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Egyesületi ügyek
A Budapesti Helyi Szervezet életébõl

Helyi szervezetünk a nyári szünet elõtti utolsó szokásos
havi szakmai klubdélutánját 2006. június 13-án tartotta az
OMBKEMikoviny termében.

A szakmai elõadást Tasnádi Tamás okl. bányamérnök, a
helyi szervezet titkára tartotta. Gazdag szakmai tartalommal
és számos konkrétummalmegtartott elõadásában bemutatta a
2000. január végi nagybányai AURUL SA zagytárolójánál be-
következett cianidos zagykiömlést és annak máig tartó követ-
kezményeit. Az elõadás így felölelte a 2000. január 30-31-tõl, a
zagykiömléstõl a 2006. május 8-ig terjedõ idõszakot, amikor a
perben eljáró fõvárosi bíróság közbensõ ítéletében kimondta
az AURUL SA-nak � 2001. december 4-tõl névváltozás miatt
TRANSGOLD SA � mint károkozónak a felelõsségét.

Az elõadás végén szó esett a Magyarországra nézve újabb
potenciális veszélyforrásról, a verespataki Rosia Montana
Gold Corporation tervezett aranybányájáról. Az elõadó
hangsúlyozta, hogy a bánya létesítése jelen idõszakban még
nem képez megoldandó mûszaki feladatokat, az most még a
politika szintjén van.

Az elõadás értékét emelte az is, hogy az elõadó bemutat-
ta a magyar határtól (Csengersimától) kb. 75 km-re esõ, már
a középkorban Asszonypataka néven jelentõs bányaváros
Nagybányát (mai román neve: Baia Mare) és környékét.

Képeken keresztül megismerhettük Nagybánya 1896-ban
alapított mûvésztelepét, a képzõmûvészeti és az ásvány múze-
umát, valamint az 5 km-re lévõ Koltót, ahol Petõfi Sándor
Szendrei Júliával házasságkötésük után, Teleki Sándor kasté-
lyában a mézesheteiket töltötték. Ebbõl az idõszakból több
költemény maradt fenn, amelyek közül a legismertebb a
�Szeptember végén�.

Az elõadóhoz több kérdés hangzott el, amelyekre részle-
tes válaszokat kaptak.

Dr. Horn János

Erdélyben jártunk

Sok-sok éve már, hogy a nógrádi bányászok és kohászok
OMBKE szervezete családtagok részvételével szervezi meg
nyári kirándulását. Idén ezt közkívánatra ismétErdélybe szer-
veztük meg. Azért írhatjuk, hogy �ismét�, mert az 1994-ben
létrejött közös szervezet az eltelt bõ évtized alatt már több al-
kalommal ismerkedett Erdéllyel, természetesen mindig más-
más részletével.

Idén a részvevõk � no és pénztárcánk kímélése érdekében
� éppen csak átugrottunk a határon, mintegy 100 km-nyire
Nagyváradtól Kalotaszentkirályt választva szálláshelyül.

Kellemes idõben, június 30-án indultunk el, Ártándnál �
viszonylag könnyen � átlépve a magyar-román határt, tartó-
sabb megállót Nagyváradon tartottunk. Az Óvárosban
megtekintettük az Ady Endre Emlékmúzeumot és az elõtte
álló mellszobrát, a Nemzeti Színházat Szigligeti Ede szobrá-
val, majd a Körös partján sétálva Lórántffy Zsuzsanna és
Szacsvay Imre szobrát. Szacsvayt 1849-ben a függetlenségi
nyilatkozat aláírása miatt végezték ki, szobrának talapzatán a
felirat: �Csak egy tollvonás volt�.

Nagyváradról Bánffihunyadra érkezve délnek fordultunk
és kb. 6 km után megérkeztünk szálláshelyünkre, Kalota-
szentkirályra. Az elszállásolás magánpanziókban történt, ahol
6-8 fõ kapott szállást és félpanziós ellátást.

