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HAZAI ENERGETIKAI HIREK
Elkezdődött a Mátrai Erőmű
átalakítása

Ennek lefolytatásra az OAH-nak 12
hónapja van, de szükség szerint ez 3
hónnappal hosszabbítható.
Az OAH külső szakértők véleményt is
felhasználja, ennek kapcsán hivatalosan
kezdeményezték, hogy a NAÜ indítsa el az
u.n. „Technical Safety Rewiew” misszióját
melynek célja, hogy az OAH megbízásából,
a NAÜ koordinálásban egy független
nemzetközi szakértő csoport is értékelje a
létesítési engedély kérelem alapját képező
Előzetes Biztonsági jelentést.
Ezt követően 2020. október 9-én a Paks II
Zrt. a villamos-energia törvényben (VET)
foglalt kötelezettségének eleget tett és
benyújtotta az új blokkokra vonatkozó
létesítményi engedély kérelmét a Magyar
Energetikai
és
Közmű-szabályozási
Hivatalhoz (NEKH) is.
ENERGIAforrás 2020. 2. szám (p:123)

a munkahelyek nincsenek veszélyben
2021. február 5-én Dr. Palkovics László
Innovációs és Technológia miniszter,
Mager Andrea a nemzeti vagyonkezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter, Horváth
László a térség országgyűlési képviselője és
az érdekelt szakszervezetek képviselőjének
jelenlétében került sor a Mátrai Erőmű
jövőképének megtárgyalására. A tárgyalás
eredménye az ITM „Hírek” rovat 5. oldalán
olvasható.
ITM

Hét társaság ért el 2019-ben
ezermilliárd feletti bevételt
A MOL Nyrt. vezette a legnagyobb nettó
értékű bevételt a magyarországi társaságok
közül az Opten összeállítása szerint. Az
MVM Zrt 1810 milliárdos nettó
árbevételével a harmadik a listán. A
társaság több energetikai céget is
felvásárolt, tulajdonába került a német
Enexio magyarországi és két kínai
leányvállalata, valamint Csehország egyik
legnagyobb energiakereskedőjének, egyben
legnagyobb földgázkereskedőjének, az
innogy Ceska republika a.s. (iCR) száz
százaléka.
ENERGIAforrás 2020.2. szám (p:117)

Megdőlt hazánkban a tavaszi
napenergia rekord
A nettó kereskedelmi elszámolás adatai
alapján az importtal egybevéve az országos
bruttó rendszer terhelés 22,61 %-át a
napenergia termelők biztosították. A több
mint 1900 magyarországi naperőmű
teljesítménye meghaladja az 1200 MW-ot,
valamivel több mint 200 MW-al
gyarapodott április óta.
A legújabb terhelési csúcs 2020. október 4én 12óra 15 perc és 12 óra 30 perc között
1034 MW-ot állították fel a 50 kW feletti
beépített teljesítőképességű magyarországi
napenergia termelők. Ezek átlagos
kihasználtsága az elmúlt évben 16 százalék
volt.
MVM közlemény

Benyújtották a Paks II létesítmény
engedélyt
2020. június 30-án a Paks II Atomerőmű
Zrt. benyújtotta - 283 ezer oldal terjedelmű
dokumentációját - az új atomerőmű
blokkok létesítésére vonatkozó kérelmét az
Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH).
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Roszatom üzemanyaggal működik
a Budapesti Kutatóreaktor

előállított VVR-M2 üzemanyag kazetták az
elkövetkező néhány évben fedezik a BKR
üzemanyag szükségletét. A BKR KözépEurópa
legnagyobb
teljesítményű
kutatóreaktorának egyike. A reaktort 1959ben helyezték üzembe, azóta teles kőrűen
modernizálták. Az eddigi teljes üzemideje
alatt végig orosz gyártmányú üzemanyagot
használ.
ENERGIAforrás 2020.2.szám p.127

A TVEAL Rt – MTA Energiatudományi
Kutatóközponttal 2019-ben aláírt szerződés
alapján 2020. szeptemberben nukleáris
üzemanyagot szállított a Budapesti
Kutatóreaktor (BKR) számára. A Roszatom
TVEL üzemanyaggyártó vállalatához
tartozó Novoszibirszki Vegyi üzemben

HIREK AZ ATOMENERGIÁRÓL A VILÁG MINDEN
TÁJÁRÓL
Belföldön tárolná Németország az
elhasznált nukleáris fűtőelemeket
Feltérképezték Németország azon vidékeit,
amelyek alkalmasak egy mélygeológiai
atomtemető befogadására. Első lépésként
azt állapították meg, hogy Németország
területének 54%-a alkalmas a végleges
tárolásra. A tervek szerint hosszas kísérleti
fúrások után 2031-re lesz meg a megfelelő
helyszín és 2050-től kezdhet el működni a
temető.
euronews.com

Laboratórium és a Fúziós Technológiai
Laboratórium szakemberei vesznek részt.
Az ITERR-ben a partnerországok: USA,
EU, Oroszország, India, Kína, Dél-Korea és
Japán.
ENERGIAforrás 2020.2. szám, (p: 124)
Elindult az arab világ első atomerőmű
blokkja
Sikerrel üzembe helyezték 2020. júliusában
az Egyesült Arab Emírségek első
atomerőmű reaktorát. Az Abu-Dzabi
nyugati
részén
épített
Baraka
atomerőműben a tervek szerint összesen
négy reaktor blokkot alakítanak ki, amelyek
az állam energiaszükségletének negyedét
tudják majd fedezni.
MTI

CANDU – reaktorokat vesz Románia
Románia az USA segítségével tervezi
korszerűsíteni a Cernavodai Atomerőmű Ies blokkját, illetve megépíteni a 3-as és 4-es
blokkot. Az erről szóló, Washingtonban
parafált kormányközi megállapodást 2020.
októberében ismertette a bukaresti média.
MTI

Hálózatra kapcsolták a Belorusz
Atomerőmű blokkját
2020. november 3.–án kapcsolták a
hálózatra a Belorusz Atomerő első 3+
generációs VVER-1200 típusú blokkját. Ez
az a blokk, amelyet Oroszország határain
túl
helyeznek
üzembe.
Jelenleg
Oroszországban kettő a Novovoronyezsi-,
egy pedig a Leningrádi Atomerőműben
üzemel. Az előző generációhoz képest a
VVER 1200-as reaktor teljesítménye 20 %kal nőtt, jelentősen csökkent a kiszolgáló
személyzet
létszáma,
az
alapvető
berendezések élettartama kétszeresére –
330-ról 60-ra – nőtt, sőt még

Elkezdték összeszerelni a világ első
kísérleti fúziós erőművét
Az Energiatudományi Központ (EK)
mérnökeinek és kutatóinak részvételével
megkezdődött a világ első erőmű méretű
fúziós kísérleti berendezésének az ITERnek
(International
Thermonuclear
Experimental Reactor) az összeszerelése a
franciaországi Cadarache-ban.
Hazánkból az ITERR projektben az Eötvös
Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) –hoz
tartozó EK, a Fúziós Plazmafizika
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meghosszabbítható. A technológia megfelel
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
biztonsági előírásainak.
Roszatom

Dr. Horn János

FÖCIK Hírek

Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy a
Magyar Természettudományi Társulat két
kiadványt jelentetett meg, a „Geoparkok
Magyarországon” c. kötetet és a „Van
jövőnk! – Fiataloknak a fenntartható
fejlődésről” c. kötetet prof. Kerekes Sándor
gondozásában.

