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valamint a közös múlt és a diákság összetartozása elõtt.
Az esemény egyúttal megemlékezés a miskolci, soproni
egyetemek jogutód karai, valamint a kassai, zólyomi,
osztravai és leobeni egyetemek szellemi örökséget válla-
ló karai által kötött együttmûködés � Deklaráció � alá-
írásának ötödik évfordulójára is. A csille- és rönktolással
kapcsolatban 2006 októberében a selmecbányai pol-
gármester vezetésével ünnepségre kerül sor Selmecbá-
nyán.

A rönktolók július 30-án, a csilletolók pedig augusz-
tus 1-jén 6 órakor indultak. A miskolci indulásnál ott
volt dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem frissen kineve-
zett rektora, dr. Bõhm József, a Mûszaki Földtudományi
Kar dékánja, dr. Ormos Tamás dékánhelyettes és dr.
Gácsi Zoltán, aMûszaki Anyagtudományi Kar dékánja.
Az elsõ néhány száz méteren õk tolták a csillét, hogy
azután jó utat kívánva átadják azt a korai idõpont elle-
nére is vidám hangulatban lévõ hallgatóságnak.

Útközben a borsodi iparvidéken áthaladva mindjárt
az elsõ szálláshelyen megtapasztalhatták, milyen is a
szolidaritás. Vadna lakói, élükön a polgármesterrel és
családjával, gazdagon terített asztallal várták a csilleto-
lókat. De megvendégelték õket Salgótarjánban, Etesen,
Õrhalmon és Ipolyvecén is. És útközben is több alkalom-
mal. A sor nem teljes, elnézést kérek, ha valaki kima-
radt volna.

A hallgatók útját egy erre az alkalomra létrehozott
honlapon követhettük, amely bár szerény küllemû, de
annál több információt tartalmazott illetve tartalmaz.
Naprakészen tájékoztatta a bányász-, kohász-, erdész-
társadalmat, de nem csak azt, hanem nagyon sok �civil�
érdeklõdõnket is. Dicséret illeti a sajtót is; nagyon sokat
tudósítottak az eseményrõl. Ezen a honlapon igyekez-
tünk összegyûjteni minden anyagot, ami az írott és
elektronikus médiában megjelent. Az útközben történ-
tekrõl még beszédesebben szól az a sok fénykép, ami
ugyanott megtalálható.

Augusztus 9-én délelõtt találkoztak a soproni hall-
gatók amiskolciakkal, természetesen nagy volt az öröm.
Néhányan a régebben végzettek közül várták õket sör-
rel és mérhetetlen nagy szeretettel. Az itt tapasztalható

örömöt és boldogságot nehéz szavakkal leírni, most
inkább a képekre és az olvasó fantáziájára szeretnék
hagyatkozni. Nemsokkal egy óra után elindult a csille és
a rönk Selmecbánya felé, immáron szlovák földön.
Innentõl mi itthon maradottak kicsit jobban izgultunk,
magunk között sem mondtuk, mitõl féltjük õket. Nagy
megkönnyebbüléssel olvastuk aztán a jó hírt hozó sms-
t, hogy megérkeztek, ott vannak a Kammerhofban. Itt
Selmecbánya polgármestere,Marian Lichner úr fogadta
a fiatalokat a Mûszaki Földtudományi Kar dékánja és
dékánhelyettese társaságában. Az asztalokon sör és bo-
rovicska, a lelkekben pedig öröm és büszkeség honolt!

A rövid ünneplést követte a hazautazás, majd este 8-
kor a nagyon zártkörû szakestély. A résztvevõk teljes
mértékben a rönk- és csilletolók körébõl és a két érin-
tett kar néhány vezetõjébõl kerültek ki. A hangulat
felszabadult volt, a résztvevõk hol prózában, hol ezekre
az alkalmakra komponált és írt dalokkal számoltak be
az esemény vidámabb pillanatairól. Bízom benne, hogy
elõbb-utóbb ezek szerkesztett változatai olvashatók
lesznek a honlapon is.

