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 (Copyright © 2010. Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya Bazilika) 

PREAMBULUM 

Mária hív minket, és örömmel várja gyermekeit erre a megszentelt 

helyre, hogy könyörögjön értünk Szent Fiánál, 

Jézus Krisztusnál. 

A Börzsöny és a Duna másik partján emelkedő Pilis hegység 

szakrális hely: Magyarországnak, Szűz Mária országának a dobogó 

szíve. Márianosztra, az Arany-bánya üzem székhelye a magyar 

alapítású Pálos rend központja. A Börzsöny aranya Magyarországot 

ismét naggyá teheti. Ezért számunkra, az arany lelőhely 

kiaknázásához szükséges tudás birtokosai számára fontos, hogy a 

magyarok aranya a magyaroké legyen és ne a hazánkat megszálló 

pénzügyi gyarmatosító mai Fuggereké! Ez a tervünk szabadságharc, 

akár 1848.-49-ben hazánk pénzkibocsájtási állami monopóliumának 

visszaszerzésért és a jövőben erős világpánzért: a forintért.  

http://www.palosrend.hu/
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3 1.FEJLESZTÉSI CLMEGHATÁROZÁS 

Mottó: Wrllcome to the real World! – Ez itt a való világ! (Mándoki László) 

A beruházás célja a Börzsöny hegységben fellelhető nemesfémek kitermelése és befektetési 

tisztaságú aranyrudak öntése a régió természeti értékeinek megőrzésével. A beruházás célja 

az MNB aranytartalék gyarapítása és a magyar forint erős tartalék valutává alakítása a 

pénzkibocsájtás jogának magyar állami kézbe történő visszavételével. A végső cél az, hogy - 

az adósság állomány teljes rendezésével - Magyarország a köztes Európa Svájca legyen az 

EKB-től független MNB pénzügyi irányítással.  

A Börzsöny hegység alatt megnyitásra váró polimetalikus fémek kinyerésére szolgáló 

bányaüzemet a természetvédelmi területen kívül eső négy településről, Márianosztráról, 

Kóspallagról, Perőcsényről és Nagybörzsönyről indított lejtaknákkal szolgáljuk ki. A 

lejtaknákat a magyar metróépítőkkel készítjük el úgy, hogy a nemesfém kitermelése után az 

alagút járatok utóhasznosításáról gondoskodunk. A járatokat eleve úgy tervezzük meg, hogy 

azok az anyagok atomszerkezetének kutatására, neutron-gyorsítók céljára és a müon kutatás 

számára alkalmas legyen. A nemesfémbányászattal érintett négy kiemelt település 

fejlesztése elengedhetetlen. Jelen tanulmány ezt foglalja össze. 

 
Lejtaknák, függőleges aknák, altárók, vízellátás, az altárókat összekötő alagutak tev vázlata (Varga István) 

 

Kitaibel Pál, a Börzsöny hegység nagy kutatója, a telur fém felfedezője szerint „az aranyborjú 

farka Selmecen, a feje a Börzsönyben van.” Magyar Állami Földtani Intézetben őrzött 

termésaranyrögöt a 2869/1966 sz. bányászati kutatás során találták a Börzsöny hegységben.  
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4 2.FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK 

 

2.1 TERMÉSZETVÉDŐ BÁNYÁSZAT 

A Tisza románok általi cián szennyezése és az Erdélyben fekvő Verespatak műemlék város 

lerombolása a kanadai aranybányászok érdekében rossz hírét keltette az aranybányászatnak. 

A közvélemény a román cián-tavakkal köti össze az arany kitermelést. 

1000 éve ismert volt az, hogy van termés arany és ezüst a Börzsönyben, de az hogy ez hol 

van az nem volt ismert. Az arany feldolgozása nem igényli a ciános technológiát, mert az 

ércet porrá őrölve az arany vízzel kimosható. A víz pedig egy zárt technológiában újra 

felhasználható. Így a Börzsöny vízbázisa nem érintett. A zöldmezős beruházással 

megvalósuló beruházás kitermelő és elő feldolgozó bányaüzemi részlege teljes mértékben a 

hegy felszíne alatt kiépített lesz, így a természeti környezet semmilyen kárt nem szenved. Az 

finomítás és az öntöde a bányász településeken épül ki. 

2.2 BÁNYÁSZATI EGYETEMI OKTATÁS 

„A bányász a bányába leér, mint aki hideg sírvermébe tér./Feljön a vágatból, napfényre lel:/ 

Szerencse fel, szerencse fel! Szerencse fel!” (In: Manherz 1984; Kalász Márton fordítása) – 

szól a vers arról, hogy a bányászat ma is veszélyes üzem. Az aranyért ölnek. Valójában az 

igazi veszély azokra leselkedik, akik a geológiai kutatásokat végezik. A korábbi kutató 

fúrásokat végző Farkas István okleveles bányamérnök és fia, akik a 1990.-95.-ben a Lonne 

Star Kft tulajdonosaként kutattak, de nem élték túl a sikert. Megtalálták az aranyat a 

Börzsönyben, de már nincsenek az élők sorában. Megölték őket. A gyilkosságot elsikálták. A 

bányászati felügyelőségnél, mint hatóságnál kötelezően őrzött fúrásminták és az 

aranytelérek dokumentációi természetesen szőrén-szálán eltűntek 1995. és 2001. év között. 

Valaki hazavitte a dácsába... Ezért volt rendkívül kínos az ismeretlen tetteseknek, hogy húsz 

év után felbukkant Farkas István arany kutatási dokumentációja az elhunyt unoka 

testvérénél és mivel a geológus mérnök három helyen a világban (Dél Afrika, Kanada és 

Szlovákia/Selmecbánya) is hitelesítette fúrásmintáit, ezért nehézen felejthető a hatósági 

bűvészmutatvány. A fúrásokat Farkas többek között Nagyirtáspusztán végezte légvonalban 

3,5km-re  Márianosztrától, ahol szerencsére van börtön, 500 fő befogadására. 

Ezért javasoljuk, hogy Márianosztrán, a Pálosok kegytemploma előtti kis téren kapjon 

emlékművet a mártír geológus és fia, mert az életüket adták a magyar aranyért, hogy 

nekünk jobb legyen. 

Márianosztra szélén, a Kóspallag felőli úton lévő kis híd előtt volt Certinabánya, egy 

felhagyott kőbánya festői szépségű rekultivált telke, amelyen elfér egy akár 1000-1500 fős 

börtön. Ezért azt javasoljuk, hogy a település közepét elfoglaló műemlék kolostorépületből 

és férfi börtönből több egyetem összefogásával bányamérnöki egyetemet hozzunk létre egy 

kutató intézettel kiegészítve, amelynek gyakorló terepe a kiépülő aranybánya lesz. 

2.3 A BÁNYAÜZEM KOMPLEXUM KATONAI VÉDELME 

A Börzsönyi Rózsahegy aranya eddig megúszta, hogy a körmöci aranyunk sorséra jusson, 

tehát, hogy a mai Fuggerek markába kerüljön. Az aranybánya, az öntöde vonzó célpont lehet 
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ellenséges állami-, vagy magán terroristák számára. Gondoljunnk bele, ha a georadar előre 

jelzések szerint 100, 500 és 1000m-es mélységben a börzsönyi kihunyt vulkánban 3x3000t 

arany lapul, az Magyarországot olyan pénzügyi eszközök birtokosává tehetné, amely egy  - 

hazánk népesség számától független – köztes európai pénzügyi, gazdasáfi és katonai 

hatalommá tehetné. „Na még csak az kéne!” – morogna az EU-t és a világot irányító globális 

háttér erő, amely Trianonban elintézett minket 100 évre. 

Ha a magyar arany kitermelés megindul, az olyan irigységet és gyűlöletet válthat ki a 

legatyásodott Európában, hogy az egy inváziót indíthat el. Hiszen a recesszióval küzdő EU 

„baráti tüzet” zúdíthat ránk és a lengyelekre. Az EU vezetés tagságunk kezdete óta 

akadályozza a magyar és általában a volt szocialista országok felzárkózását. A központi 

Bizottság pénz tart vissza. Az ok az, hogy nálunk van orosz energia és ezért is pörög a 

gazdaság és a brutális infláció ellenére 4-5%os az éves GDP növekedés. Ezért a bányaüzemet 

katonai irányítással kell működtetni és legalább egy dandárt (5x1000 létszámú harccsoport) a 

Börzsönybe kell telepíteni. Azt minden pragmatikusan gondolkodó politikusunk előtt világos, 

hogy a hazánk veszélyben van így is. De ha beigazolódik ellenőrző furásokkal ez az Eldorádó 

akkor az Adrián lehorgonyzott amerikai anyahajó vadászgépei Szervia helyett más célpontot 

is találhatnak... Ukrajna példája bizonyítja, hogy egy geopolitikai „tektonikai törésvonalon” 

fekvő ország egyoldalú elköteleződése hová vezet. Következésképen csak lassan, óvatosan, a 

mai Fuggerekkel kompromisszumot kötve lehet előrehaladni ebben – a véleményünk szerint 

– geopolitikai kisugárzású arany kitermelési projektben.   

Koncessziónak, amelyet bárki megnyerhet a világból ez esetben helye nincs, mert a nyugati 

aranybánya céggel nemcsak a modern technika jön be, hanem hanem fedésben annak 

ellenérdekű titkosszolgálata, biztonsági milíciája is. Éppen elég gond az, hogy egyetlen 

nemzetközi repülőterünk, Ferihegy idegen hatalom kezébe került és bármikor kiinduló bázisa 

lehet egy fővárosunk elleni légi desszant támadásnak. Tehát ha nemzetközi koncessziót 

írnának ki, akkor biztos, hogy beköltözne Budapesttől 40km-re Északra egy ellenséges  

magán hatalom, vagy egy „szövetséges” ország, amely eltiporná a helyi kistelepüléseket, 

majd fenyegethetné a fővárosunkat és általában az ország biztonságát, nem beszélve az Ipoly 

másik partján lévő Szlovákiához tartozó magyarok lakta kistérségi régiót. Ezért csak és 

kizárólag magyar állami beruházás lehet a Börzsöny Aranybánya projekt, esetleg V4-es 

bányászatban tapasztalt partnerekkel! 

Egyszer majd kimerül az aranybánya. Ezért gondoskodni kell a több tíz kilométer hosszú 

metróépítési technikával épített lejtaknák utóhasznosításáról. A méregdrága környezetet 

kímélő lejtakna, azaz alagút rendszer nukleáris kutatással, részecske gyorsítókkal térülhet 

meg. Az atomfizikai kutatás szintén katonai biztosítást igényel. Tehát összefoglalva 

megállapítható az, hogy a tervezett aranybánya beruházáshoz kapcsolódó kistérség 

fejlesztés messze túlmutat a hagyományos városrendezési, település szerkezet tervezési 

kompetencián. A szigorúan magyar állami kézben tartott beruházás nemzetközi politikai 

előkészítést igényel és kiegészül katonai és tikosszolgálati műveleti tervezéssel. 
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Lejtaknák, függőleges aknák, altárók, vízellátás, az altárókat összekötő alagutak tev vázlata (Varga István) 

 

2.4  A BÁNYAÜZEM KOMPLEXUMHOZ KAPCSOLÓDÓ REGINÁLIS TERVEZÉS MÓDSZERE 

A regionális tervezés, amelyet jelen építészmérnök és urbanista szerző az egykori Iparvben 

végzett az egykori Vátival egyeztetve a Mátra-Bükk vonatkozásában és a Csepeli Csőgyárhoz 

kapcsolódóan készített regionális fejlesztési céltanulmányt.  
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Majd és a műegyetemmel, Dr. Polónyi Károly professzorral† (a tanár úr a világhírű TeamTen 

tagja volt) elkészítettünk a Budapesti Expo regionális fejlesztési recét. Majd polónyi 

professzor úrral Kopár István megbízásából elkészítettük a Balatoni vitorláskikötők távlati 

fejlesztési tervét egy nemzetközi „workshop seminar” keretében Siofokon a BAHART 

telepén. Dr. Jaklics Ervin építészmérnökkel megterveztük a Ferihagyi repülőtér Északi határn 

lévő Cargo központhoz csatlakozó ecseri Aetropoliszt, amely egy a reptérre alapozott 

nemzetkozi kereskedelmi – üzleti – pénzügyi –felsőoktatási város resz lett volna, a tervezés 

óta elépítették a területet külfödiek raktárbázisaival. így a multimodális központ meghiusult. 

A sajnálatosan Covid-19-ben elhunyt Szőcs Géza államtitkár felkérésére jelen építésztervező 

elkészítette Magyarország tengeri kapuját a Krk szigetén megvalósuló Adria Platform, Európa 

legnagyobb konténer kikötőjére és a LNG terminál és olaj terminál bővítésére. Majd egy 

összehasonlító tanulmányt készítettünk Fiume, Koper és Trieszt magyar anyakikötő 

fejlesztésére. A Krk szigeten tervezett Jang Shan méretű konténer kikötő tervezési 

tapasztalatait felhasználva Dr.Steier József professzor „zöld Szahara” beruházási tervéhez 

kapcsolódva elkészítettük Dakhla város számára az Atlanti Platform tervünket, amely a 

Szaharában végig vezetett Steier professzor által kitalált és megtervezett zöld mezőgazdasági 

folyosó Atlanti óceáni végpontja lesz. 

A fenti referencia munkáink bizonyították azt, hogy a telekhatárokra, település határokra 

épülő városrendezés módszerei nem, vagy csak korlátozottan alkalmazható a regionális 

tervezésben, tehát például tárgyi feladatnál is. Az aranybányászattal érintett kiemelt 

települések regionális  fejlesztési tervét - ha a bányászat megindul – le kell bontani a TSZT-re. 

A gyakorlati előkészítő munka a következő szempontokat vette figyelembe: 

A fejlesztési tanulmányterünk készítésekor igyekeztünk feltárni a kistérség 

elnéptelenedésének okát és bemutatjuk azt, hogy az aranybánya a megoldás a kistérség 

fejlesztésére. Csak a valóságos, a helyszíni bejárásokon szerzett tapasztalatinkra 

támaszkodhattunk. Olyan munkahely teremtési javaslatokkal is éltünk, amelynek alapja a 

kistérségben korábban meg lévő mezőgazdasági és ipari tevékenység volt, de tudatosan 

elsorvasztották, vagy külföldi kézbe privatizálták. Miért kellett a francia Colas kezébe 

elseftelni üveggyöngyökért az andetit bányáinkat, ami a vasútépítés alapanyaga? Miért 

kellett tudatosan tönkretenni a málna termesztőket és mostanában az eper kertészeket a 

holland és spanyol ízetlen per és , málna kedvéért?  

Utaltunk az aszály - pl az Ipoly kiszáradásának - okaira azzal, hogy az aranybányászat zárt 

vízháztartással üzemel, és nem fogyasztja a hegység retegvizeit, nem veszélyezteti a 

települések vízbázisát. 

Külön részleteztük a kisiskolák tragikus bezárását, amely az értelmiség elvándorlásával és 

fiatal családok elköltözésével járt. Ebből vezettük le a következő fejezetekben az általános 

iskola visszaálítása mellett a duális képzés, a gimnáziumi oktatás és bányászati-űrtávmérési 

egyetem létesítését ajánljuk megfontolásra . A Pálos rendi  világközpontot a Kitaibel  Pál 

egyetemi kar fejezetben részleteztük, mert térben a börtön épületből kialakított egyetemi 

kampusz a régi Pálos kolostorhoz kapcsolódik. Mivel a Pálos Rend Európában csak 
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Lengyelországban van jelen, ezért várható egy pálos rendi lengyel – magyar kooperáció, ami 

kedvező lehet a bányászatra is. 

A feladat - ha valaki megérti a helyiek problémáit - rendkívül bonyolult. A kistelepülések 

érdekérvényesítő képessége gyenge éppen a kis lakosságszám miatt. Pest vármegye is 

rendkívül eltérő fejlettségű. Viszont az aranybánya projekt jó példa lesz arra, hogy lehet egy 

kistérséget felhozni. A korábbi nagyberuházások a helyieket csak kihasználták, majd 

megkeserítették az életüket. A tanulmányban éppen azt akartuk bemutatni, hogy az örök 

vesztes magyarok, az életük drasztikus megváltoztatását elszenvedő helyi lakosság, hogyan 

válhat nyertessé a regionális építész tervezés sajátos eszközeivel. 
 

3.KIEMELT BÁNYÁSZTELEPÜLÉSEK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSE 

A kiemelt Börzsöny hegységi bányásztelepülések a felvidéki bányavárosainkhoz, 

Besztercebányához, Selmecbányához és Körmöcbányához, Gölnicbányához hasonlóan a 

nemesfém bányászatból fognak gyarapodni. Selmecbányán volt a 1920.-ig a magyar 

Bányászati és Erdészeti Egyetem, amelyet jelen tanulmány terv szerzőjének ükapja épített. 

Tehát magyar bányászat történeti hagyomány, hogy a bányászat egyetemmel párosult. 

 
Márianosztra látképe a pálosok templomával és a kolostorukból kiépített börtönnel. 

 

3.1 A KIEMELT TELEPÜLÉSEK BEKÖTÉSE AZ ORSZÁGOS KÖZÚT ÉS VASÚTHÁLÓZATBA 

Márianosztra, Kóspallag, Perőcsény és Nagybörzsöny kisközségek, nagyságuk, lélekszámuk 

nem mérhetők a felvidéki bányászvárosainkhoz. Ezeket a településeket a Börzsöny hegység 

peremén körút fogja össze. a két legnagyobb település, Nagybörzsöny és Márianosztra a 
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„Transz – Börzsöny” keskeny nyomtávú, 760mm-es kisvasút köti össze Márianosztrát 

Szobbal, a kikötővel a Bécs-Pozsony-Budapest vasútvonallal. Ha az aranybányászat megindul, 

akkor villamos szerűen lehetne működtetni a kisvasutat és Szobig el lehetne hozni a Nyugati-

pályaudvarról induló zónázó motorvonatokat. A lelkes börzsönyi kisvasut védők jóvoltából, 

CO2 mentes, „zöld” közlekedési eszköz a Transz-Börzsöny, amely kis ráfordítással közösségi 

kötött pályás villamossá fejleszthető. 

3.2 „ARANYLÁZ”-ON ALAPULÓ IDEGENFORGALOM 

Noha, az arany és ezüstbányák jól védett objektumok, ám nem zárható ki, hogy az 

aranybánya megnyitása „aranylázat” okozhat, amely hátrányos lehet a bányaüzem 

működésére, biztonságára és a térség településeinek nyugalmára. Megjelenhetnek az 

aranyásók az erdőben. A természetes közérdeklődést kulturáltan egy jól szabályozott keretek 

közé szorított falusi turizmussal. Ez a falusi turizmus speciális arany-ága lehetne. Az 

aranyöntés idegenforgalmi és ötvösművészeti fejlesztést is lehetővé, sőt kívánatossá tesz. Ha 

tehát a Márianosztrai „Farkas István Aranyöntödébe” látogató központot létesítünk, akkor 

ezzel PR fejlesztéssel a nem kívánatos, túlzott érdeklődést megfelelően szabályozott. Ha 

tehát megmutatjuk a titokzatosnak tűnő üzemet a látogató folyosó golyóálló üvegén 

keresztül, akkor az üzem önköltsége, rezsije megtérülhet az arany turizmusból. 

Az aranyöntöde látogatóközpont programja: 

a./ A világon egyedüli látványosság, üvegfalon keresztül látható az arany mosás, szeparálás, 

öntés, (mivel az üzemi területre belépni tilos, ezért a gyártócsarnokot úgy alakítottuk ki, 

hogy azt az első emeleten egy széles látogató folyosó kíséri.) 

b,/ A látogató központban vásárolható lesz majd különböző vastagságú Cu, Ag és Au lapka, 

melyet a turista a hidraulikus éremverőbe helyezve a lapkát maga préseli. 

3.3 MAGYAR ARANYBÁNYÁSZAT TÖRTÉNETI MÚZEUM  A PÉLOS KOLOSTORBAN  

A pálosok kolostorán belül a Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya Bazilika épületéhez 

kapcsolódóan Arany Múzeumot létesítünk, ahol bemutatjuk a történelmi Magyarország 

aranybányáit és pénzverdéit, sőt a nemrég Kárpátalján, Beregszásztól Északkeletre 

megnyitott aranybányát. 

3.4 FALUSI TURIZMUS MÁSKÉPP – LEGYEN-E SZOB, VÁC YACHT/SZÁLLODAHAJÓ KIKÖTŐ? 

A négy kiemelt településre ötvösöket, aranyműveseket, éremverő manufaktúrákat 

telepítünk a kitermelt arany egy kis hányadának művészi feldolgozására, ékszer készítés 

céljából a Képzőművészeti Egyetem és az MNB Pénzverde felügyeletével.  Ami Szolnok, 

Nagybánya, vagy Szentendre volt a festőknek, ami Tokaj, vagy Szigliget volt az íróknak, az 

lehetne majd a Börzsöny a magyar ötvösművészetnek: művészi alkotó tábor. 

Az ékszerekhez szükséges nyers gyémántot orosz importból fedeznénk és az antwerpeni 

gyémánt csiszoló zsidó kereskedőket hívnánk meg oktatónak. Szobon szállodahajó kikötőt és 

motoros ’wiking Yachkikötőt építünk, ami Varga úr egyik üzleti profilja. 

3.5 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLTANULMÉNY, AMELEGYBEN HATÁSVIZSÁLAT 

A bányászati fejlesztés mellett regionális fejlesztési tanulmány tervet készítünk a nemesfém 

bányászathoz kapcsolódó aranyfeldolgozó üzem, , idegenforgalom, az ékszeripar, egyetemi  
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1.TÁBLÁZAT: .KIEMELT TELEPÜLÉAEK NÉPESSÉGE ÉS TERÜLETE 
KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

NÉPESSÉG VÍZ 
 

CSATORNA VILLANY GÁZ  ÓVO-DA ISKO-LA ORV. 
RENDE-
LŐ 

MŰVELŐ
DÉSI HÁZ 

          

MÁRIA- 
NOSZTRA 
27 572 520 

817+ 
1000FŐ 

100% 100% 100% 100% 2FOGLV
AN 
1FOGL 
MŰKÖD
IK. 

8TANTE
RMESÁL
T.ISK+T
ORNATE
REM, DE 
ÜRES 

VAN VAN 

KÓSPALLAG 

27 638 339 
731+ 
200FŐ 

100% 100% 100% 100% 1FOGL 
MŰKÖD
IK 

4TANTE
RMES 
ALSÓTA
GOZAT-
ÉLŐ 

VAN VAN 

PERŐCSÉNY 
27 365 136 

289+ 
200FŐ 

100% 0% 100% 100% NINCS 2TANTE
RMES 
OSZTAT
LANI 
ÁLT. ISK. 
ÜRES 

NINCS VAN 

NAGYBÖRZSÖNY 
27 378 025 

676+ 
200FŐ  

100% 100% 100% 100% 2FOGLV
AN 
1FOGL 
MŰKÖD
IK 

8TANTE
RMESÁL
T.ISK+T
ORNATE
REM, DE 
ÜRES 

VAN VAN 

          

ÖSSZESÍTÉS 4113FŐ    3  22TANT
EREM 

3 4 

2.TÁBLÁZAT: KIEMELT TELEÍZPÜLÉSEK KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁGA, KÖZINTÉZMÉNYEI 

 

oktatás, a nukleáris ipar (neutrongyorsító, müon kutatás), geológiai és ökológiai kutatás 

(további lelőhelyek, telérek feltárása) fejlesztésére a Börzsöny hegységben.  

