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A BKL Bányászat 2005. évi nívódíja
Lapunk nem jelenhetne meg, ha kollégáink, tagtársaink szakcikkeket, híradásokat, könyvismertetõket stb. nem

küldenének be. Ennek elismeréseképpen is a BKL Bányászat Szerkesztõbizottsága évenként hagyományosan
nívódíjat ítél oda a bizottság által legjobbnak tartott cikknek vagy cikkeknek.

Szerkesztõbizottság tagjainak szavazata alapján
a 2005-ben megjelent cikkek közül Nívódíjat nyert:

Dr. Horn János: Természeti energetikai erõforrásainkról c. cikke (1. szám)

A díj átadására ünnepélyes keretek között, a szeptember 14-ei szerkesztõbizottsági ülésen került sor. Podányi
Tibor felelõs szerkesztõ ugyanezen az ülésen értékelte a lapban megjelent tudósításokat, híreket is. A legtöbb
tudósítást dr. Horn János és Bogdán Kálmán küldte be.

Nívódíjas cikkírónknak, szorgalmas tudósítóinknak � és rajtuk keresztül valamennyi cikkírónknak, tudósítónknak �
ezúton is gratulálunk, köszönjük értékes munkájukat!

BKL Bányászat Szerkesztõbizottság

Dr. Horn János

2006. szeptember 9-én, Nyilvános Ünnepi Egyetemi Sze-
nátusülés keretében adták át a Bányamérnöki Karon, a Föld-
mérõmérnöki Karon, valamint a Kohómérnöki Karon 65, 60
és 50 éve végzett mérnökök részére a jubileumi okleveleket.
Ebben az évben a Mûszaki Földtudományi Kar Tanácsának
elõterjesztése alapján az Egyetemi Szenátus az 1946-ban vég-
zett kollégák közül 2 fõ bányamérnök részére gyémántoklevelet,
az 1956-ban végzettek közül 81 fõ bányamûvelõ mérnök, 10 fõ
geológusmérnök, 18 fõ geofizikus mérnök, 11 fõ olajmérnök és
23 fõ földmérõ mérnök részére aranyoklevelet adományozott.

Az ünnepségen a jogosultak közül nyolcvanan vették át
személyesen a jubileumi oklevelet. A kitüntetettek nevében dr.
hc. dr. Salamon Miklós aranyokleveles bányamérnök szólt az
ünneplõkhöz, az ünnepség résztvevõihez.

A jubiláló évfolyamot köszöntõ beszédében dr. Bõhm
József, a Mûszaki Földtudományi kar dékánja kiemelte:
�Büszkék vagyunk a jubileumi oklevelet ebben az évben átve-
võkre, az alma mater egykori diákjaira. Önök tanulmányaik
idõszakában és a szakmájuk gyakorlásának évtizedei alatt is
nagyon nehéz történelmi és gazdasági helyzetben kellett, hogy

helyt álljanak, részesei voltak a hazai bányászat felfejlõdésé-
nek, virágkorának és tapasztalniuk kellett a szakma hanyatlá-
sát is. Sokan Önök közül a változó és bizonytalan társadalmi,
gazdasági és politikai helyzet vagy politikai kényszer hatására
fiatalon nekivágtak a nagyvilágnak, idegen körülmények kö-
zött kezdték és teljesítették szakmai pályafutásukat. Mutatja
az õsi alma mater szakmai és erkölcsi értékét, hogy bárhová
kerültek is a világban, itthon vagy külföldön sikeres és elismert
szakmai pályát teljesítettek. Szakmai hozzáértésükkel, szak-
maszeretetükkel minden helyzetben és minden körülmény
között vállalták hivatásukat, szolgálták szakmájukat, megtar-
tották az alma mater iránti tiszteletüket és hazaszeretetüket,
megtartották magyarságukat, dicsõséget szereztek a hazának
az alma maternek és Önmaguknak egyaránt.�

Az ünnepség után a jubiláló bányászévfolyam lerótta ke-
gyeletét és elhelyezte az emlékezés koszorúját dr. Zambó
János professzor közelmúltban felavatott mellszobránál, ahol
dr. Budavári Sándor és Simon Sándor kollégák emlékeztek a
professzorra, az egyetemi tanulmányaik befejezésének körül-
ményeire. Ezt követõen a Mûszaki Földtudományi Kar és a
Mûszaki Anyagtudományi Kar jó hangulatú ebéden látta ven-
dégül a kitüntetett kollégáinkat és hozzátartozóikat, ahol a két
kar dékánja mondott pohárköszöntõt. Az OMBKE részérõl
Pálffy Gábor okleveles bányamérnök szólt a jubileumi okleve-
les mérnökeinkhez.

Büszkék vagyunk a most díszoklevelet átvevõkre, az alma
mater egykori diákjaira. Tisztességes, szorgalmas és sikeres
munkájuk szolgáljon példaként mai és jövõbeni hallgatóinak
egyaránt. A díszoklevelet átvevõknek nagy tisztelettel gratulá-
lunk, további életükhöz jó erõt, egészséget, nyugodt, békés,
hosszú életet kívánunk.

A tiszteletdiplomában részesült gyémánt- és aranyokleve-
les mérnökök életpályáját a Mûszaki Földtudományi Kar
külön kiadványban foglalta össze és 250 példányban közre-
adta.

Dr. Bõhm József

Jubileumi oklevelek átadása a Miskolci Egyetemen

Dr. Budavári Sándor átveszi aranyoklevelét