Végül nekem, aki végig figyelemmel kísértem útju-
kat, engedtessékmeg egy gondolat. Amikor a fényképe-
ket felraktam, gyakran éreztem meghatottságot azon
lelkesedést látván, ami az arcokon tükrözõdött, amikor
hatalmas erõkifejtéssel tolta felfelé mindenki a maga
terhét, de akkor is, amikor a kohász kolléga a soproni
diákokkal együtt tolta a rönköt. És ilyenkor azért kicsit
könnybe lábadt az én szemem is. Azt hiszem, mindnyá-
junk nevében mondhatom:

Köszönjük szépen lányok, fiúk, igazán nagyon köszön-
jük!

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! Legyen fényes
sikere a kohásznak!

Morvai Tibor

Az eseményrõl néhány fényképet a színes megjelenés
érdekében a 34. oldalon láthatnak tisztelt olvasóink.
A www.uni-miskolc.hu/~ombkeeo/csilletolas/
index.html honlapon további képek és ismertetések
találhatók. (Szerkesztõség)

Külföldi hírek
Épül a világ legnagyobb alumíniumkohója

Abu Dhabi-ban, a Khalifa kikötõ közelében 6 Mrd USD
értékû zöld mezõs beruházásként évi 1,2 Mt teljesítményû
alumíniumkohó épül. A kohót egy 2600 MW-os gáztüzelésû
villamos erõmû látja el energiával.

Hasonló kohó mûködik már Dubai-ban 861 kt/év, és
Oroszországban (Szibériában a Bratski vízierõmûnél) 1Mt/év
kapacitással.
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Új rézkohó Kazahsztánban

Kelet-Kazahsztánban Ust-Kamenogorsk-ban a Kazzinc
bányaüzemmel együttmûködve épít egy 70 kt/év kapacitású
rézkohót a svájci Glencore International vállalat. A Kazzinc

bányavállalatnak ezenkívül még van egy 288,5 kt/év cink-, egy
130 kt/év ólom- és egy 330 kt/év réztermelésû üzeme.
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A világ legnagyobb réz-arany lelõhelye

A geológusok kutatásainak köszönhetõen Nyugat-Pakisz-
tánban tárták fel Reko Diq régióban jelenleg a világon ismert
legnagyobb (2,4 Mrd t) réz-arany érclelõhelyet, melynek érce
0,51% rezet és 0,27 g/t aranyat tartalmaz. A világ nagy multi-
nacionális bányaipari cégei (BHP Billiton, IB Daiwa, Crosby
Capital, Antofagasta és Tethyan) folyamatos árajánlataikkal
harcolnak a bányászati jog megszerzéséért.
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az akadémia dalait, ezekbõl néhányat a Sopronból Mis-
kolcra áthelyezett Bánya- és Kohómérnöki Kar miskol-
ci mûemlékkönyvtárában õriznek. Sopronban a II. vi-
lágháború elõtt tudomásom szerint 1931-ben és 1939-
ben jelent meg ilyen daloskönyv. A legjelentõsebb az
1931-es kiadás, melynek összeállításához nagy segítsé-
get jelentett Fekete Zoltán híres erdészprofesszorunk tá-
mogatása, aki nemcsak saját selmeci diákéletének
emlékezetére támaszkodhatott, hanem a tulajdonában
lévõ régi selmeci daloskönyvecskére is.