A regionális fejlesztési terv eredményeit és életképesnek ítélt fejlesztéseit le kell bontani az 

egyes települések település szerkezeti terveire. A nemesfém bányászattal érintett a kiemelt 

települések település szabályozási terveit értelemszerűen módosítani kell. 

Nyilvánvaló, hogy ha leteszünk egy több 100 milliárdos nagyságrendű bányaipari fejlesztést 

egy kistérségbe, az megváltoztatja a térség gazdasági, népességszámbeli és demográfiai 

állapotát és kihat a térség közút és vasút rendszerére, energia igényére, vízgazdálkodására, 

ökológiai állapotára és az egyes települések belső út, közműrendszerére, kommunális szemét 

KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER 

MEGYE JÁRÁS JOGÁLLÁS NÉPESSÉG 
FŐ/2018. 

TERÜLET 
KM

2
 

NÉPSÜRŰSÉG 
FŐ/ KM

2
 

TERVEZETT 
LAKÁSSSZÁM 

LAKOSSÁG 
NÖVEKEDÉS 

         

MÁRIANOSZTRA 
Burikné Moóri 
Tamara 

PEST SZOB KÖZSÉG 817 20,26 41,31 250 LAKÁS 
TELEK: 
20HA 

1000 FŐ 

KÓSPALLAG 
Plachi Attila 

PEST SZOB KÖZSÉG 731 12,77 68,65  50 LAKÁS 
4 HA 

200 FŐ 

PERŐCSÉNY 
Együd László 

PEST SZOB KÖZSÉG 289 41,4 7,03  50 LAKÁS 
4 HA 

200 FŐ 

NAGYBÖRZSÖNY 
Paulik Oszkár 

PEST SZOB KÖZSÉG 676  50,66 13,44  50 LAKÁS 
4 HA 

200 FŐ 

         
ÖSSZESÍTÉS-    2513 FŐ   400 LAKÁS 1600 FŐ 
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és veszélyes hulladék kezelésére. A feladatunk az, hogy a változással érintett települések 

lakossága profitáljon a beruházásokból. 

 

3.6 KIEMELT TELEPÜLÉAEK NÉPESSÉGE ÉS TERÜLETE 

Ha kiválasztunk is egy kistelepülést a bányaüzem központjának, akkor az egész kistérségben 

kell gondolkodni, legkevesebb 4 településben, tehát esetünkben Márianosztra, Kóspallag, 

Perőcsény és Nagybörzsöny településekben. Márianosztra központ mellett mindhárom 

település funkcióját át kell találni a távlati fejlesztési szerepüket figyelembe véve. A kiemelt 

bányász településeket be kell kapcsolni a Dunakanyar hajózási, közúti és vasúti logisztikai 

rendszerébe. mielőtt elkülönülő bányász kolóniákat terveznénk, fel kell mérni a kis falvak 

üres telkeit, házait és először azokat kell benépesíteni. 

 

3.7 AZ ÖRÖK DEMOGRÁFIAI TÉL A RENDSZERVÁLTÁS KÖVETKEZMÉNYE 

A Kádár rendszer 33 éve alatt az ország lakossága 500 ezer lélekkel nőtt, míg a 

„rendszerváltás” 33 éve alatt 1 millió fővel csökkent hazánk népessége és 9,62 millió alá 

csökkent. Ehhez a tömeges kipusztításhoz járult az a kb. 600 ezer fiatal, aki Nyugatra ment és 

tartósan, talán véglegesen kint él Európában, kint szüli meg gyermekét, aki kint jár iskolába 

és nem tud magyarul. Pest vármegye sem kivétel a kihalási folyamat alól.  

Az emberélet nagyon drága, mert gazdasági virágzás még nem soha nem volt demográfiai 

télben, tehát a népesség tartós kipusztulása mellett. Az 1./ és 2./ táblázat azt mutatja, hiába 

ideális a Börzsöny peremén élni a jó erdei levegőben, közművesített és közintézményekkel 

ellátott falvakban, mégis be kellett zárni a Virág Benedek általános iskolát Márianosztrán és a 

német nemzetiségi általános iskola Nagybörzsönyben. A két remek iskolaépület, a két 

tornateremmel már évek óta üresen áll. Nincs gyerek. A Börzsöny Aranybánya beruházás, a 

bányászati egyetemi kar és a KFKI kutatóintézetei megállíthatják majd a kistérség 

elnéptelenedését. Minden kiemelt településen van templom, Nagybörzsönybe négy 

templom is áll, két katolikus és két evangélikus. Egy nép kihalásának biztos jele az üres 

templom és a néma iskola gyermek zsivaj nélkül... 

 

3.8 KISTELEPÜLÉSEK SOKKOLÁSA  A BELTERÜLETI ÁLLATTARTÁS MEGTILTÁSÁVAL 

Mára már világos, hogy a az un. rendszerváltás valójában tönkre tették a jól működő, 

világpiaci nagyságrendű árualapot termelő nagyüzemi mezőgazdaságunkat, a prémium 

minőségű élelmiszert termelő háztáji parasztgazdaságot. Ahogyan azt Makovecz Imre építész 

egykor megállapította: a falusi házak udvarából eltűnt a lábas jószág, de még a baromfi is. a 

falusiak a boltba járnak kenyérért tejért. Sőt még a városrendezési tervek, a HÉSZ is kizárja az 

állattartást a falvainkban. Tehát a falusi lakosság önellátása megszűnt. Ezen változtatni kell. 

Nemcsak az emelkedő élelmiszer árak miatt, nemcsak az élelmiszer ellátási biztonság miatt, 

de milyen falusi turizmus az, ahol a vendég nem találkozhat háziállatokkal, nem fejhet 

tehenet, nincs disznóvágás, mert a HÉSZ miatt nem tarthat disznót a paraszt az ólban. 
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A 33 évvel ezelőtti rendszerváltás a kistérségekre nézve még halálosabb csapás volt, mint a 

nagyvárosokra. Hol van már a Szobi Szörp? Hol vannak a Börzsöny környéki falfav málna 

termelői, akik gurulós málnát küldtek a hűtőházakba és német piacra. Hol vannak a teljes 

foglalkoztatást biztosító és létbiztonságot jelentő TSZ-ek a Börzsöny szoknyájáról? Hova lett 

a szakszerű és hasznot termelő erdőgazdálkodás a Börzsönyből? Vajon mennyiben 

részesednek a helyiek az erdő- és  vadgazdálkodásból? A Vác-régióhoz közeli Veresegyháza 

jó példa a Szob kistérség fejlesztésére. A Veresi Szamócát 700 millió forinttal támogatta a 

kormány. Geotermikus energiával több hektáros üvegházban egész évben szüretelik az epret 

a veresiek. A hatalmas fólia sátor eper termelői a hulladék hőt hordozó víz hasznosítására is 

gondoltak aquakultúra létesítésével. Mi lenne, ha az intenzív málna termelést újra indítanák 

Szob térségében? Az aranybányászat miatt felfejlődik majd az infrastruktúra, az út, vasút és 

energia hálózat is, amely jó lehetőséget ad a térség hagyományos erdei gyümölcs, málna 

termékeinek termelésére, a termelés újragondolására, például vertikális farmok, vagy 

hatalmas üvegházak létesítésére  

 

3.9  AZ ARANYBÁNYA ÜZEM VILLAMOS ÁRAM IGÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

Hazánk évi áramszükségletének jó ha felét - kétharmadát tudja ma megtermelni. A 

rendszerváltással az enyészetté lett a nagyszerű magyar szénbányászatra ráépült hőerőmű 

hálózat és a Paks által termelt zsinóráram mellett jelentősen megnőtt a photovoltaikus 

erőművekkel termelt áram, de lökésszerű áramingadozást ma még nem tudjuk kiegyenlíteni, 

mert a rugalmas hőerőműveinket tönkretették a privatizálással. Így hazánk áram behozatalra 

szorul. A kiszolgáltatott helyzetünk Paks bővítésével enyhül majd, de az EU eszement CO2 

fóbiája, zöld átállása és szankciói miatt az egekbe szökött a villanyáramár.  

Ezért a bányaüzem áramfogyasztását alternatív forrásokból ki kell egészíteni naperőművel és 

vízi energiával termelt árammal. A problémának külön fejezetet szenteltünk. 
 

3.10  AZ ÉRTELMISÉGI ELVÁNDORLÁSA A KISTÉRSÉGEKBŐL 

Az TSZ-k, állami gazdaságok és részben az erdőgazdaságok felszámolásával eltűnt a vidék 

agrárértelmisége. Megszűnt az agronómus szakértelem és kontroll, amely a 90’ években 

komoly versenytársat jelentett a francia, a holland és dán mezőgazdaságnak. Miért? Mert túl 

jó minőségű élelmet termeltünk igen nagy mennyiségben olcsón exportra, amelyre egy 

szupermodern konzervgyár hálózat, növényolaj ipar és cukorgyártás épült rá. Ezt kellett 

lerombolnia az EU-nak a rendszert váltó politikusaink segítségével. A magyar parasztságtól 

először elvették a földjét, maj beverték a szovjet típusú termelőszövetkezetekbe. De de a 

magyar parasztság és agrárértelmiség csodát tett: megszelidítette TSZ rendszert a háztáli 

földekkel és a melléküzemágakkal. Erre a jól működő konstrukcióra rímelt rá a háború előtti 

állami gazdaságok szakértelme, tenyészállat nevelése és a honi kritikus alapélelmiszer 

termelése. Ez a nagyüzemi termelési rendszer gazdaságosan tudta üzemeltetni a gépparkját, 

amelyet gépállomásokon javított, karbantartott. Tehát az agrár értelmiség mellett lett egy 

falusi gépész szerelő munkás réteg is.  A kárpótlási jegyes földlicitálással kisemmizték a 
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parasztságot és a falvaink körüli földeket budapesti ügyvédek, újságírók, bennfentes régi 

káderek szerezték meg. Ezzel a nemzetfenntartó magyar istenfélő parasztság felszámolása 

befejeződött. Egész falvak váltak munkanélkülivé. 30 évvel ezelőtt országszerte. 

 
A Börzsöny erdőgazdasági kisvasútjai a sínek acélanyaga miatt jórészt felszedték (forrás: Turistamagazin) 

 

Mint a csontvázak, úgy sorakoznak a romos tehenészetek, sertéshizlaldák, 

takarmánykeverők, vetőmag üzemek és gépállomások, a melléküzemági műhelyek a falvaink 

szélén. Így elmaradt a talajjavítás, eltűntek a talajjavító állomások a meliorizációs 
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mérnökökkel együtt. Eltűntek a tejbegyűjtő állomások, ahol hűtve tárolták az elszállításig a 

falvakban frissen fejt nyerstejet. Eltűntek a hegyi legelőkről a legelésző tehenek, például, a 

kisvasút Füstös –forrás megállójához közeli nagy rétről is. Erre a tragédiára jött még a vasúti 

szárnyvonalak felszámolása, a kisposták, kisboltok megszűntetése. Az eredmény: a fiatalság, 

a falusi értelmiség elmenekülése a falvainkból. Ez értelemszerűen az falvak elöregedéséhez 

vezetett, ami egyenes út a falusi iskolák, óvodák bezárásig. A börzsönyi kistérség esete azért 

speciális, mert a hegyvidéki településekről van szó, ahol alacsony aranykorona értékű földek 

vannak és ezért egy idény-jellegű, nagy értékű delikat gyümölcsre álltak rá a helyi 

gazdaságok. Tehát a mezőgazdaság „terrpr bombázását” (dr. Boros Imre bankár közgazdász) 

még egyáltalán nem heverte ki a magyar vidék, így a Börzsönyt övező kistelepülések sem. 

De eltűntek az erdei (de az alföldi kisvasutak: pl. Cegléd, Törtel, Szolnok vonal) gazdasági 

vasutak, a szárnyvonalai, amelyek környezetbarát szállítást biztosítottak. Azért szedték fel a 

síneket, mert a régi sínekben nincs réztartalom, ezért jó pénzért eladhatók a felszedett 

síneket az acélgyáraknak. A Börzsöny Aranybánya beruházás olyan léptékű nagyberuházás, 

amely megfordíthatja a kistérség elsorvadását. Márianosztráért Közhasznú Egyesület (E-mail: 

marianosztraert@gmail.com) és Nagy Lajos király Íjászai jól jel arra, hogy a börzsönyi 

kistelepülések élni akarnak. A regionális tervezésbe ezért célszerű bevonni a civil 

egyesületeket. (http://nosztraiijaszok.mindenkilapja.hu) 
 

3.11 A MÁRIANOSZTRA, VIRÁG BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉLDÁJA 

Egy évtizeddel ezelőtt még tele volt diákkal az iskola. A Kistücsök óvoda még működik. Ez 

lehetett a Ratkó Anna korszak utolsó hulláma. Ez a kor volt az 50’-es években, az a kor 

amikor a világháborúban kivérzett országunkban a nőknek szülni még dicsőség volt. Amikor 

még működött, ezt írták magukról a Virág Benedekesek: „Ma 102 diákunk van. Közülük 18 

bejár a környékbeli településekről. Az iskolában a kis osztálylétszámokból és a 11 fős 

tantestület nevelés centrikus meggyőződéséből adódóan a tanulók egyéni adottságait 

maximálisan figyelembe vevő nevelő-oktató munka folyik. Büszkék vagyunk rá, hogy a 8. 

osztály befejeztével tanítványaink legtöbbje gimnáziumban, szakközépiskolában 

eredményesen tanul tovább. A község Önkormányzata is, a település lakosságával 

egyetértésben minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy gyermekeink jól felszerelt, szép, 

tiszta iskolában tanulhassanak. A tanári kar minden tagjai 1 vagy 2 főiskolai diplomát 

szerzett, ill. 1 tanár egyetemi végzettségű. A tantestület tagjai közül öten saját egykori 

iskolájukba jöttek vissza tanítani. Ők megpróbálják a lehetetlent: prófétának lenni a saját 

hazában. Ami a tantestület légkörét jellemzi: péda értékű egymásra figyelés, segítőkészség. 

Lehet hogy ez nem ritkaság, de igazi érték.”  A két legnagyobb kiemelt településnek egy 

tragédia volt az iskoláik bezárása és a nagyszerű, helyi kötődésű tanerő elvándorlása. Tehát 

világos, hogy a térségfejlesztés legfontosabb feladata lesz a demográfiai tél. az 

elnéptelenedés megállítása és a kihalási folyamat megfordítása párhuzamosan az oktatás 

helyreállításával. A fénnyel festeni lehet. Ha Hildebrant István, akkor a film egy látvány. Ha 

demográfia, akkor Kopp Mária. a SOTE Magatartáskutató Intézete!. A „Gerolsteini Kaland c. 

mailto:%20marianosztraert@gmail.com
http://nosztraiijaszok.mindenkilapja.hu/
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film a felejtetés operettel. Házy Erzsébet, Darvas Iván és Hildebrant: Isten veled napi 

nyomasztó gondok! A permanens tömeggyilkosság abortusszal EU megfelelési kényszerből: 

napi gond. Egy operatőrnek az emberi arc, olyan mint egy tájkép: ha szép nőt veszek fel, 

fátyolokkal töröm meg a fényt. Ha döbbenetet ábrázolok, nagy kontrasztot alkalmazok. 

3.12 NAGYBÖRZSÖNYI TRAGÉDIA: NÉMET TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEZÁRT! 

Az 1961.-ben épült, 1970.-től német tannyelvű általános, amely 8 tantermes és tornaterme 

is van, ma már üres.  Nincs elég diák. Nagybörzsöny kihaló félben lévő település. Kérdés, 

szélnek kell-e ereszteni az értékes idegen nyelven is tanító tanárokat azért mert nincs meg 

egy 20-30 fős osztály létszám, vagy inkább kis csoportban minőségi oktatást biztosítunk? 

 
A márianosztrai 8 tantermes Virág Benedek általános iskola évek óta üres, zarándokház lesz 
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3.13 KÓSPALLAG, FEKETE IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az alsó tagozatos 4 tantermes kisiskola a Csiga-Biga óvodával együtt még működik a lelkes 

tanárok vezetésével. Kóspallag nem akart befogadni nagyobb ipari létesítményt. A csendes 

kistelepülés csak nyugalmat akar. De éppen ezért ideális hely alkotó művészek számára: 

aranyművesek, ötvösök érem és plakett készítő szobrászok kitűnő alkotó műterme lehetne a 

településen, amely az arany feldolgozásra épül. Az ékszerészek nem igényelnek nagy teret. 

Ha beindulna a művészeti tevékenység, akkor jó lehetőséget kínálhat az antwerpeni gyémánt 

csiszolókat felépíthető kapcsolat és együttműködés. 

 
Kóspallag, 2625, Kisinóci utca 17., Kisinóci turistaház, Erdei Iskola, Vendégló – Bórzsöny Dél turistaközpont 

 
A csendes Kóspallag, a tervezett ötvös művészeti alkotóház és aranyművesek falva 
 

3.14 NAGYBÖRZSÖNY KÜLTERÜLETE: A TITOKZATOS NAGYIRTÁSPUSZTA 

Nagyirtáspuszta az arany lelőhelyeket felfedező, ezért megölt bányamérnök, geológus, 

Farkas István által végzett fúrások egyik fontos helyszíne. A 7.-es fúrások messze, bent az 
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erdőben, a kisvasút állomásától nem messze található. Nagyirtáspusztán, a Börzsöny 

szívében épült a Szent Orbán Wellness Hotel, amelynak kitűnő a konyhája. Milyen különös: a 

szállóda úszó medencéje pont a Farkas féle 6.-os fűrásra épült rá. Vajon mit rejt a medence 

betonja alatt a föld? Vajon a szálló tulajdonosa tudtak-e arról, hogy 100m-rel az uszoda alatt 

hatalmas aranytelér van? Vajon hol volt a Bányászati Felügyelet, amikor a szálló építési 

engedélyét kiadták, vagy összejátszottak az építőkkel, amikor az állam egyik fontos 

aranybányászati lelőhelyét tették hozzáférhetetlenné?  

 
A Nagyirtáspusztán a Szent Orbán Wellness Hotelben a konyha remek és több tonna színarany föéött úszhatsz! 

 
Válaszút: erdei kerékpárút kereszteződés a Nagybörzsönyhöz tartozó Nagyirtáspuszta vasútállómás mellett 

 

Választút elé ért a magyar állam, kell-e neki az a több ezer tonna arany, amit a Börzsöny 

gyomra rejt magában,  vagy ráér a kitermeléssel és őrült álmodozónak minősíti azokat, akik 



Hun Bányászatkutatás Fejlesztés és Innovációs Kft. 

JÁNOSSY ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 
1061 BUDAPEST, ANKER KÖZ 2.-4., TEL: +36 677 2966, E-MAIL: janossy.peter.muhely@gmail.com 

18 
bizonyítanák az aranyvagyon meglétét. „Bibervár és a toronyaljai pálos 

kolostorrom felkeresése után továbbindultunk Kóspallag felé, de mielőtt beértünk volna a 

településre, lekanyarodtunk balra Márianosztra irányába.” – kezdi helytörténeti értekezését 

Egri Gábor a „Márianosztrai Bazilika és Kolostor” címmel. 

A Nagyirtáspuszta vasútállomás előtti kereszteződéstől balra következik a Vetett Fű  és 

Füstös forrás megálló, amelynek leágazó sínpárja vakvágányként van a legközelebb  7/a fúrás 

felé fölfelé... 

4. ARANYÖNTÖDE BERUHÁZÁSS MÁRIANOSZTRÁN 

4.1  A BÖRZSÖNY  FÖLDTSNI GENEZISE ÉS AZ EVOLÚCIÓ ISTEN TEREMTŐ LOGIKÁJA 

A Börzsöny aranyát annak köszönheti, hogy a „Kárpát hazánk” tektonikai törésvonalon 

fekszik. A Zágráb - Hernád törésvonal egy olyan szubdukciós övezet, amelyben az afrikai 

lemez az eurázsiai lemez alá bukik. Ezért húzódik a Balaton Észeki partjától Beregszászig 

hazánkon át egy vulkáni hegyekből álló fűzér, amelynek egyik Északi középhegység kisebb, 

kb. 600km2 hegység csoportja Dunakanyar, az Ipolyvölgy és a Nógrádi medence által határolt 

a Börzsöny.  Hazánk alat igen vékony a földkéreg hazánk alatt. A több ciklusban kitört és 

változatos vulkánok már 14 millió éve kihunytak. A Csóványoshoz (938m) például jó 500m-re 

magasabb lehetett. A szél-, víz- és fagyerózió mára ledarálta a krátereket és vulkáni 

romhegységget faragtak a kráterekből. A 16millió évvel ezelőtt megkezdődő vulkáni 

folyamatot jól írja le a „Börzsöny földtani fejlődése, földtörténeti múltja” - Karátson Dávid 

kutatásai nyomán álljon itt egy rövid részlet: „A lávadómok keletkezésének vége 

felé hidrotermális tevékenység ment végbe, mely folyamathoz nemes- és színesfém-

ércesedés kapcsolódott. A jelentős mennyiségű aranyat és ezüstöt - amelyekből nyomnyi 

mennyiség mindmáig megmaradt -, valamint az ólomércet főképp a XIV. században 

bányászták. 1795-ben pedig Kitaibel Pál egy Nagybörzsöny környékéről származó 

ércmintából írta le a tellúr nevű elemet.”  

4.2 ARANY LELŐHELYEK FELKUTATÁSA: IRÁNY A VAGNYUGAT! 

„Űrtechnológiát is bevetnek a börzsönyi aranyért – a kormánytól vár állásfoglalást a 

bányacég” – címen jelentetett meg elemzés a világgazdaság (2022. 11. 03., szerző: H. L.) 

„Míg tavaly a bányászati hivataltól kért koncessziós pályázat előtti vizsgálatot a börzsönyi 

arany- és ezüstbányászatot fontolgató Hun Bányászati Kft., az idén már Orbán Viktor 

miniszterelnök támogatásának megszerzésén dolgozik. Ám a hatalmas nemesfémkincs létét 

még be kell bizonyítania. Több hazai döntéshozó állásfoglalását is kérte a Hun Bányászati Kft. 

kutatási igazgatója abban a levelében, amelyben részletezte, hogy a cég hol tart a Börzsöny 

arany- és ezüstkincsének felmérésével – értesült a Világgazdaság.” Föntebb részleteztük, 

hogy 1995. és 2001. között eltűnt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattól (MBFSZ). 

archivumából a tragikus körülmények között elhuny farkas bányamérnök által leadott fúrás 

minta és az eredeti fúrási dokumentáció. Tehát egyelőre nem tervezhető meg a termelés, 

mert további költséges fúrásokra van szűkség ahhoz, hogy bizonyítható legyen az arany és 

ezüst érc vagyon. De igen pozitív fejlemény volt, hogy két éve, 2020. év októberében a 

http://studhist.blog.hu/2017/09/13/bibervar_es_a_toronyaljai_palos_kolostor
http://studhist.blog.hu/2017/09/13/bibervar_es_a_toronyaljai_palos_kolostor
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koncessziós bányászati engedély kiírása előtti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 

elvégzését kérte a MBFSZ. A szolgálat 2021. év októberében kiadott, novemberben 

közzétett, Nagybörzsöny nemesfémérc koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi 

és terhelhetőségi jelentést készíttetett. Minden benne van. El kell olvasni/ Jó anyag! A 

bányahatóság arról értesítette a Hun Bányászatkutatás Fejlesztés és Innovációs Kft. 

vezetését, a kft.-től kapott tájékoztatás szerint), hogy ha a társaság bizonyítani tudja a 

Börzsöny hegység alatt lévő aranykészlet nagyságát, akkor javasolni fogja a koncessziós 

bányászati pályázat kiírását. Korábban kielemeztük a nemzetközi koncessziós vállalkozásba 

adás nemzetbiztonsági kockázatait, amelyre később térünk ki. De előrebocsátjuk, hogy 

elemzésünk alapján, csak magyar állami kézben tartva szabad aranybányát nyitni. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a bányanyitás finanszírozásának feltétele a földben lévő 

aranyvagyon meglétének bizonyítása. Ezt csak ismételt és új kutató6feltáró fúrásokkal lehet 

végrehajtani, ami költséges és állami akarat kérdése az, hogy engedélyezik-e a fúrásokat. Az 

eddig ismert Farkas István geológus bányamérnök féle helyszíneken túli dúsulási 

helyszíneket az űrből georadar segítségével fogjuk feltárni. 

