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Pályázatok
„Adományok után járó normatív
kiegészítésen alapuló támogatás civil
szervezetek részére 2021.”

„A Városi Civil Alap keretében „civil
közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2021.)”

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy
az „Adományok után járó normatív
kiegészítésen alapuló támogatás civil
szervezetek részére 2021.” című pályázati
kiírásra beadott, NEAN-KP-1-2021/1000168 számú pályázatunkat a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. befogadta.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy az
„A Városi Civil Alap keretében „civil
közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2021.)” című pályázati kiírásra
beadott, , VCA-KP-1-2021/1-001043 számú,
„Támogatás
igénylése
új
székház
vásárlására” című pályázatunkat a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. a forrás korlátossága
miatt nem támogatta.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet javulásával újraindult az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Rendezvény
Központi Bányásznap

Bányásznap

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Helyszín
Gyöngyös,
Mátra
Művelődési
Központ
Gánt
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Időpont
szeptember 2.
11:00

Státusz

szeptember első
hétvégéje

tervben van

Selmeci Szalamander

53. Bányagépészeti és
Bányavillamossági Konferencia
Fazola Napok
OMBKE 111. Küldöttgyűlése

Selmecbánya

szeptember

Balatongyörök
Miskolc
Budapest,
MBFSZ
Stefánia út
Budapest

szeptember 2324.
október 8-9.
október 2.

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
október
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
26. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász
Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.

nem kerül
megrendezésre

tervben van

A „Knappentag” előzetes programja
Európai bányavárosok találkozója, Selmecbánya, 2022. szeptember 7-11.

Szerda, szeptember 7.
08.00-13.00 Regisztráció
10.00-13.00
Konferencia
Európai
montanisztikai örökség
14.00-18.00
Kirándulások
(Selmeci
Geopark,
Hodrusbány-Mindenszentek
bánya, Bányász múzeum, Libetbánya,
Újbánya)

12.30-14.00
Szalamander
napok
megnyitása és a városi önkormányzat
ünnepélyes ülése (Szent Katalin templom),
a OWHC zászló felvonása (Organization of
world heritage cities)
15.00-17.00
Országos
bányásznap
egybekötve az Európai bányavárosok
találkozója és a Szlovák bányavárosok
találkozójának a megnyitásával, a VEBH
zászló felvonása
(Arnoldsteini fúvószenekar parádéja) Nagysátor - régi sportpálya
17.00-18.00 Recepció - Nagysátor - régi
sportpálya
18.00-19.00
Szalamander
felvonulás
sorakozója
19.00-21.00 Szalamander felvonulás
21.00-24.00 Kultúrműsor - Nagysátor - régi
sportpálya

Csütörtök, szeptember 8.
08.00-13.00 Regisztráció
10.00-13.00
Konferencia
Európai
montanisztikai örökség
14.00-18.00
Kirándulások
(Selmeci
Geopark,
Hodrusbány-Mindenszentek
bánya, Bányász múzeum, Libetbánya,
Újbánya)
19.00-22.00 Szalamander Szakestély
Péntek, szeptember 9.
08.00-15.00 Regisztráció
09.00-12.00 Exkurziók (Selmeci Geopark,
Hodrusbány-Mindenszentek
bánya,
Bányász múzeum, geoclub Sobov)

Szombat, szeptember 10.
8.00-10.00 Regisztráció
09.00-10.00 Delegációk
polgármesternél
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fogadása

a

10.00-12.00 Kultúrműsor
Nagysátor - régi sportpálya

10.00-11.00 felvonulás sorakozója
11.00-12.00 Felvonulás
12.00-13.00
Program
a
sátorban,
köszöntők, kitüntetések stb.
13.00-14.00 Közös ebéd
14.00-20.00 kultúrműsor a résztvevő
országokból
22.00 Tűzijáték, a találkozó befejezése

és

ebéd

-

A Szent Borbála Akadémiai Kör és az
OMBKE közös szervezésében szombat
reggel egy többnyelvű ökomenikus
istentisztelet tartanánk a Szent Katalin
templomban. A javaslat előterjesztésre
került, amint bekerül a hivatalos
programba,
azonnal
tájékoztatjuk
tagtársainkat.

Vasárnap szeptember 11.
09.00- Bányász reggeli - Nagysátor - régi
sportpálya
10.00- Kirándulás – Geopark tanösvény,
Terézia tellér, gulyás a Klinger bányatónál

Jó szerencsét!
Werner Norbert

Megjelent a BKL Bányászat
Tisztelt Tagtársak!
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy
megjelent a BKL Bányászat 2021/I-II.
összevont, megújult száma.
A Honlapon hamarosan olvasható a
digitális változat és a postázás is augusztus
első felében várható.
Jó szerencsét!
Vígh Tamás
felelős szerkesztő
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In Memoriam Aranyos István
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Az Öntödei Múzeum is sokat köszönhet Ráday Mihálynak
Bizonyára az OMBKE tagsága is
értesült róla, hogy elhunyt Ráday Mihály,
filmoperatőr,
televíziós
rendező,
művészettörténész, szerkesztő, városvédő.
79 évet élt.
Népszerű filmek operatőre volt,
mint a Keménykalap és krumpliorr, neve
leginkább az 1979-ben indított, 30 éven át
futó televíziós műsor, az Unokáink sem
fogják látni c. városvédő műsorával vált
közismertté. Egyik alapítója és haláláig
aktív harcosa volt a műemlékek, és
általában az épített örökség védelméért
tevékenykedő
Budapesti
Városvédő
Egyesületnek.
Ő volt az a parlamenti képviselő, aki
1994 nyarán felszólalt a Parlamentben,
tiltakozva, hogy a REORG Rt. kezelésében
lévő, ipari műemléki besorolású egykori
Ganz-törzsgyári
öntödében
működő
Öntödei Múzeum, a Miskolc-felsőhámori
Kohászati Múzeum, valamint az ország első
ipari műemléke, az újmassai faszenes
nagyolvasztó nem lehet eladó, annak
működtetése az állam feladata. Így kerültek
ezek a szakmúzeumok a kultúrtárcához, s
lettek az Országos Műszaki Múzeum
tagintézményei.
A későbbiekben is segítette a
munkánkat. Értékelte, hogy kiállításainkon
teret kaptak a városaink épületeit, utcáit
„felöltöztető”
öntöttvas
utcabútorok,
kandeláberek, erkélyrácsok, lépcsőházi
korlátok, s a kovácsoltvas-művesség
mestereit összefogó Kovácsmíves céh
rendezvényeinek is helyet adtunk (1. kép)
Egyik emblematikus műtárgyunk az
ő segítségével került a múzeumba. 1997ben a Millenáris építésénél az egykori Ganz
Villamossági Gyár tanonciskoláját a Ganz
Ansaldo lebonttatta, s az emeletre történő
feljárásra szolgáló lépcső eldőlt, sok eleme
összetört.
A
tönkrement
elemeket
öntödéink nagy odafigyeléssel pótolták, s a
Kandeláber Rt. segítségével felállítottuk az
épület ÉNY-i sarkában. Sikerült egy olyan
galériát is csatlakoztatni hozzá, ahol a

korlátrácsok a 19. században épült
lépcsőházakból származó minták alapján
készültek. Többször ő nyitott meg
kiállításokat nálunk, pl. az Öntöttvas
csipkecsodák c. kiállítást Pusztai László
művészettörténésszel együtt.

1. kép. Budapesti öntöttvas kandeláberek

2. kép. A Ganz Ansaldo területén lebontott
csigalépcső új szerepet kapott
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2012 elején, amikor már az MMKM
gyűjteményeként be(le)sorolt Öntödei
Múzeum négy munkatársa búcsúzott az
évek hosszú során jó kapcsolatot kialakító,
együtt dolgozó szakmai segítőktől,

múzeumi barátoktól, Ráday Mihály biztatta
az ottmaradókat és a támogatókat a
múzeumban összegyűjtött tárgyi és szellemi
értékek megőrzésére (3. kép).

3. kép. Ráday Mihály beszél az ÖM munkatársainak búcsúztatóján, 2012. márciusában

Jelentős tevékenysége volt az is,
hogy 1988-tól kezdve Katona Tamás
történésszel együtt évente megemlékeztek a
televízióban az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc március 15-i ünnepén a
hősökről, az eseményekről; és október 6-án
a mártírokról, száműzöttekről, közöttük sok
bányász, kohász kötődésű emberről. Ebből
született 2013-ban és 2016-ban két
könyvük, melyekben bő képanyaggal
kísérve leírják kutatásaikat és a határainkon
túli, sőt más kontinenseken is felderített
emlékhelyeinket.
Kiemelkedő
értékvédő
és
értékteremtő munkájáért Ráday Mihályt
1996-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2005-

ben a Táncsics Mihály-díjat, 2009-ben
pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét kapta meg, nemrég pedig
Budapest díszpolgári címét vehette át.
2020-ban jelent meg a kétkötetes,
több mint 700 oldalas, utolsó nagy munkája
Házak nyilvános titkai címmel. Ebben
megszámlálhatatlan fotóval illusztrált 130
épület történetét meséli el, nem csak
fővárosiakét,
hanem
sok-sok
más
helységben
fellelhető
védelemre,
megőrzésre érdemes emlékünkét is.
Ajánlom szíves figyelmükbe.