Az én évfolyamtársaimban, akik 1941-ben iratkoz-
tunk be a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karára,
elevenen élnekmég nótáink. Évenkénti találkozóink al-
kalmával � egyre fogyatkozó résztvevõvel � megtartjuk
estélyünket is, amelyen felcsendülnek dalaink, és meg-
jelennek szemünk sarkában az emlékezés könnyei, ami-
kor a szakestély végén � kezet kézbe fogva � felhangzik
záróénekünk utolsó strófája:

�Ballag már a vén diák � tovább!
Keresve szebb és jobb hazát � tovább!
Hazámba út már nem vezet,
Szegény hazám már elveszett!
Tovább, tovább, tovább!
Isten veletek cimborák!�

Mi lett az Ifjúsági Kör és a diákhagyományok sorsa

Az Ifjúsági Kör, melyet � hagyományaitól megfoszt-
va � 1945 után mindenáron be akartak olvasztani a
Kommunista Párt által létrehozott egységes diákszerve-
zetbe, 1948. májusi közgyûlésén önként kimondta felosz-

lását. Ezután Sopronban betiltották a hagyományok
külsõ megnyilvánulásait, a kör helyiségeit bezárták,
épületében egyetemi alkalmazottak kaptak lakást. A
párt országos ifjúsági szervezete, a MEFESZ (Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek Szövetsége), majd
utóda, a DISZ (Demokratikus Ifjúsági Szövetség) a sel-
meci diákhagyományok követését nem nézte jó szem-
mel.3 Az 1956-os forradalom hatására 1957-tõl a Kom-
munista Ifjúsági Szövetség (KISZ) már elnézte a selme-
ci hagyományok felújítását és ápolását. 1961-tõl csak az
erdészeti és faipari mérnökképzés maradt Sopronban,
ahol pár év múlva engedélyezték az erdészhallgatók
egyenruhájának, a waldennek viselését is.

Nézetem szerint ezt egy szerencsés véletlen is elõse-
gítette. 1971-ben Magyarország rendezte az elsõ, máig
felülmúlhatatlanVadászati Világkiállítást.Ennek helyszí-
nein sok informátort és kiállítási teremõrt kellett alkal-
mazni. A világkiállítás rendezõsége a soproni egyetem-
hez fordult a kéréssel, hogy tegye lehetõvé a hallgatóság
bekapcsolódását a rendezvényekbe. Az egyetem ehhez
készséggel hozzájárult, és hogy az informátorok, a
teremõrök messzirõl könnyen felismerhetõk legyenek,
szorgalmazták a régi egyenruha viselését. Így a kecske is
jóllakott és a káposzta is megmaradt.

Zárszó

A selmeci diákhagyományokat és a nótáinkat létre-
hozó-ápoló baráti-közösségi szellem máig él és világít.
Ne hunyjon ki soha! Ami igaz, az igaz: Sopronban
szerettem meg Selmecet!

KIRNERKÁROLY 1941-45-ig Sopronban járt egyetemre, majd 1948-ban Kassán fejezte be tanulmányait és
szerzett erdõmérnöki diplomát. Munkáját a Kassai Egyetem Erdõrendezési Tanszékén tanársegédként
kezdte, majd 1967-ig aDél-Szlovákiai Állami Erdészetnél dolgozott. Ezután aCsehszlovákVadász Szövetség
Vadászati és Vadgazdálkodási Osztályát vezette 1988. évi nyugdíjba vonulásig. Pozsonyban él, de a nyári
hónapokat erdõjárással, vadlessel tölti.

3 1956. október 22-én újraalakult a MEFESZ � természetesen nem a kommunista ideológia alapján � és kérészélete 1957. március 1-ig tartott. (A szerk.)

Külföldi hírek
Kínai érdekeltség Ausztráliában és Chilében

Ausztrália Queensland tartományában Cape York régió-
ban hatalmas bauxitvagyon van (Aurukun). A készlet haszno-
sítására 7,5 Mt/év kapacitású bányát, 2,1 M t/év kapacitású
timföldgyárat és alumíniumkohót építenek 3 Mrd ausztrál
dollár beruházással. A programmegvalósítására kiírt verseny-
tárgyalást a kínai CHALCO cég nyerte.