4.3 A MÁRIANOSZTRAI HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA 

Márianosztra polgármestere tervező kérésére összehívta a az aranybányászattal érintett 

kiemel települések polgármestereit, ahol tervező bemutatta a Márianosztrára tervezett 

arany öntöde beépítési terveit és a lejtaknák hálózatát. Míg Nagybörzsöny polgármestere 

kétségeit fejezte ki a községe vízellátása miatt. Tervező kitért a tervezett aranybányászat 

technológiájára, amely érintetlenül hagyja a hegyság vízbázisát. Márianosztra egyértelműen 

támogatta a beruházást. Ezért és kedvező vonzástényezői miatt lesz a központ Márianosztra. 

 
A Szob – Nagybörzsöny keskeny nyomtávú vasút márianosztrai átjárója vezet a bánya beruházásra kiválasztott 

telekre 

A felső kép a Szob – Nagybörzsöny keskeny nyomtávú vasútvonalat mutatja a tervezett 

helyszínen átvezető vasúti átjárónál. Az elhunyt erdész erdőszéli családi háza előtt egy 
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juhhodály van, a rendszerváltás óta juhok nélkül. Az elhunyt jeles erdész háza telkének 

település felőli oldalán folyik a Berezina patak egy mély bevágásban. 

Márianosztra azért megfelelő aranybányászati központnak, mert van vasúti kapcsolata a 

Bécs –Pozsony – Budapest fővonallal. Van jó közúti kapcsolata a 2/A autópályához és a többi 

kiemelt településhez. Márianosztra a börtön miatt különösen biztonságos a település és a 

börtön – kölcsönösen előnyös megállapodással – fegyelmezett kiegészítő munkaerőt tud 

biztosítani helyben. Márianosztra közel van a Dunához, ami jó kikötő kapcsolatot és ipari víz  
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. vételt jelent. A bányászat nagy villamos energia igényű. Ezért később javaslatot teszünk 

arra, hogy vízi és napenergia fejlesztéssel segítsük a bányászat energia ellátását 

  További előny az, hogy ha munkaerőt telepítünk a községbe, akkor nem kell iskolát, óvodát 

építeni, mert meg van. Jó  az, hogy település közművesített: víz, csatorna, gáz és villany van. 

A fenti fényképeket a felelős tervező, Jánossy Péter Sámuel építészmérnök készítette a 

terület geodéziai felmérésekor. a geodéta Fazekas Zoltán földmérő mérnök volt:  

1.kép: a tervezett bányaüzem számára kiválasztott helyszín képe az ottfelejtett katonai 

őrbódéval.  

2.kép: a kisvasút a hegyek felé nézve. 

3.két: A tervezett helyszíntől délre nézve 1,5km-re van a Colas francia cég által üzemeltett 

kőbánya, amellyel együttműködést terveztünk. 

4.kép: Fazekas Zoltán geodéta mérnök űrtávmérési módszerekkel mérte fel  a 6 hektáros 

tervezési területet. 

5.kép: az aranybánya üzem tervezett területének déli fele, háttérben a Colas andezit bánya 

6.kép: a vasúti pálya szakasz felmérése az üzembe bevezető iparvágány csatlakozási 

pontjának kiválasztása céljából. 

7.kép: a tervezet bányaüzem telek Nyugati oldalán egy régi patak meder húzódik, srü 

növényzettel, amelyet kettévág a telket átszelő földút. 

 
Az erdészház a vasúti átjáró mellett 

4.4 A TERVEZETT ARANYÖNTÖDE ÜZEM LEÍRÁSA 

4.4.1 Telepítés: 

A telek kiválasztásánál 4 változatot tartunk kezelhetőnek, de hogy melyik alternatíva mellett 

döntünk, azt a költséges geológiai fúrások, az űrtávmérési módszerekkel operáló georadar 

kutatások és feltáró vizsgálatok döntik el. A terveket a legköltségesebb alternatív teleken 

teszteltük „pesszimista” szemlélettel.. Előre bocsátjuk, hogy bár a példaként bemutatott 

teszt telek sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik, de közművekkel nem. Viszont túl nagy és 

rendkívül előnytelen a két hosszanti végén elkeskenyedő formája. Ugyanis a geodéziai 



Hun Bányászatkutatás Fejlesztés és Innovációs Kft. 

JÁNOSSY ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 
1061 BUDAPEST, ANKER KÖZ 2.-4., TEL: +36 677 2966, E-MAIL: janossy.peter.muhely@gmail.com 

25 
felmérése után kiderült, hogy a telek erős lejtése miatt, igen költséges földmunka kell a 

projekt cél megvalósításához. Gyárat csak sík területre lehet gazdaságosan építeni. A nagy 

telek nagy fenntartási-üzemeltetési költséggel jár. 

Aki úgy gondolkodik, hogy egy aranybánya projekt minden költséget elbír, az nagyot téved. 

Nem bír el, különösen az elején, amikor még nincs bevétel, csak költség. 

A legmodernebb eszközökkel végzett telér feltárások is tévedhetnek, naqy a rizikó. Ez 

megnöveli a projekt finanszírozásának kamat terheit, mert nagyot lehet bukni. 

De azt viszont elmondhatjuk, hogy a telek teszt eredményes volt: a tárgyi telken legföljebb 

bukfencet lehet vetni, aranykorona értéke alacsony. De az aranyláz beindult. A fejekben 

máris mesés vagyonokról álmodoztak a botcsinálta telek spekulánsok. A magunk között 

szólva értéktelen területre hirtelen megnőtt a kereslet. A telekbe előleget fektető kolléga a 

teszt végén szerencsésen visszakapta a pénzét és a telket maga az ingatlant közvető váci 

üzletember vette volna meg, ha egy helyi ismeretlen vevő nem élt volna az elővételi jogával. 

A többi alternatív helyszín egyelőre nem publikus.  

A teszt telket leelőlegező kolléga befektetési „menekülő útvonala” is lezárult, mert az állam 

hálózata már nem tudja befogadni a hektikusan változó intenzitású naperőművek 

áramtermelését. Márpedig a naperőmű volt a mentő ötlet arra a nem várt esetre, ha a 

kolléga nyakán marad a drága,de értéktelen mezőgazdasági terület, amelynek a kivonása 

további 2-3 millió forintba került volna. Az évi kb. 9000MW  magyar áram igény kielégítését a 

hőerőművek privatizálásával tudatosan tönkretették és hazánkat a szervilis politikusaink 

áramimportra kárhoztatták. 30 évvel ezelőtt volt egy kompakt, jól működő és áramot 

exportáló villamos energia ellátásunk. a sikerült leküzdeni magunkat áramimportőrré, akibe 

belerúgnak, ha atomerőművet bővítünk. 

A hőerőművek rugalmasan tudnak alkalmazkodni az ingadozó áramigénynek. Volt egy 

briliáns szénbányászatunk, Volt 50-60 ezer lelkes kérges tenyerű vájárunk és volt egy erre a 

fél évezredre elegendő szénvagyonra épülő áram, ipari gőz és távhőtermelésünk. Mindezt az 

EU széndioxid ellenes zöld őrülete miatt kidobtuk, az értékes bányagépeink, hidraulikus 

lépegető bánya támok ott pihennek a vízzel elárasztott tokodi, dorogi, pécsi, komlói 

szénbányák mélyén az örök sötétben. A széndioxid kvótáinkat elsefteltük....  

Az un. „zöldenergia hatékonysága rossz és környezet szennyező az eszközparkja. Ha nem süt 

a nap és szélcsend van, akkor leáll az áramszolgáltatás? Az egész magyar villamos elosztó 

hálózat szabályozása megragadt azon a szinten, amikor még működtek a hőerőműveink. Az 

elosztó hálózat szabályozása költséges átalakítást tesz szükségessé a napenergia belépése. 

De a hálózat „zöld” átállásra fordítható EU forrás még a Holdban van.... A tervezett börzsönyi 

aranybánya fejlesztés viszont „zabálja majd az áramot”. Ezért a Duna közelsége miatt 

megbízható vízi energia forrást javasolunk, amelynek a vezetékeit a kisvasút vonalán hozzuk 

majd fel a márianosztrai üzemig. A tesztelt ~6 hektáros É-D-i hossztengelyű, vasúttal 

párhuzamos telek beépítése hosszában zónákra osztott a hegy felől, föntről lefelé: 

1. Északi zóna: naperőmű birkákkal nyírva a füvet. 

2. 35fokos ferde támfal naperőmű és lejtakna díszkapu. 
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3. Daruzott hátsó rakodó udvar. 

4. .Arany öntöde üzemi épület: ebben a sávban keresztirányban a következő 

funkcionális zónák találhatók a vasúttól eltávolodva:  

a./vasúti rendező pályaudvar és iparvágány 6m széles sávban és a vasúti teherporta 

b./31m széles aranyöntöde épület zöldtetővel a földbe sülyesztve 

c./6m széles tűzoltó út, amelyről rámpa indul fölfelé a kamion parkolóba. 

d./Felszíni kamionparkoló és annak déli végén tüzivíz tároló (előírás) 

é./ A volt kiszáradt patak mederben ipari víz tároló medence. 

A ~6 hektáros összevont telek (a telkek összevonása utáni HRSZ 0105, alapterülete: 

5,47983ha) változatos nagyságú és művelési ágú telek-testekből álló terület művelési ágai: 

mező-legelő, szántó, út, erdő. Jelenleg külterület. Egy földút vágja ketté. A vasúti átjáró 

szintje a gyár +/- 0,00 szintje lesz, Innen ágazik le a vasút, az iparvágány és annak kis 2 

vágányból álló rendező pályaudvara.  

Az aranybánya projektet fejlesztő team három tagból áll: Varga István projekt gazdából, Rádi 

András beruházó-lebonyolítóból és Jánossy Péter Sámuel felelős tervezőből áll. A projekt 

fejlesztő team tagja Fazekas Zoltán, Dunakeszin élő geodéta, aki űrtávmérési eszközökkel 

segítette ingyen eddig a projekt megvalósulását. Felmérte a teszt telket, a telek mellett futó 

vasútvonalat és bemérte a nagyirtáspusztai Farkas István féle fúrások beton feddlapjait. 

Felelős tervező a rendelkezésre álló bányászati technológiára beruházási programtervet 

készített. Technológia terv, géplista még nem készült. A beruházó tesztelte a márianosztrai 

ingatlan lehetőségeket és 3 évre leelőlegezte a fent megnevezett, a község külterületének 

határán fekvő telket naperőmű létesítése céljából, amelyre tervező Varga István útmutatásai 

és levédett bányászati műszaki megoldása alapján tervet készíthetett a proiekt tulajdonos 

megbízása alapján. Ezt a tervet 2020 tavaszán leegyeztettük a polgármester asszony által 

összehívott kiemelt települése vezetőiből álló gréniummal.  

A teszt telek területe kb. 10-15%-os lejtő, ezért az üzemi épület egy 31+2x6=43m széles és 

115+12=127m hosszú bevágásban takartan ül a háromszög alakú támfalak között. A kikerülő 

tetemes földet és kőzetet a telek déli, a telket átszelő út felől a völgy felé eső telektest 

feltöltésére és síkra rendezésére használjuk fel, ahol a parkolók lesznek. 

4.4.2 Üzemcsarnok és fejépület: 

A tervezett csarnok épület fejépület része 3x6=18m hosszú és 30, széles raszter tengelyen 

mérve és 3x3m-es szintekből áll az ipari gyártó csarnok arany öntöde műhelyéhez 

kapcsolódva.  

A fejépület az irányító központ egy minimális adminisztrációnak biztosít irodát. A 3 szintes 

iroda szárny a csarnok felé fordul és onnan belátható az öntöde műhelycsarnok... Azért 

fordulnak az irodák a csarnok felé, mert a gyári irodák nem reprezentációs terek, hanem a 

munka művezetését szolgálja. 

A földszinten raszter méreten mérve 24x6m-es sávbana laboratóriumok vannak. Az első 

szinten van a látogató központ kiinduló előadó terme és mellette az üzemvitel, munkaügyes 
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könyvelés. A legfelső szinten van az igazgatóság, amely a kétszintes nyaktag tetején lévő 

védett tetőkertre néz. A tetőkertről is belátni az öntödébe. 

Szintenként terveztünk vizes csoportot és teakonyhát 6x6m méteres raszterben.  

A fejépület Déli oldalán van a bányász kegytemplom 10x30m méteres raszter méretben. A 

templom a fejépület előcsarnoka egyben. A háromszintes iroda szárny folyosói 2m szélesek. 

a lift és lépcső az előcsarnok terében van. Az előcsarnok-bányás-kápoéma egyben látogató 

központ, ahol kiállítható lesz majd a Börzsöny terepmodellje és az aranybányák. Ki lesz állítva 

az a néhány nagyobb aranyrög, amit eddig fellelte a hegységben.  

A templom Kelet-Nyugat tákolású. a templom Déli homlokzata egy késő gótikus kőcsipke 

homlokzat, amelybe színes ólomüveg ablakokon ár süt be a nap. 

A 30m hosszú 9m magas templomtér Keleti oldalán van az oltár a Keleti rózsaablakkal. A tér 

Nyugati oldalán lesz az orgona a Nyugati rózsaablakkal. Az orgona és kórus galéria az iroda 

folyosóhoz csatlakozó lift és lépcső csoportról közelíthető meg. A fejépület és a bányász-

kápolna főbejárat a Nyugati oldalon lesz. A déli előkert felől pedig egy kis gótikus 

oldalbejárat lesz. 

A látogató megkérdezheti, miért kell egy neó késő gótikus bányász templom egy monetáris 

aranyat öntő üzembe, amely egy a hegy gyomrában lévő arany és ezüstbánya végpontja? 

Ráadásul miért a Pálosokra bíznánk a bányász-kápolnát? 

A válaszunk az, hogy az aranybányászat, általában a bányászat szakrális tevékenység. A 

Börzsöny aranybányáit az esztergomi érsek birtokolta. A pálosok pedig 1200. óta 

Kesztölc/klastrompuszta – Márianosztra tengely mentén jelen voltak mindig a régióban. 

4.4.3 A három üzemcsarnok: kőtörő -> aranymosó -> aranyöntő 

Aranyat mosni kis tételben a szabadban is lehet. Aranyat önteni is lehet egy forró 

serpenyőben. De négy kilences tisztaságú monetáris aranyat előállítani már csak komoly 

felkészültséggel tudunk. A tervezett daruzott csarnok 30m széles és 3y30m méretű a 

raszteren mérve, Belülről mobil hangárkapukkal elválasztott csarnok funkcionális részekből 

áll össze, amelyek funkciói más és más. Ezek a következők: 

a./Kőzúzó és betonkő gyártó üzem: 

A hegy felőli 900m2-es üzemben zúzzák porrá az aranyat és ezüstöt tartalmazó ércet. A 

kőzúzó gépek mérete, súlya és dinamikus terhelése komoly gépalapot igényel. A nagyméretű 

alkatrészeinek cseréjét csak daruval lehet megoldani.  

b./Aranymosó és ezünt szeparáló csarnok: 

A második 900m2-es csarnokban történik az arany kimosása és az ezüst szeparálása, továbbá 

a kőzetben fellehető egyéb ritka földfémek kinyerése. A keletkező nagy mennyiségű 

meddőkőzet visszakerült a kőzúzó csarnok részbe, ahol egy automata betonkő gyártósorra 

kerül és onnan a gyorskötés után a hegyfelőli daruzott hátsó udvarra, ahonnan a kész 

útburkoló terméket kamionnal, vagy kisvasúttal elszállítják, például vasúttal a szobi kikötőbe. 

c./Aranyöntöde: 
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A harmadik 900m2-es csarnok részben folyik a négykilences banki aranyrudak öntése, 

hitelesítése és trezorokban történő tárolása az elszállításig. Erre a csarnokrészre láthat rá a 

háromszintes iroda szárny vezetősége és mérnök gárdája.  

A 18m-es fesztávú daruzott csarnokot kísérő két 6m-es háromszintes kiszolgáló üzemrészben 

lesznek azok a terek, amelyek a gépek működtetéséhez szükségesek, így a transzformátorok, 

a préslevegő előállítás, az dolgozók öltözői az egy csarnokok biztonsági fokának megfelelően. 

továbbá az első szinten a vasúttal átellenes oldalon lesz a látogató folyosó. A vasút felőli 2 

szintes (6m –es földszint és 3m-es fölső szint) 6m-es sáv földszintjén két keskeny nyomtávú 

sínpár fut végig és csatlakozik az iparvágányon át a fővonalhoz. A csarnokban futó csarnok 

felőli sín tengelye megegyezi a letakna Nyugati oldali sín tengelyével. A kKelt felé eső sín alát 

szerelő aknát építünk, mert itt lesz, az automata, vezető nélküli közet szállító csille 

szerelvények karbantartása, napi felülvizsgálata és javítása. 

4.4.4 Bunker-gyár ötlete a zöld politikai terror miat? 

A tervezett aranyöntöde nem környezet szennyező, káros kibocsájtása nincs és mosáshoz 

használt vizet visszaforgatják, újra hasznosítják, továbbá azt javasoljuk, hogy a bánya-üzem 

villamos áram ellátását korszerű, Dunába merülő, propellerekkel meghajtott generátorokkal, 

tehát a zöld-lobby megítélése szerint „zöld-energiával” működtetjük. A törpe vízi erőművet 

acél platformokra szereljük, amelyet egyben szállodahajó kikötőt képeznek Szobon. Ezzel a 

Börzsöny turizmusát fogjuk fellendíteni. 

Korábban felmerült a projekt gazda részéről, hogy az üzmet süllyesszük a föld alá. Volt 

ilyenre példa a II. világháború vége előtt Németországban a Messerschmidt 119 vadászgépet 

és a V2 rakétát összeszerelő üzemei esetében. Ezeket a gigantikus 30-40m-es fesztávú 

egyterű csarnokokat 2-3m vastag vasbeton héjú lapos-íves tartószerkezettel építették meg 

úgy, hogy az ívet alátámasztó zsalu föld volt, amelyet az íves csarnok készre betonozása után 

rabok, hadifoglok munkájával kiástak a kész íves szerkezet alól. A hajmeresztő szerkezeti 

megoldás egyetlen célja az volt, hogy a gyártást az angolszász bombázóktól megvédjek. Ilyen 

földművel nem lehet ma megvédeni az üzemeket, mert olyan okos bombák vannak, amelyek 

bunkereket robbantanak. Másrészt ma nem áll rendelkezésre több tízezres rabszolga had, 

mint ingyen, feláldozható munkaerő. 

Esetünkben ilyen bunker-építési cél nincs. a projektet, általában a magyar autógyártást, 

lítium-elem gyártás és atomerőművet támadó zöld politikai terror irreleváns, mert a zöldek – 

akármit teszünk, tüntetnek az értelmes atomenergia, bányászat, vízi-erőmű és gázvezeték 

hálózat, nagy sebességű vasútvonal építése ellen. De 

a./-A csarnok a terepviszonyok miatt tervező egy nagy bevágásba helyezte, tehát a tájban az 

üzem nem látható. 

b./-Az üzem tetejét zöldtetővel tervezhetjük, azaz az üzem által kivont, épülettel lefedett 

természeti tájat pótolhatjuk a beépített 3565m2 zöld felületet. 

c./-A csarnok belmagasság 9m. A csarnok zöldtető rétegrendje 60cm vastag. A csarnok 

tetejét photovoltaikus erőműként hasznosítjuk. 

4.4.5 Az üzem csarnok mérete: 



Hun Bányászatkutatás Fejlesztés és Innovációs Kft. 

JÁNOSSY ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 
1061 BUDAPEST, ANKER KÖZ 2.-4., TEL: +36 677 2966, E-MAIL: janossy.peter.muhely@gmail.com 

29 
A csarnok és a fejépület egy 6m-es nyakraggal csatlakozik a fejépülethez, amelynek 

belmagassága 6m. A zöld tető rétegrendje 60cm vastag.  

A 30x6m-es alapterületű nyaktag csak 6m-es magasságú, így a harmadik irodai, vezetői 

szintről egy tetőkertbe lejet kilépni, amelynek a csarnok felé üvegablaka van, ezért a vezetők 

beláthatnak az aranyöntödébe. 

Az üzemi épület a vasúttal párhuzamos és É-D hossztengelyű. A teljes üzemépület 

összhossza: 18+6+90=114m raszteren mérve, Az épület szélessége 30m, amely egy 18m-es 

fesztávú földszintes daruzott csarnokból és a két szélén egy 6m széles háromszintes 

kiszolgáló térsorból áll. 

Az üzem épület homlokzati (piros nyerstégla panelek előre gyártva, homlokzatra 

felcsavarozva) szerkezeti vastagsága 50cm, így a gyárépület külső befoglaló mérete és 

beépített alapterülete: 115x31m=3565m2. Az épületet tűzvédelmi okokból kötelezően körbe 

kell tudni járni és ezért a hosszoldalon a bevágásban 6-6m-rel elmaradunk a résfal 

technikával épített függőleges, háromszög alakú oldal támfalaktól. Az épület Északi bütü-

homlokzata 12m-rel elmarad a hátsó 35fokos ferde támfaltól, amelyből a lejtakna indul. A 

lejtakna bejárata a Tokodi műemléki bánya lejtakna kaput formálja. A hátsó ferde támfal egy 

photovoltaikus naperőmű. A hátsó, hegy felőli udvar tehát raszterméreten mérve 12x43m, 

amelyre kifuthat a csarnokból a futódaru, így nehezebb gépek, berendezések könnyen 

cserélhetők és kamionnal elszállítható, vagy a csarnokban a helyére emelhető.  

A hegy felőli bevágás északi ferde támfala egy döbbenetes hatású expresszív, teljesen 

unikális építészeti gesztus. A napelemet csillogó ezüstös üveg megjelenésűek, tehát a ,agyar 

népmesékből ismert „üveghegyet jelenítjük” úgy, hogy még villamos energiát is termelünk a 

támfallal, amellyel a drága földmunka egyből visszatérül, i9ngyenbe van. 

további lukratív építészeti megoldást jelent Varga István villamos mérnök, egykori 

honvédségi rádiós felderítő tiszt remek ötlete, nevezetesen az, hogy egy bányászati 

műemlékünket a tokodi szánbányák díszes bányabejáratát adaptáljuk, szép és közeli 

bányából származó tardospiszkei „rozsdáskőből” megépítve 

4.4.6 A lejtakna. 

A Börzsöny hegységben talált arany kitermelése nem teheti tönkre az „örökerdőt”, 

nevezetesen a kultikus Pilis, abban is a Vulkáni visegrádi hegység testvérét, a Börzsönyt. A 

projekt gazdája és tulajdonosa, Varga István és barátja űűűűűűűűűűpólus Péter remek ötlete 

az volt, hogy építsük metró alagutat a hegység peremétől egészen a mélyben szunnyasó 

arany telérekig. Tehát nem barmoljuk össze hazánk egyik utólsó, még épségben megmaradt 

őserdejét, nem dúljuk fel a vadállatok búvóhelyeit és a rovarok holtfa menedékét, hanem – 

jó drágán ugyan – de, a természetet megkímélve bányászunk, korszerű robot technikával. 

