-
házások során a berendezések szerelését, üzembe he-
lyezését irányító külföldi szakemberek tartózkodtak vál-
lalatunknál, õket is felkértük egy-egy elõadás tartására.

A város vezetõsége a �70-es években kulturális, tu-
dományos, sport, szórakoztató rendezvényeket, ún.
Alba Regia Napokat szervezett évente. Ennek keretében
azMTESZ a tagegyesületei közremûködésével szervez-
te a Mûszaki Napokat. Ezekbe csoportunk is aktívan
bekapcsolódott. Csoporttagjaink tevékenyen részt vet-
tek más tudományos-mûszaki egyesület által szervezett
ankétok munkájában is, mint meghívott elõadók vagy �
a Székesfehérváron tartott rendezvényeken � a szerve-
zés segítõi (II. Könnyûszerkezetes Konferencia 1970,
Színképelemzõ Szakbizottság spektrométeresmunkabi-
zottságának ülése 1975, VI. Országos Kohászati Hideg-
alakító Konferencia 1980 stb.). Természetesen tagtársa-
ink külföldi ankétokon, konferenciákon is részt vettek
és elõadásokat tartottak (Nemzetközi Könnyûfém
Szimpózium, Decin, 1971, Alumínium-Strangpress-Ta-
gung Meisdorf, 1973, IX. Alumínium Öntészeti Napok,
Drezda, 1978 stb.).

Megtisztelõ feladatnak tekintettük, hogy részt ve-
hettünk az Alumínium Konferenciák szervezésében
1972-ben, 1978-ban és 1985-ben. A szervezési feladatok
ésszerû megosztása alapján csoportunkra hárult a kon-
ferenciák részletes témakörének meghatározása, elõa-
dók felkérése, beküldött elõadások zsûrizése, a konfe-
rencia lebonyolítás tárgyi és személyi feltételeinek biz-
tosítása. Ezeken a konferenciákon Európa vezetõ szak-
emberein kívül Japánból, Kanadából és az USA-ból is
voltak résztvevõk.

Belföldi tanulmányútjaink alumíniumipari vállala-
tok, tovább-feldolgozók, vásárok, kiállítások megtekin-
tését célozták. Természetesen a tágabb kohászat fogal-
mába tartozó üzemeket is meglátogattunk. Egyesületi
keretbõl a szomszédos országok iparági vállalataihoz is
eljuthattunk. Külön kategóriát képeznek önköltséges,

A Kram-bam-buli olvasása a Mikulás Bálon (1981)Mûszaki Könyvnapok, dr. Baránszky-Jób Imre (1974)

Ipartörténeti Nap, Múzeum keresztelõ (1998)
(Dr. Tolnay Lajos mellett György Gábor Gyergyóremete �

Balás Jenõ szülõhelye � polgármestere)
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családos, ún. �turisztikai programmal bõvített szakmai
tanulmányútjaink�, minden nyáron kb. 30 éve.

�társadalmi, társasági összejöveteleket szervez�

Rendszeresen tartunk szakestélyeket. Az elsõt 1973.
november 23-án rendeztük, mint kupaavató szakestélyt.
Azóta közel 25 szakestélyünk volt. Az utóbbi idõben né-
hány ún. ökumenikus szakestélyt is szerveztünk, ame-
lyeken részt vettek a városban dolgozó, tanuló, a selme-
ci hagyományokhoz kötõdõ erdészek, bányászok, kohá-
szok, a Soproni Egyetem Székesfehérvári Fõiskolai Ka-
rának oktatói, tanulói és az egyéb rokon és nem rokon
szakmák képviselõi. Sajnos már néhány gyász-szakes-
télyt is kellett rendeznünk.

Míg szakestélyeink szakmai hagyományápoló ren-
dezvények, Mikulás-báljainkat �feleségeink kedvéért�
rendezzük. 1964-ben volt az elsõ, azóta 35-ször jött már
a Mikulás. Kezdetben mindig megjelentettük a Kram-
bam-buli c. idõszakos kiadványunkat, az utolsót 1994-
ben. Az alapvetõen üzemi történetek humoros feldol-
gozását némi egészséges pikantériával egészítettük ki.