A kötetek a Társulat titkárságán elérhetőek
(1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/a).
Jó szerencsét!

Zelei Gábor
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Bányászviselet alig ismert vagy elfelejtett tartozékai
A különböző szakirodalmakban ismertetett
bányászviselet – akár munkaruha, akár
díszegyenruha – tartozékai között nem
találkozunk
a
fáklyabottal,
a
bányászpipával és az olajos edénykével
(kupával).

már csak napnyugta után tértek haza
otthonaikba. Főleg Dobsinán és környékén
használtak egy igen érdekes és különleges
eszközt a bányászok. Ez a házilag készített
ún. fáklyabot kitűnő világítószerszám és a
járást segítő görbebot volt egyszerre. A 1920. század fordulójáig, e kettős
funkciójában, jó szolgálatot tett a
tulajdonosainak. Ezért lett a bányászok
nélkülözhetetlen eszköze a fáklyabot.

Fáklyabot
A bányába járáskor a szomszédos
településeken lakó bányászok még
sötétben, virradat előtt indultak útnak és

Bányászpipa

bemutató képeslapokon
Növénytan).

is

(Mathesis,

2015-ben került vissza Magyarországra
(egykor a Ferenczy-család tulajdonában,
majd 2015-ig külföldi magántulajdonban
volt) Ferenczy Károly (1862-1917) 1909ben festett „Vasárnap délután – Pipázó
férfi” 89 x 90,5 cm olaj-vászon festménye,
amely egy pipázó bányászt ábrázol. A kép
bal oldalán – felvillanó fehér ingben –
ünnepi fejviseletes bányász szívja pipáját,
töprengve a híd alatt folydogáló, sötét
lombokat tükröző patak hullámai felett.
Finoman hangolt nagybányai meditáció,
ingujjra vetkőzött férfival, a tűnődés (pipa)
és
az
eliramló
pillanat
(patak)
szimbólumaival.

A bányászok általában hosszúszárú pipát
használtak, amely akár egy méteres is
lehetett. A mindennapos használata mellett
divatos
kelléke
lett
a
bányász
díszegyenruhának is, amely 19. század
szokásait idézte. A selmeci diákok is
előszeretettel szívták a hosszúszárú pipát,
amelyek jól láthatók a selmeci diákéletet
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Olajos edényke (kupa)
A 18. század második felében a faggyú
olyan drága lett, hogy az alsómagyarországi
bányavárosokban
kénytelenek voltak áttérni a bányamécsesek
repceolajjal történő üzemeltetésére. A
kisebb méretű bányamécsesekben csak 12
óráig tartott ki az olaj, akkor újra kellett
tölteni. Így a bányamécsesek tartozéka lett
a különböző, repceolaj szállítására használt
edénykék. Ózd vidékén a szénbányászok az
1910-es évekig kis olajos kupát hordtak az
övükre akasztva, amelyet mindig maguknál
tartottak.
id. Ősz Árpád
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A selmeci valétálás és diákélet emlékezete a két világháború
között: rejtőzködő kincsek 4.
A selmeci főiskolai tanulmánysorozat
eddigi 6 részében volt már szó a
valétálásról, majd kitértem a labdarúgás, az
atlétika, a mozi és a bányászkávé keretében
egy kis szórakozásra is, hogy aztán
visszatérjek a valétáláshoz. 1927 nyarán az
akkori soproni ballagás kapcsán, név nélkül

egy volt selmeci diák a Prágai Magyar
Hírlapban megjelent „Ballag már a vén diák
…” cikkében megírta a selmeci emlékeit,
melyek felidézése az 1900 és 1910 közötti
évekbe vezet minket vissza (1. kép).

1. kép: Az akadémiai épületek, a bányászi palota és az erdészeti palota (1901)

Az 1927. évi soproni valétálás kapcsán egy
tudósítás szerint „ezúttal első ízben sikerült
a komoly és talán egy kissé hideg soproni
patríciusok
jóindulatú
figyelmét
ráirányítani a bányász- és erdészdiákok
sajátos életére és mély tradícióikban
gyökerező
szokásaira.
Bezzeg,
ez
valamikor másképpen volt, ott az öreg
Szitnya alatt, az ódon városka zeg-zugos
utcáin, ahol él a genius loci (= a hely
szelleme), ahol minden kő, minden szöglet
és minden ablak a szépség, ifjúság és
szerelem harmatos, illatos romantikájáról
mesél. De azért Sopronban is bizonyosan
szép volt, megható volt, bizonyosan ott is
kicsordult a szemekből egy boldog, vagy

fájdalmas könny, de azért az a másik, az a
régi ballagás mégis csak szebb volt, mert mi
is ott voltunk …
Selmecbánya … Leteszem az újságot és egy
pillanatra behunyom a szemem. … hallom
a Klopacska hangját, amely a Leányvár
felöl tompán, kísértetiesen suhan el az alvó
város felett éjféli tizenkettőkor, mikor a
vézna, sápadt bányászok lámpájukat
lóbálva bebújnak a titokzatos földbe és azt
mondják egymásnak, hogy Jó szerencsét!
Végigballagok a Honvéd (ma Andreja
Sládkoviča) utcán, ahol a Craus-kamara
válogatott korhelyei, élükön a mindig
ágyban heverő, pipázó és Kantot olvasó
Ilykovits Lacival,1 uborkásüvegből isszák a

1

Ilykovics László (sz. 1885) 1910-ben kapott erdőmérnöki oklevelet (Az
erdészeti felsőoktatás 200 éve I. kötet. Sopron, 2008. 124.).
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sört... Elrémlenek előttem az óvári néha
véres, legtöbbször azonban vértelen
párbajok, hallom a májusi éjszakán felsíró
hegedűszót egy bizonyos erkély alatt és
elmosolyodom
azon
a
hórihorgas
akadémikuson, aki tíz lépéssel odébb, egy
oszlop
mögé
húzódva,
kopott
Grubenrockban, szemére húzott sipkájával
és hatalmas markolatú kardjával úgy néz ki,
mint egy összeesküvő, holott nyilvánvaló,
hogy ebben a pillanatban semmi sem
érdekeli jobban annál a kérdésnél, vajon
felébred-e, vajon hallja-e Ágneske a zokogó
hegedűt…
Természetesen
Ágneske
felébredt, meglibbent a finom, fehér
függöny, egy pillanatra fény villant meg az
erkélyen, a hórihorgas legény földhöz vágta
sipkáját, aztán lassan, egy kissé ingadozó
léptekkel elindult a Hibalka apró hátai felé.
Haza is ért szerencsésen, ha csak
összeütközése nem támadt a rend
valamelyik álmos őrével, akikbe belekötni
egy időben a legkellemesebb és legolcsóbb
sportok közé tartozott. Közben megmegállt, felnézett a csillagokkal pazarul
dekorált égre és imigyen sóhajtozott:
Ágneském,
Ágneském,
szívem
pitypalattya.