Ehhez kellenek a lejtaknák. 

A lejtakna tengelye azonos a gyártó csarnok vasút felőli oldalán végig futó 6m-es 

háromszintes kiszolgáló gépészeti sáv tengelyével. A földszinten tehát ide futnak be a 

lejtaknából érkező automata elektromos ércszállító csille szerelvények. 
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A Márianosztráról induló és Nagyirtáspusztára tartó 4,5m belső átmérőjű lejtakna kb. 3,5km 

hosszú lesz és a 7/a fúráshoz tart. A lejtaknában két 76mm-es sínpár férel.  

A lejtakna BAITMIX sugárvédő nehézbetonból torkrét beton eljárással épül. Így alkalmas lesz 

utóhasznosításként a Lundban Mezei professzor (KFKI) találmánya alapján épülő ESS-nél 

nagyobb teljesítményű, korszerűbb II. Európai Neutronkutató Központ (European Spallation 

Source, rövidítve ESS) létesítésére. 

A tervezett nyílegyenes lejtakna csak a Berezina patak szurdok völgyében közelíti meg kb 

5m-re a felszínt  A lejtakna a Nagyirtáspuszta melletti 7/a fúrásnál egy függőleges altáróba 

torkollik majd, amely 30 m átmérőjű henger alakú földalatti építmény lesz a 100m-rs 

mélységben lévő aranydúsulás feltárására. Innen indul majd egy-egy lejtakna a 6. és a 250m-

re északra lévő 7/b fúráshoz.. A nagyirtáspusztai csomóponti aranybánya a kisvasút igen 

közel, pár száz méterrel van egy régi erdőgazdasági leágazó szárnyvonaltól, amely a Füstös-

forrás vasúti megállóhelynél ágazik el a Szob kikötő – Nagybörzsöny keskeny nyomtávú 

fővonaltól. A Füstös-forrásnál elágazó mai vakvágány egy második lejtaknával köthető össze 

a 7/a fúrásnál kialakított földalatti altáróba. Ez a lejtakna az altáróból menekülést is szolgálja 

majd.  A kisvasút villamosításával sokat segítünk majd a ma Diezel üzemű Trans-Börzsöny 

vasút környezetvédelmi státuszán.  

A fenti másodi kb 0,5km-es lejtakna szakasszal egy olyan körforgalom alakítható ki, amelynél 

az üres csille-szerelvények az erdei gazdasági vasúti pályát használják fölfelé, míg az érccel 

megtöltött szerelvénye a lejtaknán keresztül érkeznek a feldolgozó csarnokba. Így a kisvasút 

kihasználtsága nő és a villamosítással a kisvasút környezeti terhelése a nullára csökken. A 

üres fülfelé menő automata csille szerelvények pedig semmilyen környezetvédelmi terhelést 

nem jelenek. 
 

5. „BOLDOG ÖZSÉB PÁLOS RENDI VILÁGKÖZPONT” 

5.1 BOLDOG ÖZSÉB ÖRÖKSÉGE 

Boldog Özséb esztergomi kanonok látomása a tatárjárás idején alapozta meg Kesztölc - 

Klastrompuszta királyi központ Szent Kereszt Kolostor megalapítását. A középkorban a kondi-

termek helyett vadásztak és lovagi tornákat rendeztek. A vadászat veszélyes, mert Szent 

Imre hercegtől, Zrínyi Miklóson át az külföldi ügynökök remek ötlete volt a magyar vezetők 

réteg vadászati fedésben történő likvidálása. A Pálos Rend a mindenkori magyar királyok 

nemzetbiztonsági elhárítása volt. A Pálosok Dr Guzsik Tamás elhuny műegyetemi tanár, az 

Építészet történeti tanszék professzora 0 állami támogatással, lelkes diákokkal feltáró 

ásatásokat és felméréseket végzett Nagy Magyarország területén és csodálatos gyűjteményt 

állított össze a középkori Pálos Rendi kolostorokból, amelyet egy szerény egyetemi 

jegyzetben közölt. A Pálos Rend kutatását a magyar állam azért nem támogatta, mert 

magyar alapítású rendről van szó és minden, ami magyar az a legutóbbi időkig üldözött volt 

volt hazánkban, különösen az egyetemi oktatásban és a tudományos életben. Az eredmény 

az,lett, hogy a hazánkban üldözött Pálos Rend központja a Gellért-hegy Duna felőli Szikla-
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kolostorából Lengyelországba költözött.    A középkori belső elhárítás kémhálózatáét a jól 

szervezett magyar Pálos Rend, a mai TEK szerepét betöltve a királyi vadászházakat és 

vadászterületeket védték és a vadászatok biztonságát biztosították. A vadászatokon 

diplomáciai és hazai hatalmi megállapodások dőltek el, ezért fontos volt ezek 

nemzetbiztonsági felügyelete Pálos rendi fedésben. Még Erdélyben is volt természetesen 

Pálos kolostor.. Alul: Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya Kegytemplom: a térre Farkas 

István és fia emlékműve kerül, akiket megöltek az aranyért. A szép feladatra Melocco Miklóst 

kérjük majd fel.Ezért szervezte meg ma a Pálos Rend a Pilisben források – remeték –szeretet 

útja a pálosok által vezetett kiránduló útjait, amelyben benne van például a Berda József 

Fekete hegyi turistaházat 570m-en a Pilisben „szuszogó” út végén. 

http://www.marianosztrakegyhely.hu/
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a börtönből átalakított egyetem, Pálos Rendi Világközpont és Kolostor és aranymúzeum főbejárata 

 

5.2 A MÁTIANOSZTRAI PÁLOS KOLOSTOR ALAPÍTÁSA 

A Kesztölctől Délre, 1,5km-re a hegyek lábánál felépült Pálos Rendi Klastrompuszta mellett a 

Márianosztra kolostor árnyéka is a messzi múltba nyúlik vissza. Egri Gábor helytörténés 

2017. november 16.-n publikálr remek tanulmánya így foglalja össze a község alapításának a 

Pálosokkal összefüggő történetét: „I. Nagy Lajos király (1342-1382) – az 1347-es és 1350-es 

nápolyi, valamint az 1351-es és 1352-es litván hadjáratokat követően – a visegrádi királyi 

rezidencia közelében fekvő börzsönyi vadászterületen, egy közeli romos vár faragott köveiből 

1352-ben kolostort és templomot építtetett a Pálos Rend számára egy csöndes, hegyvidéki 

területen, amit a Magyarok Nagyasszonya  tiszteletére szenteltetett föl. 

Így nyerte el a kolostor – majd ennek következtében a mellette kialakult falu – a Maria 

Nostra, a Mi Máriánk nevet. 1366-ban Nagy Lajos a Garam-menti Gény és Csata birtokokat 

adományozta egy malommal együtt a remetéknek, majd halála előtt nem sokkal, 1380-

ban  a szobi vámokat és a révet egy kúriával egyetemben szintén a márianosztrai pálos 

konvent rendelkezésére bocsátotta, kikötve azt is, hogy vitás kérdésekben a pálosok javára 

kell dönteni. Lajos király 1377-ben megalapította  Pozsony mellett  a Máriavölgynek 

nevezett  kolostort (ma: Marianka), amit a nosztrai konvent felügyelete alá helyeztek, ezzel 

az rangban emelkedvén vikariátussá vált.” 

5.3 VELENCÉTÖL  HÁBORÚS JÓVÁTÉTELKÉNT KAPOTT REMETE SZRNT PÁL EREKLYE 

„Mikor 1378-ban háború tört ki a Magyar Királyság és a Velence között az adriai városok 

birtoklásáért, a betegsége miatt Nosztrán tartózkodó király kijelentette, hogy ha a 

Mindenható Isten Remete Szent Pál érdemeiért a velenceiek fölött győzelemre segíti, akkor 

ennek  a szentnek testét a Pálos Rendnek a velenceiektől  megszerzi. Miután a háborút a 

magyarok megnyerték, az 1381-es torinói békeszerződésbe – melyet a diósgyőri 

http://studhist.blog.hu/2017/07/12/a_visegradi_var_es_a_kiralyi_palota_tortenete
http://studhist.blog.hu/2017/05/10/a_palos_rend_rovid_tortenete
http://studhist.blog.hu/2017/05/10/a_palos_rend_rovid_tortenete
http://studhist.blog.hu/2017/03/27/diosgyori_var_a_kiralynek_jegyruhaja
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várban ratifikáltak – belefoglaltatott, hogy Velence köteles Remete Szent Pál ereklyéit átadni 

a róla elnevezett  - egyetlen magyar alapítású - szerzetesrendnek. A Szent fej nélküli földi 

maradványai előbb a budai vár egyik házába – a mai Vörös Sün házban –, majd 

a budaszentlőrinci pálos kolostorba kerültek.” 

 
Az egykori kolostor –börtön négyzetes udvarák megtisztítjuk az utólag beépített toldalékoktól és egy impozáns 

üvegtetővel fedjük le: így az udvar tere impozáns egyetemi aula lesz. a főbejárat előtti téren lesz a Börzsöny 

aranyát felfedező mártír bányamérnök és fiának az emlékműve reményeink szerint Melocco Miklós szobra. 

Az egyetemi aulát díszíti majd Kitaibel Pál és Szent Hedvid magyar – lengyel királyné szobra. 

 

A helytörténészünk a lényegre tapintott: a középkorban a magyarok aranyáért, amely az 

akkor ismert világ Európában egyetlen arany-forrása volt, Velence szervezett intervenciót. A 

szentek ereklyéinek óriási jelentősége volt a középkorban, mert az ereklyékkel hitelesítettek 

olyan szervezeteket, mint a Pálos Rendet. Velence és a Fuggerek voltak a középkorban a világ 

akkori pénzügyi háttérhatalmai. Tehát a fehér csuhás, kámzsás barátok, tehát a Pálos Rend 

helyzetbehozása és újra felépítése már csak a történelmi okokból is szimbolikus jelentésű. 
 

5.4 ÖSSZEFOGÁS A LENGYEL PÁLOS TESTVÉREINKKEL 

A Gellért hegyi Szikla Templom kapuját Kő Pál szobrászműves lovas szobra őrzi. Ma máér a 

pálosok kevesen vannak, de kemények, mint a vídia. A Pálos Szerzetes Rend 

Lengyelországban virágzik. Ezért ha Pálos rendi világközpontot létesítünk a rend egykori 

http://studhist.blog.hu/2017/03/27/diosgyori_var_a_kiralynek_jegyruhaja
http://studhist.blog.hu/2017/05/27/budaszentlorinci_palos_kolostorrom
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székhelyén, Márianosztrán, akkor a lengyel kapcsolat fontossá válik, amely bányászatot is 

nagyban segítheti. Lengyelországban még vannak bányászok... 

„A legenda szerint a nosztrai kolostorban nevelkedett Nagy Lajos király kisebb lánya, az 

1374-ben született Hedvig – valószínűleg 1379 és 1382 nyarán tartózkodott a kolostorban –, 

aki 1378-tól együtt nevelkedett jegyesével, Habsburg Vilmos stájer herceggel. Nagy Lajost 

halála után Mária követte a magyar trónon, míg a tíz éves Hedviget 1384 októberében 

lengyel királlyá koronázták, Vilmos herceget viszont elűzték. Rövidesen a pogány litvánok 

fejedelme Jagello Ulászló vette feleségül Hedviget, ekkor Ulászló népével együtt felvette a 

kereszténységet. 

Hedviget pálos szerzetesek is elkísérték lengyel földre, akiket a királynő bőkezűen 

támogatott. Ekkor alapították a Jasna Góra-i pálos rendházat (Czestochowában), mely 

napjainkban a Pálos Rend központja, valamint a keresztény világ fontos zarándokhelye, ahol 

a híres Fekete Madonna is látható. Jadwiga – ahogy a lengyelek Hedviget nevezik – 1399-ben 

halt meg, és a lengyelek szentként tisztelték, 1997-ben, II. János Pál pápa idején került sor a 

szentté avatására. Szent Hedvig 2006 óta a Dunakanyar védőszentje.” 

Szent Hedvig Nagy Lajos kisebb leánya lengyel király, majd Jagelló Ulászló felesége lett. A 

ruszinok a Magyarországra betelepített, keresztény hitre térített litvánok utódai. Semmi 

közük az ukránokhoz. Ezért katolikusok, azaz görög katolikusok a kárpátaljai ruszinok. 

 
Az ostrom előtt női fegyház volt a kolostorépület 

 

A pálosok erdei szerzetesek. Tehát ha újra benépesül majd a kolostor, akkor a szerzetesek be 

fognak kapcsolódni a Börzsöny tájvédelmi körzet munkájába. Az erdő fáinak gyökerei a 

gombák, a micéliumok hálózatán keresztült kommunikálnak egymással. Erről alig tudunk. 

http://studhist.blog.hu/2017/05/10/a_palos_rend_rovid_tortenete
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5.5  A PÁLOSOK MA: PÁLOS KOLOSTOR FEJLESZTÉS ÉS ARANYMÚZEUM 

Pálos Kolostor és Plébánia címe: 2629 Márianosztra, Nagy Lajos király tér 1. és telefonja: 

+3627/370-771. A pálosoké a Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya Kegytemplom. Nem 

véletlenül áll a templom előtt Nagy Lajos királyunk mell szobra... 

A pálosok kolostorának templom felőli szárnyát fel kell újítani és a földszinten a templomhoz 

kapcsolódóan a magyar aranybányászatot bemutató interaktív múzeumot terveztünk, 

amelynek állandó kiállítása lesz a Pálos Rend történetét bemutató kiállítás, amelyen állandó 

kapcsolat létesíthető a lengyelországi pálosokkal. 

A múzeumot a Pálos Rend üzemelteti a barátok éttermével, amelyben egy igazi középkori 

szerzetes refektóriumot rendezünk be késő középkori bútorokkal és edényekkel, poharakkal, 

amelyet a világhíres sztár keramikus, Kun Éva keramikus művész fogja elkészíteni az Egri 

Bazilika egykori pince étterméhez hasonlóan. 

Dr Guzsik Tamás professzor, a fiatalon elhunyt műegyetemi tanár és tudós felmérte a 

pálosok kolostorait. Ami rom, az a szemlélők fejében nem áll össze. Ezért újra fogjuk építeni 

a professzor feltárásai alapján a pálosok erdei kolostorait, amely hazánk legszebb erdei 

mélyén szomorkodnak. A 700 év után visszaépült pálosok kolostorok a tájfutók és 

triatlonosok sportközpontjai lesznek Monspart Sarolta tájfutó bajnok emlékére. Téren pedig 

ezek az autentikusan felépített kolostorok és templomok a táj- és sífutókat szolgálja majd ki. 

A pálosokat be kell venni a tervezett egyetem kuratóriumába. A márianosztrai Pálos Rendi 

Világközpont kétnyelvű lesz: lengyel és magyar. 

 

6.KITAIBEL PÁL BÁNYAMÉRNÖKI KAR MÁRIANOSZTRÁN 

 
A világ legjobb egyetemei Angliában kisvárosokban vannak: Márianosztra a lekopott vulkánok karéjában ideális 

egyetemi oktató központ lehetne a magyar bányászat számára, mert Isten a település a tenEyrén HORDJA... 

 

6.1 A BÁNYÁSZATI EGYETEM SZÜKSÉGESSÉGE 

A józan megfigyelőben felmerülhet a kérdés: mi az ördögnek kell egy egyetem egy alig 900 

lelkes kis községbe? Ki fog ott egyetemre járni? Nem elég neki a börtön és a lassú 

elsorvadás? Hiszen még az általános iskoláját is be kellett zárni, mert nincs elég kisdiák. 

Merjünk kicsik lenni!” – szólt a szirén kórus. Sőt, azt kérdezhetnénk, ha akadémikusok 

lennénk, hogy mi a csudának még egy egyetem, ami csak viszi a pénzt? Jó-e az, hogy abban a 

nem várt esetben, ha mégis sikeres lenne az egyetem-alapítás, akkor az elszívja a 

konkurenciától a masszív, mesterségesen fenntartott, lassú magyar kihalási folyamatban 

http://www.marianosztrakegyhely.hu/
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egyre ritkuló felsőoktatásba kerülő, tanulni vágyó fiatalságot más, már létező egyetemek 

elől? Minek egyáltalán olyan magyar diplomás, aki azután diplomával a zsebében a német, 

angol gazdaságot petézi meg, a Boschnak fejleszt Heidelbergben BME elektromérnöki 

diplomával, kint alapít családot és így örökre elvész hazánk számára?  

Nos, azért kell, mert mást nem tehetünk, mint ahogy azt Luther mondaná. Ez a kitörési pont: 

a kutatás egyetemi oktatással párosítva. Az USA az egyetemi kutatásokat a Pentagon 

irányítása alá rendeli. Ez a gyakorlat követendő! Álljon előttünk Gróf thumburgi Klébelsberg 

Kúnó kultuszminiszter szellemi hagyatéka: ha Trianonnal levágták kezed, s lábad, feküdj rá az 

oktatásra, építs tanyasi iskolákat, alapíts az elcsatolt, szétlopott könyvtárú, évszázados 

magyar egyetemeid helyett azonnal újakat, mentsd ki az elcsatolt országrészekből a 

tömeggyilkos román, cseh és szerb milíciák karmaiból az egyetemi tanárainkat és létesíts 

magyar kulturális központokat, un. Magyar Akadémiákat, azaz Collegium Hungaricumokat 

Európa fővárosaiban. De nem akármilyen helyen, nem akármilyen épületben! A római 

magyar kulturális központot, az Accademia d’Ungharia in Roma-t, például Trianon után 7 

évvel, 1927.-ben szerveztük újjá a Borromini által tervezett Palazzo Falconieri palotát 

megvásárolva. A kultúrális eszközökkel operáló finom diplomácia igen hatásos volt a két 

háború között. Hazánk valutája sosem volt olyan erős pénz, mint a pengő... 

Most is háború van: a nyugati világ liberális baloldala dzsihádot folytat a szomszédunkban. A 

forintot „barátaink és szövetségeseink” shortolással gyengítik. Európa mindent egy lapra tett 

fel. Ukrajna vereségével minden oda elherdált milliárd euró el fog füstölni. A bizottsági 

szankciókkal Európa lerombolta saját ipari techno-struktúráját. Európa pusztulásra ítéltetett, 

mert a vezetésében a hatalom és a felelősség elvált egymástól. Az EU blokkolja az olcsó 

orosz nyersanyag behozatalt. De fegyvert szállít a frontra, ezért kitólja a vérontást. Ezt a III. 

világháborús apokalipszist kell túlélnünk. Az aktuális túlélési gyakorlat sikerét szolgálja a saját 

erőforrásaink feltárása, a magyar bányászat halottaiból való feltámasztása. Teljesen 

eszement rombolás volt a magyar szénbányászat likvidálása a Nyugat parancsára. Már a 

millenumi időkben városi gázt állítottunk elő szénből. A szénből a németek benzint állítottak 

elő. A bányászat leépítése Magyarország tudatos stratégiai gyengítése volt. A derék 

bányászainkat is szélnek eresztették. Ma nincs szakember. Még a remek, világszerte sikeres 

magyar metróépítőket is elzavarták Budapestről, mert csak a külföldiektől tudtak visszekérni 

off shore számlákra vesztegetési százmilliárdokat a főváros SzDSz.es vezetői. Ezt a korrupciót 

ugyan nagyítóval vizsgálja az EU, de az igazi veszteség a tudás elvesztése, a szakemberek 

elbocsájtása. A bányászatot, mint ágazatot újra kell indítani. Ennek eszköze a bányászathoz 

értő mérnökök, technikusok, vájárok képzése, kinevelése és a munkába állása. Mi lenne 

jobb alkalom annál, ha a jövő magyar bányászai Európa legnagyobb aranybányájának 

megnyitásán szerezhetnék meg szakmai tapasztalataikat a gyakorlatban. 

Különös jelentősége van annak, hogy a tervezett egyetem egyben a magyar/lengyel Pálos  

Szerzetesrend világközpontja. A vájár mielőtt leszáll a mélybe imádkozik. A bányászat ma is 

veszélyes üzzem. Ezért szerencsés isteni akarat az, hogy a bányászképzés szakrális háttért 

kap, atz egyetem és kolostor összekapcsolásával. A papok, barátok is fociznak... 
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6.2 A BÁNYÁSZ LEGEGYSZERŰBB IMÁDSÁGA A KERESTVETÉS 

Teller Ede vallásos volt, hű magyar és hitt a Teremtőben. Mert nem a környezetet kell 

védeni, hanem az isteni teremtést. Teremtésvédelem! Ez lehetne az új bányászati egyetem 

hívószava. Amikor keresztet vetünk, azt mondjuk: Atya, Fiú, Szentlélek. Az Atya az ész, a 

ráció, a Fiú, azaz Jézus a szeretet, a szív és az intuíción át végigvitt megvalósítás a kéz, az 

összetett kéz a Szentlélek. Ha egyetemet hozunk létre, akkor ez, a Szentháromság jusson 

eszünkbe, no meg az a 300 pécsi diák, aki a mohácsi síkon esett el 1526. augusztus 29.-én 

kora délutá6 az akkori pénzhatalom, a velencei kalmárok proxi-háborújában.  
 

6.3„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” ÉS SAJÁT KÚTFŐBÓL! 

Minden nagyhatalom gyarmatosít. Elvette hazánk területének 72%át, kikötőidet, bányáidat, 

hegyeidet, erdeidet, termőföldedet és kiképzett munkaerődet. Az erdészeti és bányászati 

egyetemünket is elvették a csehek, amelyet jelen tanulmány szerzőjének ükapja épített 

Selmecbányán.  De mi haszna annak, ha a ránk eső közös EU hitelfelvétel ránk eső 187 millió 

eurónkat tömeggyilkos kijevi kalandorok off-shore számláira átjátszani? 

 Ha ilyen sok a pénzünk, hogy a „kést a magyarok torkára” rigmust üvöltöző ukránokra is jut 

akkor miért nem költünk a romokban heverő magyar bányászat újraélesztésére. 

Miért nem a saját erőforrásainkra támaszkodunk? Miért nem indítjuk újra a 

szénbányászatunkat?  Miért nem jut abból a 11 milliárd euróból, amit áramimportra költünk 

a hőerőműveink és a mögöttük álló szénbányák helyreállítására. 

A Börzsöny aranybányászatára, a pécsi uránbányák újra megnyitására sem kéne sajnálni a 

pénzt. Ukrajnára van pénz, de a szén, bauxit, olaj, mangán és titán bányászbányászat 

újraindítására nincs? Miért nem kooperálunk a Rosatommal egy a pécsi uránbányából 

származó uránra épülő nukleáris fűtőelemgyár megvalósításának érdekében? 

Ha olyan fontos az energia diverzifikáció, akkor miért nincs forrás a saját uránunkból 

előállított paksi nukleáris fűtűűőelem gyártására?  

Ott állnak a tönkre vágott magyar timföld gyárak mementói, a vörös-iszap tároló kazetták 

Almásfüzitőn és Ajkán. 33 éve tudjuk, hogy a vörös-iszap érték. De nem költünk arra, hogy 

hasznosítsuk a vörös-iszapot.  De nincs pénz a kiszáradt Alföld öntözésébe sem. Nincs 

forrásunk a hazánk fölötti geostacionárius (a Földel együtt forgó) műholdak fellövésére. De 

az űrtávmérési szoftver-fejlesztés is időszerű lenne. 

A magyar bányászat fejlesztési ágazati stratégiát ki kell dolgozni a mai háborús 

gazdálkodásra. Ha hadiipart akarunk, akkor a Dunaferr-t vissza kell államosítani, Rudabányán 

újra kell indítani a vasércbányászatot és kokszolható szenet kell felhozni Pécsett. 