A másnapi elsõ úticélunk � Vas Géza vezetõnkkel � Toroc-
kó volt. Torockó nagyon szép környezetben épült, magyar aj-
kú bányászvároska, amelyet még a szászok építettek ki a kör-
nyezõ hegyek érc � elsõsorban vasérc � bányászata miatt. A
várossal szemben emelkedõ Székely-kõ hegység nagyon im-
pozáns panorámát nyújt az egyébként is takaros, azonos stí-
lusú házsorokkal épült városból. A rendkívül bõvizû környe-
zetben vízzel hajtott érczúzók, hámorok épültek, amelybõl
egy ottjártunkkor még mûködõképes volt.

A következõ városban, Nagyenyeden, a Bethlen Reformá-
tus Kollégium udvarán az ott végzett neves személyek szob-
rait, emléktábláit láttuk, ugyanígy a várudvarban is. A várfal
külsõ oldalán, egy eldugott falmélyedésben található az az
emléktábla, amely az 1849. január 9-i szomorú eseménynek
állít emléket: a Horia és Closka vezette mócok lemészárolták
Nagyenyed magyar lakosságát. A tömegsírban 700-an nyug-
szanak.

A következõ napon elõször kitérõt tettünk a Meleg- és a
Hideg-Szamos forrásvidékére, a Kalotai-havasokba. Ezen a
környéken esett el Vasvári Pál 1849-ben. Innen Kolozsvárra
mentünk. Elsõként a Házsongárdi temetõben tisztelegtünk el-
hunyt nagyjainknak. Sajnos nem találtuk meg Debreczeni
Márton sírhelyét, de a Dzsida család és a Tárczi-Hornoch csa-
lád síremlékénél tisztelegtünk. A város közismert nevezetessé-
geinek (Fõ tér, Mátyás király szülõháza, ferencesek temploma
és kolostora, Babes-Bolyai Egyetem, Farkas utcai református
templom, Állami Magyar Opera és Színház) megtekintése
után a várból a városra nyíló panorámában gyönyörködhet-
tünk. A Szamoson átkelve hazafelé indultunk a feleségek azon
kikötésével, hogy Körösfõn, a Kalotaszeg népmûvészetének
legismertebb kirakodó vásárában legalább kettõ órát el-
tölthessenek.Ugyanitt felkerestük a közelmúltban renovált re-
formátus templomot és tisztelegtünk Vasvári Pál kopjafájánál.

A következõ napon az Almás völgyén Zsibóra értünk, in-
nen Zilahra buszoztunk. Zilah belvárosa rendezettnek tûnt

A házsongárdi temetõben
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ápolt parkjaival, megmaradt régi épületeivel. Sikerült megta-
lálni a Református Fõgimnáziumot, ahol Ady Endre is tanult.
Az épület Fõ tér felõli kertjében a költõ egészalakos szobra
áll. Sajnos az útikönyvek errõl nem tesznek említést. A Fõ tér
látványosságaWesselényi Miklós jobbágyfelszabadítását ábrá-
zoló szoborcsoport, ami szintén a kolozsvári Mátyás király
szobor alkotójának, Fadrusz Jánosnak a munkája.

Zilahból hazafelé tartva megálltunk Bánffihunyadon, ahol
az igen régi református templomot néztük meg. Kalotaszeg
templomainak jellegzetessége a négyzet alapú �szoknyás� to-
rony, négy �fiatornyával� és a festett kazettás mennyezet. A
templombelsõt mindenhol kalotaszegi varrottasokkal díszítik.
Felejthetetlen hatással volt mindannyiunkra a három külön-
bözõ korból összeépített hatalmas templom.