A ballagást (2. kép) végignézte az egész
város, sőt messze földről is jöttek emberek,
akik hallottak valamit arról a különös
varázsról, amelyet ez az édesen fájdalmas
ünnep árasztott. Ezen a napon búcsúznak
ugyanis a végzett akadémikusok a várostól,
a diákélettől, az édes, derűs, bolondos
ifjúságtól, a komoly professzoroktól és
rendszerint még valakitől... Hogy ez a
búcsúzás örökre szól-e vagy csak rövid
időre, amelyet a boldog viszontlátás követ,
azt mindig egy bizonyos selmeci leányka
szeméből lehetett kiolvasni, ha az ember
ismerte az összefüggéseket. Az bizonyos,
hogy a ballagók igen nagy része nem
ballagott el végképpen és Selmecbánya
akadémikusai révén rokonságba került fél
Magyarországgal. A menetben elől haladt a
cigányzenekar, mögötte négyes sorokban a
ballagók összeölelkezve, kalpagjukon
annyi vékony selyemszalaggal, ahány
szemesztert töltöttek az akadémián. Bizony
volt olyan öreg diák is, akinek a szalagjaiból
egy rendes kis zászlót lehetett volna varrni.
Ez azonban nem minden esetben jelentett
hanyagságot vagy könnyelműséget, mert
akadt olyan fiú is, aki elvégezte az összes
fakultásokat (összesen négy volt), hogy ne
kelljen megválnia Selmectől. A valetánsok
mögött az egész akadémiai ifjúság.
Tömérdek virág, kurjongatás és háromszáz
fiatal torokból zengett a dal: ’Ballag már a
vén
diák
tovább,
tovább’
…
Végeredményében pedig mindannyian
valétánsok vagyunk és búcsúzunk a
fiatalságtól, talán a férfikorunktól, vagy már
az élettől. Ballagnunk, ballagunk és talán
észre sem vesszük, hogy már alkonyodik.”2
Szerb Antal mondta az ifjúságáról, hogy
„Mindenütt jó volt, de a legjobb a
könyvtárban.”3 Ezt az ismeretlen egykori
akadémikus visszaemlékező a fentiek
alapján úgy mondhatta volna, hogy
mindenütt jó volt, de a legjobb Selmecen.
Dr. Fricz-Molnár Péter

2. kép: Selmeci ballagás Mülhbeck Károly rajzán
(képeslap 1906 k.)
2

3

Prágai Magyar Hírlap, 6. (1927) 125. sz. 7. (jún. 1.)

Szerb Antal: Nyaralás a könyvtárban. In. A varázsló eltöri pálcáját.
Budapest, 1948.
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Duna szabályozása a Vaskapunál
Hogy szavamat és történeteimet egyikből
másikba fonjam, merült fel bennem,
egyidejűleg emlékezhetünk a magyar ipar
felvirágoztatásában
vasszorgalommal
munkálkodott gróf Széchenyi Istvánra, és
egyúttal
diósgyőri
Técsey
Ferenc
kohómérnökre és a Diósgyőri m. kir. Vasés Acélművek igazgatójára. Ezt tehetem,
mert annakidején, amikor kellett, a magyar
ipar előtt megoldandó feladatokban
mindketten kivették részüket anélkül, hogy
személyesen találkoztak volna.
Jókai Mór írja az Aranyember c.
regényében „Egy hegylánc közepén
keresztültörve tetejéről talapjáig, négy
mértföldnyi
messzeségben;
kétoldalt
hatszáz lábtól háromezerig emelkedő
magas, egyenes sziklafalak, közepett az
óvilág óriás folyama, az Ister: a Duna.” és
„A Vaskapunak kétezer éves históriája van,
s négy nemzet nyelvén nevezik azt.”
A Vaskapu-szorosnál tör át a Duna a
Déli-Kárpátokon. A Vaskapu-szoros több
szűk szakaszból – Galambóci szurdok, a
Gospodin Vir szurdok, Nagy és Kis Kazánszoros, Sip-szurdok – álló, összesen 134
kilométer hosszú folyamszakasz a Dunán.
Elnevezése a legtöbb, a Dunán hajózó nép
nyelvén is Vaskapu jelentésű. Helyzetéből
adódóan a Duna legnehezebben hajózható
szakaszának mondható. Ez a több
szakaszból álló szoros, a Déli-Kárpátok és a
Szerb-érchegység
közötti
folyami
szurdokvölgynek a vízhozama és a
vízsebessége erősen változott, tele volt
sziklapadokkal, sziklazátonyokkal, melyek
a kialakult forgók mellett a hajók épségét is
nagyban
veszélyeztették
a
folyó
szabályozása előtt, ezért az csak magas
vízállás esetén volt hajózható.
Az ókorban a Vaskapu oly
mértékben elválasztotta egymástól a Duna
felső és alsó szakaszát, hogy ezeknek külön
nevük is volt: az északi folyamrész a Duna,
latinul Danubius vagy Danuvius, illetve déli
folyamszakasz
Ister.
Csak
az
időszámításunk kezdete körüli időkben, a

Római Birodalom terjeszkedése nyomán
vált ismertté, hogy tulajdonképpen
ugyanarról a folyóról van szó.