Lengyelné Kiss Katalin

6

2. Harangtörténeti konferencia
2021. július 23., Szegedi Dóm Látogatóközpont

A XVI. Nándorfehérvári Emléknapok
nyitórendezvényét, a nándorfehérvári
diadal 565. évfordulója emlékére rendezett
konferenciát a dóm alagsorában kialakított
látógatóközpont egyháztörténeti kiállításon
keresztül
megközelíthető
konferenciatermében rendezték.

szakosztályunk tagjának, egri, és dr. Poór
Péter szegedi harangkutatónak a munkáját.
A konferencia programja az
OMBKE Hírlevél 2021/26. számában
(2021.07.02.). közöltek szerint zajlott
három szekcióban tíz előadással. Az első
szekcióban dr. Visy Zsolt, a Pécsi
Tudományegyetem Régészeti Tanszékének
prof. emeritusa elnökölt. A második és
harmadik szekció elnöke Lengyelné Kiss
Katalin nyug. múzeumigazgató és dr.
Horváth Gábor tanszékvezető főiskolai
tanár, Gál Ferenc Egyetem, Egyháztörténet
Tanszék, volt. „Egy kép, egy történet
címmel”
Kapui
Gyula
villamos
üzemmérnöknek, a taksonyi Bimm-Bamm
Csoport tagjának a templomtornyokban
tapasztalt harangmozgatási barkácsolások
humoros eseteit bemutató történeteit is
meghallgathattuk.
A konferencia kísérő programjában
a Fogadalmi templom karzatán a templom
orgonáját mutatta be és szólaltatta meg
Nagy Péter orgonaművész, a templom
kántora, majd a vállalkozó szellemű
résztvevők 270 lépcsőfok megmászása után
a
templom
városfelőli
tornyának
harangjaival
közelről
is
megismerkedhettek. Itt dr. Pór Péter, míg a
templom és tornyainak építéstörténetéről
Kiss Norbert adott tájékoztatást.
A rendezőkön kívül köszönet illeti a
vendéglátókat is a méltó helyszín
biztosításáért és a kifogástalan ellátásért.

Dr. Lengyelné Kiss Katalin megemlékező előadását
tartja Dr. Patay Pál harangkutató történészről. Az
előadást állva hallgatja Kerékgyártó József, a
rendezvény fő szervezője

A több mint hatvan résztvevőt,
melyek fele egyesületünk tagja volt, a
vendéglátók nevében Kiss Norbert
teológus, egyháztörténész, a Szegedi Dóm
Látogatóközpont igazgatóhelyettese, majd
dr. Serfőző Levente oktatási helynök, a
szegedi Gál Ferenc Egyetem Kateketika
Tanszékének
tanszékvezető
főiskolai
docense köszöntötte.
A tanácskozást dr. Hatala Pál, az
OMBKE elnöke nyitotta meg, méltatva az
OMM Öntödei Múzeum 1997 és 2010
között rendezett harangtörténeti ankétjainak
folytatását, egyben megköszönve a
szervezésben
oroszlánrészt
vállaló
Kerékgyártó József Károlynak, Öntészeti

Dr. Lengyel Károly
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A Magyar Mérnöki Kamara tisztújító küldöttgyűlése
amiért szomorú vagyok
Az elnökségbe 12-, a felügyelőbizottságba
5-, az etikai-felügyelő bizottságba 9 tagot
választottak.

A Magyar Mérnöki Kamara (MKK) 2021.
július 2-án a budapesti Lurdy Házban
tartotta három fordulóban a tisztújító
közgyűlését.

S miért vagyok szomorú:
Minden megválasztott építő-, építész-,
gépész-, vegyész-, tájgazdálkodási-, agrár-,
villamosmérnök és hívatásunk/szakmánk a
műszaki
földtudomány
egyetlen
képviselője sem került be egyetlen
testületbe se.

Az MKK elnöke négy évre: Wagner
Ernő, aki 1986-ban vette á építőmérnöki
oklevelét,
majd
számos
BME
Mérnöktovábbképző Intézet képzésen vett
részt. 2008 – 2009 között elvégezte a
kamara statikusi mesteriskoláját, 20112012–ben a Kürt Akadémia üzleti
gondolkodó iskoláját.

Dr. Horn János

Energetikai hírek
Sikeres az árampiac - összekapcsolási
projekt
Összekapcsolódtak a kelet – közép európai
országok
alkotta
4M
MC
régió
(Csehország, Szlovákia, Magyarország,
Románia) és a nyugat–európai országokat
lefedő MRC régió árampiacai. Az Interim
Coupling projekt sikeres zárása még
kedvezőbb feltételeket teremt a másnapi
villamosenergia- kereskedelemben részt
vevő piaci szereplők számára, illetve növeli
a térség villamosenergia-rendszereinek
rugalmasságát.

olyan speciális ismereteket, amelyek
nélkülözhetetlenek
a
nukleáris
környezetben - például egy atomerőmű
vagy atomenergiát hasznosító egyéb
berendezés közvetlen környezetében –
megvalósuló beruházások tervezéséhez.
Részletek:
http://mernokvagyok.hu/humesteriskola
Letették a Kalocsa–Paks Duna–híd
alapkövét
Az 512. sz. főút 7-es km szelvénye után a
Duna felett egy új, 2x1 sávos, a kétoldali
hullámtéri résszel együtt összesen 946,2
méter hosszúságú, 10 támaszú híd épül. Az
alapkő letételénél többek között megjelent
Süli János tárca-nélküli miniszter is.
Híd a tervek szerint 2024 nyarára készül el,
és ez a híd lesz a Duna magyarországi
szakaszán a 20. híd

Új tanúsítás: tervezés nukleáris
létesítmények környezetében
A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége
jóváhagyta, hogy az Energetikai Tagozat
„Tervezés
nukleáris
létesítmények
környezetében” új tanúsítást adhasson ki. A
terv szerint ősszel indul az újabb
mesteriskola. A tananyag a nem nukleáris
alapképzettségű mérnökök számára nyújt

Dr. Horn János
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Miskolci Egyetem Hírei

Diploma átadási ünnepség a Miskolci Egyetemen
Anyagmérnöki mester szakon: 17 fő (az
ünnepségen 3 fő vette át az oklevelet, ebből
kitüntetéses oklevelet 1 fő),
Kohómérnöki mesterszakon: 5 fő (az
ünnepségen 1 fő vette át az oklevelet),
Anyagmérnöki alapszakon: 8 fő.

2021. július 8-án Nyilvános Ünnepi
Szenátusi Ülésen került sor a Miskolci
Egyetemen a Műszaki Földtudományi
Karon, a Műszaki Anyagtudományi Karon
és a Gépészmérnöki és Informatikai Karon
végtett hallgatók diplomaátadó átadási
ünnepségre.
Az idei évi ünnepség rendhagyó volt,
ugyanis Prof. Dr. Horváth Zita rektor
kizárólag két meghívottat, Dr. Alaszkai
Zoltánt
a
B.A.Z.
Megye
kormánymegbízottját és Badány Lajost
Miskolc
Megyei
Jogú
Város
alpolgármesterét köszöntötte.
A végzős hallgatók nevében a fogadalom
szövegét Pataki Flóra gépészmérnöki
mesterszakon végzett hallgató olvasta fel.
Ezt követően az oklevelek átadására került
sor.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar
előterjesztését Dr. Siménfalvi Zoltán dékán
úr terjesztette elő. A karon 224 fő szerzett
oklevelet, az ünnepségen 73 fő vette át
oklevelét.
Alapszakon: 50 fő,
Mesterszakon: 17 fő,
Szakirányú továbbképzésen: 6 fő.
Ezt követően az ünnepségen Dr. Alakszai
Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
kormánymegbízottja, a végzős hallgatók
nevében Pecsmány Dániel okleveles
anyagmérnök, Dr. Mucsi Gábor professzor
úr, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
tartott ünnepi beszédet.

A
Műszaki
Földtudományi
Kar
előterjesztését Dr. Mucsi Gábor dékán úr
tette meg.
Alapszakon oklevelet vett át: 20 fő,
Mesterszakon kitüntetéses oklevelet vett át:
2 fő,
Mesterszakon oklevelet vett át: 23 fő,
Ö s s z e s e n: 45 fő

Az ünnepségen habilitációs oklevelek, Ph.D
oklevelek, Gábor Dénes Diplomamunka
Pályázat
nyertesinek
díjátadása
és
Becsületdiploma átadására került sor.
Két alkalommal Hutényi Laura a
Bölcsésztudományi Kar hallgatója és
Pecsmány Péter a Műszaki Földtudományi
Kar tudományos segédmunkatársa adott
színvonalas műsort.

A Műszaki Anyagtudományi Kar
előterjesztését
Dr.
Baumli
Péter
dékánhelyettes úr tette meg.
Anyagmérnök Karon sikeres vizsgát tett: 30
fő,

Dr. Horn János, 2021. július 21.
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Beszámoló a Múzeumok Éjszakájáról
Június végén került megrendezésre a
Múzeumok
Éjszakája
rendezvény.
Információkat kértünk be múzeumainktól a
rendezvényekről.
Mellékelem
a
beszámolókat.

Tatabánya
A központi tematikához kapcsolódva idén:
fordulópontok a skanzenben! Tatabánya és
a helyi bányászat történetében több
fordulópont is volt - technikailag, az
életmód
tekintetében,
történelmileg,
társadalmilag. A Múzeumok Éjszakáján
ezeket
jártuk
körbe
muzeológusi
tárlatvezetéssel a Bányászati és Ipari
Skanzen kiállításaiban.

Massa Múzeum
Életre kelt újra a Massa Múzeum szabadtéri
területe 2021. június 26-án a Múzeum
Éjszakája
rendezvényen.
Számtalan
érdekesség várta idén látogatóinkat a
Fazola-kohónál.
Örömünkre
nagy
látogatottságnak örvendett programunk.
Többek között kovács mesterségbemutató
és kovács kézműves foglalkozás, s még
megannyi
érdekesség
bemutató,
gyermekfoglalkozások, múzeumpedagógia,
tárlatvezetések,
fotókiállítás,
hengerlésibemutató várta látogatóinka a
Massa Múzeumnál.