Este a kalotaszentkirályi református templomban gyüle-
keztünk, ahol vendéglátónk, Vince Kecskés István tartott tájé-
koztatót a helyi sajátosságokról, bemutatta a templomot, amit
szintén az elmúlt években újítottak fel. Ezután a Kecskés ud-
varban egy átalakított gazdasági épületben, csûrben az egész
csoport együtt vacsorázott. A vacsora után népviseleti és nép-
tánc bemutatót tartottak a helyi fiatalok, akikkel kipróbálhat-
tuk a kalotaszegi táncritmus lépéseit. A kétszemélyes zenekar
a bemutató után sem hagyta abba amuzsikálást, így hát hajna-
lig mulattunk fõként magyar-nótákat, csárdásokat és persze
bursch-nótákat énekelve. A reggeli hazaindulás kissé nehe-
zünkre esett.

Hazafelé tartva megálltunk Bánffihunyadon Kudor Mária
és István népmûvészek mûhelyénél, ahol fafaragásokat, var-
rottasokat lehetett vásárolni. Nagyváradon visszaúton is meg-
álltunk, de most a Sebes-Körös bal partján és Újvárad város-
központjában tettünk egy sétát. A Fõ téren van szinte az
összes látnivaló: a városháza, a Szt. László templom, a görög-
keleti templom, az ortodox (holdas) templom és a Sass palota.

A hazai úton már vidámabban szaladt autóbuszunk haza-
felé, bár az út rekonstrukciója miatt nem zavartalanul. Utunk
utolsó programja hazafelé egy korai vacsora volt Poroszlónál, a
halászcsárdában. Sok szép emlékkel gazdagodva értünk haza.

Józsa Sándor � Liptay Péter

A borsodi helyi szervezet életébõl

A helyi szervezet 62 fõs nyugdíjas baráti társaságának 34
fõs csoportja 2006. 06. 01-jén, éves programjába illesztetten
autóbuszos kirándulást szervezett, dr. Magyar György kollé-
gánk szervezésében.

Elsõ programként Terv tárón az akna múltjának, élettör-
ténetének felidézése, illetve az ennek kapcsán érintett kollé-
gák emberi, szakmai és intellektuális érdemeinek méltatása
után emléktáblát helyeztünk el. Az emléktábla megkoszorú-

zása adott meghitt lehetõséget néma csendben fejet hajtani az
akna mûködése során halálos üzemi balesetet szenvedett 5 fõ
tiszteletére.

Másodikmegállónk alkalmával meglátogattuk Tardonán a
Jókai emlékházat. Feledhetetlen, kellemes epizódként õriz-
zük elhunyt kollégánk özvegyének, Szuromi Bélánénak az elõ-
adását. (Szerencsére éppen diákokat kalauzolt az emlékház-
ban.) Nagy szakértelemre és tájékozottságra vallott Jókai Mór
szellemének és pozitív, jellemformáló regényhõseinek felidé-
zése. Hálás köszönetünket ezúton is kifejezésre juttatjuk.

Kuriózum számba ment harmadik programként a dédes-
tapolcsányi dr. Kiss Miklós állatorvos több mint 2000 db-os ke-
rámia gyûjteményének megtekintése. Örömünkre és ezirányú
tájékozottságunk indokolt növelésére szolgált az igényesen
összegyûjtött és összerendezett, sokatmondó kiállítás megte-
kintése. Aki még nem látta, ha arra jár, ne hagyja ki megtekin-
tését. A kiállítási tárgyak ismertetését követõ vendéglátás és a
közben kapott szóbeli tájékoztatás maradó emlékével folytat-
tuk utunkat végsõ célunk, Nekézseny felé.

Meghatódva, gyerekkori moziélményeinktõl átitatva, sze-
retettel, és még ma is elragadtatással koszorúztuk meg
Szeleczki Zita egyszerû, de szép és gondozott síremlékét. Em-
lékezetes filmszerepeinek felidézése közben, a település ön-
kormányzatát dicsérve tekintettük meg a színésznõrõl elneve-
zett emlékházat. Követendõ út az arra érdemes emlékek ilyen
módon való ápolása. Ezután a templomba vitt az utunk. Érde-
kes, tartalmas, szépbeszédû � a települést, a templomot, a pél-
damutató békességben élõ felekezeteket érintõ � egységbe
foglalt �elõadással� ajándékozott meg a lelkész, kirõl ott tud-
tuk meg, hogy egyik kollégánk gyermeke.