A szoros az ókortól, azaz a nagy
népvándorlások és a folyami hajózás
megindulásától
kezdve
természetes
határként működött a Kárpát-medence és a
Balkán északi része között. A hajózás
megkönnyítésére Tiberius római császár i.
sz. 33–34 során a szoros jobb partján egy
210 méter hosszú utat építtetett, ennek
segítségével tudta biztosítani a hajók állati
erővel való vontatását a zúgókon keresztül.
Traianus 105-ben folytatta és részben
végeztette a hadiút építését a folyam szerb
oldalán, a sziklafalba vájva a ma is látható
Tabula Traiana, amely erre emlékeztet, a
megépített Traianus hídjáról már korábbi
cikkben írtam.
A római építmények elpusztulása
után a középkorban a hajózás gyakorlatilag
alig működött. Minden természeti nehézség
ellenére a hely stratégiai jelentőségű, több
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ráadásul a területet ekkor ellenőrzése alatt
tartó Török Birodalommal való bonyolult
külpolitikai helyzet is nagyban nehezítette.
Széchenyi ezért inkább szárazföldi
teherszállító utat építtetett, mely nem
csupán a hajók vontatását, hanem – hajózási
idényen kívül – az árunak szekéren való
szállítását is lehetővé tette – ezt az utat
később a Széchenyi útnak nevezték, s
amelynek nagyobb része 1971-től már víz
alá került, azzal az emléktáblával együtt,
melyet 1885-ben a 973,3 folyami
kilométernél helyezett el a Magyar Mérnökés Építészegylet. Új Széchenyi emléktáblát
avattak 2018-ban azonos szöveggel,
remélem, megmarad, mert ezt a táblát a
jelenlegi román állam is engedélyezte.
A dunai közlekedés szabadságát –
legalább is jogilag – végül a krími háborút
lezáró 1856-os párizsi béke mondta ki, majd
az 1878-as Berlini Kongresszus az OsztrákMagyar Monarchiára bízta a Vaskapuszabályozását. A monarchián belül az
akkori magyar mérnöki és műszaki kar
számára hatalmas elismerést jelentett, hogy
őket bízták meg a tervezéssel és a
kivitelezéssel. Az európai szempontból is
kimagasló jelentőségű munkálatokat a
magyar államkincstár finanszírozta. Baross
Gábor
közlekedésügyi,
illetve
kereskedelemügyi miniszter oroszlánrészt
vállalt a munkálatok szervezésében,
emléktáblája még ma is látható a Duna
1036,3 folyamkilométerénél.
A munkálatok 1891-ben Wallandt
Ernő tervei alapján kezdődtek meg, az
építkezést Rupcsics György vezette. Az
építkezés fő tárgya a fenéken 80 méter
széles, 2200 méter hosszú főcsatorna volt,
valamint több kisebb csatorna és egyéb
kisebb gátak, duzzasztók építése volt.
A Vaskapunál csaknem az egész
medren rézsútosan átvonuló Prigrada nevű
sziklapad és emellett a fenékből szerte
szórva kiálló sziklaszirtek alkottak olyan
hajózási akadályt, melyet mindenkép meg
kellett szüntetni. Ezt úgy oldották meg,
hogy a jobb part mentén gyenge hajlással a
legmagasabb vízszint fölé érő gátak közé
fogott nyílt csatornát létesítettek. A

nevezetes csata zajlott: itt folytak Traianus
császár döntő harcai, és Hunyadi János a
Vaskapu-szorosnál verte meg 1442-ben a
törökök
segítségére
siető
ruméliai
beglerbég seregét – emlékét az 1896-ban
emelt kőoszlop őrzi –, később itt nyomultak
be a Kárpát-medencébe a törökök, nem kis
áldozattal.
Időközben többször is felmerült a
Vaskapu hajózhatóvá tétele, de igazán
komolyan csak gróf Széchenyi István
kezdett el a kérdéssel foglalkozni, amikor
megbízta Vásárhelyi Pált az Al-Duna
feltérképezésével, a tervek elkészítésével, s
Beszédes
József
vízmérnökkel
is
együttműködve
dolgozott
Vaskapu
szorosnál a Duna szabályozásán több, mint
15 éven át. Széchenyi hatalmas külpolitikai
egyeztetéseket folytatott, mivel a magyar
királyság határa volt éppen ez a
folyamszakasz. Az akkor a határos
Szerbiának és Moldvának saját fejedelme és
vajdája volt, akik ugyanekkor ki voltak
szolgáltatva
a
két
nagyhatalom,
Oroszország és a Török Birodalom
akaratának. Ahhoz, hogy az Al-Duna
szabályozásának szükséges munkálatait
elvégeztethesse, meg kellett szereznie a
szerb fejedelem, a havasalföldi vajda, a
török császár és az orosz cár hozzájárulását.
A helyzet azonban még ennél is
bonyolultabb. Isztanbul messze van, és a
szerb területen a pasák az urak.
Szentpétervár is messze van, és
Havasalföldön az orosz Kiszeljov tábornok
parancsol. Széchenyi, ha céljait el akarta
érni, ezeket a számára idegen, sokszor
ellenséges hatalmasságok és hatalmak
beleegyezését és támogatását kellett az
ügynek megnyernie. Ez egy képtelenül
nagy diplomáciai feladat, amit nem akárki
tudott volna megoldani, és senki más nem is
vállalta, de Széchenyinek sikerült. Erre
Metternich
kancellár
megjegyezte:
„Széchenyi feltalálta magának a Dunát.”
Széchenyi aktív tevékenysége alatt,
1834-ben sikerült a legveszélyesebb
zátonyokat kirobbantani, azonban a teljes
szabályozást a korabeli technikai eszközök
fejletlensége nem tette lehetővé. A munkát
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csatornát eleinte az orsovai vízmérce nullapontjának megfelelő vízszint alatt 2 méter
mélyre
tervezték,
80
méter
fenékszélességgel. Az építési időszakban
megtapasztalt alacsonyabb vízállások
alapján 1892-ben döntöttek arról, hogy a
hajózó csatornának 0 vízszint alatti 3 méter
mélyre történő kiépítése szükséges, de
mivel csatorna fenékszélesség kiépítése már
folyamatban volt, részben az építés közben
belső
padkák
is
kialakultak,
a
fenékszélesség végül mintegy 73 méter lett.
A tervezett hajózó csatorna mentén kétparti
töltést és belső gátat építettek, valamint a
csatorna felső végén, a partból kiindulóan,
egy keresztgátat terveztek, abból a célból,
hogy a csatorna feneke lehetőleg száraz
legyen, vagy legalább csöndes és sekély víz
legyen benne. Ezzel a megoldással a
sziklafenék
lemélyítése
egyszerűbb
eszközökkel és így olcsóbban volt
végrehajtható. A gátakat kőhányással fedett
vegyes anyagból építették, a Dunától
elválasztó (baloldali) gát kőhányások közé
fogott 45 méteres rézsűkben, a koronán 30
cm vastag kőburkolattal. A kő és vegyes
anyag ezen együttes alkalmazására azért
volt szükség, hogy a gátak vízállóbbak
legyenek. A medermélyítés és kőhányáskiszedés után a csatorna felső torkolatánál
épült ideiglenes zárógát eltávolításával
1896 február 29-én beeresztették a vizet a
csatornába. A vízfolyás kiegyenlítődése
után figyelték és ellenőrizték a csatornában
a vízszintet, mérték a vízsebességeket, és
azt találták, hogy az a csatorna alsó
kétharmadában 3-3,5 m/sec, a felső
harmadban 4-5 m/sec, tehát nagyjából
egyező a tervezett számításokkal. Hajózási
próbákra került sor a csatornában 1896
március 16 és 20 között különböző
személy- és tehervontató gőzösökkel.
Először a Dunagőzhajózási Társaság Tisza
nevű vontató gőzőse haladt fel a csatornán
vontatmány nélkül, 23 perc alatt tette meg
az 1800 méter hosszú utat, majd a
Thommen nevű vontató gőzös egy 260
tonna rakományú uszályt 71 perc alatt
vontatott fel.

