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/Selmecbányai Betlehem – részlet (Fotó: Hajnal Fotó)/ 

  

https://youtu.be/kT1UFI9-eRw
https://www.facebook.com/Hajnal-Fotó-467180380106363/photos/pcb.1143378645819863/1143378342486560


 

Bányászok és a Karácsony
Az első karácsonyfát a XVII. század első 

éveiben egy ismeretlen utas említi meg 

levelében, aki Strassburg vidékén járva 

látta, hogy Jézus születésének ünnepén 

fenyőfát állítanak a szobában, s azt piros, 

arany színű papírral, ostyával, cukorkával 

díszítik fel. A karácsonyfa nagyjából a 

század végére egész Európában elterjed. 

Több vidékünkön is – például Tatabánya és 

Salgótarján környékén – fennmaradt az a 

hagyomány, hogy a bányászok voltak az 

elsők, akik karácsonyfát állítottak. 

Nem véletlenül. A német nyelvterületről 

származó munkások már nagyon korán 

feldíszítették karácsony alkalmából 

házaikat.  

 

 

 

Az Érchegységben volt szokás például, 

hogy karácsony este az ablakokban gyertya 

világít. A gyertyatartók angyalt és bányászt 

ábrázoltak: a lányoké volt az angyalfigura, 

a fiúké a bányász. Az arra járók az ablakba 

tett gyertyák számából tudhatták meg, hány 

gyermek várta a házban az ünnepet.  

De a bányászok védőszentje, Borbála is 

kötődik a karácsony ünnepéhez: december 

negyedikén a lányok cseresznyefaágat 

törtek és vízbe állították. Akinek 

karácsonyra kihajtott az ága, az a 

rákövetkező évben férjhez ment. Ezt az ágat 

nevezték Borbála-ágnak. Máshol, például a 

svábok által lakott Budaörsön azt tartották, 

hogy ha a „Barbarezweig” már az éjféli 

miséig kihajt, akkor jó termés várható. 

 

Mednyánszky Miklós 

 

 

Újra működik egy mélyszivattyús kút Lovásziban 
 

 

 
 

Több mint két évtizedes pihenés után újra 

termelő kútkiképzés törte meg a Lovászi 

olajmező Csipkerózsika álmát. A 

kútmunkálat célja információ szerzés egy 

esetleges EOR-os eljáráshoz.  

 

A Lovásziban lakó idősebb olajosok is 

szurkolnak a mező felélesztésén dolgozó 

szakembereknek, hogy a Föld mélyén lévő 

olajkincs gazdaságosan kitermelhető 

legyen.  

 

Az olajmező idén ünnepli felfedezésének 

80. évfordulóját, jó dolog ismét működő 

himbát látni a nyugati mezőrészen! 

 

Török Károly 

 
 

  



 

Szent Borbála Kecskeméten  
 

 
 

Minden év december 4-én emlékezünk meg 

védőszentünkről Szent Borbáláról. Az 

elmúlt időszakban úgy, mint legutóbb, 

tavaly is megtaláltuk a módját a méltó 

megemlékezésnek. Újabb kori 

történetünkben 1989-től ismét szabadon 

összegyűlhettünk templomokban, falubeli 

művelődési házakban és más közösségi 

helyszíneken. Bács-Kiskun megyében 

először Kiskunhalason, a MOL 

szervezésében tartották meg újra az olaj és 

gázbányászok ünnepi Szent Borbála 

miséjét, melyen, Falk Miklós szanki és 

Pozsgai János algyői igazgató okl. 

olajmérnök urak meghívására, a 

Kecskeméti Helyi Szervezet vezetői is részt 

vettek.1989-ben Budapesten a városmajori 

templomban az OMBKE szervezte meg 

újra a megemlékezést, majd a következő 

évben a budavári Nagyboldogasszony 

templomban már az esztergomi érsek 

celebrálta a hálaadó szent misét, melyen 

ugyancsak részt vett a Kecskeméti Helyi 

Szervezet vezetése. Ezt követően 1991-től 

az a gellérthegyi pálos kolostor 

Sziklatemploma ad otthont a szent misének, 

melynek belső tereit kemény munkával a 

bányászok alakították ki a rend felkérésére. 

Az itt megtartott első megemlékezésen, 

Schmidt György okl. kohómérnök OMBKE 

ügyvezető igazgató felkérésére, a 

kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskola 

és Gimnázium tanáraiból és végzett öreg 

diákjaiból verbuválódott Ars Nova Kórus 

működött közre Kiss Katalin karnagy 

vezetésével. Az énekkart kísérő elektromos 

zongorát is a Kecskeméti Helyi Szervezet 

szállította a helyszínre. Idén már 

másodszorra az erdészek is itt tartják a 

Szent Hubertusz emlékmisét november 3-

án. 