Kirándulásunk slusszpoénjaként tartjuk számon a kohász
alapképzettségével �szakmai testvérként� fogadott Varga Béla
polgármester vendéglátását. Rövid, de tartalmas, alkalomhoz
illõ tájékoztatója és az azt követõ pohárköszöntõ és ebéd a
nap szellemi táplálékához méltó volt. A kedvesen felszolgált
finom ebédet �hangulatos� beszélgetés követte. Hogy a hang-
erõ ne sértse az épületen kívül tartózkodók fülét, arról a prog-
ramok szervezõje (dr. Magyar György) által segítségül hívott,
kifogástalanul képzett zenészek gondoskodtak. Sok szép ma-
gyar nóta eléneklésével vettünk búcsút vendéglátónktól, ill.
tettünk pontot emlékezetes programunk végére.

Üveges János

Baráti összejövetel Gyöngyösön

AzOMBKEMátraaljai Szervezet Lignit Baráti Köre, a be-
tervezett programnakmegfelelõen 2006. 06. 17-énGyöngyösön
családi összejövetelt szervezett az Ecoplán Kft. telephelyén.

A baráti találkozón részt vettek a hozzátartozók, feleségek is.
A megjelenteket Füleki Menyhért, az Ecoplán Kft. ügyve-

zetõ igazgatója köszöntötte, kihangsúlyozva azt is, hogy
Lovász András ügyvezetõ igazgató egyetértésével mondja el
üdvözletét.

Röviden ismertette az Ecoplán telephelyének korábbi tör-
ténetét is. Elmondta, hogy 1963-1971-ig a Mátraaljai Szén-
bányák Központi Bányamentõ Állomása, majd 1971-1989-ig a
Tervezõ Iroda mûködött a telephelyen. Örömét fejezte ki,
hogy a Lignit Baráti Kör elnökének kérését, vagyis az összejö-
vetel megszervezését, finanszírozását Lovász Andrással közö-
sen megvalósíthatták.

Mindenféle finom italt, aprósüteményt, üdítõt szolgáltak
fel, közben a szabadtéren, szép környezetben felállított üst-
ben készült a gulyás, Lovász András �kiváló szakács� irányítá-
sával.

A jelenlévõk visszaemlékeztek a 20-40 évvel korábbi idõ-

A kalotszentkirályi református templom
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szakra, a közösen megtartott bányásznapokra, szilveszteri
összejövetelekre, egyéb rendezvényekre. A fehér asztal mel-
lett, szolid poharazás közbenmindenki jól éreztemagát, és ké-
szült az ínycsiklandó gulyás elfogyasztására.

Az Ecoplán Kft. éttermében a gyönyörûen megterített
asztaloknál fogyasztottuk el a tálakban felszolgált ízletes, na-
gyon jól sikerült gulyást. Az ebéd utáni poharazás, beszélgetés
közben kiderült, hogy Füleki Menyhért barátunk a napokban
töltötte be 70. évét, így születésnapján természetesen felkö-
szöntöttük Õt. Perceken belül reagált a megemlékezésre, és
hatalmas gyümölcstortát varázsolt az asztalokra, amit a társa-
ság jóízûen elfogyasztott.

Késõ délután a finom cappucinó és kávé elfogyasztása
után, fehér asztal mellett fejezõdött be a jól sikerült családi
összejövetel.

Dr. Szabó Imre

A �csilletolók� Nógrádban

A Miskolci Egyetem Földtudományi Kar végzõs hallgatói
� mint ismert � augusztus 1-jén indultak el Selmecbányára.
Útjuk során 4-én értek megyénkbeli Ceredre, ahol megpihen-
tek a polgármesteri hivatal vendégeként. Másnap indultak to-
vább, s a rónabányai 580 m-es �dombok� megmászása után,
dél körül értek Salgótarján város szélére, ahol Liptay Péter, az
OMBKE Nógrádi Szervezet elnöke fogadta és kísérte tovább
a kissé fáradt csapatot. Az acélgyári sorompónál már a helyi
szervezet �csapata� váltotta fel a csilletolókat, és kb. 1 km
hosszan tolta a csillét a Bányamúzeumig.