Összességében
a
csatorna
létesítéséhez
a
következő
munkák
elvégzésére volt szükség: 350 000 m3
szikla-eltávolítás a csatornából szárazban,
43 000 m3 víz-alatti szikla-eltávolítás – ezt
hajóra telepített sziklavéső gépekkel
végezték. A csatorna felső és alsó
torkolatában 211 000 m3 kőhányás, 258 000
m3 vegyes anyagból való feltöltés, 62 000
m3 kőburkolat, 38 000 m3 kőhányáskiegyenlítés, 12 000 m3 kőhányás-kiszedés,
2000 méter fakorlát és a jobboldali gát alsó
részén egy 10 méter nyílású híd építése. A
csatornában érvényesült rendkívül nagy
vízfolyási sebesség leküzdésére 1897
nyarán tartott vontatási kísérletek és
előzőleg tett igen alapos tanulmányok
alapján elhatározták két olyan szerkezetű
sodronykötél-hajó beszerzését, amelyeknél
jóval a csatorna fölött megerősített kötél a
hajón levő dobra föltekerve, a hajó s a hozzá
akasztott vontatmány ilyen módon
kapaszkodik fel a csatornán keresztül. Ezzel
biztosították még az 1500 tonnás görög
uszályok felvontatását is. Ekkor még a
Vaskapu alatti folyamszakaszon, a KisVaskapunál
a
szabályozási
utómunkálatokat kellett végezni, mert az
1892-ben
eldöntött
nagyobb
csatornamélységet itt is ki kellett alakítani,
mert a korábbi munkaszakaszban csak az
eredeti terv szerinti mélyítést végezték el.
Vagyis ezen a szakaszon is a fenékből kiálló
sziklákat a 0 vízszint alatti 3 méter
mélységre ki kellett repeszteni, a törmeléket
el kellett távolítani, vagyis a Vaskapun
áthaladni képes nagyobb merülésű hajók
részére is biztosítani kellett a legkisebb
vízállás esetére is a kellő hajóutat. Ennek a
hajóútnak a létesítése további, mintegy 16
000 m3 szikla víz-alatti kitörését és
eltávolítását tette szükségessé. Az al-dunai
Vaskapunál és az ottani többi zuhatagnál
szükséges összes munkálatok 1898 végére
teljesen elkészülnek úgy, hogy a Duna
folyam moldova-turnszeverini zuhatagos
szakasza 1899 tavaszán volt átadható a
hajózási forgalomnak.
Példaként
a
szikla-eltávolítási
munkákból érdemes kiemelni a Grében-
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csúcs berobbantását. Ez a hegy úgy nyúlt be
a jobb part felől a mederbe, mint egy
sarkantyú, amely a lefolyó vizeket
felduzzasztotta, és lefelé pedig az esést
erősen növelte. Ezeken a nehézségeken a
közép és nagyvízi meder bővítésével úgy
igyekeztek segíteni, hogy az ott kitermelt
terméskövet a nagy vízkiszorító vezetőmű
építéséhez használták fel. A lerobbantott
hegyorom alapterülete kereken 20 000 m2,
az eltávolított kő mennyisége pedig 327 000
m3 volt. A Duna felől szinte függőlegesen
emelkedő
sziklafal
robbantását
a
szárazföldi oldalról bevésett táróból induló
aknákból robbantottak kellő mélységben. A
kisebb aknákon kívül 14 ún. óriásaknát
robbantottak fel, amelyek közül némelyik
50 000 m3 követ is eredményezett, és volt
akna, ahol a töltet nagysága 7500 kg
dinamit volt. A kirobbantott nagyobb
sziklákat
azután
kisebb
töltetű
robbantásokkal kellett tovább aprítani.
Mindezeket ilyen részletességgel
csak azért írtam le, hogy kellően érezze és
megértse a tisztelt és érdeklődő olvasó,
hogy mit jelentett az, hogy a Diósgyőri m.
kir. Vas- és Acélművek által erre a célra
kifejlesztett és szállított olyan jó minőségű
sziklavésőket, amelyek az előírt 90 000 ütés
helyett 250 ezret is kibírtak, túlszárnyalva a
Krupp gyártmányokat. A vésőket nem
kovácsolással és sajtolással gyártották,
hanem öntéssel készítették el eredeti
alakjára és ebbe öntötték bele a sziklák
zúzását végző acélbelet. Nem kis gondot
okozott az acélbelek beöntése a vésőkbe,
ám sikerült, sőt a használt, vagy törött
vésőkbe is tudtak új betéteket beleönteni.
Mindez Técsey Ferenc vezette acélmű
gyártmányfejlesztési
munkájának
eredménye, talán ezzel indult ott az ötvözött
acélgyártás
hazánkban.
Sajnos
a
rendelkezésre álló és eddig elérhető
levéltári anyagból nem derült ki a véső
elemzett kémiai összetétele.

A diósgyőri acélműben öntött sziklavéső modellje
(Kohászati Múzeum kiállításában, MiskolcFelsőhámor)

Érdemes
említeni,
hogy
az
összezúzott,
berobbantott
sziklák,
kőhányások eltávolítására hat kisebbnagyobb
gőzhajóval
(közülük
a
legnagyobbat Vásárhelyi Pálról nevezték
el), 2 úszódaruval, 1 úszóműhellyel és 57 db
különböző köves munkahajóval, valamint
számos egyéb segédjárművel dolgozott.
Csaknem valamennyi Luther Hugó
braunschweigi gyárában készült. A
munkahajókat a partról tekintélyes méretű
ipar-vasút szolgálta ki, felszereléséhez 8 db
lokomotív, 432 kocsi és 23 km vasúti
vágány tartozott.

A vaskapu-vésőhajó fotója (Öntödei Múzeum
adattárából) – jól látható a víz- vagy kútfúró
eszközhöz hasonló szerkezet a munkahajóra építve.