Oroszlány
Mi is csatlakoztunk a több száz résztvevőt
számláló
országos
programhoz.
A
Múzeumok Éjszakája nálunk 18 órakor
kezdődött és éjfélkor ért véget. Már
napokkal az esemény előtt készültünk, hogy
minél különlegesebb legyen az este.
Különféle módon világítottuk ki a
múzeumot, hogy az éjszaka varázsában
lehessen körbejárni és megismerni a
múltidéző tárlatot. Az este folyamán közel
150 érdeklődő látogatott el hozzánk és vette
igénybe az ingyenes tárlatvezetést, valamint
utazott a kivilágított kismozdonnyal.
Persze, a fényárban úszó aknatorony is
csodálatos látványt nyújtott. A múzeum
területén apró feladványokat rejtettünk el,
melyek megfejtésével kis emléktárgyat
lehetett hazavinni. A látogatók szorgosan
kutattak
a
sötétben
zseblámpájuk
segítségével.

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
A Múzeumok Éjszakáján 2021-ben 163 fő
vett részt a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum által szervezett programokon.
Kínálatunk között szerepelt tárlatvezetés,
gyermekprogramok,
előadás
és
csillagászati távcsöves bemutató is. A
rendezvény
keretében
egyedi
tárlatvezetéssel a látogatók az eddig zárva
tartott mérő autókat is megtekinthették. Az
állandó kiállítás mellett Vollein Ferenc
időszakos festménykiállítása gazdagította a
tárlatot. A gyerekeket a múzeum
társasjátékkal és egy különleges feladvány
sorozat megoldásával várta. A rejtvény
során információkat kaptak többek között a
múzeumról, illetve fejtörőket is oldottak
meg. Minden látogatót belépéskor retro
képeslappal ajándékoztunk meg, illetve aki
a „rejtély a múzeumban” programon részt
vett, ajándékkal jutalmaztuk. Az estét egy
előadás, a Naprendszerünk helye a
Tejútrendszerben, és egy távcsöves
bemutató zárta.

MNM Rákóczi Múzeuma
2021-ben
a
Múzeumok
Éjszakája
rendezvénysorozat
megszervezése,
a
járványügyi helyzet és a járványügyi
rendelkezések értelmében, kétséges volt.
Az esemény szerencsére mégis meg tudott
valósulni.
A kiszámíthatatlan látogatószám okán
ezévben valamivel kevesebb, de mégis az
elmúlt években már megszokott, magas
színvonalú programokkal készültünk. A
programok között volt kulturális élményt
biztosító koncert a kolozsvári Flauto Dolce
együttes előadásában, mely 17-18. századi
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zenével és énekkel töltötte meg a Rákóczivár belső udvarát, volt múzeumpedagógiai
foglalkozás
Lorántffy
Zsuzsanna
Sütőházában (felnőtt és gyermek egyaránt
elkészíthette saját kalácskáját, többféle
ízben, amik helyben, a nagy kemencében
kisütésre is kerültek), a belső udvaron volt
kialakított játszósarok is, ahol szintén
múzeumpedagógia
céllal
tudtak
a
gyermekek időt tölteni, a koncert hallgatása
közben is.
Három kiállítást tartottunk nyitva a
látogatók előtt: (i) az egy hete megnyitott,

közel 300 darabból álló, másolati
fegyvergyűjteményt, ahol az érdeklődők
felpróbálhatták a külön erre a célra
kihelyezett öltözékeket, sisakokat, pajzsot
és fotózkodhattak a szelfi-sarokban, (ii) I.
Rákóczi György Ágyúöntő műhelyét és (iii)
az ötszintes Vörös-tornyot, ahol egy
meglepetés programmal is készültünk:
szakmai tárlatvezetéssel indult egy csoport
21 órakor.
Mednyánszky Miklós

Széndioxid tárolási projekt Skóciában
Egyesült Királyságban a széndioxid (CO2)
begyűjtését és földalatti tárolását a Storrega,
a Shell és a Harbour Energy társaságok
indították el és most csatlakozott hozzájuk
az ExxonMobil is. Az „Arcon project”
néven futó széndioxid begyűjtési és
földalatti tárolási projektet Skóciában,
illetve az Északi-tengeren valósítják meg.
Skóciában, Aberdeen megyében az Északitenger partjától 1,6 km-re és Peterhead
kikötővárostól 5 km-re északnyugatra lévő,
1978
óta
működő
St
Fergus
földgázfeldolgozó - jelenleg 60 millió m3
északi-tengeri földgázt dolgoz fel naponta a széndioxid begyűjtés központja. Ide
szállítják szárazföldi és tengeri úton a
széndioxidot, itt készítik elő a földalatti
tárolásra és továbbítják a Peterhead
kikötőből induló távvezeték indító
állomására. A „Goldeneye” (Aranyszem)
elnevezésű, 2,5 km-re a tengerszínt alatt, a
tengerfenéken elhelyezkedő távvezetéken
juttatják el a széndioxidot a megközelítően
100 km-re lévő földalatti gáztárolóba. A
földalatti gáztároló nagy kiterjedésű és jó
áteresztőképességű homokkő összlet. 2030ig 5-6 millió tonna széndioxidot terveznek
benyomni
évente.
A
folyamatos
fejlesztések eredményeképp 2030 utánra

tervezik elérni a 20 millió tonna/év
betárolást.

Széndioxid begyűjtési és tárolási helyszín

OE Offshore Engineer, July 16, 2021
id. Ősz Árpád
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Aranyáram és társai
német energia mese fogyasztóknak
Majd fölpattant hangosan tűnődve a sok
elágazásból melyiket válassza?
Megszólalt mellette a sasmadár, melyet
útközben menekített le egy villamos oszlop
madár terelőjéről:
- Sose gondolkozz ezen, menj bátran
haza amerre jöttél! A villamos távvezeték
mutatja az egyetlen helyes utat, hiszen azok
az áramok, amiket felolvastál szintén ezen
az egy úton mennek hozzátok!
- Hát ha együtt mennek, akkor otthon ki
választja ki nekünk az arany áramot amiért
fizetünk? Kérdezte a kisfiú.
- Ti magatok. Mert elhittétek, hogy azt
vesztek. Nem annyira aranyat, mint a
vezetéken szállított villamos áramot
kapjátok, de ARANY árában. Mondta a
sasmadár és meggyógyult szárnyain tova
libbent.

Volt egyszer hol nem volt (bár már ne is
lenne) egy Energiewende Németországban.
Pénzügyileg olyan jól teljesített kiagyalói
számára, hogy az Unió többi országának is
jó szívvel ajánlották. Mígnem a brüsszeli
atyakirályság bölcsei minden talpalatnyi
uniós földön kötelezővé nem tették... Azzal
az indokkal tették ezt, hogy az ősi ellenség
(aki mellesleg az élő szervezeteket életben
tartja) a széndioxid ellen „tiszta, zöld”
villamos
árammal
lehet
legeredményesebben küzdeni!
Nosza akadtak is követők százan! A
villamos energia kereskedelemben új
termékek születtek. Felütötte fejét az okos
áram, zöld áram, ökoáram, napáram,
széláram, az árammix és hasonlók után a
„természeti aranyáram” is.
A vásárlók eleinte örömmel és
lelkesedéssel fizettek egyre és egyre többet
a kiválasztott áram típusért.
Addig-addig drágult a villany, mígnem
a Szegény Ember legkisebbik fia elindult
Áramországba megkeresni hol teszik bele
az áramba ezt a sok drága szépséget, melyet
hosszasan sorolnak a villanyszámlán. Mentmendegélt, kezében a számlával a villamos
távvezeték mentén, mert azt gondolta,
annak végén csak kell lennie valaminek,
ami ezt a sokféle jót beletölti.
Egyszercsak fáradtan megállt egy
transzformátor kertnél, ahol a távvezeték
sokfelé ágazott. No most megpihenek,
gondolta s leült újraolvasni a több oldalas
számlát.

A fiú fáradtan ballagott, de felélénkült
mikor haza ért. Édesanyja fát rakott a
családi tűzhelybe, melyen éppen puliszkát
főzött. Édesapja gyertyaláng mellett a
telefonkönyvet
böngészte.
Testvérei
erejüket megfeszítve tolták a garázsba
egymás után villamos autóikat, melyekkel
nem tudtak munkába indulni. Már napok
óta áramszünet volt...
(További
valóság
élmények
www.energiaakademia.lapunk.hu
honlapon)
Elmesélte: Livo László
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A diákélet emlékőrzői – Valétaelnöki szalag
A ballagás ceremóniája napjainkra széles
körben
elterjedt
az
oktatási
intézményekben, ugyanakkor kevesen
tudják, hogy e szokás valójában
Selmecbányáról származik. Az írásos
emlékek szerint az első selmeci valétára
1830-ban került sor1, ugyanakkor azt nem
tudjuk pontosan, hogy mikor alakultak ki az
Alma Matert és a neki otthont adó ódon
bányavárost
elhagyni
készülő
mérnökjelöltek valétálásához köthető
formális (valétaelnöki- és valétaszalagok,
valétaívek2, valétatablók3 etc.) és tartalmi
(valétáns nóták 4, valétamenet 5; 6; 7; 8,
valétavacsora 9, valétaszakest 10, valétabál
11 etc.) elemek, amelyek főbb vonásaikban
12; 13; 14; 15; 16 a XVIII. század közepére már
jól megfeleltethetők a mai fogalmaink
szerinti valétának.
A búcsúzás rituáléjának számos
fontos szimbóluma van, ezek közül talán a
valétaszalag ismert a legszélesebb körben, 17
amit a selmeci idők óta mindmáig büszkén
viselnek a valétánsok, de emellett fontos

szót ejteni a valétaelnöki szalagról is. A
valétaelnököt évfolyama választja a
valétánsok képviseletére,
megtisztelő
státuszának egyik kifejezője elnöki
szalagja, amelyet bal vállán átvetve visel.
Nem tudjuk pontosan, hogy melyik évtől
kezdődően hirdetik ezek a szalagok a
„primus inter pares” [ejtsd: prímusz inter
párész, első az egyenlők között] személyét.
Az 1874-es évfolyamról készült – a
napjainkig ismert valétánsokról készített
csoportképek sorában az egyik első – fotó
középen helyet foglaló akadémista szalagja
szélesebb, mint évfolyamtársaié, ami
egyfajta megkülönböztetett szerepre utal,
sőt a portrén (jobb oldal) már a hímzés is
látható e trikolor szalag elején, ami a
későbbi elnöki szalagok mindegyikén
megfigyelhető. Valószínűsíthető, hogy ezek
a szalagok jelentették az átmenetet a
korábbi „Burschenschaft szalagok” és a
későbbi elnöki szalagok között.