�kapcsolatot létesít és tart fenn a hasonló célkitûzésû
magyar, külföldi és nemzetközi szervezetekkel�

Tevékenységünk során szoros baráti kapcsolat kiala-
kítására volt lehetõségünk a Fémkohászati-, valamint a
Bányászati Szakosztály egyes helyi szervezeteivel.
�Mindkét fél számára kedvezõ kapcsolatunk� alakult ki
és tart a kecskeméti, az inotai, a mosonmagyaróvári
helyi szervezetekkel. 1958-ban alakult a Bányászati
Szakosztály kincsesbányai csoportja, kezdetben a fém-
kohászati szakosztály csoportjaként mûködött. A Fejér
megyei bauxitbányászat megszûnését követõen a Szé-
kesfehérváron lakó idõsebb bányász tagtársaink csopor-
tunk 1994. május 26-ai vezetõségválasztó ülésén kérték,
hogy hozzánk csatlakozhassanak. Kérésüket örömmel
fogadtuk, hiszen régóta ismert barátaink kapcsolódtak
be csoportunk munkájába.

Külföldi kapcsolataink közül a német (volt NDK), a
lengyel és a szlovák egyesületekkel kialakultakat említjük.

Az egyesületi kapcsolatok tartása, elmélyítése mel-
lett feladatunknak tekintettük az alma materrel való
kapcsolattartást is. A Miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetem, késõbb Miskolci Egyetem Kohómérnöki Ka-
rának oktatói nemegyszer megtisztelték jelenlétükkel
szakestélyeinket, a kar oktatóinak és hallgatóinak
üzemlátogatásain szeretettel láttuk el a házigazda szere-
pét. Néhány alkalommal csoportunk készített az egyete-
men a kar vezetõi által kért és elismert kiállítást.

Csoportunk 50 éves tevékenysége természetesen
szélesebb körû, mint az alapszabály egyes pontjai sze-
rinti feladatok. A vállalat vezetõségétõl rendszeresen
kaptuk feladatul az üzemlátogatók szakmai vezetését.
Csoportunk tagjai közül néhányan részt vettek szak-
könyvek, tankönyvek írásában, szótárszerkesztésben,
ipartörténeti munkák összeállításában, szakoktatásban.

A bevezetõben említett füzet mellékletei: a helyi
szervezet tisztségviselõi, a létszám alakulása, az egyesü-
leti munkáért kapott kitüntetések és elismerések, vala-
mint a helyi szervezet tagnévsora. A �könyv� kvázi mel-
léklete 7 db nagyméretû album, amely fényképekkel,
meghívókkal, újságcikkekkel dokumentálja szerveze-
tünk tevékenységét.

Várhelyi Rezsõ az elõszóban többek között ezt írja:
�Van egy közösség, egy helyi szervezet, amely 50 éven
keresztül mindig olyan szoros, harmonikus, együttmû-
ködésben tevékenykedett a mindenkori szakosztály ve-
zetésével és a gazdasági háttért jelentõ vállalat vezetésé-
vel is, amely példa lehet mindenki számára.� Ezek a
megtisztelõ szavak arra köteleznek bennünket, hogy a
következõ 50 évben legalább úgy mûködjünk, mint az
elmúlt fél évszázadban!

Nagy örömünkre szolgált és megtiszteltetésnek te-
kintjük, hogy a 2005. áprilisi születésnapi rendezvé-
nyünkön résztvettek az inotai, ajkai, csepeli, dunaújvá-
rosi, kecskeméti, mosonmagyaróvári, budapesti, tatabá-
nyai és salgótarjáni társcsoportjaink, valamint a miskol-
ci, soproni egyetemek és a fehévári fõiskola oktatói,
hallgatói. Ugyancsak örömmel vettük, hogy ez a vissza-
emlékezés a BKL közös számában jelenhet meg, így
egyesületünk teljes tagsága tájékozódhat munkánkról.

Hettstedt-i delegáció fogadása (1986)
(Bárczy Gergely csoportelnök és Wuttig Manfred)

Kiotói vállalások

A Council for Capital Formation ( ICCF ) legfrissebb je-
lentése szerint a kiotói vállalások teljesítése legalább 26 száza-
lékkal megdrágítja a villamos energiát Angliában, Németor-
szágban, Olaszországban és Spanyolországban, s ez visszavet-
heti a gazdasági növekedést.

Dr. Horn János

Nem privatizálják

A francia kormány nemzetbiztonsági indokokra hivatkoz-
va megsemmisítette korábbi döntését, hogy részlegesen priva-
tizálja a nukleáris erõmûveketmûködtetõAreva csoportot. Az
Areva a világ legnagyobb nukleáris erõmûgyártója, az összes
francia és számos más ország erõmûveinek mûködtetõje.

Dr. Horn János

Külföldi hírek




