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A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

2000. szeptember 21-én rendeztük meg a szeniorok őszi 
tanulmányi kirándulását. 53 tagtársunk részvételével a 
Vértes hegységben levő gánti külfejtéses bauxitbányát 
kerestük fel. A szakmai vezetést Tóth Álmos geológus, a 
Magyar Geológiai Szolgálat főtanácsosa volt szíves 
elvállalni. Szakavatott vezetésével megismertük a bánya 
történetét és megtekintettük a bányát. Megtudtuk, hogy a 
gánti bauxitbánya, amelynek felfedezése Balás Jenő erdélyi 
származású geológus nevéhez fűződik, századunk húszas 
éveiben vált ismertté és az akkori idők legjelentősebb 
bauxittelepeként tartották nyilván. Az eocén mészkővel 
fedett bauxit a triász fődolomit egyenetlen, karsztos-töbrös 
mélyedéseinek felszínére települt. A gánti bauxitbánya ma 
már nem működik, benne egy mintaszerűen kialakított 
geológiai tanösvény van, amely mentén bejárható a 
bauxitbánya és megtekinthető a bánya valamennyi földtani 
képződménye.

A bauxitbánya mellett egy felhagyott bányavágatban 
bányászati múzeumot rendeztek be, a múzeum Balás Jenő 
nevét viseli. Műszaki okok miatt ugyan ezt a kis múzeumot 
nem tudtuk megnézni, de Fehér Sándor, a bauxitbánya és 
múzeum felügyelője ismertette, hogy mit is tartalmaz ez a 
gyűjtemény és szívesen látja a látogatókat egy későbbi, 
alkalmas időpontban. (Érdeklődni a felügyelőknél lehet: 
Fehér Sándor, Gánt, Bányatelep 23., telefon 22-354-482, 
vagy Nagy István, Gánt, Bányatelep 24., tel: 22-354-499).

Tóth Álmos a közelmúltban rendkívül érdekes cikket 
jelentetett meg Gánt község nevének eredetéről „Gánt a 
magyar Les Baux” címmel (Földtani Kutatás XXXV. évf. 
3. szám, 1998). Ebben a cikkben kifejtette, hogy „Gánt 
község neve valószínűleg a német Gante = sziklagörgeteg 
szóból származtatható, amely megfelel a térség jellegének”, 
továbbá közli, hogy „A bauxit szó névadója a dél
franciaországi Les Baux helység, amely név ugyancsak 
sziklás meredekséget jelent. A két helységnév jelentésének 
azonossága, mindkét helységnek a bauxittal való 
meghatározó kapcsolata megengedi, hogy Gántot a magyar 
Les Baux-nak nevezzük.” E sorok írójának ezen 
elnevezések eredetének ismeretében az a merész gondolata 
támadt, hogy amennyiben a gánti bauxitbányát hamarabb 
fedezték volna fel, akkor talán a bauxitot gántit névre 
keresztelték volna.

A szakmai program után ellátogattunk Pannonhalmára. 
Itt Géza fejedelem 996-ban bencés szerzeteseket telepített 
le, a szerzeteseket Szent István a keresztény eszmék 
terjesztésével és az európai kultúra meghonosításával bízta

meg. Azóta, több mint ezer éve dolgoznak és tanítanak itt a 
bencés atyák, kiváló eredménnyel. 1996-ban, az apátság 
megalapításának ezredik évfordulóján a Pannonhalmi 
Bencés Főapátság épületegyüttesét és környékét a 
világörökség részévé nyilvánították.

Molnár Károly tagtársunk, a Szeniorok Bizottságának 
titkára útközben lebilincselő előadást tartott a bencés rend 
történetéről, tevékenységükről. Pannonhalmán helyi 
idegenvezető kíséretével tekintettük meg a látnivalókat, 
majd a Bazilikában meghallgattuk Cziglényi László 
orgonaművész remek hangversenyét. Legnagyobb 
örömömre az orgonaművészt rég nem látott, gyermekkori 
barátként üdvözölhettem.

Köszönet illeti mindazokat, akik a tanulmányi 
kirándulás sikeréért fáradoztak, megteremtve ezzel 
szakmai, kulturális és művészi élményeinket. Köszönjük a 
Magyar Geofizikusokért Alapítvány anyagi támogatását, 
amelyet idén két ízben is nyújtott. A MÓL Rt. ugyanis 
kedvezményes autóbuszt ígért, de írásban tett ígéretét 
visszavonta. Pályi András tagtársunk sietett segítségünkre 
és az MTK sportklub révén gondoskodott egy autóbuszról, 
amelyet az Alapítvány ismételt támogatásával igénybe 
tudtunk venni. Szeretném megköszönni továbbá a 
tanulmányi kirándulás előkészítő munkájában való
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közreműködését Molnár Károlynak és Gadó Károlynak. 
Köszönettel tartozunk a GES Kft-nek, valamint dr. Szűcs 
Istvánnak, a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnökének és 
Hegymegi László főosztályvezetőnek, akik 
rendelkezésünkre bocsátottak egy-egy mikrobuszt, 
támogatva ezzel azt a törekvésünket, hogy valamennyi 
jelentkező részt vehessen a tanulmányi kiránduláson. Pém 
József munkatársunk is készséggel közreműködött a 
rendezvény szervezésében. Vida Zsolt tagtársunk az 
események avatott, vizuális megörökítésével, Bellér

Éva, a Magyar Geofizikusok Egyesületének ügyvezető 
titkára pedig a program sikeres lebonyolításával szerzett 
érdemeket.

Mindannyiuk segítségét ezen a helyen is hálásan 
köszönöm a magam és a tanulmányi kirándulás valamennyi 
résztvevője nevében.

Aczél Etelka
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 

Szeniorok Bizottságának elnöke

A kirándulás résztvevői

lapzártakor érkezett...

Dr. Matolcsy György miniszter 2001 március 15-én
Rezessy Géza

részére, kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül 
EÖTVÖS LORÁND DÍJAT 

adományozott
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