Varg István villamosmérnök, projekt tulajdonos számításai szerint 1,5 milliárd euró 

beruházással 500 milliárd euró érték állítható elő egy évtized alatt. Csak aranyból, az 

előzetes becslések szerint 9000 tonna bányászható ki. 

Ekkora arany és ezüst tartalék hazánkat Közép Európa pénzügyi központjává „lépteti elő, ha 

hagynák. Álmodjunk nagyot: az aranyalapu forint nemzetközi tartalékvaluta szerepet töltheti 

be. A gazdagság vonzó: monetáris eszközökkel helyreállhat hazánk egysége. 
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A mai börtönből építjük át a Kitaibel Pál Bányamérnöki és űrtávmérési egyetemet, amely egy csodálatos 

zöldterület közepán áll majd, amely az egyetem kampusza lesz 
 

6.4 HOGYAN JÁTSSZUK ÁT ELLENSÉGEINKNEK ARANYKÉSZLETÜNKET? 

65 tonna MNB arany tartalékunkból Surányi, a „független” MNB fényes tekintetű elnöke 62 

tonnát adott el csak úgy a Parlament hozzájárulása nélkül bagóért miután eladta haverjainak 

a bécsi, frankfurti és londoni MNB leánybankot, a bankjaink ingatlan értékének töredékért. A 

két európai pénzügyi központban, London City Lord Mayor vezette független miniállamban 

és Frankfurtban, meg Bécsben, az európai kémközpontban lévő egykori bankjaink a 

hírszerzésünket finanszírozták és a pénzügy területen fontos hírszerzést támogatták 

információval. Elvesztésük nagy veszteség volt hazánk nemzetbiztonságára nézve. A forint 

havi csúszó leértékelésének bajnoka, aki a Bilderberg konferenciák részvevője is volt, 

lényegében egy személyben megfosztotta Magyarországot aranytartalékától és pénzügyi 

támaszpontjaitól. 

Ma az EU a kohéziós forrásaink és a helyreállítási hitel ránk eső részének visszatartásával 

leckéztet a lengyelekkel együtt. Csak nem képzeljük, hogy minden konfliktus nélkül hagyják 

kitermelni az aranyunkat? Még csak az kéne, hogy kiegyenesedjünk! – gondolják 

Brüsszelben. 9000 tonna aranyért már nemcsak a miniszterelnököt és a kormány gyilkolják 

le, hanem a Biden gyerek, Hunter ukrajnai laboratóriumaiban már a múlt évben legyártott 

biológiai fegyvereket is bevethetik, mondjuk a főváros ellen. Az aranyért ölnek. 
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Tehát van példa az utóbbi 33 évben arra, hogy beépített ügynökök, a független MNB-ben és 

az ország törvényeitől még függetlenebb bíróságokon hogyan folytatnak hadjáratot hazánk 

ellen idegen érdekekből. A magyar legfelső bíróság berendelt két tagjának elgazítása az USA 

nagykövet  által azt jelzi, hogy a kutyába sem vesznek és csak egy kifosztható gyarmatnak 

tekintenek minket az az amerikai Nyugaton. Az aranytartalékot nagy üggyel-bajjal manapság 

pótoltuk újra Matolcsy MNB elnök jóvoltából. .  

Ha akkora aranykincsen üldögélünk, mint amit a Börzsöny ígér, akkor az ügymenet az, hogy 

szabályos – EU komfort - nemzetközi tendert íratnak ki a Rothschild tulajdonban lévő EKB 

parancsára az éppen regnáló magyar kormánnyal. Majd az amerikai követség megüzeni, 

hogy melyik kanadai szakcégnek kell megnyerni a tendert. A nyertes külföldi multi lesöpri a 

környezetvédelmi aggályainkat, feldűlja a Börzsönyt. Majd lealázza a senkiházi-jöttment 

magyarokat egy bányajáradékkal és nyomatékul odahelyez egy bőrnyakúakból álló dandárt a 

főváros határába beruházás-védelmi okokból. A magyarok aranya így törvényesen a Fort 

Noxba vándorol a hazánkba beköltöztetett ukrán maffia hathatós segítségével. Ez a 

Délameika banánköztársaságaiban kidolgozott technológia. De Németország telejs 

aranytartalékát is a Fort Knoxban „őrzik”, de még senki semlátta azt, a németek sem. 

Mi nem ezt az európai megoldást részesítjük előnyben. Az aranybánya koncesszió egyenlő 

egy nemzetbiztonsági lábon lövéssel. Az egyetem Márianosztrán azért kell, mert nincs a 

hagyományainkhoz méltó, korrekt, komplex bányamérnök egyetemi képzés, nincs magyar 

bányász szakmunkásképzés és nincs magyar űrtávmérési posztgraduális képzés és 

szoftverfejlesztés. Végezetül nincs magyar ipari- és kutatási kém-elhárítás. Amit kitalálunk, 

azt azonnal ellopják. Aranyat bányászni olyan, mint ha egy háborút indítanál a világ pénzügyi 

hatalmai ellen. Bele lehet halni. Abban bízhatunk, hogy az EU-t kifekteti az ukrán katonai 

kaland és élőbb omlik össze pénzügyileg és gazdaságilag.  
 

6.5 A KITAIBEL PÁL BÁNYAMÉRNÖKI KAR OKTATÁSI SZINOPSZISA 

Az arany hatalom. Az aranyvagyonhoz nem szabad külföldieket hozzáengedni. Saját 

politikailag megbízható és nemzetbiztonsági átvilágításon átesett műszaki értelmiségre és 

munkásokra van szűkség, amely a magyar honvédség felügyelete és irányítása alatt áll. Ez a 

magyar szakember gárda ma nem áll rendelkezés. Sem a fegyelem, sem a nemzetben, 

nemzeti érdekekben való gondolkodás nem jellemző a magyar egyetemi oktatásra, amely ma 

a külföldi titkosszolgálatok, titkos társaságok felvonulási terepe még a gimnáziumok 

területén is. A felsőoktatásunk „soft power” hidrid háborús támadás alatt áll Szrgya Popovity 

receptje alapján. Az EU „Bolognai Folyamat nevű rémálma volt az, amivel – többek között – a 

remek magyar felsőoktatást tönkre tették. Ezért az EU oktatási programját „Bologn 

Butulásnak hívhatjuk. Az EU tanügyi koncepciójának lényege az, hogy az elitet a szigorú, 

tanszabadságtól mentes Oxfordhoz hasonló drága elitegyetemeken képzik, míg a plebsnek 

ott van a többi credit rendszerű egyetem.  A pont gyűjtés formális teljesítményre ösztönöz az 

egymásra épülő tudás helyett. A Bolognai folyamatban „tanszabadság” van. 
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A Sátán jelképe az EU oktatási programjába is ott virít, újraéledt a SzU? 

Ez azt jelenti, hogy a diáknak nem kell lezárni egy-egy évet.  Az angolszász rendszerű master 

és bachelor fokozat, tehát, hoy nem kell végigjárni egy karon a teljes képzés és mégis 
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kaphatsz valamilyen diplomát, Nos ez végkép leselejtezte a magyar felsőoktatást. Úgy 

látsszik, hogy az ötágú csillagtól, a Sátán jelképétől, már sohasem szabadulunk meg. A 

pentagramma a Sátán, a szabadkőművesek, az Szovjetúnió, az EU és az USA jelvénye. Az EU 

oktatási rendszerének plakátján is a Sátán jelképe virít. Miért? 

Kérdés, mi a különbség a BA és a BSc, és az MA és MSC rövidítések között? 

A képzéseknek két típusát különböztetjük meg. A BA és BSC a 3 éves képzéseket jelentik, az 

MA és MSC pedig az utána lévő 2 éves mesterképzést. Ba = bachelor of arts 

(bölcsészettudományi, gazdaságtud., jogi és igazgatási, művészeti, pedagógusi, 

társadalomtudományi képzés) Bsc = bachelor of sciences (agrár, informatikai, műszaki, 

katonai, orvosi, sporttudományi, természettudományi képzés) ugyanez a helyzet az Ma és 

Msc-vel (master of … ) A műszaki, mérnökképzés az 5 éves képzést igényli. 

Ezért kell a Kitaibel Pál Tudományegyetem, amely bányamérnöki alapképzést, szakdiploma 

megszerzését és űrtávmérési posztgraduális képzést nyújt. Nincs a bányászatot kiszolgáló 

iparunk, ezért kell 33 év után újra indítani a magyar bányászati gépgyártást. A tervezett új 

egyetem összefogásável, elsősorban posztgraduális képzéssel foglalkozik majd a következő 

témegkörökben: 

a./- bányamérnöki kar, (együttműködés a miskolci nehézipari egyetemmel) 

b./-geodéta, űrtávmérés,(együttműködés a Műszaki egyetemmel) 

c./- geológiai kar - georadar és geo-szkenner műholdas kutatás számítástechnikai háttérrel a 

(együttműködés az ELTE-TTK-val és a zürichi bányamérnök egyetemmel) 

d./- teológus, egyházjogi posztgraduális képzés (együttműködés a papneveldével és a 

Vatikánnal) 

é./- szabadalmi- és nemzetközi gazdasági, beruházás jogi, űrjog ás bányászati speciális jog 

posztgraduális képzés 8együttműködés a budapesti jogi egyetemmel és Danubius szabadalmi 

ügyvivő irodával) 

f./-műszaki tudományos klasszikus posztgraduális szakmérnök képzés és-atomfizikus 

anyagkutató posztgraduális mérnökképzés (együttműködve a KFKI-val, az orosz, dubnai és a 

Max Plank kutatóintézettel) 

g./-Nyagybörzsönyben a ma üresen álló német tannyelvű iskolát duális képzés nyújt 

szakgimnáziummá bővítjük: - technikus képzés, szakmunkásképzés,  vájár képzés, nehéz- 

gépkezelő képzés, vasúti járműjavító szakképzés: az automata, érc-szállító motorvonat 

karbantartására, vágathajtó kirunai svéd robotok javító és karbantartó: számítógép vezérelt 

bányagépek 

h./- -űr hadviselés. az űrtechnika katonai alkalmazása – posztgraduális kiképzés 

i./--tözsde alkusz képzés speciálisan a bányászati nyersanyagokra fokuszálva 

 

6.6 AZ ŰRTÁVMÉRÉS  FEJLESZTÉSE 4 HUN. MŰHOLDAL, AMELY FELETTÜNK LEBEG 

A márianosztrai egyetemhez négy speciális funkciójú műhold tartozik: meteorológiai, 

termésbecslés és árvízvédelem, ásványkincset kutató  és lehallgató műholdak. 
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A világűrból szünetmentes photovoltaikus energia termelhető a napenergia mikróhullámú sugárzássá 

átalakításával én annak a földön villamos árammá visszakonvertálásával. A fölső kép egy teljes űr-naperőművel 

mutat angol felirattal. Az alsó kép azt mutatja be, hogy az űrbe telepített több km átmérőjű napenergiát 

mikrohullámmá átalakítve több GW-os teljesítményű sugárzássá alakítjuk át. Ez az űrprogram az ESA, az 

európai űrügynökség által támogatott program, amelyet a BME műholdakat gyártó tanszékével együttműködve 

az aranybánya szolgálatába lehet állítani 2030.-ra 
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A fölső kép az űr-naperőmű mikrohullámű sugárzást kibocsájtó és a Földre sugárzó műhold egységét mutatja. 

Ez a megoldás a alsó képen látható tükrökkel kiegészítve 24 órás, szünetmentes energiát szolgáltat majd az 

aranybánya energia ellátására. 

 

A két eddigi űrhajósunk és négy magyar egyetem összefogásával Űrtávmérési Informatikai 

Kőzpontot akartunk létrehozni a fóti károlyi kastélyból a gróf Károlyi Laci bácsi 

támogatásával. Ezt a programmot hozzuk most át a Kitaibel Pál bányamérnöki egyetemre. 
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Mire jó az űrtávmérés? Az űrtávmérés definícióját a Magyar Közlöny 2015. évi 172egyete,. 

számában találjuk (2015. nov. 13. — 274.):  az űrtávmérés: olyan távmérés, amelyet az 

űrjárműben végzett mérések eredményeinek űrállomásról történő továbbítása céljára 

használnak ... 

A börzsönyi aranybányászat műszaki és kutatási háttértámogatására szolgáló Kitaibel Pál 

Bányamérnöki egyetem Űrtávmérési Kara, és az ahhoz kapcsolódó szoftverfejlesztő kutató 

intézete az alábbi tárgyköröket fogja fejleszteni: 

a./- Arany és ezüst, olaj és édesvíz lelőhelyek felkutatása az űrből a Kárpátmedence területén 

b./. Agrártámogatások ellenőrzése a mezőgazdasági terműfoldek megműveléséről és 

terméabecslés 

c./-Folyó szennyezések és árvizek előpre jelzése 

d./-Vadszámlálás és az erdők faállományának fertőzöttsége (BME geodéziai tanszék 

programja) 

e./-Forgalom számlálás és építési hatósági ellenőrzés 

f./-Régészeti ásatási helyszínek feltárása pl. építkezések, autósztráda és öntöző csatorna 

építkezések előtt 

g./-Az Echelonhoz, öt szemhez hasonló űrtávmérési lehallgató rendszer létrehozása, különös 

tekintettel az ukrán háborúra 

h./-Magyar katonai műhold hálózat létrehozása és szoftver fejlesztése 

Nem minden, a Bolognai Folyamathoz hasonló európai együttműködési program káros 

hazánknak. Sőt az ESA és az Airbus „Napenergiát az Űrből” ESA kezdeményezése kifejezetten 

támogatható: az Airbus mérnökei Münchenben 2022. év októberében rendezett 

konferencián napelemekkel gyűjtöttek napfényt, majd az így nyert energiát 

mikrohullámokká alakították át, és átsugározták egy repülőgéphangár túloldalára, ahol 

elektromos energiává alakították, majd különböző dolgokat, például egy város makettjét 

világították meg vele. (Forrás: iPon, 2022. 10. 23. Jools, - Napenergiát az űrből?)  A bemutató 

során mindössze 2 kilowatt továbbítódott alig 36 méter távolságra. 

Tehát „napelemeket telepítsenek a légkörön kívülre, olyan magas pályára, ahol gyakorlatilag 

a nap 24 órájában hasznosíthatják a napenergiát, hogy azt a Földre továbbítsák”. 

Miért kell összekapcsolni a börzsönyi aranybányászatot és az űripart? 

Azért mert nemzetbiztonsági érdekünk az, hogy az űrből letapogatható km-es mélységben 

lévő nyersanyagaink feltárásához saját, magyar űripari, ezen belül egy szoftver fejlesztési 

program kell! 

Ha intenzíven, akár pénzzel és fejélesztési ipari háttérrel még jobban bekötjük magunkat az 

ESA kutatásokba, akkor forrásokhoz és információhoz jutunk hozzá. 

Az űrtávmérés és a napenergia űrből felhasználásának a kulcsa a pénz: ha több km átmérőjű 

naperőművet akarok fölőni az űrbe, nem mindegy az ár. A SpaceX, Mask cége 2600 dollárért 

visz az űrbe 1kg-nyi terhet. Ez az űrsiklók költségének 5%-a. És a cég fejlesztés alatt álló, 

talán még idén elstartoló, Starship rakétájával még ennél is sokkal olcsóbb lesz a terhek űrbe 

https://www.science.org/content/article/space-based-solar-power-getting-serious-can-it-solve-earth-s-energy-woes
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juttatása: Elon Musk cége 10 dolláros kilogrammonkénti árat ígér a jövőre nézve. Ez pedig 

mindent megváltoztat.  

Valamikor a zseniális aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkező vitorlázó repülőgépei 

idősebb rubik Ernő Dunakeszin és Esztergomban építette.  Az egykori, ma üresen álló váci 

Forte gyár – mozaik-szerű tulajdonosi háttérre – üresen áll. A szomszédja a kínaiak 

legnagyobb európai logisztikai központja, amely épül. Az csipgyártáshoz is, a fotópapírhoz is 

nagy tisztaságú üzemcsarnokra van szükség. Ez meg van, csak ki kell takarítani a sötét 

csarnokokat. Miért ne lehetne a magyar űripari gyártás a Műegyetem elektromérnöki 

karához és a nárianosztrai űrtávmérési karhoz félúton lenne az a gyártó bázis, ahol a kisérleti 

gyártás folyhatna.  

„A Starlink példája azt is jól demonstrálja, hogy a tömegtermelés milyen mértékben képes 

csökkenteni az űreszközök előállítási költségeit. Míg NASA Perseverance marsjárója 2 millió 

dollárba került kilogrammonként, a SpaceX kevesebb mint 1000 dolláros kilogrammonkénti 

áron gyártja a Starlink.” Miért nem mi gyártjuk és fejlesztjül Mask Starlinkjét?  

 

7.1000 FÉRŐHELYES BÖRTÖN BERUHÁZÁS MÁRIANOSZTRA-

CERTINABÁNYÁN 

 
Töltstsön egy vidám hétvégét a Márianosztra Büntetésvégrahajtó intézetben. 

 

A Márianosztrai fegyház ban 500 férfit őriznek. Mint minden nőtt város, úgy a két 

világháború között a kolostorból átalakított – akkor még női börtön – teljesen elavult, annak 

ellenére, hogy az állam mindent megtett. Az ügyvédi kamara prominens tagjai általi „börtön-

biznisz” 22 milliárdos kárt okozott az államnak az Európai bíróságon megítél bírsággal, 

amellyel gyilkosok, tolvajok és Szögi tanár úrat lincselők kaptak milliós zsebpénzt az EU és a 
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szemfüles ügyvédek jóvoltából. Paradox módon ez a károkozás felgyorsította a XIX.-XX. 

században épült, a liberális bírói gyakorlat miatt túlzsúfolt börtöneink helyett újak építését. 

A márianosztrai fegyház, amely most is mintaszerűen teljesít is ráférne egy korszerű épület, 

amelyre remek helyszínt kínál a község határában a Certina-bánya, azaz a tégi kőbánya 

rekultivált területe. Azélrt is jó, hogy a börtön a községben működik, mert így mód lesz arra, 

hogy a rabokat bányásszá képezzék ki és így egy olyan szakmát tanulhatnak meg a rabok, 

amellyel szabadulásuk után tisztességesen meg tudnak majd élni és egy olyan közösségbe, a 

bányászok csapatába kerülnek, aki munkából élnek.  

 
A nőtt börtön várost fel kell mérni és a Certinabánya területén épülő új fegyházban vissza kell adni a mostani 

alapterületet és funkciókat. A korszerű, új létesítmény tervezése során be kell építeni az őrők évtizedes 

tapasztalatait. De el kell vinni a börtön dolgozóit egy tapasztalat cserére Amerikába és a világ legkorszerűbb 

fegyintézeteibe. De érdemes ellátogatni a délamerikai és szibériai börtönöket bérrabtartás céljából 

 

8. A LEJTAKNÁK UTÓHASZNOSÍTÁSA 

A Börzsöny aranybánya beruházás arra épült, hogy nem hatolunk be a védett örökerdőbe, 

hanem a természetvédelmi terület határán kívülről lejtaknákkal közelítjük meg az arany 

dúsulásokat. A Márianosztra - Nagyírtáspuszta lejtakna például 3,5km hosszú, 4-5m 

átmérőjű metróépítési technikával készülő alagút. A budapesti metrót építő 60m hosszú 

gépláncot megvette az állam, meg kell lenni valahol. A méregdrága felszín alatti járatokban 

keskeny nyomtávú villamosított ércszállító automata tehervonatok mozgatják az 
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aranytartalmú kőzuzalékot. Ha a páros 760mm-es sínpárt befogadó alagutat sugárvédő 

Baritmix nehézbetonból készítjük, akkor alkalmas lesz az ESS neutron kutatási céljaira. 

 
A metró fúrópajzs hosszmetszete 

 
Aranybánya lejtakna, később részecske gyorsító 

 

A lejtaknát úgy is felfoghatjuk, mint egy vízszintes kutatófúrást és nem várt eredményeket is 

hozhat. A lejtaknákhoz függőleges menekülő és szellőző aknákat csatlakoztatunk 200 

méterenként, amelyek szintén geológiai rétegeket feltáró furatoknak felelnek majd meg.  

A lejtakna nyomvonalát előre meg kall kutatni és a célt, a nagyírtáspusztai Farkas féle 

kutatást meg kell ismételni. A fúrópajzs állandó karbantartást és villamosáram ellátást 

igényel. 
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A fúrópajzsot hidraulika tójla előre 

 

 A lejtaknák utóhasznosítására olyan két magyar nukleáris kutatási programot javasolunk, 

amelyet magyar atomfizikusok találtak ki, de pénzhiány miatt és a „merjünk kicsik lenni” 

felfogás miatt a külföld profitál belőle. A első és azonnal megvalósítható, az 

aranybányászattal párhuzamosan vihető pojekt a müon kutatás. A másik a hosszúimpulzusú 

neutron forrással történő anyagkutatás. 

8.1 MAGYAR-JAPÁN EGYÜTTMŰKÖDÉS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL VALÓ KÉPALKOTÁSRA 

„Vulkanológiai megfigyelésekre alkalmas detektorok fejlesztésére kötött megállapodást az 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Tokiói Egyetem Földrengéskutató Intézete (ERI). Az 

együttműködés alapja a Wigner FK-ban, Varga Dezső atomfizikus vezetésével, föld alatti 

alkalmazásokra kifejlesztett ,,müontomográf”, illetve az ERI úttörő jellegű vulkanológiai 

eredményei voltak.” – Wigner FK honlapja. 

Az aranybányászat drága játék: az aranyrög pici, a hegy nagy. Az űrből nagyjából azt tudjuk 

detektálni, hogy milyen mélységi rétegekben – a fajsúly különbség miatt érzékelhetően – 

mileny dúsulás várható mondjuk 100-500, vagy 1000m mélyen.  

Ekkor megyünk rá a terepen a georadar képek jelezte telérekre és megfúrjuk a hegyet. A 

feláramlások során a vulkán repedéseiben megdermedt aranyat eltalálni intuíció dolga.  
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Az ERI által kifejlesztett müondetektorral készült keresztmetszeti ábra egy vulkánról (Tanaka, 2007), ahol az új 

lávalerakódás jól látható az eredeti kráter alján 

 
De ebben segíthet müontomográf és képalkotás: „a kozmikus részecskék igen nagy 

áthatolóképességűek, akár kilométeres kőzetanyagon is keresztüljutnak, ráadásul 

folyamatosan, természetes módon állnak rendelkezésre a Föld felszínén: ez a két ok teszi 

őket alkalmassá képalkotásra. A képalkotó módszer a ,,müongráfia" elnevezést kapta, mint 

a müon-radiográfia rövidítése. A hosszú múltra visszatekintő alkalmazások közül kiemelkedik 

az aktív vulkánok megfigyelése, melynek igen jelentős a társadalmi haszna. A mélyen a 

vulkán belsejében történő, kívülről nem látható sűrűség-változás megfigyelése olyan 

lehetőséget ad a földtudósok kezébe, ami a tűzhányók folyamatainak jobb megértéséhez, 

korai figyelmeztetések megbízhatóbbá tételéhez vezethet.”  

A Börzsöny kihúnyt és lepusztult vulkán, de müon-radiográfiával rekostruálható a hegység 

kialakulásának története és nem mellékesen az arany és ezüst dúsulás pontos helye.  