Szilas A. Pál, 1985: Az egyetemi ifjúság haladó
hagyományai, szokásai, szervezetei. In: Vivat Academia… Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az
Országos Erdészeti Egyesület emlékkönyve a bányászati,
kohászati és erdészeti felsőoktatás 250. évfordulójára.
Budapest, pp. 231–270.
2 Bende Attila, 2021. A diákélet emlékőrzői – Valétaívek. In:
OMBKE hírlevél 2021/28. 13–16. (2021.07.16.)
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hi
rlevel_2021_28.pdf Letöltve: 2021.07.17.
3 Bende Attila, 2021: A diákélet emlékőrzői. In: Bende, A.
(szerk.) A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia és
jogutód intézményeinek valétatablói 1874–1962-ig (in press).
4 A selmeci valétáns nóták eredetének elemzését lásd
Szemerey Tamás, 1985: „A mi nótáink” története, Miskolc,
c. összeállításában.
5 Tolnai Világlapja, 12. (1912) 31. sz. 1829. (július 28.).
6 Ficz-Molnár Péter, 2021: A selmeci valétálás és diákélet
emlékezete a két világháború között: rejtőzködő kincsek 3.
In: OMBKE hírlevél 2021/4. 5–6. (2021.01.29.)
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hi
rlevel_2021_4docx.pdf
Letöltés ideje: 2021.07.12.
7 Selmecbányai Híradó, 1897, 22. sz. 3. (június 1.)
8 Prágai Magyar Hírlap, 1934, 13. 159. sz. 8. (július 15.)
9 Ifj. Sarkady Sándor – Bende Attila, 2021: A szakestélyek
története, Korsó és Szalagavató Szakestély. In: Bende, A.
(szerk.)
A

M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia és jogutód
intézményeinek valétatablói 1874–1962-ig (in press)
10 Roth Gyula, 1927: A selmeci diákéletről. In: Új idők 33(1–
26): 597–600.
11 Magyar Jövő, 1943. 54 sz. 6. (március 7)
12 Ráczné Schneider Ildikó, 2008: Diákélet. Erdészeti
Felsőoktatás 200 éve I. Sopron, pp. 185–208.
13 Ficz-Molnár Péter, 2021: A selmeci valétálás és diákélet
emlékezete a két világháború között: rejtőzködő kincsek 1.
In: OMBKE hírlevél 2021/2. 11–12. (2021.01.15.)
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/H
irlevel_2021_2.pdf Letöltés ideje: 2021.07.12.
14 Ficz-Molnár Péter, 2021: A selmeci valétálás és diákélet
emlékezete a két világháború között: rejtőzködő kincsek 4.
In: OMBKE hírlevél 2021/8. (2021. 02. 26.)
ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_8
.pdf Letöltés ideje: 2021.07.12.
15 Ficz-Molnár Péter, 2021: A selmeci valétálás és diákélet
emlékezete a két világháború között: rejtőzködő kincsek 5.
In: OMBKE hírlevél 21. 14 –16. (2021/21. 2021.05.28.)
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hi
rlevel_2021_21.pdf Letöltés ideje: 2021.07.12.
16 Ifj. Sarkady Sándor, 2021: Valete – valétálás – ballagás. In:
Bende, A. (szerk.) A M. Kir. Bányászati és Erdészeti
Akadémia és jogutód intézményeinek valétatablói 1874–
1962-ig (in press).
17 Bende Attila, 2021: Diákéveink emlékőrzője a valétaszalag.
In: Erdészeti Lapok 156(6): 237–238.
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1.ábra: Valétánsokat ábrázoló csoportkép 1874-ből és közülük két akadémistáról készült portré
(A Miskolci Egyetem Levéltárának archívumából Soós Norbert közvetítésével, Slovenksé Bánské Múzeum,
Banská Štiavnica archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével)

Tablóportrén az 1893/94-es évben
jelenik meg először a valétaelnöki szalag, a
soproni
Erdészeti
Múzeum
gyűjteményében pedig 1896-os dátum
szerepel a legrégebbről ránk maradt elnöki
szalagon,
azonban
e
hagyomány
kialakulása
–
hasonlóan
a
valétaszalagokhoz – bizonyára korábbra,
feltételezhetően az 1800-as évek közepére
tehető.
A
máig
ismert
valétáns
csoportképek közül az 1897/98-as évfolyam
tablójának közepén látható csoportképen
figyelhetjük meg először az elnöki szalagot.
Némiképp árnyalja a képet, hogy az első
valétaszalagok még nem karszalagok
voltak, hanem vállon átvethető formájában
készültek18; 19, továbbá fontos megemlíteni
azt a tényt is, hogy az 1890-es évektől
státuszánál fogva nem csak a valétaelnök,
hanem különböző ifjúsági szervezetek –
úgymint az Ifjúsági Kör és a vidéki körök –
tisztségviselői is vállon átvetett szalaggal
szerepelnek portréikon, így a csoportképek
vizsgálata során nem minden esetben
vagyunk egyszerű helyzetben.

2. ábra: 1896-os elnöki szalag
(Erdészeti Múzeum gyűjtemény,
fotó Dr. Sági Éva és Dr. Bende Attila)

Lovik Károly, 1904: A leányvári boszorkány.
Budapest. pp. 60–63.

Roth Gyula, 1927: A selmeci diákéletről. Új idők.
33.(1-26): 597–600.

18

19
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Ebben az esetben a jó minőségű
fotókon látható hímzések motívumai
segíthetnek e kérdés tisztázásában.

A ránk maradt páratlan tablógaléria
portréinak vizsgálata során már könnyebb
helyzetben vagyunk, ugyanis a valétaelnök
portréja szinte kivétel nélkül központi
helyen szerepel és arcmása jellemzően
nagyobb
képméretben
került
a
kompozícióba – általában a tabló közepére
– és a sorszámozás is vele kezdődik, ami
szintén
megkülönböztetett
helyzetét
deklarálja. Az első olyan évfolyamtabló,
ahol egyértelműen azonosítható az
évfolyam
valétaelnökének
portréja
1888/89-ben készült, de elnöki szalagot a
galéria ismert portré-összeállításainak
sorában először csak az 1893/94-es évben
láthatunk.
A szalagok motívumvilága és a
hímzés technikai megoldása nagyon
hasonló
a
felkaron
viselt
valétaszalagokéhoz, így a „Ballag már a vén
diák!”, illetve a szalag készítésének éve,
valamint az Alma Maternek otthont adó
város neve gyakran szerepel e szalagokon.
Középen általában a szaknak megfelelő
szimbólumok – a bányász ék és kalapács,
valamint az erdészcsillag – láthatók,
amelyeket gyakran tölgy- és babérgallyak
koszorúja fog egy egységbe

3. ábra: Klein Béla valétáns erdőakadémikus
hallgató 1896/97-ben, vállon átvethető
valétaszalagján kedvese, Etelka kézjegye
(Erdészeti Múzeum archívum)
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4. ábra: Az 1897/98-as valétáns évfolyam tablója az első tablók egyike, amelyen feltűnik a valétaelnöki szalag
(EM archívum)

Különlegesek az elnöki szalagok
sorában a vancouver-i „Sopron Division
Faculty of Forestry U.B.C.” valétánsainak
szalagjai, ahol mind az öt évfolyam
szalagján – úgy a feliratokban, mint az
ábrázolás motívumvilágában – a SopronVancouver kettősség jut érvényre.

5. ábra: Az 1947-es valétáns évfolyam valétalnöki
szalagja
(EM gyűjtemény)

6. ábra: UBC valétaelnöki szalagok
(EM gyűjtemény)
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A szalagok motívumai – a
valétaszalagokhoz
hasonlóan
–
kezdetekben kézi, majd később gépi
fémszálas- és domborhímzések formájában
kerültek a szalagokra, ezek szép példái a
soproni
Erdészeti
Múzeum
gyűjteményében
megtalálható
finom
igényességgel díszített szalagok.
Jellemzően
névre
szóló,
monogrammal
hímzett
valétaelnöki
szalagok készültek egészen az 1951-es évig,
így minden évfolyam elnökén új szalag
díszlett.

1955-től vált szokássá, hogy a
valétaelnökök neveiket és elnöklésük
időszakának dátumát felhímeztetik a
szalagra, s úgy adják azt tovább a következő
évfolyam
valétaelnökének.
Lenchés
szalagját így hagyományozták egymásra a
valétaelnökök 34 éven keresztül, ami a
selmeci
diákhagyományok
folytonosságának szép szimbóluma. A
szalagot mindaddig viselik az egymást
követő
elnökök,
amíg
a
nevek
felhímzéséhez szükséges hely el nem fogy.
A valétaelnökök 1951-ig szalaggal
vállukon szerepelnek a tablóportréjukon,
azonban a selmeci hagyományok jegyében
történő szalagszentelés és a valétaelnök
személyét megkülönböztető elnöki szalag
sem tartozott a szocialista eszményképet
építő megnyilatkozások közé. Ennek
ellenére az 1955-ös évre a tablóportrék
tanúsága szerint ismét visszatérnek a
búcsúzás korábban oly’ büszkén viselt
szimbólumai,
a
valétaelnökiés
valétaszalagok.
Wisnovszky
Károly
valétaelnököt követően (1951-es valétáns
évfolyam) 1955-ben, Lenchés Endre
taplóportréján és a valétamenetben már
szalagot visel, tehát e szalagok jelentősége
nem kevesebb, minthogy tradícióink
formális elemei közül – a selmeci
diákhagyományokra vetülő legsötétebb
időszakot követően – először ezeket sikerült
visszacsempésznie a főiskolásoknak, s
azóta is büszkén hirdetik e szalagok az
évfolyam
megtisztelő
bizalmát
és
megbecsülését.