 

A hagyományosan jó kapcsolatunk az 

Országos Erdészeti Egyesület Kecskeméti 

helyi Csoportjának vezetésével és 

tagságával alapvetően  meghatározta saját 

megemlékezésünk első solti megtartását, 

amikor az erdészek védőszentjéről, Szent 

Hubertuszról 1998-ban mi is 

megemlékeztünk egy közösen szervezett 

Emlékszakestélyen a solti csemetekert iroda 

helységeiben, A védőszentekről Bognár 

Gábor okl. erdőmérnök, az OEE 

Kecskeméti Helyi Csoport titkára és Dánfy 

László okl. vegyészmérnök, az OMBKE 

Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti 

Helyi Szervezet elnöke emlékeztek meg. A 

szakestélyen az OMBKE Fémkohászati 

Szakosztály Székesfehérvári Helyi 

Szervezetének tagjai is részt vettek. 

Házigazdánk a KEFAG Zrt. solti 

csemetekertjének vezetője Szücs Imre okl. 

erdőmérnök és kedves felesége Fias 

Mónika erdésztechnikus voltak. Az 

újrakezdés óta most első ízben a COVID-19 

járvány miatt nem volt lehetőségünk a 

közös megemlékezésre. 

 

A fentiek előrebocsátásával, legyünk 

lélekben együtt ezen az idei Borbála napon 

és gondoljunk azon társainkra is akik már 

csak lelkükkel tudnak közöttünk lenni idén 

ezen a szent napon.  

 

Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek! 

 

Dánfy László   Széll Pál 

      elnök      titkár 

 



 

 

Bemutatkoznak a Helyi Szervezetek 
Dorog 

 

 

 

100 éve, 1921. október 29-én alakult meg az 

„OMBKE Esztergom-Pilis-Vidéki-

Osztálya”, amelyet a mai dorogi szervezet 

közvetlen jogelődjének tekint. 

Megválasztásra került tisztségviselők, 

elnök: Schmidt Sándor igazgató, alelnök: 

Liposits János igazgató, titkár: Remenyik 

Ernő, pénztáros: Vigh Ferenc, választmányi 

tagok: Csanádi László, Korompay Lajos és 

Kuzén Antal. 

 

Igaz, volt egy alakulási kísérlet 1899. május 

13-án 8 vidéki osztályként az OMBKE 

„Esztergom-vidéki Osztálya”, amely nem 

működött. 

 

 

A működési területünk a Dorogi, Tokodi, 

Pilisi régió, mintegy 400 km2. 

 

A kezdetektől a napjainkig a megválasztott 

tisztségviselők:  

 

 
A jelenlegi vezetést a tagság 2018. február 26-
án választotta meg. 
 

 
 

 
 
  

elnök titkár 

Schmidt Sándor 1921-1944 Remenyik Ernő 1921-1938 

Vörös Lajos 1938-1944 

Lévárdi Ferenc 1953-1958 Koschatzky László 1953-1958 

Kanóvszki Ferenc 1958-1968 Schoppel János 1958-1961 

Kéri Vencel 1968-1972 Szenczy Gyula 1961-1972 

Kroszner László 1972-1985 Dr. Kmetty István 1972-1985 

Tóth István 1985-1991 Gerstner Bálint 1985-1987 

Matyók László 1991-2000 Sziklai Ede 1987-1997 

Fehér Ernő 2000-2004 Fehér Ernő 1997-2000 

Matyók László 2004-2010 Cseresznyés Tibor 2000-2004 

Glevitzky István 2010- Salczinger György 2004-2007 

Dr. Korompay Péter 2007- 



 

 
A taglétszám 1953-ban 53 fő, 1987-ben 249 
fő, 2020. december 1-én 73 fő volt. Aktív 22 fő, 
nyugdíjas 51 fő. 70 év felett 40 fő. 
 
Helyi Szervezetünk tevékenységének 
alapelemei:  
 

Minden évben: Bányász találkozó, 
Bányásznapok szeptember elején, Szent 
Borbála napok december elején, Szakestély, 
két éve már előtte szalamander a 
gimnazistákkal 
Szakmai előadások: Kezdetektől 11 
nagyrendezvény és 377 előadás megtartására 
került sor. 
 