„A vulkanológiai képalkotás magas hatásfokú, masszív, hosszúéletű nyomkövető 

detektorokat igényel, melyek a gyakorlati alkalmazás szintjén is költséghatékonyak. Egy ilyen 

rendszer kifejlesztése volt a célja  annak a kutatásnak, melyet a Tokiói Egyetem 

Földrengéskutató Intézete és a Wigner Fizikai Kutatóközpont kezdeményezett. Az 
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együttműködés alapja a Wigner FK-ban előzőleg földalatti alkalmazásokra kifejlesztett 

,,müontomográf”, illetve az ERI úttörő jellegű vulkanológiai eredményei.” 

 
A Wigner FK csoportja által kifejlesztett ,,Müontomográf” üzem közben a Királylaki táróban 

 

„A kollaboráció keretében megalkotott ,,Muongraphy Observation Instrument” innovatív 

nyomkövető detektorokat tartalmaz, mellyel nagyméretű, pontos és hatékony, ésszerű 

költséggel kivitelezhető eszköz kerül a geológusok és a vulkanológusok kezébe.”  
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A magyar-japán fejlesztés 7 éve kezdődött: „Az együttműködés formálisan 2015. június 8-

án indult, a Tokiói Egyetem és a Wigner FK közötti tudományos kooperációs megállapodás 

aláírásával. A következő lépés, tekintettel a közvetlen ipari alkalmazhatóságra, a Szellemi 

Tulajdon Együttműködési Megállapodás ünnepélyes megkötése, ami keretet ad a 

technológiai hasznosításnak. Az esemény 2016. május 9-én az IM2N szimpózium részeként 

zajlott, illeszkedve a Muographers2016 eseménysorozatba.” De hol tartanak ma a kutatók? 

 
 A Wignerben fejlesztett müon detektor prototipusa 

 

8.2  AZ EURÓPAI NEUTRONKUTATÓ KÖZPONT – EURÓPEAN SAPALLATION SOURCEE – ESS 

Tetőzik az európai energetikai krízis. Az EU gazdasági alapja inog. Az EU – ha így meg tovább 

– szét fog esni. Lund, az ESS központja közelkeleti migránsbandák egymás elleni leszámolási 

hadszíntere lett, asmi nem teszi vonzóvá a városkát 5-6000 tudós számára, akinek tartósan 

ott kell élni, dolgozni ahhoz, hogy az ESS működjön, Az ,hogy az ESS a szabadkőműves minta 

államba, a minket folyamatosan támadó Svédországba került, az, mint tény az utóbbi 33 

év legnagyobb elpuskázott lehetősége volt számunkra. Erről a közvéleménynek fogalma 

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/ht/MUOGRAPHERS15/
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/ht/MUOGRAPHERS15/
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/ht/MUOGRAPHERS16/
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sincs. A Gyurcsány korszakban a nuklerájban (Jánosy János Sebestyén atomfizikus, a szerző 

unoka testvérének szóvicce) is kupleráj volt. Az egykor a világ egyik legjobb nukleáris kutató 

intézete volt a KFKI telke ma egy ingatlan spekulációs ecseri-piac. A szeriőz erdei környezet 

vonzó . A kutató gárda Kft-ékbe esett szét, vagy a világban másnak fejleszt. A tudományos 

eredményeket maszekba elseftelik a bennfentesek. Tehát a rombolás eredménye az, hogy 

Debrecen helyett Lundban építik meg az ESS-t és nem mi, akik a zseniális Mezei Ferenc 

neutron-kutató atomfizikus révén kitaláltuk a nukleáris anyagkutatás leghatékonyabb 

eljárását. Helyettünk a svédek gazdagodtak az 1milliárd eurós projekttel,  

Lundba költözik majd az európai tudós sereg. De nem mehetnek ki a városba, mert lehet, 

hogy a „no go zónák” iszlám harrcosainak kereszt tüzébe kerülnek.  Mezei Ferenc, a magyar 

feltaláló egy formális elnöki tisztséget kaphatott az ESS-ben és mi esetleg jó pénzért gépidőtt 

vehetünk, ha a svédek engedik. Mezeit kétszer jelölték Nobel díjra, de a szabadkőműves g 

Nobel bizottság nem tartotta érdemesnek rá, de a találmányait, tudását használják. 
 

8.3 MiÉRT KELL MAGYAR SPALLÁCIÓS NEUTRON FORRÁS (HSS)?  

 Először is azért, mert mire az ESS megépült, már elavult. Másodszor is azért, mert saját 

anyagkutató infrastruktúrára van szükségünk. Harmadszor is azért, mert mi találtuk ki. 

Természetesen be kell épülni a lundi kutatásba és el kell sajátítani a tapasztalatokat. 

„A befejezés előtt álló európai ESS egy olyan 5 MW spallációs neutronforrás, mely eleinte 20 

egységet fog magába foglalni, de később további egységekkel, nagyobb energiaszintre ill. 

több célállomásra is bővíthető lesz. A lineáris gyorsítóból jövő kb. 1,3 GeV protonok egy 

nehézfémből készült céltárgynak nekiütköznek és hosszú impulzusú (2 ms) neutronokat 

hoznak létre.” (forrás: Wikipedia)  „Az ESS, a 90’-es évek elejének technikájával az európai 

neutronszóródással végzett anyagkutatás terén a világ legnagyobb neutronforrása lesz. Az 

ESS a jelenleg elérhető fluxuscsúcsnál akár két nagyságrenddel nagyobb fluxust tud és újfajta 

műszerezettséget fog biztosítani az anyag szerkezete, jellegzetessége, funkciói és dinamikája 

terén végzett kutatásokban. Mindez a szinkrotron forrásokkal, NMR-rel, müonokkal és pl. 

elektronmikroszkópiával biztosítható komplementer képességekkel kiegészítve az anyagon 

végzett kutatások legfejlettebb eszközeinek teljes vertikumával fogja ellátni Európát”, de 

nem közvetlenül hazánkat. Bár a hosszú impulzusú létesítmény, amelynek technika 

koncepcióját Mezei Ferenc javasolta és dolgozta ki, jól illeszkedik a legtöbb műszeres 

követelményhez és jelentősen olcsóbb a mostanában használt rövid impulzusú 

létesítményeknél. Ilyen kutatóbázis például a Szegeden megépült Attoszekundumos 

Lézerközpont.. 

8.4 DE MI KÖZE A BÖRZSÖNYI ARANYBÁNYÁSZATNAK A MAGYAR NEUTRON FORRÁSHOZ? 

Nos közvetlenül semmi: de megépül a hegység védelme érdekében több km proton 

gyorsítónak is használható sugárvédett alagút. Ha tehát okosak vagyunk, akkor az aranynál is 

értékesebb nukleáris tudományos kutatás számára létesítünk egy jól kihasználható 

infrastruktúrát. Ehhez mát a lejtaknák tervezésénél úgy kell eljárni, hogy a HSS (Haungaryan 

Spallation Sources) 
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Az ESS Lundban épül meg, nem Debrecenben, mert Gyurcsány miniszterelnökként sajnált 3-5millió eurót... 

 „Attoszekundumos Lézerközpont”, ami az EU forrásból épült meg. 

 
„Ahogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem”: Mezei Ferenc a neutron kutatás atyja, akit főnöke Pál Lénárd 

akadémikus úgy támogatott, hogy a beosztott kutató megcáfolta főnöke tudományos eredményeit! 
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Ha pedig „egy számmal nagyobb”, ma meglévő fúrópajzsot használjuk, akkor a kb 6m-es 

átmérőnél már elfér a sinak alatt a proton gyorsító. A lejt aknák kettős hasznosításhoz az 

aranybánya projetk tulajdonos, Varga István és a Salem professzor (BME Építőanyag 

Tanszék) által kifejlesztett BARITMIX sugárvédő nehézbeton szigetelés kell a lineáris 

gyorsítóhoz, amely a kát keskeny nyomtávú sínpár alatti körcikk alakú térben elfér.  

Bátran állíthatjuk, hogy ha a Börzsöny Aranybánya kettős hasznosítással épül meg, akkor a 

bánya üzem létesítésének és üzemeltetésének költsége már a működés során néhány év 

alatt megtérül!  
 

8.5 AZ ARANYBÁNYA PROJEKT ÖSSZETETTSÉGE ÉS JELENE 

A magyar aranybányászat akkor lesz sikeres, a magyar olajbányászathoz hasonlóan, ha 

tisztában vagyunk annak komplexitásával, különösen háborús időkben. A bányászathoz 

szükséges m érnök és szakmunkás képzést már kielemeztük, de a börzsönyi aranybányászati 

feladat összetettségét az autógyártás komplexitásával modellezhetjük a legjobban, mert 

hazánkban ez ma a legfejlettebb ipari ágazat. 

Ezért „kölcsön vesszük” Németh Balázsnak, a Porsche Hungária vezérigazgatójának 

gondolatait. (forrás: Pánikban az európai autóipar. Lesz-e fordulat? – Aréna, Inforádió, 2022. 

10. 27.) Az autógyártás egy indikátor: a világgazdaságban. 2016. – 100 millió autót gyártottak 

le, 2022. kb 60 millió autót és ebből 20 millió a Volkswagen Kínában.  

A világ csip gyártása 90%-ban egy kézben van. a Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company és két leányvállalatának kezében. De a Covid-19 miatt leálltak a globális ellátási 

láncok. Nálunk még nem, de Ausztriában, Németországban és Angliában is rájöttek arra, 

hogy saját magyar csip gyártás kell.  

8.5.1 A gépek összetettsége: 

Az autó 30 ezer és a repülőgép kb 50 ezer, de a modern automata vágathajtó bánya robotok 

is több 10 ezer alkatrészből állnak. Az autó ma egy négy keréken futó szerverszoba, de a 

bányagépek, is, de az automata ércszállító motorvonatok is bonyolult elektronika van. 

8.5.2 Csip hiány: 

Egy Mercedesben 4-5000 csip lehet. Egy svéd automata kirunai bányagépben is. A mikro 

szilícium lapocskákat lézerrel „festik meg”, azaz vésik, amihez viszont neon gáz kell. Azt meg 

az oroszoktól veszi a világ, de a remek EU szankciók Ukrajna győzelme érdekében az orosz 

importot kizárták. Az orosz – ukrán polgárháború miatt acél sem jön, de Európa leépítette az 

acélgyártást és ezzel együtt hadiiparát és nehézgép-gyártását is. Az Azov Stahl szétlőve. Az 

autógyártáshoz, de a bányaipari gépgyártáshoz is acél kell. Dunaújváros pedig privatizálva 

csak vegetál. Nincs kiszámítottság ma Európában, a gazdaságban. Az Nyugat európai ipar 

menekül.  

Egy 1,5 milliárd eurós bányaipari nagyberuházásnál azt is meg kell nézni, mi fog történni a 

gazdasági környezettel a jövőben. Autarkiára kell berendezkedni. Tehát fel kell venni a 

kapcsolatot a tajvaniakkal és egy harmadik csip gyártó leányvállalatot kell létrehozni a 
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magyar állam beszállásával Vácott, a Forte gyár rozsdaövezetében a kínai logisztikai központ 

mellett. „A kínaiak már a spájzban vannak!” 

8.5.3 Bányagép és hidraulikus bányatám javítás helyben: 

Ha leáll egy vágathajtó bánya-robot, az naponta 10 milliós veszteség, tehát megéri a saját 

bánya-gép szerviz, a saját gépgyártás és a hadiipar számára is termelő mikrocsipgyártás. 

Tehát nem elég kényelmesen csak a bányászatra koncentrálni és várni a jószerencsét, 

hanem az egész háttéripart úra kell felépíteni a termelés biztonsága miatt. 
 

8.5.4 Az EU dezindusztraizál: 

Nagyon veszélyes játék, hogy indokolatlanul túl van büntetve az európai autógyártás és 

nyersanyag bányászat, főleg a szénbányászat. Miközben Európában megszakadunk, hogy 

„karbon semleges gyárak sokasága termelje a veszteséget, aközben érthetetlen az, hogy 

hogy tud Kína csúcsminőségű mobiltelefonokat gyártani tizedáron. Nagyon cuki, sőt szexi 

zöldnek lenni, de mit kezdjünk az európai ipartalanítással, amikor 15 millió ember él csak az 

az autógyártásból? Kína el fogja szippantani az európai fejlesztő mérnököket! A kulcs a 

verseny, de Európa ólom mellényben kénytelen futni. 

8.6 A NÉMETORSZÁGBÓL KITELEPÜLŐ IPAR BEVONZÁSA MAGYARORSZÁGRA 

Hazánk érdeke az, hogy termelési központ legyen, mert a befektetők elvileg védik 

befektetéseiket, tehát hazánk biztonságát növelik a keleti és nyugati ipari beruházások. 

Ehhez a nagyreményű szerephez munkaerő, energia és kutatás-fejlesztés kell. Az ipar jövőjét 

az anyagkutatás segíti. Ezért az aranybánya lejtaknáinak másodlagos nukleáris kutatásra 

történő hasznosítás kulcsfontosságú.  
 

8.7 AJÁNLAT NEUTRON SPECIFIJUS SHIEDLING PROTOTÍPUSRA 

A projekt tulajdonos, a fejlesztő tudós teamje, és jelen fejlesztési céltanulmány építész 

szerzője által egy neutron specifikus védelmi eszközt fejlesztett ki az ESS beszállítói 

pélyázatán. Ez a nukleáris iparban alkalmazható alaptermék a 

BARITMIX SUGÁRVÉDŐ „CSEMPE” & ELEMGYÁRTÁS 

BSC 

Az ESS lundi telepéhez megközelítően 6000 tonna, szuper nehéz betonból készült Baritmix - 

BSC elem előállítása, az építési helyszínre szállítása és a sugárvédő burkolat, építmények 

kivitelezése . A sugárvédő/sugárzás elnyelő beton 4.000 kg/m3 testtérfogat súllyal, Dunaferr 

acél sörét és acél szál adalékkal készül kényszerkeverőben a helyszínen, Rudabányán a 

telepen. Az alaphordozó anyag cca. 95 %-ban Baritmix-I 0,063 - 12 mm és cca. 5%-ban 

Baritmix-II Fe2O3 tartalmú 0,063-8mm magnetit-hematit őrleményhez adagolható a 

szükséges mennyiségű acél sörét és acél szál. A gyártás: Hun Ásványfeldolgozó KFT. 

Rudabánya, HRSZ 0991 és 099/2 ipartelepén történik majd és vasúton szállítható a helyszínre 

a kettőshasznosítású lejtaknák alsó, sínek alatti gyorsítónak használható körcikk alakú 

zugterének sugárvédelmi szigetelése céljára. A Baritmixből készülő tervezett sugárvédő 

beton elem anyagvizsgálata és minősítése folyamatban van. Dr Salem docenst bízták meg az 
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anyagvizsgálattal, melyet a BM Építőanyag Tanszékének laboratóriuma ellenőriz. 
 

8.8 KISTÉRSÉG FEJLESZTÉS NEMZETKÖZI NUKLÁRIS KUTATÓ BÁZISSAL 

Tárgyi fejlesztési céltanulmány kereteit szétfeszíti, ha mindenre kiterjedően részletesen 

ismertetnénk a Mezei Ferenc atomfizikus által feltalált neutron forrással történő 

anyagkutatás teljes felhasználási területeit. A XX. században Magyarország tudományos 

tradíciói között főszerep jutott a nukleáris tudományágaknak. Magyarországon kutatási célú 

atomreaktor először 1959-ben létesült. Kutatóink azonban az elmúlt évtizedekben a svéd 

Lund-ban befejezés elött álló ESS projekt technológiai alapját képező „hosszúimpulzusú” 

eljárást kidolgozó Mezei Ferenc irányításával szerelték fel speciális műszerekkel és tervezték 

meg ezt a közös európai nukleáris kutatóközpontot, amelyben segítségére voltak olyan 

világhírü tudósok, mint Kroó Norbert, Cser László és Rosta László.  

8.8.1 visszapillantás a magyar atomkutatás egy évszázadára 

1986. és 1992 között a Budapesti Kutatóreaktort (BK) teljesen felújították és 

korszerűsítették. 2004-ben a létesítmény működési engedélyét további 10 évvel 

meghosszabbították. A berendezések fejlesztése folyamatosan zajlik; jelenleg 15 kísérleti 

állomás működik. A BK a nemzetközi közösség számára nyitott létesítmény, a neutronkutató 

központok európai hálózatának elismert tagja. Általában évi 150 felhasználói üzemnappal 

működik. Évi 120-150 kísérletre (beleértve a PhD-programok keretében és szerződéses 

munkákban végrehajtottakat is) kerül sor; az éves jelentésekben általában idézett 

publikációk száma 90-100 évente. Az ipari és orvosi alkalmazások (például radioaktív 

izotópok és tudományos műszerek legyártása) jelentős bevételt eredményez. Elég csak azt 

említeni, hogy az ipari vállalatoknak a reaktor használatához szorosan kapcsolódó forgalma 

mintegy háromszor akkora, mint a reaktor éves üzemeltetési költsége.  

A magyar találmányon alapuló ESS Debrecenbe kerülhetett volna, az akkori szocialista 

politikai vezetés nem hárított volna az ország államcsőd közeli állapota miatt.  2011. február 

3-án Párizsban egy szerződéskötésre került sor ahol 15 európai ország, köztük Magyarország 

is támogatja az ESS svédországi elhelyezését így a központ svédországi elhelyezése biztosított. 

Bár a tudományos világ elismeri hazánk eredményeit a nukleáris kutatásban, de a svéd politika 

ellenségesen viszonyult eddig hazánkhoz, például akadályozza hazánk európai forrásokhoz való 

hozzáfétédünket, noha a svédeket támogattuk a Grippenek lizingelésével. 
8.8.2  Neutron-kutatás  megtérülő befektetés 

Az amerikaiak Los Alamosba helyezte az atombomba fejlesztés. Wigner, Szilárd, Neumann és 

késöbb Mezei is kutatott és fejlesztett Los Alamosban. 

„A neutronszórás, azaz a mag- és mágneses szóródás a kondenzált rendszerek 

szerkezetvizsgálataiban vált nélkülözhetetlen módszerré, és különösen az anyagtudományok 

területén gyors ütemben talál technológiai és ipari alkalmazásra, így a műszaki 

tudományokban, gépészetben, új anyagok (mágneses, optikai anyagok, polimerek, üvegek, 

szerves-szervetlen kompozitok) előállításában, nanotechnológiában, energiatárolásban és -

átalakításban, biotechnológiában, kémiai technológiákban, sőt újabban a biológiai, geológiai 
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és régészeti kutatásokban is. A neutronoptika, vagyis a neutronok mint elektromágneses 

hullámok optikai jelenségei számos izgalmas kutatási problémát vetnek fel. A 

neutroninterferometria mind a neutronok hullámtulajdonságainak kutatásában, mind pedig 

anyagvizsgálati feladatok megoldásában sok érdekes eredményt produkált. Az ún. magkémia 

az n-gamma reakciók kémiai alkalmazása révén fejlődött ki, ennek egyik ága az aktivációs 

analitika (Hevesy György, kémiai Nobel-díj: 1943), illetve a prompt-gamma aktivációs 

analízis, amely az egyik legérzékenyebb modern elemanalitikai módszernek számít, és ebben 

hazai kutatók ma úttörő szerepet játszanak.” (Forrás: Rosta László PhD tudományos 

osztályvezető, MTA Wigner FK, rosta.laszlo@wigner.mta.hu, A NEUTRONKUTATÁSOK 

NYOLCVAN ÉVE ÉS MAI TÁRSADALMI HASZNA) 

8.8.3 A Börzsöny Aranybánya beruházás megtérülése „fejenagygy” projekt helyett 

A PROJEKT TULAJDONOS, Varga István elektromérnök, az MH egykori rádiós főhadnagya 

szerint a bányanya nyitás 1,5 milliárd forintba kerül, amellyel mai áron 15-20 év alatt 500 

milliárd forint értékű aranyat lehet kitermelni.  A metróépítés drága, de e nélkül nem lehetne 

a Börzsönyt intakt megőrizni, miközben aranyat ásunk. 

Rosta László atomfizikus hivatkozott értekezése is azt bizonyítja, hogy micsoda kutatási 

potenciál, igény és pénz van a neutron forráson alapuló anyagkutatásban.  

Az aranybánya projektnek az a kerék kötője az, hogy a kutatások, az űrtávmérés, a kutató 

fúrások és az ezen alapuló leJtaknák és aknák fúrása igen nagy kezdőtőkét igényel, ami csak 

évekkel később , az arany kitermelésével térül meg. Ezért ez a projek, még mégannyira 

kecsegtető beruházás, akkor is „fejenagy”. Ezen a gondon segít a kettős hasznosítás: az 

ARANYBANYA + HSS. 

8.8.4  A hosszúimpulzusú neutronforrás (spallációs forrás) fejlesztés 

„A világ eddigi legsikeresebb neutronkutató intézete a grenoble-i nagy fluxusú reaktor, 

amely Institut Laue-Langevin (ILL) néven 1972 óta üzemel nemzetközi központként, ennek 

2005. óta Magyarország is tagja. A xx. század végétől a szabad neutronok, illetve 

neutronnyalábok előállítására az ún. spallációs források építése került előtérbe. Egy 

spallációs forrás olyan részecskegyorsítóra épülő nagyberendezés-komplexum, amely 

intenzív neutronnyalábokat állít elő főként anyagszerkezet-kutatási feladatokra. A forrás 

bázisa egy nagy teljesítményű lineáris protongyorsító, ehhez csatlakozhat egy szinkrotron 

tároló gyűrű. A linac-ból direkt vagy a szinkrotronból kilépve a nagyenergiás (közel 

fénysebességű) protonok egy target-állomást táplálnak. A targetben a protonok egy 

nehézfém (pl. volfrám, higany, tantál) céltárgynak ütköznek, amelynek atommagjait 

„felaprítják” – a folyamatban gyors neutronok szabadulnak fel, majd lelassítva nyalábbá 

lehet őket formálni, és neutronvezetőkön az anyagvizsgálati kísérleti berendezésekhez 

juttatni. Az európai spallációs forrás projekt, az ESS lényegi koncepciójában magyar kutatási 

eredményekre alapozó tervezet – a Mezei Ferenc által javasolt hosszú-impulzusú forrás 

(Mezei, 1995) – minden tekintetben a világ legjobb neutronkutató központja lesz.” – ÍRJA 

Rosta László  az MTA Wigner FK – tól. 

mailto:rosta.laszlo@wigner.mta.hu
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„A spalláció másik típusú alkalmazása, ha a targetben (célban) keletkező neutronokat nem 

lassítják le, hanem a gyors neutronok magátalakítási kísérletekre vagy nehézion-nyalábok 

előállítására szolgálnak. Ilyen projekt az EURISOL, amely a 2020-as években épülhet meg. Az 

új generációs neutronforrások, mint az ESS vagy EURISOL lehetőségei 10–100-szorosan is 

meghaladják a mai kutatási célú atomreaktorok lehetőségeit úgy, hogy közben nem 

keletkezik hasadó képes radioaktív hulladék, így környezetvédelmi és társadalmi elfogadtatás 

szempontjából kedvező technológiára épülnek.” 

Hatvan éve van hazánkban neutron-kutatás. A Budapesti Kutató Reaktor - BKR a magyar 

neutron kutatás fő bázisa és az utóbbi 20 évben az egyetlen európai jéptékű kutatási 

infrastruktúra Csillebércen. A1959. év márciusában lett kritikus ez a szovjet tervezésű, VVR-

típusú (vízzel moderált, vízzel hűtött reaktor – az elvet Wigner Jenő szabadalmaztatta), 

amelyet 86’ és 92’ között felújították a reaktort, 

8.8.5 A magyar neutron kutatásunk szervezeti háttere 

„A reaktor felhasználó laboratóriumok (az Energiatudományi Központ és a Wigner Fizikai 

Kutatóközpont egységei) BNC néven (Budapest Neutron Centre, URL1) felhasználói 

konzorciumként egyesültek: a BNC kísérleti szolgáltatásokkal nyitva áll a hazai és nemzetközi 

kutatói közösségek számára; elismert tagja az európai felhasználói neutronközpontok 

hálózatának (Rosta – Baranyai, 2011)” Az EK a Paksi Atomerőmű bázisintézménye és az 

Országos Atomenergia Hivatal szekértő je. 