Ez
a
minőségjavítás
azt
eredményezte, hogy a medervésési
munkákat rövidebb idő alatt végezhették el
a magyar vésőkkel, mint a Krupp-félével.
Ez különösen akkor jelentett nagy előnyt,
amikor a szikla vésését víz alatt kellett
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végezni, a vésőket a munkahajókon, vízben
kellett cserélni, valamint a berendezéseket
gőzhajtású gépek végezték, és nem egy
villanykapcsolóval oldották meg a teljes
berendezés újraindítását, és még arról nem
is szólva, hogy a munkaállomás vésőcsere
alkalmával borulni is képes volt,
szerencsére csak ritkán. Egy ilyen,
Diósgyőrben gyártott régi sziklavéső
látható volt az Öntödei Múzeum
kiállításában is a régi szép időkben, amikor
még az nyitva volt és az eredeti kiállítás
látogatható volt.
Az ottani hajózás s a szabályozási
költségek törlesztése fejében szedendő
hajódíj kezelésére és
a munkák
fenntartására, karbantartásra Orsován m.
kir. hajózási hivatalt állítottak fel, kötelező
kalauz-szolgálatot szerveztek úgy, hogy
1899 tavaszán megindulhatott ezen a
folyamszakaszon az akadálytalan szabad
hajózás.
A hajózás biztonságossá tételének,
az Al-Duna szabályozásának gondolatát
először gróf Széchenyi István vetette fel. A
munkálatokat már 1834-ben elkezdték
Vásárhelyi Pállal, de egy év múlva
abbahagyták, majd csak 1856-ban nyílt
lehetőség a folytatásra. A szabályozott
szakaszt 1896-ban adták át a millenniumi
ünnepségsorozat részeként. Mindazonáltal
csak 1898. évvégére készültek el a
folyamszabályozási
munkákkal,
és
valójában 1899. tavaszán adták át a
forgalomnak. Így jelenleg állandó vízi út
vezet át itt az Északi-tengertől a Feketetengerig, a Rajna–Majna–Duna-csatorna
révén.
Visszatérve – mindezek ellenére –
az ezredéves ünnepségekre tekintettel 1896.
szeptember 27-én megtartották a Vaskapu
szoros hivatalos átadását Ferenc József
osztrák császár, Károly román király és
Sándor szerb király jelenlétében. A korabeli

magyar sajtó rendkívül kritikusan számolt
be
arról,
hogy
Ferenc
József
Magyarországot beszédében nem is
említette, és a dekorációból is hiányzott a
magyar zászló.

(Vasárnapi Újság)

A megnyitásra Förk Ernő tervei
alapján, a Latzkó testvérek (ötvösök) által
készített serlegekkel koccintottak, mikor a
„Ferenc József” gőzhajó Orsovánál a
papírból készült vaslánc utánzat felett
áthaladt. A serlegek egyik oldalán a
honalapítás, a másikon a Vaskapu
megnyitása volt megörökítve. Felemlítjük
még, hogy a serlegek anyaga 14 karátos, a
domborművek 18 karátos aranyból való, s
egy-egy serleg mintegy másfél kilogramm
súlyú. A három serleg tökéletesen
egyforma. Az ünnepély után a magyar
kormány képviselője a három serleget a
három uralkodónak emlékül ajánlotta fel.

Káplánné Juhász Márta km.
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
2. rész
•

•

•

•

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

•

Január 19. Hétfő (reggel)
„Múlt heti összefoglaló”

•

Karesz:
Kedves Barátaim!
A múlt héten is sokat haladtunk a
szervezésben:
•

Elkészítettem az útvonal terv 1.
verzióját, amit Józsi átnézett és
kisimította a napi terheléseket, így
elkészült általa a 2. verzió is.

A 2. verzió elment a segítőinknek,
akik próbálnak erdész barátoknál
szállást intézni.
3 szállásunk már meg is van:
o Lábodon "Csávónál"
o Szegeden: Polyvás Tominál
o Gyergyószentmiklóson
Csergő Ottónál
Lelkes Andristól ismét elkértem a
vonóhorogra rakható bicajszállítót,
és megbeszéltem vele, hogy ha
kiderül a külföldi útja, akkor szól,
hogy üti-e a két program egymást?
Örülnék, ha tudna jönni :-).
Megbeszéltük a bicikli javítási
stratégiánkat Józsival. Én vettem a
26"-os
biciklimhez
állítható
kormányszárat és küllőkulcsot,
láncszerelőt megrendeltem. A
technikai hátteret, szerszámokat a
Lourdes-i tapasztalatok alapján
próbálom kialakítani - ott a hátsó
kerekeim küllőivel voltak visszatérő
problémáim - mert a súlyomat nem
bírták.
Tornászunk mind a ketten, hogy ne
haljunk bele a sok bicajozásba majd
- én eljárok Ildikó (feleségem)
aerobic óráira is, majd elájulok
sokszor, olyan nehéz, de már
fogytam, és ez inspirál.
Elküldtem Such Pálnak Gyulára a
2010-es videónkat - remélem
tetszett neki -, ők 2011-ben mentek
Ártándról egy nagyon jó útvonalon
Csíksomlyóra. Most mi is az Ő
útvonalukon próbálkozunk. Pali,
köszönöm, hogy feltettétek az
útifilmeteket
a
YouTube-ra.
Ajánlom mindenkinek!!!

Hát így készülünk mi életünk nagy
kalandjára.
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Január 19. Hétfő (este)
„Ma az igazán mindegy”

„Nő a láz, ha más nem, az izomláz – nincs
50 nap”

Karesz:

Golyó:

Hát ha valamikor, akkor ma el lehet
mondani, hogy nekünk mindegy. Merthogy
111 nap múlva indulunk.
Ma voltam a bicikliboltban. Vettem
lánckinyomót, meg néhány kulcsot, meg
egy dudát. A 28"-os bicajomon van duda, de
nem akarom a kettő bicaj szerelvényeit
keverni.
Most mosódik a bicajos táskám, szép lesz.
Még soha nem mostam ki az elmúlt 15
évben, most ez is meglesz.
Szerdán viszem lánccserére, meg átnézésre
a bicajom. Ha kijön a jó idő, hétvégéken
megyek 1-1 napra bemelegítő körökre, itt a
környéken.

Kedves Olvasó és Károlyom!
Most számos teendőm mellett újra időt
szakítottam az írásra. Ha én, a testes, nagy
kisugárzású arc, képes eltekerni (jelenleg
csak akar, de nagyon) Csíksomlyóra, akkor
sok minden nem lehetetlen, amiről azt
gondoljuk. Végén csattan az ostor.
Azért is szorítottam időt a betűverésre, mert
holnapra ígérkezik az első valóságos edzés,
a felújított, feljavított bicikli beavatása. Ha
csak az időjárás el nem mossa, akkor
Balatonfenyves - Nagykanizsa, másnap
vissza. Ma szorgalmasan próbálgattam
meleg szobámban az új célruházati
darabokat, kellékeket és próbáltam
megítélni, 10 C°-ban, 50-60 km/h-ás
szélben mit is kéne felvenni? Mert holnapra
ez a prognosztika. Mondhatnám, hogy
várok jobb időre, de ezt a nagy úton nem
tehetem meg. Már pedig voltam már
pünkösdön Csíkban, mikor a Hargitán, a
Görgényi-havasokon esett a hó. Tehát nincs
más választás, csak az előre!
Kíváncsi vagyok magamra ugyanúgy, mint
a biciklire, ami nagyon tetszett, mikor
elhoztam a szerelőtől. Kíváncsi vagyok, a
nyeregben mennyire fogom érezni 2 hónap
erősítő tréningjét?