A Codelco Chile és a China Minmetals bejelentették,
hogy 2006. februárban közös beruházási vállalatot alapítottak.
A 15 évre szóló szerzõdés alapján a Codelco évente 55.750 t
katódrezet szállít a kínai félnek. A China Minmetals 25%-os
tulajdonjoggal részt vesz egy észak-chilei külszíni rézbánya
(Codelco's Gaby) beruházásában is, melynek éves katódréz
kapacitása 150.000 t. A beruházás költsége 766MUSD, a ter-
melés 2008-ban indul.
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Az ALCOA fejlesztései az alumíniumiparban

Izlandon az építés alatt lévõ Fjurdaal (322 kt/év kapacitá-
sú) alumíniumkohó mellett új üzemet épít az ALCOA az iz-
landi kormány támogatásával. Ez az évi 250 kt teljesítményû
üzem az észak-izlandi Bakki Husavik mellett lesz az elsõ a vi-
lágon, amelyet teljesen geotermikus energiával látnak el.

Trinidad és Tobagon aCap de Ville régióban az ottani gáz-
mezõkre alapozott energiaellátással egy 341 kt/év kapacitású
alumíniumkohót épít az ALCOA, melynek beruházási költ-
sége 1,5 Mrd USD.

Jamaicán (Clarendonban) egy 1,5 Mt/év kapacitású tim-
földgyárat helyezett üzembe az ALCOA.

Suriname-ban az ALCOA a BHP Billiton céggel együtt
épített bauxitbányát és hozzá egy 2,2 Mt/év kapacitású
timföldgyárat.
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jazták, de 1959-ig megbízott tanárként folytatta erdé-
szeti jogi elõadásait.

Sopronban halt meg 1962-ben, sírja az Új Szt. Mi-
hály temetõben a XII. csoport 13. sor 116. számon talál-
ható.

Dr. Winkler Oszkár
(Sopron 1907 � Sopron 1984)

A Budapesti Mûszaki Egyetemen
1930-ban szerzett építészmérnöki okle-
velet. Elõször Budapesten kapott állást,
majd 1934-ben, Sopronban tervezõiro-
dát nyitott. 1948-ban azÁllami Tervezõ-
iroda vezetõje lett. 1957-1962-ig Gyõr-
ben a Tervezõ Vállalat fõépítésze volt.

1947 és 1975 között a Soproni Egyetem Építéstani
Tanszékének tanáraként az épületszerkezettan tárgyat
oktatta. Igen jelentõs volt a faipari építészettel kapcso-
latos tevékenysége. Sopronban és több magyar város-
ban létesítettek épületeket tervei szerint. 1953-ban Ybl-
díjat, 1966-ban Pro Urbe Sopron kitüntetést kapott.
1963-ban a mûszaki tudományok kandidátusa lett,
1981-ben a Soproni Egyetem tiszteletbeli doktorává
avatta.

1984-ben halt meg, sírja az evangélikus temetõben
XXVIL/37. sz. alatt található.

Dr. Nándori Gyula
(Budapest 1927 � Miskolc 2005)

Vaskohómérnöki diplomáját 1951-
ben szerezte meg. 1954-ig a MÁVAG
budapesti öntödéjében, majd 1957-ig
aspiránsként a Vasipari Kutató Intézet
öntödei osztályán dolgozott. 1959-ben a
mûszaki tudományok kandidátusa lett,
1960-ban elnyerte az egyetemi doktori

címet. 1957-tõl 1961-ig a Vasipari Kutató Intézet
tudományos munkatársa.

1959-tõl adjunktusként a vas-, acél- és fémöntés
tárgy elõadója Miskolcon a NME Kohómérnöki Kar
Vaskohászati Tanszékén, közben 1961-63-ban, Kairó-
ban aMûszaki Fõiskolán vendégprofesszorként tanított

öntészetet. 1965-ben megalakult a karon belül az önál-
ló Öntészeti Tanszék, melyet kezdetben docensként,
majd 1968-tól 1990-ig egyetemi tanárként vezetett.
1970-73-ban a Kohómérnöki Kar dékánja volt. Tanszék-
vezetõ egyetemi tanárként, 62 éves korában önként vo-
nult nyugdíjba.