7. ábra: Ignéczy Sándor kmh. valétaelnöki portréja
(1949) (Soproni Múzeum archívum)
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8. ábra: Az 1955-ös soproni valétamenet Lenchés Endre emh. vezetésével, valamint az elnöki szalag az elnökök
névsorának (Lenchés Endre, Bozó János, Illyés (Bence) Benjamin, Rácz József, Joó Bálint…) részletével
(Valétamenet: Mendly Lajos archívumából Dr. Ifj. Sarkady Sándor közvetítésével,
valétaszalag: EM gyűjtemény, fotó Dr. Sági Éva és Dr. Bende Attila)

Dr. Bende Attila
okl. erdőmérnök
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A selmeci Burschenschaft életébe zászlószöget ütött magyaros
táncvigadalom
A selmeci akadémia ifjúsági életének
természetes magyarosodása és tudatos
magyarosítása – mindenekelőtt a magyar
nyelv vagy a nemzeti színek szándékolt
használata – az 1870-es években kapott
nagy lendületet. Az akadémián az oktatás
nyelve a német helyett – a rövid életű 1848as rendelkezés után20 – újra magyarrá vált a
kiegyezést követően. Ezzel párhuzamosan
egyre erőteljesebben jelentkezett a német

nyelv magyarral való felváltása a
szaknyelvben21 vagy az ifjúság „társas
körében”. Ez utóbbi keretében a
hagyományos német nyelvű és jellegű
Burschenschaft-tal,22 mint Általános (vagy
Schacht) Társasággal (1. kép) szemben
1871-ben megalakult a magyarosítást célzó
Akadémiai Olvasókör, ami az ifjúsági élet
addigi egységében óhatatlanul jelentős
törést okozott.23

1. kép: A Burschenscahft városon kívüli helyisége, a Schacht kocsma (1870 k., Zivuska J.: i. m. 69.)

A szakadék tovább mélyült 1875-ben,
amikor – a halottak napi hagyományos
ifjúsági gyászünnepen az elhunyt és

Selmecen
eltemetett
akadémistákra
emlékezve Roth Ferenc (1882-ben Veres,
majd 1883-tól Vörös24 Ferenc: a

20

23

Közlöny (hivatalos lap), 1. (1848) 86. sz. 1. (szept. 3.)
Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár. Selmecbánya, 1879.
Ez a társaság a városon kívüli, Selmecről kifelé haladva a Szélaknai
kaputól jobbra felfelé volt Schacht kocsmában és a városon belüli „Kafeehaus zur
goldenen grubenlicht”, magyarul Aranybányamécs kávéházban székelt. Ez utóbbit az
üzemeltető Steltz Flórián után Flóris kocsmának is hívtak, mely a szentháromságtéri
Szitnyai-házban volt.

Zivuska Jenő: A Selmeczi M. Kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör
milleniumi emlékirata 1763-1896. Debrecen, 1896. 11.; Vörös Tihamér: Ifjúsági élet.
In. Selmeczbányaiak emlékkönyve. Budapest, 1937. 83. Vörös Ferenc fia volt Vörös
Tihamér, aki 1882. február 13-án született Selmecen az akkori III/89. számú házban,
vagyis Vörös Ferenc aljegyző és családja a mára nagyon romossá vált Óposta
épületében lakott, ami a mostani Akademická utcában, a parkolóval szemben van.
24
Selmecz, 1. (1876) 20. sz. 80. (máj. 16.); Selmeczbányai Híradó, 1.
(1882) 1. sz. 2. (jan. 1.), 2. sz. (1883) 3. sz. 3. (jan. 21.)

21
22

19

meghalt a szintén jogász ősapám, Fritz Pál
Károly, aki 1859-ben egy városi küldöttség
tagjaként
hozzájárult
az
akadémia
Selmecen maradásához. 25 No de visszatérve
az ifjúság belső harca lezárásához, 1879.
április-májusában a magyar és az általános
társaságok
egyesülésével,
valamint
zászlószentelési ünnepséggel, továbbá
Demárcsek Béla elnökségével és Sóltz
Gyula akadémiai aligazgató felesége,
Heincz Emma (1841, Selmecbánya – 1933,
Selmecbánya,
oldalági
rokonom)
zászlóanyaságával
megalakult
az
Akadémiai Ifjúsági Kör (2. kép). A selmeci
diákéletben
a
magyaros
szellem
beteljesülését jelentette az 1879/80. évben
létesült – az akkori magyar falut utánzó,
sajátos jellegű – Steingrube nagyközség. 26

továbbiakban így nevezem) Barabás Dániel
sírjánál
mondott,
egyebekben
az
újraegyesülést pártoló beszédét követően,
másnap – november 2-án közel 90
akadémista megalapította Vörös Ferenc
elnökségével a Sembery-ház nagytermében
a Magyar Társaságot. E szerveződés tagjai
az ekkor még nem kizárólagosan akadémiai
használatú főtéri Fritz-házbeli Molnár
kocsmában gyülekeztek, találkoztak. A
Magyar Társaság – Vörös Ferenc (emh.),
Herepey Árpád (bmh.), Staudner (Sobó)
Jenő (kmh.) és br. Feilitzsch Artúr (emh.)
évenkénti elnökségével – négy évig, 1875
és 1879 között működött. Ezalatt, 1877.
február 3-án a Schacht társaság feloszlott,
ezzel
megszűnt
a
Burschenschaft.
Időközben, 1878-ban Selmecen 67 évesen

2. kép: Baloldalon az egyesült akadémiai ifjúsági kör 1879. évi zászlószentelése: a zászlóanya, Sóltz Gyuláné
Heincz Emma körében a képen középen – vélhetően – Demárcsek Béla az egyesült kör új elnöke látható.
Mellette – valószínűleg – br. Feilitzsch Artúr volt magyar és Tavi Gusztáv volt általános társasági elnökök
állnak. A jobboldali képen a zászlóanya – „Egy véletlenül kiejtett szó, urunk lehet; a szót uraljuk, ha magunkban
tartjuk.” – selmeci bejegyzése unokahúga, Händel Valéria emlékalbumába. (1893)

Az (újra)egyesült ifjúsági kör 1879-es
nemzeti színű selyem zászlóján (3. kép) –
mely ma a Soproni Múzeum Központi
Bányászati Múzeumában van – a bányászat
és az erdészet bordó bársony alapon fekvő,
aranyhímzésű címerei mellett a „Tetteitek
zengjék a haza dicső nevét!”, valamint a
„Szerencse fel!” és az „Erdész üdv!” felirat
szerepel. A fehér zászlónyélen 10 cm
távolságú kis aranypajzsokba a zászlóanya

és a zászlóleányok, valamint Péch Antal és
Ocsovszky Vilmos polgármester, továbbá
Seefranz (Tavy) Gusztáv (emh.) és
Hrencsik Kornél köri tisztviselők nevét
vésték.27 E hosszabb, de nem mellőzhető
bevezetés után rátérek a tanulmány
tulajdonképpeni céljára, tárgyára, az 1876os magyar társasági zászlóavatásra és bálra,
mint a magyarosító ifjak küzdelmeik egyik
fontos állomására.

25

27

Selmeczbányai Híradó, 3. (1892) 26. sz. 102. (jún. 26.); Fricz-Molnár
Péter: Selmeci küldöttség az akadémia megmentéséért. OMBKE Hírlevél, 1. (2021) 16.
sz. 19-21.
26
Zivuska J.: i. m. 12-15.; Vörös T.: i. m. 84.; Bartha Dénes: Steingrube
nakkösség. (https://magyarmezogazdasag.hu/2020/02/08/steingrube-nakkosseg,
letöltés: 2021. április 18.)

Zivuska J.: i. m. 12-16.; Vörös T.: i. m. 84.; Ifj. Dr. Sarkady Sándor: A
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948).
Sopron, 2017. 1., 17.

20

3. kép: Az akadémiai ifjúsági kör zászlói (1895 k., Zivuska J.: i. m. 49.), napjainkban a Soproni Múzeum
Központi Bányászati Múzeum őrzi az 1879-es zászlót (Sarkady S.: i. m. 1., 17.).

Az 1879-es akadémiai ifjúsági köri
alapításig a Magyar Társaság életében – a
négyéves működés ellenére is – hosszú és
küzdelmes út vezetett. A magyarosítóknak
lényegében rövid idő alatt és kisebbségből
kellett
teljes
győzelmet
aratniuk.
Kulcskérdésnek tekintették – jelképesen és
valóságosan is – a zászlókérdést. Ezt jól
kifejezte a leobeni bányászhallgatók 1876.
júniusi fogadása körüli szembenállás. A
leobeniek fogadásán a Magyar Társaság
nem vett részt, mert ők azt akarták, hogy
vagy zászló – tehát Schacht zászló – nélkül
vagy zászló esetén nemzeti színűvel
köszöntsék a vendégeket. Ugyanakkor az
Általános Társaságnak nem volt nemzeti
színű zászlója, így a magyar társaságiak

távolmaradtak, ezért csak a schachtisták
fogadták a társakadémiai küldöttséget. 28
E küzdelmek fontos állomása volt az 1876.
május 6-án (szombaton) tartott ünnepélyes
zászlófelavatás és táncvigadalom, ahol „a
létért való küzdelemben minden erejét”
kifejtett magyar társasági akadémikusok (4.
kép, illusztráció) mellett főszerep jutott a
városi hölgyeknek is, hiszen ők a bál
elengedhetetlen szereplői voltak. A
szervezőknek emellett sikerült befolyásos
helyi urak támogatását – és nem
utolsósorban báli „felülfizetéseiket” is –
megszerezni. Nézzük meg, hogy mi is
történt 145 évvel ezelőtt a selmeci „felső
major” – vagyis az egykori városi vigadó 29
– legtágasabb termében!