Március 22. Vasárnap
„50 napon belül”
Karesz:
Szépen közeledik az indulás időpontja.
Kevesebb, mint 50 nap van hátra. A
bicajaink és a felszerelésünk előkészítve.
Szállásaink szinte mindenhol rendben.

Március 26. Csütörtök
Ne sírjatok lányok, túl fogom élni! Ez Szent
Borbálának is szól, hogy kezdhet rám
jobban figyelni! Csíksomlyón legyen mit
megköszönni!

„Belépés-betekerés a világhálóra”
Golyó:
Mert kedves olvasó, én lennék a Józsi, a
Golyóka, ki földijével, acélos izomzatával,
fejében szándékkal, szívében hittel,
számítva a jó szerencsére, elindulni kíván
fél
Nagy-Magyarországot
letekerni
biciklijével.

Ma ennyit gondoltam. Ki szintén gondol
valamit, hát ne szégyellje! Károly
barátommal kíváncsiak vagyunk.

„Ismét hárman”
Április 2. Csütörtök

Karesz:
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Pedálleszerelés, olajozás, kitámasztó, első
váltó beállítás - ezeket hamarosan meg kell
még oldani!

Az élet nagy rendező.... Ismét háromfős a
csapat. Golyó, én és Lelkes Andris. Szuper.
Andrissal 5 éve elbicajoztunk már
Csíksomlyóra.
Nagyon bizakodó vagyok most is, mert a
szervezésben is nagyon jól állunk a
szállásokkal.
Készülnek
a
napi
idegenvezetői bemutatók is, hogy ne csak
átbicajozzunk a falukon, városokon.
Múlt vasárnap délután Kri (Kriszta lányom)
letolt, hogy mit fekszem a TV előtt, menjek
inkább tornászni.
Fogtam
magam,
felöltöztem, és a 28"-os biciklivel
eltekertem Kanizsára. Hideg volt, kevés
ruhát vettem fel.
Tragédia, mert nem működött a hátsó
váltóm. Kanizsán gyorsan átszereltem a
dolgokat, aztán a 26"-os kisbicajjal irány
haza. Kanizsán a Lukoil-nál még felfújtam
a gumikat 3 bar-ra, aztán hajtás. Nagyon
lassan haladtam. Becsehelyen már a kis
dombon
se
tudtam
felhajtani.
Változatosságképpen ezen a bicajon az első
váltó nem volt OK. Becsehelyen megálltam
egy fagyizónál, toltam be egy kis csokit,
meg Colát. Pihentem kb. 10 percet, aztán
huss tovább. Murarátkán már sötét volt,
lámpákkal jöttem, láthatósági mellényben.
Teljesen nyugi voltam, jó tempóban
haladtam.
Hétfő este felraktam a biciklire az első
kosarat, a dudát, a szélesebb nyerget, a
küllőkre a fényvisszaverőket. Sajnos a
pedálok leszerelése nem várt nehézségbe
ütközött, mert ezen a bicajon az eredeti
pedálok vannak. És ez azt jelenti, hogy kb.
15 év alatt volt ideje rározsdásodni. A jobb
pedál leszerelése alatt eltörtem az egyik 15ös villáskulcsomat, a bal pedált meg le se
tudtam szedni, de közben eltörtem a
letámasztót. Ez azért fáj főleg, mert a
ballonosabb gumik miatt ezt Cimbi barátom
sok munkával megtoldotta 3 cm-el és
szuperül működött.

Április 3. Péntek
„A legnagyobb ellenség”
Golyó:
Megtörténtek az első éles edzések.
Balatonfenyves
Nagykanizsa,
Nagykanizsa - Gelse - Nagykanizsa. Ahogy
vártam is, nagyon kemény volt és újra
rádöbbenhettem a többször megállapított
gondolatra: más valamit tudni és más
ugyanazt megtapasztalni. Mert azt tudhatja
mindenki, hogy a szél erőt fejt ki minden
dologra, így a biciklisre is. De ezt
megtapasztalni szélviharban! A biciklis
legnagyobb ellensége a szél! Szemben a
viharral volt, hogy alig bírtam tekerni,
oldalszélben néha úgy éreztem, hogy
eldönt. De Borbála segített!
Persze, mint mindennek, ennek is két oldala
van. Széllel a hátamban 49 km/h sebességet
is el tudtam érni. De inkább guruljunk
lassabban, mint a széllel küzdjünk.
110 km volt a két napi teljesítmény, 70 + 40.
Másnap a széllel szemben 18 km-nél többet
nem kívántam küzdeni. Szerencsére lábaim
jól bírták és a fenék probléma sem volt
tragikus.
Várom Karcsitól a fényképet, mert a
kanizsai célvonalon készített pár fotót.
Nagyon
rendes
volt,
megvárt
a
munkahelyén, nem ment haza. Finom teával
várt. Igaz, közben kicsike nagy lányát is
várta, aki menyecske ruhát keresett a
lakodalmára. No, az a lakodalom lenne csak
jó láberősítő fórum!
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Golyó:

napja csak a számítógép klaviatúrát verem
és alig megyek, közben Richtofit ágyba
burkolom a térdem. Szóval rám vetült a baj
árnyéka. A tervezett péntek-szombati közös
edzést veszély fenyegeti!
Közben biciklimen elvégezték az utólagos
beállításokat, a gumikat feltöltötték defekt
elleni habbal, felszerelték a visszapillantót,
a második hátsó lámpát.
Kezdek idegbajos lenni! Nem akarok sofőr
lenni, ki hazahoz benneteket! Nem akarom
a mammont imádni, de most a térdem
megérne egy vasárnapi fohászt!
Április 20. Hétfő

Kerekes Bajtársaim!

„Összekovácsolás Botfán”

Valamit elrontottam, vagy égi üzenet!
Napokon belül el fog dőlni, hogy mi lészen
velem. Hétfőre (IV. 13.) kaptam időpontot
a térdsebész specialistánál. Nagy héten
véghezvitt edzés során valami történt. A
kemény szobabiciklizés vagy a zalai
dombok
akaratos
áttekerése?
De
locsoláskor már éreztem és a rákövetkező
napokban nagyon megijedtem, orvoshoz
menekültem. Mostani edzéseim nagyon
finomak és térdkímélőek. Megvetette lábát
bennem az elkeseredés. Reménykedek,
mert mintha jobb lenne a helyzet, hogy 3

Karesz:

Karcsi a kanizsai célvonalon
készített pár fotót.
Ezzel búcsúzom a következő jelentkezésig!
Jó szerencsét!