8.8.6 A neutronholográfia hasznosítható az arany tisztaságának megállapítására 

Atomi felbontású neutronholográfia. A Nobel-díjas Gábor Dénes által felfedezett holográfia 

olyan képalkotási technika, amely egy tárgy háromdimenziós képét rögzíti, a tárgyról 

reflektálódó hullám és egy segédhullám interferenciája segítségével. A neutron-holográfia 

elvét Cser László és munkatársai (2002) dolgozták ki és valósították meg, vagyis sikerült 

neutronokkal is „lefényképezni” egy kristályban az atomok elhelyezkedését. A 

neutronholográfia képes direkt módon mérni a helyi rácstorzulásokat a kristályrácsban, 

vagy fel tudja térképezni a mágneses rendet. Könnyedén előre jelezhető, hogy a nem is olyan 

távoli jövőben a neutron-holográfia mintázatfelismerő eljárásokkal kombinálva nagyon 

ígéretes eszközzé fog válni – a neutronok hidrogénérzékenységének köszönhetően – például 

a biológiai szerkezetanalízisben. 
 

9. ARANYBÁNYA ÁRAMELLÁTÁS MEGÚJULÓ ENERGIÁVAL 

9.1  A BÖRZSÖNY ARANYBÁNYA ÉS A HSS (ESS PARTNER) ENERGIA ELLÁTÁSA 

Az aranybánya megnyitása megnyitásának energia igénye is már jelentősen meghaladja majd 

a térség villamos áram vételezési kapacitását. Ma Magyarország a 9-10 ezer MW áram 

felhasználásának mindössze 70%át képes fedezni. ennek az okaira most nem térünk ki, de 

csak jelezzünk, hogy a rendszerváltás előtt hazán villamos áram exportőr volt és a szocialista 

nagyipar – amelyet politikusaink segítségével, privatizációval sikeresen elpusztítottak nyugati 

érdekből – lényegesen nem fogyasztott többet, mint a mai igény. 
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A magyar villamos energia ellátás azért deficites, mert, az EU belépés elütt és után tudatosan 

leépíttették velünk jól működő szén alapú hőerőmű és gázturbina erőműveinket. A magyar 

energetika leépítésére az ország kiszolgáltatottságának növelése céljából volt szükség. 

A rugalmas, a csúcs terhelést is rugalmasan követni tudó hőerőművek tönkretétele és a 

magyar szénbányászat és általában a magyar bányászat szinte teljes megsemmisítése 

telejsen kiszolgáltatottá tett minket elsősorban az ukrán áramimporttól. 

Magyaország hatalmas – több évszázadra elegendő – szénvagyonon üldögél, amelyet az 

európai kötelező zöld-ideológia miatt veszni hagyott, elvesztegetve a szocialista korszakban 

az eocén-programba befektetett milliárd forintokat. A szénből már az I. világháború elötti 

ezredfordulón is tudta jó hatásfokkel városi gázt előállítani. a németek pedig a II világháború 

alatt benzint állítottak el – igaz akkor gazdaságtalanul a barna szenükből. 

Az állami támogatásnak megfelelően sokan építettek napeőműveket és a telefonjukon 

figyelik, hogy óránként mennyi pénzt termel vissza a befektetésük, ha süt a nap. Így az MVM 

szerint összejött 3000MW photovoltaikus naperőmű kapacitás, de az áramot még nem 

tudjuk tárolni és a hőerőműveink hiánya miatt nem lehet kiegyenlíteni a csúcsokat egy-egy 

tiaszai, vagy borsodi hőerőmű Ganz – Lánggépgyár turbina bekapcsolásával. Ma már 

energetikai-gépgyártásunk sincs, mert a briliáns minőségű, megbízható Láng turbina 

gyárunkat és a Ganz remek óriás generátorait gyártó gépgyárunk ma Millenáris – Park és 

söröző. Az az egy-két gázturbinás erőművünk (Tiszaújváros) és a Mátrai hőerőmű 

rekonstrukciója a német tulajdonostól történt visszavásárlás után csak rózsavíz, szépség 

flastrom a magyar villamos energia ellátás nevű zsonglőr mutatványban. 

A realitás a magyar szénbányászat és a még csontvázaiban még álló hőerőművek 

rekonstrukciuója, ami 10000 milliárdos nagyságrendű forrást igényel és egy újabb 

konfrontáció esélyét hordozza az EU korrupt hivatalnokaival, akik kiszámíthatók, mert 

megvesztegethetők a lobbistákon keresztül legálisan. 

Viszont van egy néhány rövidtávú, reális megoldás „térségfejlesztési” fejezetben, a 4.5 

pontban részletezett szünetmentes űr-naperőmű megoldáson túl, amelyet az európai űr 

ügynökség, az ESA és az Airbus fejleszt, s amelybe a tervezett Kitaibel Bányamérnöki 

Egyetem speciális űrtávmérési kara be fog kapcsolódni. De ez az mikrohullámok oda-vissza 

áram átalakításával működő erőmű fajta még a „Holdban van”. 

Javaslatunk az, hogy az aranybánya országos hálózatot terhelő többlet energia igényét két 

reális, könnyen és viszonylag olcsón megvalósítható helyi kiserőművel biztosítsuk 

9.2 LINEÁRIS FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK© - SZABADALMI LEÍRÁS 

Nagy, több 10 ezer hektáros napenergiát hasznosító photovoltaikus erőművek létesítésének 

gátja Európában a föld magas ára. Ésszerűtlen termőföldet napelemekkel lefedni, amikor 

Európában 40%-al megnőtt az orosz – ukrán polgárháború kirobbantása óta az élelmiszerek 

ára. A naperőművek terület igényesek.  

2022. év novemberében ma Föld népessége átlépte a 8 milliárdot, ami 1960.-ben még csak 3 

milliárd fő, 1970.-ben már 3,7 milliárd fő volt. 1805.-ben érte el a Föld az első 1 milliárd főnyi 
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népességet, 1924.-ben a 2. milliárd főt. Az utólsó 60 évben tehát a túlnépesedett Föd 

lakossága % milliárd lélekkel nőtt. Hová vezet ez egy olyan „zéró összegű játékban” mint a 

Föld termőföld állománya, vízkészlete, vagy kőolaj forrása, arany és és ásványi anyi 

nyersanyag készlete állandó? 

Igen ám, de az exponenciálisan növekvő népesség erodálja az erőforrásokat és ehhez jön 

még a klíma változás. A készletek nem hogy csak osztódnak, hanem pusztulnak, például az 

aszállyal. 

Az élelem a jövőben tehát aranyárban lesz és háborúkat indíthat el az éhínság. Tehát ipari 

csarnokokkal és nap-erőmű farmokkal kivonni termőterületet nem zöld, hanem eszement 

gondolat. Ezért: 

a szabadalom tájépítészeti újdonság, amely azokat a közlekedési területeket (út, vasút, 

kikötő, reptér) menti kiszabályozott közlekedési mellékterületeket, csomópontokat vonja 

be az villamos energia termelésébe, amelyek jelenleg kihasználatlanok és állami 

tulajdonban vannak. A nap-farm telek ezért nem kerül külön kiadásba, ha azokat az állam a 

villamos energia termelésébe bevonja. 

Az autópályák két oldalán 10 és 20m-es sáv van és a csomópontokban pedig a kanyarulatok 

között 0,5-1,5ha terület átlagban, amelyek vonalas – lineáris fotovoltaikus erőművek 

kialakítására használhatóak, mert 

1. úttal feltártak, szervizelésűk az autópályák – autóutak megálló sávjából megoldhatók, 

2. az utakat keresztező táv-vezetékekről a lecsatlakozás megoldható, 

3. a termelt áramot a - a veszteségek csökkentése érdekében – a környező települések 

kommunális áramellátásának fedezésére lehetne fordítani, és ezzel vidékfejlesztési 

áram költség megtakarítási programot lehet végrehajtani, 

4. a közlekedés biztonságát és a mortalitás csökkentését szolgálja az összes autópálya, 

autóút és távlatban az alsóbbrendű utak közvilágítása, amely az erőművek 

mellékterméke lehetne, 

5. a photovoltaikus erőművekhez csatlakoztathatók olyan geotermikus erőművek, 
amelyek megvalósítását eddig a járulékos energia költségek áramköltség gátolta, 

6. távlatban kifejleszthető magának az útfelületnek napelemként való hasznosítása is 
7. a cca. 6m-enkét leálló napelem tartó oszlopokra rögzíthetőek különböző extrák, így a 

zajt gátló, vagy az út belátását gátló paneleket, ha nagyon közel esik az autópálya 
lakott területekhez, 

8. maga az állvány egyben a közvilágítási lámpák oszlopa is, 

9. a napelem táblák megtörik az erős szelet, és csökkentik a téli hófúvási idején az úton 

vastag hótorlaszok kialakulását, 

10. a napelemek állványzatán olyan megfigyelő rendszer telepíthető, amellyel olcsón és 

automatikusan az egész főút hosszában nyomon követhető egy-egy autó sebessége, 

a szabálytalan előzések, a kis követési távolság és annak visszajelzése, a veszélyes 

mobil telefonálás és az elalvásból származó súlyos balesetek is megelőzhetőek fény 

és hangjelekkel. Ezzel a közlekedési fegyelem növelhető, amely kevesebb balesetet 

jelent. 
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Jelen szabadalom az űrből látható építészeti – tájépítészeti elem, így mind éjjel, mind nappal 

jól érzékelhető az űrből a visszaverődő napfény miatt. Ezzel elindulhat az építészet egy új 

ágának a kifejlesztése, amely az emberi léptéken túl a Föld és a kozmosz léptékét követi. A 

neve űr-építészet / space-arch -> SPARCH. Ennek az építészeti ágnak a célja - amelynek a 

városrendezési léptéknél jóval nagyobb a léptékaránya – Föld természeti értékmegőrzése 

kontinensnyi méretű területek, - szárazföldi és tengeri területek - természet védelme és az 

űr-építészet módszereinek a kutatása. Ennek egyik ága az energetikai célú tájépítészet 

kifejlesztése pl. lineáris photovoltaikus erőművekkel. Az út menti naperőműveket 10-20-

30km-es egységekből, azaz 10, 20, 30 MW-os erőmű típusokból állítjuk össze. (Jánossy Péter 

Sámuel - építészmérnök szabadalmi védelemre előkészített összefoglalója, Budapest, 2010. 

január 6.-án) 

9.3 A 2/A AUTÓPÁLYA KISZABÁLYOZOTT ÉS ÚT MŰVELÉSI ÁGU VÉDŐSÁVJÁNAK 

HASZNOSÍTÁSA 

A tervezett aranybánya és az utóhasznosításaként Magyar Neutron Forrás (HSS) villamos 

áram ellátását „zöld energiával „ fogjuk biztosítani egy olyan energia mixszel, amelynek egyik 

eleme a lineáris photovoltaikus naperőmű kísérleti megvalósítása a 2/A autópálya védő 

sávjának felhasználásával és az áram tárolása vízszivattyús eljárással.  

Ez azt jelenti, hogy egy természetvédelmi szempontból megfelelő börzsönyi hegyre – a 

felesleges napenergiával - felpumpált vizet egy alsó tárolóba engedjük egy kisebb 

vízerőművön keresztül. Az „Energia Világtanács” vizsgálatai szerint ez az energia tárolás 75-

15%-os veszteséggel jár, de segít éjszaka és a csúcsidőben az eltárolt helyzeti energiából 

villanyáramot fejleszteni. A szép elképzelést persze úgy kell megvalósítani, hogy télen ne 

fagyjon szét a csőrendszer és az egész műszaki művelet ne járjon természet károsítással. A 

megoldás előnye az, hogy semmilyen közvetlen kibocsájtással nem jár és „állítólag” EU által 

támogatott. Járulékos előnye a javasolt lineáris photovoltaikus neőerőmű ás hegyi 

vízszivattyú kombinációnak az, hogy az autópálya és régió települései olcsó áramot kapnak a 

közvilágításukhoz. Mivel a felhasználó (aranybánya és részecske gyorsító neutron forrás, 

üzemek és kommunális áramfogyasztók) közelben vannak ezért a távvezetékek szállítási 

vesztesége is elenyésző. A Naszály hegyre telepítjük a szivattyús áram tárolót. 

 

9.4 A SZOBI „DUNA PLATFORM” PROPRLLRTRS TÖRPE-VÍZERŐMŰ LÁNC 

A Börzsöny Aranybánya központja Márianosztrán lesz, ami közel van Szobhoz és a Dunához. 

A vízienergiát nemcsak monumentális, Bőshöz hasonló gátakkal és lehet fejleszteni. 

Remélhetően a Duna nem szárad ki, mint az nemrég az Ipoly. A régi dunai vízimalmok 

mintájára háromágú propelleres turbinákkal generálunk áramot egy pontonról vízbe mártott 

generátorr”al és kb 3m átmérőjű propellerrel.  Ezért megterveztük az un. „Duna energia 

Platformot”. ez egy 1800mm magas 30,15x15,15m –es tartósan dagombázó önjáró úszómű, 

amelyre 6 db uszadék védővel ellátott turbinát építünk rá és ezeket az egységeket a parttól 
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10-15 méterre lehorgonyozzuk és sorba kötjük. A megtermelt áramot a bánya működésére 

fordítjuk. Az úszóműveket kikötőnek, vízi rendőrségnek használhatjuk.  

 

10. AZ ARANYBÁNYA OPERATÍV ÉS KATONAI BIZTOSÍTÁSA 
A Duna egy országút. Hosszan elhúzódó háború van, amelybe felvidéki magyarok százai 

halnak meg. A tervezett aranybánya Budapest határában, a stratégiai fontosságú 

Dunakanyarban nyílik meg és bátran állíthatjuk vonzó célpont lehet egy olyan helyzetben, 

ahol ügynökök, diverzánson ezrei lepték el a menekülők millióinak fedésében Európát és 

füleg hazánkat. Az állami terrorizmust jól detektálhatjuk Dugina moszkvai felrobbantásában, 

a Kercsi híd lerobbantásában és a Déli Áramlat gázvezeték elleni szabotázs 

megakadályazásakor.  A szomszédunk egy olyan széteső félben lévő mesterségesen 

összetákollt államalakulat, mely ma Európa második legerősebb Hafseregével rendelkezik és 

kiszámíthatóan gyűlöli még épségben álló szomszédot. A tömeghadsereg és így a 

sorkatonaság a realitás.  Az aranyért mindig is öltek, ma a vízért, olajért, gázért és gabonálrt. 

 
A Duna-térség városai: a „S” középpontjában Börzsöny/Pilis/Budapest áll – olyan, a Duna forma, mint egy 

galaxis spirál karja és a közép pontban a fekete lyuk, amely a szingularitás határa 

 

10.1 A KONCESSZIÓ NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATA 

Az aranybánya nyílt nemzetközi, vagy zárt meghívásos koncessziós pályázattal történő 
vállalkozásba adása nemzetbiztonsági kockázat. rejt magában, A koncesszióval egy 
titkosszolgálati fedővállalkozás, az ukrán, a floridai maffia, vagy éppen az ISIS is  
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berendezkedhet hazánkban a német állami e-on energetikai szolgáltató céghez, vagy a 
Ferihegyi repülőtérhez  hasonlóan, amit azután nem lehet kitenni. Egy Black Rock gazdasági 
ereje nagyobb, mint a németeké, és ha egy ekkora pénzügyi hatalom egy kanadai 
aranybányászati szakcég mögé bújik, akkor úgy járunk, ahogy Zsigmond a Fuggerekkel járt. 
A magyarok, a lengyelek és a derék tót atyafiak arcukon boldog mosollyal elmehetnek 
szavazni, de hogy mi lesz, azt az EU KZ láger tulajdonosa, a globális pénzhatalmi elit donti el. 
  
10.2 A GLOBÁLIS HATALOMVÁLTÁS PILLANATA EGY „ABLAKOT NYIT” 

Magyarorsszágnak akkor jó, ha szomszédjainak is jól megy a szekér: ez a V4 és a szerbekkel 

kialakított jó viszony lényege. Egy 105 euró milliárdos adósságú szétlőtt agresszív nejlon 

ország közvetlen veszély forrás számunkra és konkrétan egy akkora befektetést igénylő giga 

beruházásra, mint a Börzsöny Aranybánya.  

A világrend  változik. A világ 300 ezer milliárd dollárt vesztett 67’ óta. Amikor De Goulle hajót 

küldött New Yorkba azzal, hogy „jöttem az aranyamért – a dollár hegyeimért cserébe.!” 

Egyévre rá kitört a 68’-as párizsi diáklázadás, két évre rá a tábornok meghal. Kitör a Jonkipur-

i háború. Kissinger az olajár robbanással kisöpri a dollár milliárdokat Európából. 71’-ben 

megszületik a szaúdi – amerikai titkos megállapodás Kissinger jóvoltából, hogy likvidálnak 

mindenkit, aki nem dollárt kér a kőolajért. 

A 60”-as években 30 dollár volt az arany unciánkét, ma 1800 -2000. Nem azért van infláció – 

nálunk 20 inflációmentes év után – mert háború van, hanem az kellett az orosz – ukrán 

testvérháború, hogy infláció legyen, amely leereszti a lufit, a pénzügyi buborékot.  

De paradox módon a világrend változási folyamat jó alkalom arra, hogy csönben építkezve 

talpra álljunk az aranybánya megnyitással. De pont azért rugóztatnak minket és a 

lengyeleket Brüsszelben az EU források megvonásával, mert túl jól teljesítettünk és 4-5%-os 

növekedést értünk el. Ez Nyugatról nézve bosszantó. 2023. év végén lesznek a lengyel 

választások, ami jó alkalom lesz a V4-k szétverésére. 

Ezért olyan elrettentő hadsereg + szolgálatok + média háttér kell a lengyelekkel kooperálva, 

amely elveszi a kedvét bárkinek, aki intervenciót, vagy puccsot szervez a magyarok 

aranyának megkaparintásáért. A Financial Times arról írt, hogy az elektromos autógyártás 

központja európában hazánk lesz. Valóban öt településen épült gyár, amely a villanyautóhoz 

gyárt akkumulátort, vagy összeállít autót. Kár, hogy ezt 44 aranykoronás termőföldet kivonva 

teszik.  Korea, Kína, és a német nagyiparosok általában megvédik a beruházásaikat és ezért 

olyan nagyhatalom kell, akivel egy a biztonságra is kiterjedő „beruházás védelmet” lehet 

megvalósítani. 

 

10.3 „PÉNZT VAGY ÉLETET!” – A KORMÁNY DILEMMÁJA 

Az aranybánya projekt megnyitása a dörzsölt politikusokból álló mai magyar vezetésnek, 

azért okoz gondot, mert rámehetnek. Egy inflációtól mentes, aranyalapú forinttal 

rendelkező, adósságát 100%-ban visszafizető Magyarország az EHB tulajdonosának rémálma. 

Különösen azért, mert hazánk körül galyra ment a szomszédság a nagy szankciózással és az 

Ukrajnába fegyver szállítással. 
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A 89’-ben a RAF által végrehajtott Alfred Herrhausen elleni merénylet, aki a Deutsche Bank 

elnöke volt azért volt fontos, mert a bankár Közép--európát szanálni akarta, tehát hitel 

elengedést akart elérni a volt szocialista országokban és nem rablóprivatizációt. A mai 

szolgálatok pedig nyílván pontosan ismerik az börzsönyi arany felfedezőjének. Farkas István 

geológusnak a rémtörténetét, amikor is egy órával a Deutsche Bankkal 25 millió márka 

felvételére szóló hitelszerződésének aláírása előtt megmérgezték, majd cége örökösét, a 18 

éves fiát is megölték.95’-ben. De szép idők is voltak... 

A kormány, bár jól jönne az Eldorádó, kivár. Ugyanis ekkora arany és ezüst vagyon 
kitermelését, amellyel az előzetes kutatások szerint rendelkezünk, kizárólag katonai és 
titkosszolgálati biztosítás mellett lehet üzemeltetni, szigorúan állami kézben tartva a bányát, 
különösen a mai háborús környezetben! Háború van. Még a békeidőben sem célszerű a 
magyar fővárostól egy kisebb tarack lőtávolságára egy idegen állam, vagy hazai, de idegen 
országbeli pénzügyi, alvállalkozói háttérrel rendelkező – a koncessziót megnyert - fedőcéget 
betelepíteni. Háborúban pedig egyenesen öngyilkossággal felér koncesszióba adni 
idegeneknek, vagy ellenőrizhetetlen háttérrel rendelkező hazai bejegyzésű cégnek 
akármilyen stratégiai jelentőségű repülőteret, villamos erőművet, villamos és gázhálózatot, 
közműszolgáltatást, gáztárolót, olajlepároló üzemet, mobilszolgáltató techcéget, de 
különösen aranybányát nem szabad magánkézbe adni. Az arany pénz, a pénz fegyver. 

 
Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói és védelmének hatósugara 
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.A térség geopolitikai egyensúlya már a múlté: az eddig semleges svédek és finnek 

belépnének a NATO-ba. Ukrajna is, ha mi és törökök hagynánk a NATO-ba tart. Oroszország 

kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, ami a háború eszkalációja lesz.Ez nem jó a projektnek! 
 

10.4 BUDAPEST SÉRÜLÉKENYSÉGE 

Budapesttől 40km-re egy jól védhető magaslatra koncesszióval „jogszerűen” betelepíteni egy 

idegen bányacéget, robbanó anyagokkal, bányagépnek álcázható csöves tüzérséggel, rakéta 

sorozatvetőkkal őrültség háborús időkben. Aranybánya koncesszióba adása bányajáradékért 

cserébe pedig egyszerűen ajándék egy ismeretlen jöttmentnek. Minden külföldi kézben 

adott koncessziós bányaprojekt egy kiinduló bázisa lehet operatív műveleteknek. Mivel a 

földalatti tárnákban óráról órára előbukkanhat nagyobb aranyrög, ami „eltűnhet”, ha nincs 

ott a helyszínen a magyar katonai ellenőrzés. 

A 75 évre idegen irányítás alá került egyetlen nemzetközi repülőterünkről, a Ferihegyi 

repülőtérről több hullámban landoló óriásgépekkel szállított 2 ellenséges gépesített 

lövészdandárral hajnali 1h-tól 6h-.ig el lehet foglalni műholdas hírszerzési háttérrel 

Budapestet. Ez különösen akkor lesz sikeres művelet, ha Északról, egy jól védhető 

magaslatról, a Börzsönyből Himars rakéta sorozatvetőkkel összehangoltan zárótüzet 

zúdítanak a kritikus infrastruktúrára és a fővárost védő honvédekre. Egy olyan centrálisan 

szervezett országban, mint hazánk, elég a főváros elfoglalva kiiktatni a kormányt és ezzel kis 

Magyarország elesett. Tehát egy jól megtervezett É – D légi deszantosokkal és előre 

telepített lövész harccsoporttal pillanatok alatt eleshet Budapest. Egy ukrán betörést a NATO 

ülbetett kézzel nézne. Ha a stratégiai forró pontokat idegen hatalom kezébe hagyjuk, vagy 

adjuk privatizációval, vagy koncesszióval kormányunk vezetői a reggeli kávé és újság mellé 

megkaphatják szövetségeseink ajándékát, fejbe a golyót is.  