28

29

Selmecz, 1. (1876) 25. sz. 99-100. (jún. 20.), 26. sz. 103-104. (jún. 27.).
Az akkori újság hasábjain vitatkozott Szőcs Miklós általános és Staudner (Sobó) Jenő
magyar társasági elnök.
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Selmeczbányai Híradó, 19. (1909) 5. sz. 2. (jan. 31.)

4. kép: Selmeci akadémikusokról készült fénykép és a bekeretezett köri címeren 1877-es dátum van. A felvétel
valószínűleg az Óvár előtt készült. (1885 k.)

A kor szemlélője szerint a teremben „földig
érő bársony függöny Apollófejjel a közepén
és mellette azok a nagy virágtartók exotikus
növényekkel telve” látvány pompás
díszítésűnek számított. „A földig érő
függöny előtt színes szőnyeggel bevont
emelvény van, melytől jobbra és balra a
magyar társaság dalárdája foglal helyet,
élen sajátkebeléből választott karmesterével
(Nagy Károllyal). Az emelvény előtt a
zászlóanya: Péch Antalné (sz. Szájbély
Emma) Ő Méltósága gyönyörű bouquet-tel
(virágcsokorral)
kezében.
Mellette
Hrencsik Kornél akadémikus, továbbá
Szikray Irma, Sántha Berta, Litschauer
Tercsi, Pöschl Evelin, Kaldrovics Ilon,
Mihalovics
Aranka,
Schmőr
Ilka
kisasszonyokkal: e kedves ékeivel az
ünnepélynek, kik nemzeti színű csokrokkal
díszített fehérben jelentek meg. A dalárda
mellett az akadémiai tanári kar foglalt
helyet.”
Miután minden és mindenki a helyén volt,
elhangzott a Himnusz, majd Herepey Árpád
elnök (bmh., 1892-ben OMBKE alapító)
„éljenektől kísérve” ünnepi beszédet tartott,
mely kifejezte a Magyar Társaság célját és
küzdelmét a schachtistákkal szemben:
„Dicső az a nemzet, mely a harc tusájában
karddal, a szellem harcában pedig ésszel

tudja kivívni jogát: e védbástyáját a honfiúi
erényeknek. … és törjön bár reá az
ellenséges elem egész erejével, árassza el az
idegen szellem teljes özönével … a kivívott
jogot megtartani is képes. Az ily nemzet
törvényeinek oltalma alatt sűrűn teremnek a
honfiúi erények és nemes érdekek szerint
csoportosulnak, alakulnak társulatokká az
egyesek. Boldog azon nép, mely ily
nemzetet alkot! Boldog azon egyes, mely
ily nemzet tagjának vallhatja magát! E
társaság: a magyar társaság szabad nemzet
derült ege alatt és méltányos lakosság
körében alakult és alig múlt el egy néhány
hó keletkezése óta, máris szerencsés vala
Méltóságodat a zászlóanyai tisztségre
megnyerni, s máris ily szép számú
nagyérdemű közönséget üdvözölhet ez
ünnepélye alkalmával. E körülmény erősen
tanúskodik amellett, hogy e társulatnak a
fennálláshoz joga van. … mielőtt a tett
terére kiléphetnénk, a létért való küzdelem
jut osztályrészünkül és ez nem csekély időt
és erőt vesz igénybe, de azért ne
csüggedjünk!”
Az elnök lelkesítő szavai után következett
az ünnep fénypontja: a Tudománnyal
szolgáld a Hazát! feliratú nemzeti színű
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selyemzászló30 felavatásakor „a zászlóanya
az általa emlékbe adott és Péch Emma, 1876
felírással ellátott aranyszöget Szeressétek a
hazát híven! szavak kíséretében beveri.
Azután az akadémiai igazgató (Pöschl Ede
bányatanácsos31), ki díszöltönyben emelte
az ünnepély fényét Édes hazánk javára és
akadémiánk felvirágzására! jelmondat
kíséretében, éljenzések között ver be egy
szöget. Méltóságos Péch Antal miniszteri
tanácsos úr Mindazok, kik e zászló alá
tartoznak, váljanak díszére e hazának!
szavait hangos éljenzés követte. Az általa
emlékbe adott aranyszög Péch Antal, 1876
feliratot visel. Végül Herepey V. Árpád a
társaság elnöke e szavak közt veri be a
Tisztelendő Bertalan Alajos tanár úr által
emlékbe adott ezüst szöget: Társaságunk
felvirágzásáért és örök életéért!
Nevezett elnök a zajos éljenzés után kezébe
vévén a jó ízléssel kiállított és drága
szalaggal díszített zászlót, köszönetet mond
a zászlóanyának a tanúsított pártfogásért és
társaihoz fordul e szavakkal: Kedves
barátaim és már testvéreim! Ezennel
átadom e háromszínű lobogót: jelvényét oly
sok szépnek, nemesnek! Nevelje bennetek
az első szín a lángoló honszerelmet,
emlékeztessen a második arra, hogy ifjú
kebleteknek folyton nyitva kell állania
ifjúhoz illő örömeknek. Párosítsátok
ezekkel a tudomány szeretetét és joggal
remélhetitek, hogy nem fogtok nyomtalan
letűnni az élet színpadáról, melyen a feledés
oly gyorsan felüti tanyáját és társulatunk is
virulni fog! Higgyük, reméljük ezt és ne
csüggedjünk! Zajos éljenzés és taps követte
e lelkes szavakat és azonnal előlépett a
szavaló (Nagy Károly) és újra hangoztatá:
Ne csüggedjünk! Kibírtuk eddig, hitünk,

reményünk nem fogyott / s most, amidőn
erőnk növekszik, rázzuk le, mely eddig
nyomott! Az alkalmi költemény eme
szavai: Kigúnyoltak: tűrtük. Nevettek: S mi
azt mondtuk: nem csüggedünk! hűen
tüntetik fel azon társulat sorsát, mely még
nevét is csak nagy küzdelmek árán nyerheté
meg és melyről egy akadémiai hallgató elég
kicsinylőleg azt írta egy fővárosi lapba:
hatvankét tanuló akarja a magyar
társaságot.”
A Szózat „leírhatatlan hatású” közös
eléneklése után „újrázott csárdásokkal” és
felülfizetésekkel tarkított táncvigalom (bál)
zárta az ünnepséget. A pénzadományokban
Zsigmondy Vilmos 10 forinttal első helyen
állt, míg 1 (mai értéken 3398) forinttal
Vörös Ferenc zárta a sort, de Ocsovszky
Vilmos polgármester, Farbaky Istvánné
Kürthy Piroska vagy Litschauer Lajos 2-2
forinttal a középmezőnyben volt. A teljes
bevétel 319 forint, míg a kiadás 225 forint
volt. 100 forintra kipótolták a bál tiszta
jövedelmét és a magyar társaság ennek felét
a selmeci kisdedóvó alaptőkéjéhez adta. 32

30

családé volt, de abban eleinte Ferdinánd húga, Scharff Emília (1809-1897) és férje
Heincz Ádám, valamint gyermekeik laktak és ebből eredt az ingatlan Heincz-ház
elnevezése. A Scharff-Heincz házaspár idősebb korukra a bányászati palota telkén
épült villában laktak és az akadémia 1897-ben ezt a telket vette meg a bányászati
palota megépítése céljából az örökösöktől, többek között Heincz Hugótól, Händel
Vilmosné Heincz Viktóriától és Sóltz Gyuláné Heincz Emmától. Fricz-Molnár Péter:
Király Irén családtörténeti visszaemlékezése. Turul 92. (2019) 3. sz. 175-187.;
http://epa.oszk.hu/03600/03610/00040/pdf/EPA03610_turul_2019_4_175187.pdf(letöltés: 2021. április 18.); https://www.virtualna-banskastiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nadklopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2021. április 18.); Bartha
Dénes – Oroszi Sándor: Ha Selmec hív … Balassagyarmat-Budapest, 2009. 93.; FriczMolnár Péter: A selmeci bányászati akadémiai palota „felszentelése”. OMBKE
Hírlevél, 1. (2021) 15. sz. 16. (ápr. 16.)

Az ünnep elején egy (még kevésbé
megmagyarosodott) vendég ugyan a
„Prachtvoll!” (pompás), a bál végén pedig
egy tekintélyes úr – akár ugyanő és talán a
felülfizetésben 5 forinttal második helyen
állt Scharff Ferdinánd/Nándor 33 (oldalági
rokonom) – a „Was in Schemnitz elegantes
ist, ist Alles hier!” (Itt van minden, ami
Selmecen elegáns!) német szavakat mondta,
de kijelentése bármilyen nyelven is igaz
lehetett.
Dr. Fricz-Molnár Péter

Vörös T.: i. m. 84.
Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és
ismertetője. Budapest, 1896. 156., 168.
32
Selmecz, 1. (1876) 20. sz. 79-80. (máj. 16.), 21. sz. 84. (máj. 23.);
https://www.ombkenet.hu/bkl/koolaj/2002/bklkoolaj2002_ksz_02.pdf és
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
(letöltés: 2021. április 18.)
33
Scharff Ferdinánd (1806, Selmecbánya – 1877, Selmecbánya) gazdag
evangélikus bányapolgár család tagja volt. 1819-ben a Fritz-ház alatti főutcai
Hellenbach-ház Scharff Ferdinánd apja (Scharff Lajos, 1770-1842), míg az ezzel
szemközti főutcai épület (ma pizzéria) 1765-ben a nagyapja, egyben ősapám – Scharff
Dániel (1727, Ruszt – 1801, Selmecbánya) – tulajdona volt. Scharff Ferdinánd 1847ben a pozsonyi reformdiétán selmeci követ (országgyűlési képviselő) volt. A
Klopacska fölötti családi sírhelyén – Ferdinánd helyett – a Nándor keresztnév
szerepel. A Szentháromság téren a líceummal szembeni épület szintén a Scharff
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Emlékezés a magyar kőolajiparban tevékenykedett nem
bányamérnökök képzésének időszakára
Emlékezés II.
A „Gazdasági és Műszaki Akadémia” („Vörös Akadémia”) végzett mérnökei
A Gazdasági és Műszaki Akadémia három,
ipari, kereskedelmi és pénzügyi tagozatán
huszonkét tanszéken folyt az oktatás, amiről
Poros Tamás így tájékoztatott: „Ezzel
párhuzamosan igyekeztünk kialakítani az
oktatói gárdát. Azt a célt tűztük ki magunk
elé, hogy műszaki, szakmai ismeretekből
technikusi tudást, az egyéb tudományokból
pedig főiskolai színvonalú ismereteket
nyújtsunk. A hallgatók szorgalommal és
igyekezettel tanultak. Politikai küldetésnek
tekintették a tanulást, pedig nagyon nagy
volt az igénybevétel. A kötelező
foglalkozás reggel 7-től este 7-ig tartott. Az
épületet ez idő alatt nem lehetett elhagyni”
[1] [2].
Az oktatás 1950 év elején indult el a
Nehézipar II. tagozat Ásványolajbányász
szakán, részben Budapesten (Tőzsdepalota,
Szabadság tér 19. sz.) dr. Gyulay Zoltán
tanszékvezető
irányításával,
részben
Bázakerettyén, ahol az üzemlátogatásokon
Buda Ernő foglalkozott a hallgatókkal. [3]
[4].