Tudományos munkássága eredményeként 160 köz-
leménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban.
Széleskörû nemzetközi kapcsolatai voltak. 2000-ben a
NME professzor emeritusa lett és a Magyar Öntészeti
Szövetségtõl Életmû-díjat kapott.

1954-58-ig az OMBKE Öntödei Szakosztály titkára,
1976-81 között az Egyetemi Osztály, 1981-86-ig az egye-
sület elnöke volt. 1997-ben azOMBKE tiszteleti tagjává
választotta.

2005. január 14-én halt meg Miskolcon, és 28-án
Sopronban temették el az evangélikus temetõben. Sírja
a XXVIII/39. szám alatt található.

Miután aNemzetiKegyeleti Bizottság Sopronban öt
professzor sírját aNemzeti Sírkert részévé nyilvánította,
megkerestem az intézményt (1250 Budavári Palota 1.
Pf. 19.) megkérdezve, hogy a határozatát minek alapján
hozta. Közölték, hogy Sopron városa kereste meg õket,
és tett írásbeli javaslatot. A város ezt a polgármester
által létrehozott ötfõs szakértõ csoport ajánlása alapján
tette.

Érdeklõdésemre közölték továbbá, hogy amennyi-
ben neves intézmények (pl. az OMBKE) megkeresik
õket neves emberek sírjainak a Nemzeti Sírkert részévé
történõ nyilvánítása tárgyában, általában a kérés teljesí-
tése mellett döntenek. Javasolható tehát az OMBKE
részérõl megkeresni a Nemzeti Kegyeleti Bizottságot
volt soproni egyetemi professzoraink közül továbbiak
sírjainak a Nemzeti Sírkert részévé történõ nyilvánítása
tárgyában.

Nem kellene viszont csak a soproni temetõkben
nyugvóakra korlátozni vizsgálódásainkat. Gondolok itt
nevezetesen a pécsi temetõben Kiss Ignác, Gyõrben
Zsák Viktor és Dorogon Tettamanti Jenõ professzor sír-
jaira. A Történeti Bizottság részérõl vállalni tudjuk Kiss
Ignác és Zsák Viktor elhanyagolt sírjának rendbetételét
a halottak napja elõtti idõszakban.

Bányászati és Kohászati Lapok � 139. évfolyam, 4. szám 53

Külföldi hírek
Beruházások Brazíliában

A brazil CVRD vállalat � amely meghatározó szerepet
tölt be a bányászati iparban � bejelentette, hogy 3 Mrd dollárt
ruház be az acéliparba (vasérc pelletezõ üzemek), a bauxit-
bányákba, a timföldgyártásba és a rézérc-bányászatba.

A Ponta Ubu-ban meglévõ pelletezõ üzem kapacitását az
évi 7,6 Mt-ról 21,6 Mt-ra emelik, és a Samarco's Alegria-ban
lévõ vasércbánya termelését is 32,8 Mt/év-re fejlesztik. Az itt
elõkészített vasércet pedig 400 km hosszú csõvezetéken
hidraulikusan szállítják Ponta Ubu-ba.

A Paragominas bauxitbánya kapacitását 14,4 Mt/év-re
növelik, és a bányaüzemtõl 244 km hosszú csõvezetéken jut-
tatják el a bauxitot az Alunorte-ban lévõ timföldgyárba,
melynek a teljesítõ képességét 6,26 Mt/év-re fejlesztik fel.

Két rézérc bánya � az ún. 118-as és a Collahuasi bányák �
termelését növelik. Az utóbbi külszíni fejtés feltárt készlete
248 Mt 1,54 %-os réztartalommal. A bányák tulajdonosai az
Anglo American (44%), a Falconbridge (44%) és a japán
Mitsui (12%) vállalatok.
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