A közeli kisvendéglõben �palóc gulyás�-sal vendégelték
meg a vándorokat, majd rövid élménybeszámoló, és a Bánya-
múzeum megtekintése következett. Fiatal vendégeink tiszte-
lettel adóztak a nógrádi bányákban hõsi halált halt bányászok
emlékoszlopainál. A diákokat végül a Bányamúzeum munka-
társai �tiszteletbeli bányász�-szá fogadták, és úti emlékként

egy bányászkobakot, egy önmentõ készüléket és széndarabo-
kat helyeztek a csillébe.

Kertész Botond, a csapat nevében köszönte meg Vajda
Istvánnak, a Bányamúzeum vezetõjének a nógrádiak vendég-
látását és a csilletoló-fogantyún keletkezett törés kijavítását.

Négy óra után folytatták útjukat Etes felé, az aznapi útjuk-
ból hátralévõ további tíz kilométer megtételére. A vendég-
látók a város határáig kísérték a vidám csapatot, további jó
utat és �Jó szerencsét!� kívánva.

Vajda István

A visontai külfejtés meglátogatása

2006. szeptember 19-én az OMBKE Mátraaljai Szervezet
Lignit Baráti Körének tagjai látogatást tettek a Mátrai Erõmû
Zrt. visontai bányaüzemében. A bányaüzem tanácstermében
egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt
Máthé József ny. fõmérnök emlékének, majd dr. Szabó Imre, a
Baráti Kör elnöke felkérte Bóna Róbert bányaigazgatót, hogy a
visontai és a bükkábrányi bányák jelenlegi mûszaki állapotáról
és a jövõ fejlesztési lehetõségeirõl adjon tájékoztatást.

A bányaigazgató örömét fejezte ki, hogy idõsebb kollégái,
akik a visontai és bükkábrányi bányák nyitásánál is ott voltak,
ma is érdeklõdnek a bányák helyzetérõl, a jövõbeni tervezett
fejlesztésekrõl. Hangsúlyozta, hogy a külfejtéses bányászat fej-
lesztésére tett intézkedések az 1959-60-as években helyesek
voltak, és a maiak köszönettel tartoznak az idõsebb kollégák-
nak. Mind Visontán, mind Bükkábrányban elegendõ szén-
vagyon áll rendelkezésre ahhoz, hogy a 800-1000 MW-os
erõmûvet még hosszú távon � a jelen tervek szerint 2022-ig �
ellássák tüzelõanyaggal.

Visontán jelenleg a D-i bányamezõ mûvelése folyik, de a
K3-as bányamezõ beindítására is megtették a mûszaki
intézkedéseket. A két bánya mûködését úgy irányítják, hogy
az elkövetkezendõ években a termelés mind Bükkábrányban,
mind Visontán közel egyenlõ arányban történjen.

A bánya és erõmû gazdaságos üzemeltetése lehetõséget
biztosít mind a bánya, mind az erõmû további fejlesztésére.
Többek között elmondta, hogy 2011 körül a 2x1000 MW-os
blokkokat leállítják � elavult mûszaki állapotukmiatt �, és vár-
hatóan helyettük 400 MW-os blokk kiépítésére kerül sor.

A jelenlegi 3-3 Mt/év, azaz összesen 6 millió t/év kiterme-
lés növelésére lesz szükség, ha megvalósul a 100 MW-os erõ-
mûi teljesítmény kiépítése. Természetesen ennek megfelelõen
a bányák termelésének fokozására új kotró és hányóképzõ gé-
pek beszerzésére is szükség lesz. Ezekre a fejlesztésekre a bá-
nya és erõmû vezetõsége már most gondol és a kellõ intézke-
dések folyamatban vannak.