A Népgazdaság fejlesztésére hároméves
terv és az ötéves terv határán a Magyar
Dolgozók Pártjának javaslatára jött létre, a
felsőfokúnak számító intézmény, a
„Gazdasági és Műszaki Akadémia”, azaz
közkeletű nevén a „Vörös Akadémia”, azzal
a céllal, hogy az államosított ipar vezetésére
alkalmas
adottságú
munkáskáderek
megfelelő szintű szakmai ismereteket
sajátíthassanak el.
Az akadémiára iskolai végzettségtől
függetlenül a 30 év körüli munkás
származásúak kerülhettek be.
A diplomát szerzőket általában a vállalatok
igazgatói, vagy egyéb vezetői posztjára
nevezték ki [1] [2].
Az akadémia létesítését az 1949. évi 19.
törvény rendelte el.
Az akadémia vezetésével – a vallás és
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére –
a köztársaság elnöke az 1936-ban végzett
vegyészmérnök Poros Tamást nevezte ki.
Az igazgató a kezdeti időkre így emlékezett
vissza: „1949 márciusában a párt
kezdeményezésére kezdtük el a szervezést.
A Népgazdasági Tanács rendelkezésünkre
bocsátotta a Tőzsdepalota épületét, ahol
berendezkedtünk. 1949 augusztusában
hagyta jóvá az Országgyűlés a Gazdasági és
Műszaki Akadémia létrehozását, főiskolai
ranggal. Jó magam úgy kerültem az iskola
élére, hogy kerestek egy „mozgalmi
múlttal”
rendelkező,
személyzetis
munkában jártas műszaki embert, s rám
esett a választás. Nagy kedvvel fogtunk
hozzá a munkához. A Gazdasági és
Műszaki
Akadémia
létrejötte
tulajdonképpen a tömegméretű felsőszintű
oktatás kezdetét jelentette hazánkban.”

Az 1950-1951-es tanév tárgyairól nincs
adatom.
Az 1951-1952-es tanévben már Buda Ernő
is oktatott [5] [6], osztályfőnök Szabó
József volt, aki az előző tanévben végzett.
Az oktatott tantárgyak és oktatóik: Politikai
gazdaságtan
(Vilmos
József),
ipargazdaságtan
(dr.
Fáth
János),
mennyiségtan (Marton Tibor), földrajz és
magyar nyelv (Kazár Leona), mechanika és
géprajz- gépolvasás (Gerendás Andor),
vegytan (Scheiber Gábor) (1. kép).
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1. kép

Az 1952 – 1953-as tanévben Szabó József
osztályfőnök irányításával az alábbi
tantárgyakat
hallgatták:
marxizmusleninizmus (Vilmos József), mechanikagépelemek és géptan (Gerendás András),
elektrotechnika
(Marton
Tibor),
ipargazdaságtan (dr. Fáth János), geológia,
geofizika, olajbányász kémia, olajtermelés,
mélyfúrás, gazolintermelés, géptan II
(Mihályi György). (Mihályi György az
előző
évben
a
nagykanizsai
mérnökátképzőn szerzett olajmérnöki
oklevelet és feltehetően Buda Ernő
javaslatára került előadónak a „Vörös
Akadémiára”, ahol valószínű, hogy a
Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó
Vállalat sorozatában kiadott olajipari
szakkönyvekből oktatott.)
A Gazdasági és Műszaki Akadémia
Nehézipar
II.
tagozatának
Ásványolajbányász
szakán
végzettek

főiskolai oklevelet kaptak. A leckekönyvet
(2. kép), az oklevelet (3. kép) és a
tablóképet (4. kép) Csöndes József leánya,
Szőke Károlyné, Csöndes Olga bocsátotta
rendelkezésre 2018. augusztus 27-én.

2. kép

25

3. kép

4. kép
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(4), Baka Dezső (5), Bese Vilmos (6),
Sáros Géza (7), Szabó József (8), Varga
Béla (9) (5.kép). A többieket nem sikerült
azonosítani.

Oktatók:
Buda Ernő bányamérnök
(1921–2005)
A
„Vörös
Akadémián”
végzett
tevékenységéről személyes beszámolójából
értesültünk. 1950-ben a dr. Gyulay Zoltán
által oktatott Kőolajbányászat I. tárgyhoz
kapcsolódó éves üzemlátogatásait vezette.
Amikor 1951-ben dr. Gyulay Zoltánt
megbízták
a
Sopronban
székelő
Bányamérnöki
Kar
Olajtanszékének
vezetésével, Buda Ernő óraadóként oktatott
az akadémián. „…Lovásziban kútjavító
mérnök voltam, meg heti két vagy három
napot Budapesten töltöttem, az ingajárásom
hosszútávon nem volt megoldható Poros
Tamás igazgató szerint Budapestre kellett
volna költöznöm, én pedig visszavágytam a
zalai munkába” [3]. Buda Ernőt 1952
március 1-jével kinevezték a MASZOLAJ
Rt.
Dunántúli
Mélyfúró
Vállalat
Nagylengyeli Üzem vezetőjévé [3] [13].

Közülük az alábbiak kerültek az olajiparba:
Baldauf Lajos
(1921–1980)
A Gazdaság és Műszaki Akadémia
(„Vörös Akadémia”) elvégzése után 1951.
november - 1955 december között a
Budafai Kőolajtermelő Vállalat termelési
osztályvezetője, majd 1962-ig igazgatója
volt. Répcelakon, majd a KÖGÁZ-nál,
végül 1973-ban történt nyugállományba
meneteléig ismét a Budafai Kőolajtermelő
Vállalatnál dolgozott.
Baka Dezső
A Dorogi Szénbánya Vállalattól került az
akadémiára. 1951. október 1.-1953 július
között a Lovászi Kőolajtermelő Vállalat,
majd azt követően a Nagylengyeli
Kőolajtermelő Vállalat igazgatója lett [13].

Dr. Gyulay Zoltán bányamérnök
(1900–1977)
Az 1949. november 4-ei MAORT
szervezési táblázat szerint a MAORT
vezető beosztású műszaki dolgozója volt.
Munkájával párhuzamosan 1950-től 1951
júliusáig tanított a Gazdaság és Műszaki
Akadémián. Ezután a műszaki egyetem
soproni Bánya- és Kohómérnöki Karának
egyetemi nyilvános rendes tanárává
nevezték ki és megbízták az Olajtermelés
Tanszék alapításával és vezetésével [7] [8]
[9] [10] [11].

Bácsvány János
Az Akadémiára kerülés előtt így
nyilatkozott: „A Párt bizalommal volt
hozzám, amikor az Egyesült Izzó
csőszerelőjeként kiemelt és a MAORT
munkásigazgatójává tett. A Párt vezetett,
hogy hibát ne kövessek el az igazgatói
funkcióban. Az Akadémiára hívott és én
boldogan jöttem, hogy megtanuljam
mindazt, mit a jó munkásigazgatónak tudnia
kellett”. Később a megalakult - és dr.
Kántás Károly geofizikus vezette Schlumberger-csoport helyettes vezetője
volt [4].

Olajbányász hallgatók
Az 1951 június 30-án befejeződött első
évfolyam olajbányász diplomát szerzett
hallgatói: Baka Dezső, Baldauf Lajos,
Bácsvány János, Bese Vilmos, Herlinger
Imre, Marsi László, Motarischki András,
Sáros Géza, Szabó József és Varga Béla
[3] [4]. Tablójuk a 4.sz. fotón látható. Ezen
az akadémia igazgatója: Poros (Peres)
Tamás (1); tanárok: dr. Gyulay Zoltán (2),
Buda Ernő (3); hallgatók: Baldauf Lajos

Bese Vilmos
(1916 – 1995)
Szabó,
szénbányász,
bányamentő
foglalkozások után a Gazdasági és Műszaki
Akadémia
(„Vörös
Akadémia”)
olajbányászati szakát elvégezve a Bánya és
Energiaügyi Minisztérium ásványolaj
bányászati főosztályának vezetője, 1952ben a Magyar Szovjet vegyes vállalatok
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Ernő, Salamon Ferenc, Szőllősi Mihály és
Verbai Gyula [3].

miniszterhelyettese, 1956-ban az Országos
Földtani Főigazgatóság elnöke, 1957-től a
KT vezérigazgatója, 1960 – 1999 között az
OKGT vezérigazgatója volt. 1963-ban a
Nehézipari
Műszaki
Egyetem
Bányamérnöki
Karának
bányaipari
gazdasági mérnöki szakán bányaipari
oklevelet szerzett [14].

A végzett hallgatók közül az olajiparba
került:
Dobány Imre
A „Vörös Akadémia” elvégzése után a
siófoki Ásványolaj Vezeték Vállalat, majd
a Kőolajvezeték Vállalat igazgatója lett.