2015. április 10. Péntek
„A baj árnyéka”

Múlt héten pénteken, remek alkalom
kínálkozott, hogy a zarándoktársak (Golyó
és András) megismerkedjenek egymással én mindkettőjüket régóta ismerem. Az
ismerkedés helyszíne Botfa, a Hűvös
kastély.
Mottója
pedig
az
5.
Tavaszköszöntő Szakestély, amelyre Gazsi
erdész barátunk révén hivatalosak voltunk.
Hiába, él még az erdész - kohász - bányász
összetartozás. Mondhatnám Bermuda
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Ahogy Karcsi írta, megijesztette az időjárás
prognózis és lefújta a hármas edzést.
Könnyen járt a szám, mert nem én mondtam
ki a nemet, pedig én is igencsak
gondolkoztam, hogy nem kéne tüdőgyuszit
kapni. Nem kaptunk volna, de utólag okos
az ember.
Viszont a szakestély kárpótolt minket, mert
jól sikeredett este volt és még a reggeli
mosogatás is nagyon tetszett. Szép kezek
jártak a lúgos vízben a tányérokon,
poharakon. Enyhén másnapos fejem szülte
is a jelzős szerkezeteket, pírt hozva a fiatal
erdész lány arcára.
Karcsi fiatal kollégáját, Székely Balázst
megkértem, vezessen Kanizsáig. Örömmel
tette és út közben az is kiderült, hogy
örömmel eljönne értünk Csíkmadarasra.
Isteni gondviselés elő fuvallata! Ennél
optimálisabbat elképzelni se lehetne!
Nagykanizsán hagyott autómba egy
kanizsai bányász kolléga beül és eljön
értünk, hogy haza vigyen Zalába. De
remélem a szeretett szerető, első
önkéntesünk nem azért szenvedett balesetet
a lengyel sípályákon, hogy így legyen! Isten
útjai kifürkészhetetlenek!
Annyira kifürkészhetetlenek, hogy a mai
napon sikerült sokszoros telefonszám
egyeztetés után elérni a zsibói lelkész urat,
ki barátsággal kérte meghálálni, hogy meleg
étellel, szállással vár bennünket. Ha időben,
kora este 6-ra odaérünk, akkor az
istentiszteleten is részt tudunk venni. Jó
lenne!
Így minden tervezett napunk szállása
megoldódott. Pedig erre már nem is
számítottam annyi kísérlet után. De az egek
ura nem úgy akarta, hanem így. Remélem,
kedvezni fog nekünk az út alatt is és a
dombok-hegyek megbiciklizése mellett
más megpróbáltatást nem szán nekünk.
András lelkesen felajánlotta segítségét a
hátralévő előkészítő feladatokhoz, ha már
eddig nem vett részt benne. Finoman is
szólva, rajtunk kívül álló megvezettetése
okán. De az száradjon a mások lelkén! Én a
legnagyobb segítségnyújtás lehetőséget
abban
látom
részéről,
hogy
ha
Tornyiszentmiklóson valóban termett

háromszögnek
is,
ahol
iszonyatos
mennyiségű sör és pálinka eltűnt.
A tervünk az volt, hogy bicajjal megyünk
olaj és gázmezőket vizitálni péntek délután
tőlünk Lovásziból mindhárman, de lefújtam
csütörtökön, mert a meteorológia nagy
esőket és viharos szelet jósolt péntekre és
szombatra. Persze az idő nem romlott el
annyira, hogy ne lehetett volna bicajozni-->
ki is cikizett Golyó emiatt.
A Szakestély nagyon jó volt, Golyó is
sziporkázott. Mi egy szobában voltunk a 3
bicajos, meg Székely Balázs.
Golyó vegyi kiképzést tartott az éjjel.
Hiába, ehhez is hozzá kell edződnünk, hogy
ne legyen súrlódás belőle. És valaki
összekötötte a cipőfűzőmet és Golyóét.
Golyó hozta a formáját a reggelinél is,
bevágott egy nagy tál pacalt a virsli után.
Aztán meg gidázott. Andrással úgy
beszélgettek a térdkalács porckenését javító
gyógyszerekről, hogy egy meglett patikus is
eltátotta volna a száját.
Vissza Kanizsára, Balázs vezette Golyó
Superb-jét. Fagyiztunk a végén egyet.

Április 22. Szerda
„A baj árnyéka eltűnőben”
Golyó:
Voltam múlt héten doktor bácsinál, a térd
specialistánál.
Miután
megvizsgált,
javallott egy térdrögzítőt, kapacitált a
zöldkagyló kivonat további intenzív
szedésére és jó utat kívánt teljes
felelősséggel. Jól esett elhinni, hogy nincs
nagy baj és elkezdett egy nagy kő legurulni
a szívemről. Csütörtökön nyomtam is egy jó
ötvenest a zalai dombokon, mert készültem
a másnapi Lovászi - Botfa útra. Úgy
felpörgettem a dinamómat, hogy tönkre is
vágtam. Beesteledve száguldottam a
dombokon lefelé és az energiaforrásomat
leégettem, mert nem 40 km/h-ra
méretezték. Jobb, hogy most égett le,
mintha a szilágysági dombokon, hegyeken.
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bőségesen körte, akkor annak tartósított,
folyékony anyagából lásson el bennünket
tartósan. Bennem így semmi kiegyenlítetlen
„számlaérzés” nem maradna!
Tehát a baj árnyéka eltűnőben és helyébe az
árnyékot oldó fény türemkedik. Meg is
néztem türemkedési prognosztikáját a 30
napos előrejelzésnél a neten. A mai napig
azt kell mondjam, hogy csak így maradjon
a napok közeledtével, mert kellemes
hőmérsékleten kisebb záporokat jelez
csupán. Jó jeleket küldenek nekünk az
égiek, ami bátorít minket. Múlik a
térdfájásom, lesz körtepárlat, jó időjárás, ...
A biciklik kiléphetnek árnyékukból!

András
végig
mesélheti
majd
Somogyország egyik legszebb erdei
útvonalát (Szenta – Kaszó - Somogyszob)
és alig 4 km-el hosszabb így, minimális
forgalom mellett. Nagyatád és Lábod között
kb. 6 km-en nincs alternatív útvonal. Majd
óvatosnak kell lennünk, mert ott lesz bőven
forgalom.
Nekem
van
Lovászi
templomos
képeslapom. Azt tudnék annyit vinni,
amennyi kell. Meg nyomtathatnánk
Emléklapot a szállásadók számára, valami
kedves szöveggel a hármunk fényképével.
Van olyan műanyag hengerem is, amibe el
tudnánk vinni. Ezen gondolkodjatok
gyorsan!
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk

„Első napi útvonal kipróbálva”
Karesz:
Kedves Zarándoktársaim
Tegnap Beleznáról Lábodig végigmentem a
tervezett útvonalon. Gyönyörű!!!
Ne csodálkozzatok, természetesen kerüljük
majd a nagy dombokat (pl.: Porrogi 7-szer
görbe) és a nagy forgalmat (Csurgó –
Berzence - Nagyatád főútvonal). Ehelyett

Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft
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OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

2021. évi tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

Egyesület számlaszámai: OTP Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank: 10200830-32310119-00000000).

Az ezévi esedékes tagdíjakat is már be lehet
fizetni. Fizetési határidő: 2021. március 31.

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját.

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati

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:

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.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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