A külfejtéses bányászatban nagyon fontos tényezõ a sza-
bad szénkészlet alakulása. Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján ennek biztosítása elsõrangú feladat. Ma Visontán 2,2,
Bükkábrányban 1,9 Mt a szabad szénkészlet, ami szinte opti-
málisnak mondható.

Szólt még az igazgató a biztonságról, a költségek optimali-
zálásáról, a vasúti szállítás fejlõdésérõl, új technológiák beve-
zetésérõl, a környezetvédelemrõl, a létszámhelyzetrõl és a
munkamorálról.

Az elõadáshoz hozzászóltak vagy kérdéseket tettek fel:
Pribula Nándor, dr. Szabó Imre, Oláh Sándor, Csizmadia Lajos,
Fazekas Miklós, Hamza Jenõ, Karacs Imre.

Az elõadást követõen Kovács István termelési fõosztályve-
zetõ kíséretében korszerû munkásszállító busszal bejártuk a
K-I. terület lemûvelt részeit, megtekintettük a rekultivációs te-
rületeket, majd közvetlen közelrõl a D-i bányamezõt néztük
meg. Mind a nagy-kotrókat, hányóképzõ berendezéseket, sza-

Gulyásfõzés
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lagpályákat üzemelés közben láttuk, és számos kérdést intéz-
tünk a kísérõnkhöz, aki mindenre szakszerûen válaszolt.

Jó érzés volt látni, hogy azok a mûszaki problémák, ame-
lyek 10�15 évvel ezelõtt sok gondot okoztak, ma megoldást
nyertek. A szalagtakarítás, a görgõk által okozott üzemzava-
rok ma már nem jelentenek különösebb gondot az üzemveze-
tésnek. Jól kezelik a homokkövek jövesztését is, ami régen sok
problémát okozott. Mindannyiunknak nagy élmény volt meg-
hallgatni Bóna Róbert elõadását, és Kovács István lelkes hely-
színi kalauzolásával megtekinteni a szépen kialakított, techno-
lógiailag rendezett D-i bányamezõt.

Dr. Szabó Imre

A tatabányai szervezet életébõl

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány újabb
nagy lépést tett a szellemi örökség ápolásáért. Az alapítvány
2006. június 10-én � szép ünnepséggel egybekötve �W. Csoma
Éva szerkesztésében,Molnár József és Sóki Imre tollából köny-
vet jelentetett meg két tatabányai híresség, SólyomFerenc geo-
lógus és Játékos Pál atlétaedzõ életérõl.

A kiadónak a könyv megjelentetésével � a korábbi köny-
vekhez hasonlóan � az volt a célja, hogy a térség fejlõdését,
kultúráját, sportját meghatározó tatabányai bányászkodás je-
les és példamutató egyéniségeinek emléket állítson.

Többek között ilyen jeles ember volt Sólyom Ferenc geoló-
gus, aki 1949-tõl 1974-ig töltötte be a Tatabányai Szénbányá-
szati Tröszt, majd Vállalat fõgeológusi posztját. A fiatal korá-
ban hányatott életû tudós ember rengeteget tett vállalata ér-
dekében. Õ volt az, aki a térségben szénkutatásokat javasolt,
fúrásokat irányított, majd bányanyitásokat kezdeményezett.
Meghatározó személyisége volt a Dél-Gerecse földtani kuta-
tásainak.

A tatabányai szénbányászatért nemcsak azok az emberek
tettek sokat, akik szakmailag kötõdtek a bányászathoz, hanem
azok is, akik kiszolgálták azt. A bányászok éltek és haltak a
sportért. Sokan azt aktívan mûvelték, mások megtöltötték a le-
látókat és drukkoltak az elsõ osztályú sportolóknak. Ilyen meg-
szállott ember volt Játékos Pál atlétaedzõ, aki szigorával, de vi-
dámságával, hozzáértésével sok atlétát adottMagyarországnak.