Sáros Géza
1952. október 1. – 1954. szeptember 30.
között a MASZOLAJ Rt. Dunántúli
Mélyfúró Vállalatnál Borisz Gavril
igazgató-helyettese. 1954. október 1-jétől
1956-ig a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat
igazgatója volt. Ezután a Kőolajvezeték
Vállalatnál dolgozott Siófokon [13].

Szőllősi Mihály
Róla is csak azt lehet tudni, hogy 1953.
február és 1955. július között Nagykanizsán
a Dunántúli Ásványolaj Gépgyár, majd a
Dunántúli Kőolajipari Gépgyár igazgatója
volt – Varga Béla előtt.

Szabó József
(1911-2001)
A „Vörös Akadémia” azaz a Gazdasági és
Műszaki Akadémia elvégzése után 19541957 között a Borsodi Vegyi Kombinát
vezérigazgatója, 1957-től a Kőolajipari
Tröszt (később az OKGT) kutatási
főosztályán dolgozott. 1963-tól a Budapesti
Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség
főmérnökeként elsősorban a dunántúli
szénhidrogén-bányászati
tevékenység
felügyeletét látta el. 1972-től nyugdíjasként
olajbányászati
munkavédelmi
szaktanácsadóként tevékenykedett [15].

Az 1952 - 1953. évfolyamon végzett III.
évfolyam hallgatói: Alföldi Gyula,
Csöndes József, Herczeg Rezső, Karsics
László, Kiss Lajos, Mészáros Sándor,
Mezős László, Mezősi József, Novák
József, Petróczi Ferenc, Salamon József,
Szabolcs Károly, Szatmári Zsigmond, Tóth
Ferenc és Vörös János [3].
Közülük az alábbiak kerültek az
olajiparba tudomásom szerint:
Csöndes József
(1920 - 1997)
1941-ben lépett be a MAORT-hoz
Bázakerettyén, ahol gépészkovácsként a
csőszerelők vezetőjeként dolgozott. A
Gazdasági és Műszaki Akadémián („Vörös
Akadémián”) szerzett mérnöki képesítését
(3.
kép)
követően
1954-ben
a
Mezőkeresztesi Kőolajtermelő vállalat
igazgatója lett. 1957-ben visszakerült
Bázakerettyére, a Budafai Kőolajtermelő
Vállalathoz, ahol termelési osztályvezető
volt. 1973-tól a jogutód Dunántúli Kőolaj és
Földgáztermelő Vállalat, majd a Kőolaj és
Földgázbányászati Vállalat Bázakerettyei
üzemében
kútjavítási
és
termelési
üzemegység vezető, majd nyugállományba
vonulásáig üzemvezető [17].

Varga Béla
(1925 – 1994)
A MAORT segédmunkásaként küldték a
„Vörös Akadémiára”. Végzése után 1951.
október 1.-jétől a Budafai Kőolajtermelő
Vállalat igazgatója 1955. decemberéig,
1957 márciusáig a Dunántúli Kőolajipari
Gépgyár igazgatója. További munkahelyei:
a Kőolajipari Tröszt, Nagyalföldi Kőolaj és
Földgáztermelő Vállalat, OKGT [16].
Az 1951 – 1952 évben induló II.
évfolyamon végzettek: Anton Sándor,
Berze János, Csöndes József (már az 19501951 tanévben is járt az Akadémiára),
Dobány Imre, Gácsi Mátyás, Láng Emil,
Nagy Sándor, Németh Sándor, Moskovszky
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Akadémiára”), melynek befejezése után
1953-tól a Lovászi Kőolajtermelő Vállalat
üzemvezető-helyettese, majd üzemvezetője
lett. 1957 - 1971 között a Nagylengyeli
Kőolajtermelő Vállalat és a jogutód DKFV
igazgatója volt. Nevéhez fűződik az 1969.
szeptember 27-én megnyitott Dunántúli
Olajipari Múzeum (később MOIM, ma
MOGIM) létrehozása, melynek 1971 - 1985
között igazgatója volt [19].

Kiss Lajos
Az akadémia elvégzése után Bázakerettyére
került a Budafai Kőolajtermelő Vállalathoz.
1953-ban áthelyezték Nagylengyelbe, ahol
a fúrási üzem vezetőjének, Buda Ernőnek a
helyettese volt. Pályafutását Szegeden
fejezte be a Kőolajkutató Vállalat
alkalmazásában [1].
Salamon József
(1922- 1983)
Paraszti családból 1942.-ben került a
MAORT-hoz segédmunkásnak, majd
fúrómunkásnak.
A Gazdasági és Műszaki Akadémia
(„Vörös Akadémia”) elvégzése után 19531957 között a Bánya- és Energiaügyi
Minisztériumban, a Nehézipari-, illetve a
Vegyipari-és Energiaügyi Minisztériumban
dolgozott. Az 1957-től munkahelyei: a
megalakult Kőolajipari Tröszt, a jogutód
OKGT, az Országos Bányaműszaki
Felügyelőség. Részt vett a „Testvériség”
nemzetköz gázvezeték építésében. 19571978 között - nyugállományba vonulásáig az OKGT termelési és szállítási főosztály
szaktanácsadója volt [18].

Alföldi Gyula
Róla annyit tudunk, hogy az Akadémia
elvégzése után az Alföldre került, ahol
előbb a MASZOLAJ Rt. Alföldi Mélyfúró
Vállalat, majd a KT, és a jogutód OKGT
egri üzemegységében, később az OKGT
Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem
szolnoki központjában polgári védelmi
feladatokat látott el.
A gazdasági és Műszaki Akadémia végül
1953-ben szűnt meg a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának 15. sz. törvényerejű
rendelete értelmében.
Köszönetet kell mondanom Szőke Károlyné
Csöndes Olgának, valamint a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ és
Könyvtár Tájékoztatási Osztályán dolgozó
Lengyel
Gyöngyi
tájékoztató
könyvtárosnak, aki nem kevés időt
szentelve segített az adatgyűjtő munkában.

Tóth Ferenc
(1928 – 2007)
1943-ban a MAORT Bázakerettyei
Üzemében lépett szolgálatba, ahol
gyakornok, hegesztő, víz-gázszerelő, majd
termelőmester volt. Innen irányították a
Gazdasági és Műszaki Akadémiára („Vörös
Forrás:
1.

2.

3.

4.

Mocsári M.

A tőzsdespekuláció egykori fellegvárában az ipari,
kereskedelmi és pénzügyi vezetést tanulja a szocialista
értelmiség. (Népszava, 1949. október 31. p. 6.)
Olyan gazdasági kádereket kell nevelnünk, akikben a népi
demokráciához való területeken a hűség magas színvonalú
szaktudással párosul. (Szabad Nép, 1950. november 19. p. 7.)
Buda Ernő (1921 - 2005) (BKL Bányászat 2005. 1. sz. p. 6566., BKL Kőolaj és Földgáz 2005.2. sz. p. 27.; Buda Attila:
Három bányászgeneráció iratai és emlékezései II. Buda Ernő
I. és II. Zalaegerszeg, 2006.)
Akik elkezdték. (Népszava,1976. május 1. p.9)
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5.

Buda E.

6.

Buda E-Kovács J.

7.

Szilas A. P.

8.

Alliquander Ö.Terplán Z.

9.

F.R.- A.Ö.

10.

Kovács J.

11.
12.
13.
14.

Barabás L.-Szepesi
J.
Udvardy Géza
Csath B.
K.L.

15.

dé

16.

Juratovics A.

17.

Jármai G.

18.

Varga J.

19.

Tóth J.

20.

Dallos Ferencné

Budafa 65 éves. Szakmai nap (Bázakerettye, 2002. november
15. p.13)
Ötvenéves a magyar kőolaj-és földgázbányászat. KFV 19371987. (Nagykanizsa 1987)
A hazai szénhidrogénbányászati felsőoktatás (MOIM
Évkönyve 1969-1974. I. kötet p. 343-379, Zalaegerszeg, 1974)
Gyulay Zoltán professzor életútjának főbb adatai. (Nehézipari
Műszaki Egyetem Közleményei I. sorozat Bányászat 24 kötet
3-4 füzet p.153-156)
Dr. Gyulay Zoltán (1900-1977) (BKL Kőolaj és Földgáz 10 /
110 évf. 3. sz. p. 96.; 4. sz.p. 97-98. 1977. április; A magyar
szénhidrogénipar arcképcsarnoka I. MOIM Közleményei. 5.
sz.1995. p.29)
Olajbányászat. Ez is a dunántúli kőolaj- és földgázbányászat
története (Nagykanizsa, 1991.)
A miskolci egyetemen végzett olaj-, gázmérnökök név és
címjegyzéke 1951-1991. (Budapest, 1991)
Buda Ernő (kézirat)
Curriculum vitae III. Nagylengyel
Bese Vilmos (1916-1995) (BKL Kőolaj és Földgáz 28 / 128
évf. 3. sz. p. 94. 1995.)
Szabó József (1911-2001) (BKL Kőolaj és Földgáz 34 / 134
évf. 11-12 sz. p. 167. 2001. nov.-dec.)
Varga Béla (1925-1994) (BKL Kőolaj és Földgáz 27 / 127 évf.
7. sz. p.218. 1994. július)
Csöndes József (1920-1997) (BKL Kőolaj és Földgáz 31 / 131
évf. 4-6. sz. p.42. 1998. ápr.-jún.)
Salamon József (1922-1983) (BKL Kőolaj és Földgáz 17 / 117
évf. 3.sz. p. 89-90. 1984. március)
Tóth Ferenc (1928-2007) (BKL Kőolaj és Földgáz 140. évf. 6.
sz. p. 25. 2007.)
A magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és irányító szervezetei
a MOL Rt. megalakulása előtti időszakban: 1933. VI. 8.–1991.
X. 1. között.

Csath Béla
vasdiplomás bányamérnök
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft

OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
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.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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