Közös programokat szervezünk, példaként az 
utóbbi időkből: 

- Kirándulások: Bányász Múzeumok: 
Oroszlány 2017, Sopron, 
Brennbergbánya, Görbeháza 2018. 

- Családi kirándulás: Hajdúnánás, 2019, 
2020. 

- Üzemlátogatások: Vízbánya 
Tokodaltáró 2015, Brikettgyár 2016, 
Bakonyoszlop bányajárás 2018 

- BAUMIT robbantás 2019, Tatabánya 
XV/c vízakna bányajárás 2019, 

- Nemzetközi kapcsolatok: Petrozsény - 
Lupen  2000-től, kiutazások, 
delegációk fogadása. 

Kiállítások a Petrozsényi 
Bányaigazgatóságon, a Bóli 
barlangban.  

- Selmecbánya rendszeres látogatása. 
(szalamander, konferencia, emlékülés, 
bányamúzeum) 

- Szakestélyek 1967-től, melyek sorából 
kiemelkedik: 1967 az első ipari 
szakestély Dorogon, 2011 „90 év 
kötelez” szakestély, 2012 
Selmecbányai szakestély Dorog 
szervezésében, 2017 „50 éves 
jubileumi” szakestély, 2018 szakestély 
előtt fáklyás szalamander (először), 
2021 „100 évesek vagyunk” – 
november 5-re tervezzük, előtte 
kiállítás, konferencia. Különlegesség, a 
1924 évi diák szakestély Dorogon, az 
első „ipari” szakestély 1963-ban 
Tatabányán volt megtartva. 

- Szoros együttműködés társszervekkel, 
Dorogi Szénmedence Kultúrájáért 
Alapítvány, OMBKE Tatabánya, 
Oroszlány (szakestélyek, 
rendezvények látogatása), Erdészek, 
Zsigmondy Vilmos Gimnázium, a 
térség Önkormányzatai, Dorogi 
civilszervezetek.

Alkotások: közös megvalósításban 

- Bányakaszinó, bővített 1924, Technika 
Háza létesítése 1956,  

- Bányász Emlékház létrehozása 
1983.(Megyei érték) 

- Szakestély korsók készítése 1981-től 
évenként, 39 db összesen 

- Konferenciák = 2011. „90 éves az 
OMBKE Dorogi Helyi Szervezete.” 
Konferencia, szakestély 
= 2016. Nemzetközi konferencia 

szervezése Selmecbányán „Bányász 
emlékhelyek feldolgozása turisztika 
szempontból”, V4 pályázat, 4 ország 
részvételével 

= 2017. „Selmecbányai emléknap” 
Dorog, konferencia, kiállítás, 

szakestély, olvasható a honlapunkon 
http://ombkedorog.oldalunk.hu/ 

- Márvány emléktáblák elhelyezése volt 
bányász építményekre, 

- Bányász műszakiak alkotó fala a 
Bányász Emlékház oldalán, márvány 
emléktáblákon olvashatók. 

- Kezdeményezés a Reimann altáró 
műemlékké nyilvánítására (2013), itt 
épült a Reimann Bányászattörténeti 
Miniversum (2020) 

- Bányász múzeumok, kiállítóhelyek 
emlékszobák. emlékhelyek 
létrehozásának, működésének 
segítése a régióban, Miklósberek- 
Csolnok, BAUMIT (Megyei érték), 
Bajót, Kesztölc. 

 
Szellemi alkotások: 

- A kezdetektől a Dorogi 
szénmedencével a BKL-ban 172 
szakcikk foglalkozik. BKL-ban 
híranyagok, cikkek közlése, 2007-től 
megjelent 192 híranyag, 4 cikk.  

- Bányász vonatkozású könyvek - 
ezredfordulótól 9 db megjelentetése.  

 
- Dorogi füzetekből bányászati témájú 

32  
- Bányászzászló szentelés 2008, 

zászlószegelők albuma, a zászlórúdon 
124 ezüst zászlószeg  

http://ombkedorog.oldalunk.hu/


 

- 222 év 222 bányász fotó összeállítás, 
2019 – interneten 

- Dorogi (Esztergomi) - Pilisi 
szénmedence termelési adatai 2013. - 
interneten 

- MÁK Rt. Tokodi termelésének 
kronológiája, 2019 - BKL 

- Pilisi szénbányászat kronológiája, 
2020 - interneten  

- Mogyorósi szénbányászat 
kronológiája, 2019 – interneten 

- Bányász Emlékház, 2013 – interneten 
- 150 éve alakult a Salgótarjáni Rt, 2018 

összeállítás– interneten 
- Dorogi Szénbányáknál dolgoztak, 

2015 – interneten 
- Értéktár javaslatok leadása, összesen 

8 db, a Megyén elfogadva – interneten 
megtekinthető 

 