Dr. Csiszár István ünnepi beszédében nemcsak a két kivá-
lóság szakmai hozzáértését emelte ki, hanem emberi magatar-
tásukat is. Mindkét ember híres volt szerénységérõl, segítõ-
készségérõl. Közös tulajdonságuk volt, hogy tudásukat nem
tartották meg maguknak, hanem azt igyekeztek továbbadni,
vagyis nem bántóan: oktattak.

A könyvbemutató elõtt az összegyûltek megkoszorúzták
Sólyom Ferenc és Játékos Pál sírjait, majd az ótelepi Közösségi
Házban emlékeztek a két jeles ember életútjára. A teremben

a kivetítõn láthattuk az ünnepeltek fényképeit, életük jelene-
teit. Olyan volt, mintha közöttünk lettek volna. Az ünnepség a
könyv átadásával, dedikálásával, majd beszélgetéssel zárult.

Végezetül javasoljuk mindenkinek, hogy a korábbi kiad-
ványok által ismertetett hírességekhez hasonlóan, olvassák el
a Sólyom Ferenc és Játékos Pál életútjáról szóló könyvet. Ga-
rantáljuk, hogy munkásságukból, emberi magatartásukból
sokat tanulhatnak.

Sóki Imre

Nyugdíjastalálkozó Dorogon

Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is megrendezte az
OMBKE dorogi szervezete nyugdíjasainak találkozóját. Tag-
jaink közül többen Dorogon kívül, a környék településein lak-
nak, de nagy örömmel tettek eleget a meghívásnak sok kedves
találkozás reményében.

A korábbi években a szénbányászat aktuális kérdéseirõl
hangzott el tájékoztatás a kötetlen beszélgetés elõtt. Ez évben,
Sasvári Géza tagtársunk javaslatára, az általa összeállított szí-
nes program részesei lehettek a szép számban megjelent ven-
dégek.

A jelenlévõket, akik évtizedeket töltöttek a helyi szénbá-
nyászat szolgálatában Dorogon és Pilisszentivánon, Fehér
Ernõ vezetõségi tag köszöntötte.

Az üdvözlést követõen a régi idõkre emlékezve hallgatták
Gurin Ferenc tagtársunkat, aki még a széncsaták idején írt ver-
sét mondta el.

A résztvevõk ezután megtekintették azt a DVD-felvételt,
mely két évvel ezelõtt a dorogi bányásznap rendezvényén
megnyitott, a dorogi szénbányászat 223 évét bemutató kiállí-
táson készült. Látható volt Gáspár Sándor festõmûvész né-
hány alkotása, valamint szobrok, plakettek, dísztárgyak, szer-
számok. A kiállításon kiemelt helyet kaptak Sasvári Géza saját
bányászati gyûjteményének legszebb tárgyai is.

A találkozón Solymár Judit emlékezett meg a �Jó szeren-
csét!� köszöntés 112. évfordulójáról, és elhangzott a �Testvér�
címû vers Vöröskõi Zsófi (Vöröskõi István tagtársunk végzõs
bányamérnök leánya) elõadásában.

Ismét vetítés következett, az Esztergom vidéki dorogi bar-
naszénmedencében lévõ gazdag bányászati emlékekbõl villan-
tak fel képek, a környék községeiben látható bányászemlékek
mellett Dorogról a Szent Borbála bányatemplom, a mûvelõ-
dési ház, a Jubileumi tér emlékmûvei.

A program zárásaként Sasvári Géza tagtársunk � az elõzõ-
ekben a kiállításról látott � DVD-t, CD-t (bányászdalokkal),
továbbá fotókat ajándékozott saját gyûjteményébõl az érdek-
lõdõk nagy örömére.

Jó hangulatban folytatódott a beszélgetés a fehér asztal
mellett. A búcsúzáskor pedig sokszor elhangzott a következõ
találkozó reménye.

Solymár Judit

Sólyom Ferenc sírjának koszorúzása