 

10.5 AZ ARANYBÁNYA VÁJÁRAINAK ÉS VEZETŐINEK ÁTVILÁGÍTÁSA 

Azt kell figyelembe venni, hogy egy nemesfém, vagy gyémánt bánya nem egy átlagos, normál 

bányaüzem. A menekültekkel betelepült és berendezkedett Európában az ukrán maffia, akik 

képzett, felkészült, profi, operatív műveletekben jártas szakemberekből állnak és megvan az 

ukrán, azon keresztül amerikai kormánykapcsolatuk is. Tehát az aranybánya dolgozóit 

időről időre át kell majd világítani.  
 

10.6 TITKOS ÜGYKEZELÉS 

Mind az aranylelőhelyek feltárását, mind a lejtaknák, tárnák, altárók tervezését, és 

vágathajtását titkos ügykezeléssel kell végrehajtani. A bányaüzemre épülő energia, víz és 

szellőzés tervezését szintén bizalmasan kell kezelni az arany öntöde terveivel együtt.  

A külföldi űrtávméréssel foglalkozó vállalatokat nem tudjuk korlátozni és ezért nincs 

befolyásunk arra, hogy kinek adnak el hazánkra vonatkozó ipari, vagy bányászati lelőhelyekre 

vonatkozó titkos információkat. Ezért, Izraelhez hasonlóan saját műholddal kell 
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rendelkeznünk. Az aranybánya fejlesztássel párhuzamosan pedig haladéktalanul meg kell 

szervezni az űrtávmérési kutatást, benne a geo-radar szoftver fejlesztést is.  

 
Csak a filmekben láthatók raklapokon az aranytéglák: a valóságban ezt erős forinton át érzékeljük 

 

Az infláció ellen a legjobb orvosság az aranytartalék és az államtól nem független MNB. Az 

infláció fosztogatás, amely destabilizál, bomlaszt és ez tovább gerjeszti a pénzromlást... 

 

10.7 KIDERÍTETLNE ÉS BÜNTETLEN GYILKOSSÁGOK A BÖRZSÖNY ARANBÁNYA ÜGYBEN 

Ahogy azt korábban érintettük az 1995.-ös fúrásokat finanszírozó és végző bányamérnök 

geológust, Farkas Istvánt és fiát megölték. Máig felderítetlen ki volt a tettes és a megrendelő. 

Annyit tudunk, hogy a geológust kevéssel az előtt mérgezték meg Bécsban, hogy a további 

aranykutatásokra a Deutsche Bank 25 millió márka hitelt adott Farkas geológusnak, Varga 

István projekt tulajdonos unoka testvérének aláírt hitel szerződés alapján hosszas hitelbírálat 

és az előzetes kutatások szakszerű vizsgálata alapján. 

A geodétát pont azelőtt mérgezték meg, hogy átutalhatta volna a pénz. Az akkor 18 éves fiát 

pedig a megörökölt cég birtoklásáért gyilkolták meg profi operatív módon végrehajtott 

gyilkossággal. A geodéta cégét Berecz jános elhuny politkus és Lakatos Ernő azóta elhunyt 

egykori elhárító tiszt, későbbi MTI elnök vezérigazgató szerezte meg, de a hitelt nem tudták 

felvenni, mert a német bank a geodétát vizsgálta be. Így a megszerzett cég tönkrement. 

Ahogy az a profi módon kivitelezett gyilkosságok után a 2takarítóktól” elvárható, az 

áldozatoka pillanatok alatt elhamvasztották. Bár az özvegy kérte, soha nyomozás nem indult. 

A geológus és fia a magyar aranybányászatért halt meg. Ezért méltányos az, hogy kapjanak 

egy emlékművet a tervezett Kitaibel Pál Banyamérnöki egyetem főbejárata elé, amelyet 

Melocco Miklósnak kéne kifaragnia és Juhász Árpád geológusnak kellene felavatnia. 

Megérdemlik! 

A rend kedvéért tényszerűen tájékoztatunk arról, hogy Varga István 2022. őszény ismeretlen 

tettesek két alkalommal is belső elvérzést okozó méreggel meg akarták ölni. Az első 

likvidálási kisérlet Varga fiának kerti partiján történt a catering valamelyik tagja által. A 3 napi 

kóma után Varga túlélte a merényletet. A második mérgezés Varga öreg Mercedesének 

szervizelésekor történt. A szerviz büféjének kávéjába csak belekóstolt Varga, így 2 napi 

rosszul léttel megúszta.  A „vadnyugat” beköltözött Budapestre... 
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11. VOLT EGYSZER EGY (VAD) NYUGAT 

 
Igen, volt volt egyszer, hol nem volt egy Vadnyugat (1968), ahol a hőskorban „Egy maroknyi 

dollárért” már öltek, Sergio Leone filmrendező spagetti western előadásában, amely életmű 

Ennio Morricone zseniális filmzenéjével a Nyugat igazi arcát világítja meg. Ebből az arcból a 

Sátán néz vissza, ezért sírnak a filmben Morricone hátborzongató kórusában a temető 

nyugodni nem tudó halottai: ez az aranyláz a nyers erőszak kora volt, amely máig tart. Senki 

sem higgye el, hogy a magyar arany, amelynek telérei ott tekerednek az űrből készített 400 

ezer dollárért megvehető NASA geo radar felvételeken, a Rózsahegy régi beomlott tárnái 

alatt, majd békét és boldogságot hoznak hazánkra. Egy frászt! Egy percig se gondoljuk, hogy 

nem mozdulnak meg a szolgálatok, a kalandorok, azEU – ból Ursula von der Lügen, hogy 

újból kifosszanak, újra, meg újra, a végtelenségig. Aki először lő, az marad életben a filmen. A 

kopár, poros, kiszáradt Dél Spanyolország forgatási helyszínei a mai háborús Európa jelképes 

tájai, ahol nyoma sincs már a keresztény erkölcsnek, szeretetnek és csak Schubert 

Befejezetlen Szimfóniájának zenéje zeng a halál közeli eljövetelét hirdetve. Ez az EU 

haláltánc. Semmi más! Semmi nem drága, ha egy ország Great Reset nek keresztbe fekszik. 

Azt az országot le kell radírozni Hitler módra, 1944. március 19. mintha ma lenne: 

„ausradiren!”. 

 

11.1 HÁBORÚBAN AZ EGYETLEN BIZTOS ÉRTÉKMEGŐRZŐ AZ ARANY! 

„A katonai erő egy valamire képes: egy nagy vákuumot képez.” - mondta a hit rádióban Dr 

Robert C. Castel. A kérdés csak az, mivel töltjük ki ezt a vákuumot. Minden háborúban van 

egy fizikai hadviselés és egy lélektani Napóleon szerint. Ennek aránya 1/3.  

Hazánk legnagyobb ellensége az infláció, amely destabilizálja a választott, negyedszer is 2/3-

os politikai hatalmat. Az arany pénzügyi eszközként fegyver: olyan, mint a nukleáris 

elrettentés. Van egy racionális értéke, ha az ország valutáját hozzá kötjük, akkor az 

megerősödik. De ha nagy egy országnak az aranytartaléka, akkor van egy irracionális 

várakozás: nem kell elkótyavetyélni az aranytartalékot ahhoz, ha aranyfedezetre vesz fel 

minimális kamatra hitelt. Egy stabil ország tőkét vonz. 

A katonai győzelem elmélet végső kérdése, hogy kinek a helyébe képzelném magam, ha 

véget ér a háború. Egy álig felfegyverzett, de legyőzött Ukrajna, és egy túl erős Lengyelország 

szinte biztos, hogy egymásnak fog esni. A lengyelek nem felejtik azt, hogy az ukrán nácik 41’-

45’-ben 120 ezer lengyel civilt gyilkoltak le Volinban a ma ukrán nemzeti hőssé avanzsált a 

WaffenSS Sztyepan Andrijivics Bandera vezetésével pont úgy, ahogy 40 ezer magyar fiút és 

apát Szolyván, Kárpátalján. Nyugat Ukrajna ma pillanatnyilag még a megszállt Lengyelország. 

De a túl erős hadsereg belső elnyomásra is kitűnően alkalmas. 

  A gazdasági megfontolás Amerikában az, hogy minden ukrajnai fegyverre költött dollár, 10 

dollár veszteséget okoz az oroszoknak. De vajon biztonságosabb hely lett-e az USA, amely fél 
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óra alatt hamuvá válik majd egy atomháborúban, ha sokat provokál? Csakhogy a háború 

előtti biztonság vagy soha nem tér vissza, vagy az USA újra fegyverzése többszörösébe kerül 

annak, amit nyernek a kiprovokált háborún. 

 

11.2  TÚL NAGY, HOGY BUKJON? 

„A háborúban egy dolog számít, a katonai hatékonyság”. - állítja Dr. Rober C Castel 

Jeruzsálemből. A harcmezőn mindegy, hogy nők, vagy férfiak indítják vállról a Gevelin 

páncéltörő rakétát. De azok a primitív törzsek, ahol amazonok harcoltak, azok már mind 

kihaltak. „Egy katonai alakulat nem gender tanszék az ELTE-n, hanem a való világ, ahol az a 

cél, hogy minden fiatal élve hazakerüljön a harcok után. A nő az evolúció szempontjából 

értékesebb, mint az arany. A nő az aki tartalékolja későbbre a megszülető életet. A nő az élet 

aranytartaléka. Az emancipáció egy sor technikai megoldással, fogamzásgátlással, óvodával, 

születés-szabályozással vált egyáltalán lehetségessé. A nagy emancipáció volt az, mint 

amikor 72’-ben „felfüggesztették” a dollár aranyfedezetét. De az emancipált Nyugat most 

éppen kihal, exponenciálisan fogy a népessége, míg Afrikáé nő. 

Az arany stratégiai pénzügyi fegyver, nem pedig olyan taktikai, mint a többszörös 

derivátumként használt különféle CDS (Credit Diffault Swap) amit a műveleti területen, a 

tőzsdén használunk.  

Azért jó metafora az arany szerepének megvilágítására az aktuális ukrajnai háborús 

párhuzam, mert a pénzvilágban is háború dúl. Az a hiedelem, hogy „to big to fall”, tehát hogy 

az USA túl nagy, ahhoz, hogy elbukjon, már nem igaz. Bukik. A szemünk láttára zuhan a 

pusztulásba, előre küldve a szakadék peremén Európát. 

 

11.3 A SPEKULÁCIÓS HÁBORÚT IS GÓLRA JÁTSZÁK! 

 A háborút és a focit gólra játsszák. Egy jókora aranytartalék egy megnyert tizenegyes 

párbajnak felel meg a fociban. Egy háborúba sokkal fontosabbak azok az események, amik 

nem történtek meg. Az, hogy még nincs „acsás”, azaz atomcsapás, akkor a mögött 

háttértárgyalások vannak. „A mi lett volna ha”... proglémát hagyjuk a moralizáló 

európaiakra! - mondják az oroszok ás amerikai tárgyalók. Beszéljünk világosan, Ukrajna de 

facto NATO tag lett, csak az 5. cikkelyt nem alkalmazhatja. A baj az, hogy az EU búcsút intett 

a diplomáciának, miközben amerikai parancsra Jaltának vége. Pedig ez a szovjet – amerikai 

paktum volt a rendszerváltás tartópillére. Ezt az inter regnum helyzetet súlyosbítja a globális 

egy pólusú világrend lassú átalakítása. 

A hatástanulmányunk célja a Börzsöny Aranybánya megnyitásával a következmények 

feltárása. De az okok vizsgálatára is ki kell térni: 

a/- Kérdés: megéri-e a felszínre hozni háborús recesszió közepette a Börzsöny aranyát? 

b/- Kérdés: van-elég katonai erőnk megvédeni az országot az arany és a viszonylagos 

gazdasági stabilitás miatt támadó ukrán katonai intervenciótól, amely mögött az USA és az 

EU van? 
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c/- Kérdés: maradhat-e a magyar aranytartalék az EKB felügyelete alatt álló, „független” 

MNB tulajdonában, vagy az aranytartalék és ezzel együtt a forint kibocsátás közvetlenül a 

magyar államé? 

 

11.4 A KLÍMA HISZTÉRIA, A COVID-19 ÉS A HÁBORÚ JÓ ÜRÜGY AZ INFLÉCIÓRA 

Az aranybánya megnyitás nemcsak egy műszaki kérdés. Az nem egy légüres térben történik. 

Súlyos, de mesterségesen kiváltott világgazdasági válság közepette kell döntenünk. A világ 

nyugati részét érintő válság hasonló a 2008.-s és az 1929.-es amerikai válsághoz. 

A sisztéma ugyanaz: tudatosan alacsonyan tartott kamatok mellett tömeges részvény, 

ingatlan vásárlás hitelből, majd az így keletkező pénzügyi buborék lassú leengedése, a gyors 

kipukkadás elkerülésére. Ennek eszközei voltak a klímahisztéria, amellyel megemelték a 

fosszilis energia-hordozók árát. A kimódolt világ leállást az Amerikában, a Fort Detrick 

katonai támaszpont biológiai fegyver laboratóriumában mesterségesen kitenyésztett 

biológiai fegyverrel a Covid-19-el érték el. Csak idő kérdése, hogy valaki felvesse az USa 

felelősségét többmilló ember haláláért.  A jövedelmeink elinflálását és az európai gatdaság 

motorját, a német gazdaság megrogyását az orosz – ukrán konfliktussal érték el az amerikai 

demokraták. Csak az arany és az áram, az olaj + gáz + élelem őrzi az értékét. A pénzromlása 

miatt a stratégiai termékek ára ment fel. 
 

11.5 A NAGY BŰVÉSZMUTATVÁNY A „0” KAMATRA VETT RÉSZVÉNYEKKEL 

Amerika hitelből él, az adók csaka kamatokra elég, a költségvetésre nem. 12 év alatta – amíg 

a magyar polgári kormány kirángatta a szocialista államcsődből az országot – a világ nagyot 

fordult és megállt ott, ahol 2008.-ban volt: akkor a „mérgezett ingatlanokra új hitelt vehettek 

fel a „befektetők.” amerikai papitokat sózták az amerikaiak az európai bankokra. A nagy ötlet 

a spekulánsoktól az volt, hogy a jelzálog-hitelre kis kamatra vett ingatlanravismét hitelt 

hehettek fel a kis „befektetők”. A csavarás az volt ezekből a teljesen értéktelen hitelezésből 

ezerszámra csomagokat állítottak össze, amit Európára kényszerítettek rá. Emlékezzünk az 

akkori időkre: a Deutsche Bank alaptőkéje a negyede lett, a 30 ezer banki dolgozójából 6 ezer 

maradt, az 11 ezer forintos OTP részvény 1200 forintra csökkent. 

 Eltelt 12 év, de a szisztéma ismét az emberi kapzsiságra épült:  

a globális tőzsdéken 5x-ére emelkedtek a részvény árak. Mitől lett értékesebb például a 

semmiből a 3A, a három nagy techcég ára, tőzsdei értéke? (Apple, Amazon, Alphabet-Google 

– egyenként is kb.2000mlrd$ <-> magyar GDP=200mlrd$) Miért csak 43mlrd$-ért tudta 

megvenni a Twittert a búr mester, Musk? – tette fel a Háttérképben Bogár tanár úr. A lufi 

300 ezer mlrd$-ra duzzadt a becslések szerint. Így lehet pénz generálni a semmiből. Ezért 

nem kell a dollárnak aranyfedezet. De a tőzsde össze is omolhat, mint 1929.-ben. A nagyfiúk 

a tőzsdék világkatasztrófája helyett a lassú, fokozatos pénzügyi buborék leengedést 

választották, hogy ne az amerikai felső-középosztály menjen tönkre a nagy „hitelre – 

részvényt nyuszó muszó programba”, hanem mi is. Ebben a „nagy szopacs”-ban kollaboráns 
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a 80%-ban külföldi többségű tulajdonú MOL is, aki egy szabotőr. kb. 600mlrd forinttal húzza 

meg a magyar autósokat a benzinár eltörlésének kizsarolásával. 

Amerika szerint ismét „dögöljön bele”, mint 2008.-ban a világ másik fele, mi is, hogy a 

Goldmann Sachnak meglegyen a 800mlrd$-os éves nyeresége, Ha aranyalapú lenne a 

világpénz, akkor ezt bűvész trükköt nehezebb lenne megcsinálni! 

 

11.6  EU POFONOFON: HŰ DE REPEDEZIK A NAPON A SZOMORÚ DISZNÓ HÍGTRÁGYA! 

A magyar kormánybuktatásnak fuccs! Nem ment eddig a nekünk és a lengyeleknek járó EU 

források megvonásával, nem ment a CIA baloldal 3 milliárdos kampány támogatásával. De 

nem ment egy magyar Majdan puccs összehozása Pressman nagykövet „férjének” sem, mert 

a „feleségnek” csak a magyar bírói tanács két tagjának befolyásolására futotta az erejéből. 

Vannak más eszközeink – mondták Leo Straus élemedett korú amerikai tanitványai, 

Fukuyama és állítolagos barátja Charles Gati. „Csak nem hagyunk ki egy jó kis válságot?” – 

szólt a szivarját rágó Churchill egyik aranyköpése. Ami a twitter környékén a belső 

levelezéséből Musk jóvoltából nyilvánosságra került az jóval túlmutat egy techcég aljasságán. 

Elképesztő, hogy milyen összefonódás van az amerikai gazdasági és politikai elitben, amelyik 

az EU Bizottság főnöke. Musk már halálos fenyegetéseket kap, mert rést ütött a média 

hatalom tűzfalán. Lerombolta a mesterségesen legyártott média-valóságba vetett fogyasztó 

bizalmat. Ez gáz! A disznótrágya is repedezik a napon... 

Az EU Bizottság fő komiszárja és a német kancellár zsarolható korábbi korrupciós úgyeik 

miatt. Ezért az EU a szankciókkal elébe megy a pofonnak és 5x-ös áron veszi a yakeee-k 

büdös palagázát. Valakinek ki kell köhögni az amerikaiak sarát! 

Az EU Bizottság kifejezetten ránk, magyarokra szabta az olajár szankcióját, amellyel az 1957 

óta érvényben lévő áruk szabad áramlása szabályt szegett meg. Megtiltották azt, hogy orosz 

olajból előállított üzemanyagot egyik tagállam a másiknak exportálja. Tehát a MOL tulajdona 

a SLOVNAFT nem szállíthatott gázolajat a MOL kútjaiba miután sms kampánnyal keltett 

üzemanyag felvásárlással kiszárították a Mol kútjait Magyarországon. A Mol pedig fél évig 

csak karbantartott és karbantartott egészen addig, amíg az EU nem olajár sapkázott. 

Eközben az MNB elnök összevonta szemöldökét és kormányt bííál. A MOL és az MNB elnöke 

a tegnap embere. 

Na, most egy ilyen remek közegben hogy kezdjen bele a magyar kormány egy aranybánya 

beruházásba?. Ha koncessziót írnak ki euro-konform módra, akkor a magyar arany,idegeneké 

lesz. Csak állami kézben, katonai biztosítással elképzelhető a börzsönyi aranybányászat. De a 

szabotőr MOL is állami ellenőrzés alá kell vonni katonai biztosítással és felügyelettel, mert 

háború van. A üzemanyag felvásárlási sms kampány hálózatát pedig ki kell nyomozni. Egy 

tökös magyar vezetés, a honvédségre bízná a MOL-t és az aranybánya nyitását. 

 

11.7 A VILÁG 2/3-ÁNAK ELEGE LETT ÉS MENEKÜL A DOLLÁRTÓL  

A pénzügyi lufit eregetők számításába egyí kis hiba csúszott. A világnak elege lett, sőt a világ 

2/3-ának meg nagyon: menekülnek az amerikai államkötvényektől és a dollártól- Kína 
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Afrikában, Venezuelában szórja a dollárt: kikötőt, vasutat, utat, gátat és városokat  épít, 

gátat épít és ha kell rizst szállít az éhezőknek. Szaúdi Arábia és Oroszország visszafogja a 

termelést és ezzel drágítja a kőolajat és földgázt. Szépen érik a levegőből nyomtatott dollár 

bukása. Érik egy európai polgárháború. Még a németeknek is lett Mikulásra gerince: 3000 

rendőr, a GSG 9 (Grenz Schutz Gruppe 9) 52„Reichbürger” (birodalmi polgárok) puccsistát  

fogott el, akik állítólag meg akarták dönteni a mai német hazaáruló kormányt. Ez a több ezer 

fős „polgári szerveződés a 71 éves nemesi származású Heinrich Reuss fogta össze és az volt a 

mániájuk, hogy Németország amerikai megszállás alatt áll, ezért fegyverrel vissza kell vennni 

az országot az „amerikai részvénytársaságtól”. A náci ellenes fura szabadságot szerető 

csoport ugyan nem jutott be a Reichstag-ba, hogy az árnyék kormányra cserélje az amerikai 

helytartó kancellárt és külügyminisztert. A német TEK szép kis hadseregre elég fegyvert 

gyüjtött be a lakásokból. „Valami bűzlik Dániába!” – mondta Hamlet dán királyfi. 

Franciaországban a migránsok miatt érik a polgárháború. Brüsszelt már másodszor gyújtták 

fel a harmadik generációs marokkói bevándorlók gól-örömükben. mert megérdemlik... 

Rotterdam és Hága is égett. A franciáknál szakaszos áramszünet van. Az USA energia 

importra szorult. Magyarország a rugalmas elszakadást választotta - mint a Don kanyarban a 

2. Magyar Hadsereg - és csendben házasodik, gazdagodik, míg mások szankcióznak.  

 
 

12.UTÓHANG 
 

Andrej Andrejevics Tarkovszkíj filmrendező filmjei ma indexen vannak Európában, mert 

orosz. dw mi nem feledjük Andrej Rubljov moziját, annak két példázatát: az első a felfedező, 

alkotó ember örömét láttatja, a bőrből összevart hőlégballonon repülő emberét, akiből 

üvöltve szakad ki, hogy „ja letáju, letáju!” – azaz repülök, repülök! A másik a film befejező 

képe: a harangöntő példázata. A kijevi nagy harang, ami akkor még orosz volt sok próba után 

végre sikerült, nem repedt meg és már fönt van a toronyba. Zúg a harang és az ünneplő 

tömeg elsorforja az alkotót, a harangöntőt. Így az névtelen mard, emléke elhal a harangozás 

utáni csönddel. 

Valahogy így érzünk mi, az alkotók, a börzsönyi „Aranybanya” szülei és felnevelői. Ingyan 

dolgoztunk, abban a biztos tudatban, hogy ha beindul az aranybánya beruházás, akkor ki 

fognak lökni egy laza mozdulattal a projektből, de reméljük, hogy életünket megkímélik és 

nem úgy végettük, mint a geológus, Farkas István és fia... 

Amit felfedeztünk és kidolgoztunk nem kevesebb, mint hazánk két és  fél évnyi GDP-jével 

felérő gazdagság és jólét és talán ha pénzzel nem is „de sok pénzzel” megoldható a 100 éve 

megszállt országunk területi integritásának helyre állítása. Még csak reménykedünk tehát 

abban is, hogy a mérhetlenül sok arany miatt nem támadnak meg, nem fosztanak ki egy 

ócska koncesszió díjjal és nem tesznek fölénk Washingtonból egy internáci kollaboráns, aki 

odaadja a magyarok aranyát. Az indiánok és a saját népünk kiirtása a hódoltsággal intő 

példa. A Börzsöny Aranybányát koncesszióba adni egy lábon lövés. Csak magyar állami és 
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katonai irányítással szabad hozzáfogni az aranyásáshoz. Csak ha már van hadseregünk, akkor 

mondhatjuk az, hogy jó szerencsét! 

Budapest, 2022. december 6. JPS sk 

 
.........................................., 

JÁNOSSY PÉTER SÁMUEL  

YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VÁROSRENDEZŐ – É1-0172 
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