 
Emberi oldal:  

- Közösségbe való tartozás 
o Idősebb tagtársaink látogatása 

- Beteglátogatások 
o Tagtárs temetésén koszorúval 

részvéte, díszsorfal állás 
o Emlékezés az elhunytakra 

nekrológgal – BKL 
- Részvétel a városok, községek 

rendezvényein, koszorúzásokon 

- Részvétel a társ civil szervezetek 
rendezvényein, konferenciákon, 
országon belül, országon kívül. 

- Kitüntetést OMBKE érme, plakett 
oklevél, miniszteri Szent Borbála 2007-
től 55 fő kapott. 

- A Helyi Szervezet kitüntetései: 
OMBKE Nagy-plakett 1996, 2011, 
Dorog Város Baráti Egyesülete plakett 
2011. 
 

 

 
Összegzés: 
Az OMBKE Dorogi Helyi Szervezetének célja a 
Selmeci szellem „Szakmaszeretet, 
hazaszeretet, barátság egymás tisztelete” 
átadása a fiataloknak, olyan programok 
szervezésével, amelyek kifejezik a múlt iránti 
tiszteletet, de lehetőséget mutatnak a jövő 
számára. Fontos, hogy tagságunk minden 
tagja érezze magát jól közösségünkben. 
2020. december 10. 
 
 
Jó szerencsét! 
 
 
 
Glevitzky István  Dr. Korompay Péter 

elnök   titkár 
 
 
 
 

 

  



 

Selmeci Szellem 
A soproni és miskolci diákság ismét egymásra találása 

1970-1971. (Visszaemlékezés) 

 

 

 
/Múzeumi grubenben Horváth Ferenc a. 

Hétköznapi Bonviván. Fotó: Sonnevend 

Imre a. Székely/ 

 

A Bányamérnöki kar végleges Miskolcra 

költöztetésével 1959-ben végleg 

megszakadt a miskolci és soproni diákok 

közvetlen kapcsolata. (Ezt megelőzően az 

alaptárgyak oktatása Miskolcon, 

szaktárgyaké Sopronban történt, és így a 

valetálást is Sopronban tartották). A selmeci 

diákhagyományok a tiltott kategóriába 

tartoztak, főleg Miskolcon. Amikor 1967-

ben Miskolcra az egyetemre érkeztem, már 

a „megtűrt” kategóriába tartoztak. 

Balekoktatás a mai értelemben még nem 

volt, de balekkeresztelő szakestély, díszes 

keresztlevél már igen. A selmeci diáknóták 

csak egy kis hányadát lehetett énekelni. 

Diákegyenruháról szó sem lehetett. A 

határsávban akkor még elzárt Sopronban 

azonban abban az időben már többet 

„tűrtek”, mint nálunk. Erről harmadéves 

koromban győződtem meg, amikor az 

ELTE balatonkenesei üdülőjében szervezett 

Studium Generale (hátrányos helyzetű 

középiskolások számára egyetemi 

felkészítő kurzusokat tartottunk) táborban 

találkoztam először soproni diákokkal. 

Természetes volt, hogy együtt énekeltük a 

selmeci dalokat és barátok lettünk. 

Kézenfekvő volt a soproni és miskolci 

diákok közötti kapcsolatok újraépítése 

iránti kölcsönös igényünk, amelyben 

számos soproni kötődésű bánya- és 

kohómérnök hallgató is komoly szerepet 

játszott. 

Sokat segített, hogy 1970-ben a frissen 

elkészült Bányász Klubban (az E/2 oldal 

szárnyában a bányászhallgatók kétkezi 

munkájával készült) egy a 

diákhagyományokról szóló kiállítást 

szerveztünk, hogy a miskolci diákokhoz 

közelebb kerülhessen a selmeci örökség. A 

legfontosabb kiállítási tárgyakat, 

relikviákat Sopronból a Központi 

Bányászati Múzeumból Gyulay Zoltán 

professzor (aki egyben a múzeum 

igazgatója is volt) közbenjárására kaptuk, 

amelyeket e sorok írója, két hatalmas 

bőröndben cipelt el Miskolcra vonaton. A 

kiállítás megnyitásán részt vevő karunk 

vezető professzorai egyértelműen 

bátorítottak bennünket törekvéseinkben. 

 

És megmozdultunk. 1970-ben a bányász és 

erdész valetáló hallgatók kis csoportjai 

kölcsönösen meglátogatták egymást, a 

valéta kupájukat közösen tervezték és 

készítették, amely szép szokást még néhány 

évfolyam is követett. 1971. október végére 

négy bányamérnök hallgatót 

balekkeresztelésre hívtak Sopronba. 

Megható volt az a baráti szeretet, amellyel 

az állomáson vártak bennünket. Ekkorra az 

erdészhallgatók már valdenben jártak, 

nekünk még nem lehetett, pedig terveztük. 

(„egyetértek, de nem támogathatom” 

mondta akkori dékánunk kérésünkre). 

„Kárpótlásul” Gyulay professzor 

múzeumigazgatóként a múzeum 

vitrinjeiből kiakasztott három flekkes 

grubent és egy Auf-ot, amelyeket felöltve 

mehettünk életünk első soproni 

szakestélyére. Soha nem felejthető megható 



 

emlékem a soproni polgárok reakciója a 

bányász diákegyenruha láttán. 

Mindannyiunkat keresztapának kértek fel. 

Két hónapra rá már az erdész és faiparos 

barátainkat üdvözölhettük Miskolcon. A 

menza különtermében reggelig selmeci 

diákdalokat és népdalokat énekeltünk, és 

rádöbbentünk, hogy még mennyi dalt nem 

tudunk, amiket Sopronban már énekelnek...  

 

 
/A szakest résztvevőinek névsora -részlet 

Foto: Ormos Tamás a. Bálám…/ 

 

Az újra egymásra találás örömére 1972 

tavaszára már az Első Egyesített Szakestet 

tartottuk Miskolcon, amelyen mindkét 

egyetem professzorai is részt vettek.  

 

 

 

 

A következő évben pedig a másodikat a 

Fertőrákosi Kőfejtőben. De ez már egy 

másik megható, felemelő történet. Akkor 

még nem tudtuk, de most már közel 50 éves 

távlatból látszik, hogy „történelmi 

események” részesei lehettünk.  

 

 
/A szakest résztvevőinek névsora -részlet 

Foto: Ormos Tamás a. Bálám…/ 

 

A selmeci diákhagyományok ezen időszaka 

történészi alapossággal való feldolgozása 

jelenleg folyik. Dokumentálását könyv 

formában várhatóan jövő évben vehetjük 

kezünkbe. A két város diákságának példás 

összetartása mind a mai napig tart, 

amelyhez a dunaújvárosi és székesfehérvári 

diákok is csatlakoztak. 

 

Ormos Tamás a. Bálám….  

 

 

Történeti Pályázat 
 

 

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 

Alapítvány, a Mol Nyrt. és az OMBKE 

KFVSZ tájékoztatja a Történeti Pályázatára 

pályaműveket beadó pályázóit, hogy a 

koronavírus járvány miatt kialakult 

helyzetben a Történeti Pályázat 2020 

decemberére tervezett eredményhirdetése 

elmarad. 

 

 

Várhatóan 2021 tavaszán kerül sor az 

eredményhirdetésre a járványhelyzet 

elmúltával. 

 

Péter Károly 

igazgató 

 

Magyar Olaj és Gázipari Múzeum 

 

 

  



 

BKL Bányászat 
 

 

 

Örömmel értesítjük Tisztelt Tagtársainkat, 

hogy a honlapunkon már elektronikus 

formában elérhető a BKL Bányászat 2020/4 

száma. A nyomtatott példányok január 

során kerülnek postázásra. 

 

 

 

 

 

Új nyakkendők 
 

Új bányász emblémás nyakkendők 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Egyelőre fekete és zöld színekben 

elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft 

 

 

 
 

 

 

 

Elmaradt tagdíjak befizetése 
 

Sajnos Egyesületünk több tagja még nem 

fizette meg az esedékes tagdíját.  

 

Kérem, hogy tagdíj elmaradását lehetőleg 

banki átutalással szíveskedjen teljesíteni. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

 

Kérem, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját. 

 

 

  



 

1% felajánlása 
 

 

Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az 

idén is válasszák adó felajánlásuk 

kedvezményezettjének Közhasznú 

Egyesületünket, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha 

erre lehetőségük van, nyerjék meg erre 

ismerőseiket, munkatársaikat is.  

Adószámunk: 19815912-2-41 

 

 

Hírlevél 
 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik: 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C

3%ADrlevél   

 

A legközelebbi Hírlevél kiadása január 

második hetében várható. 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
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