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Gyászjelentés
Rovó János okl. bányamérnök 86 éves korában, 2006. június 7-én, Budapesten elhunyt.

Neuberger Antal okl. bányamérnök, az OBF egykori elnöke életének 72. évében, 2006. augusztus 3-án,
Budapesten elhunyt.

Kispál József bányatechnikus életének 74. évében, 2006. augusztus 6-án, Salgótarjánban elhunyt.

Szigeti Károly okl. bányagépész mérnök életének 76. évében, 2006. augusztus 14-én, Domoszlón elhunyt.

Pohl László gyémántokleveles kohómérnök, tiszteleti tag (Vaskohászati Szakosztály) életének 85. évében, 2006.
szeptember 4-én, Ózdon elhunyt.

Hepp Béla nyugalmazott gépészmérnök, volt OMBKE tag 72 éves korában, 2006. 06. 27-én Oroszlányban várat-
lanul elhunyt.

Szomolányi Gyula okl. bányamérnök 78 éves korában, 2006. október 25-én Pécsett elhunyt.

Tóth István okl.bányagépészmérnök 74 éves korában, 2006. október 25-én (Budapesten) tragikus hirtelenséggel
elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy 2006. augusztus 18-án Gyöngyösön tragikus hirtelenséggel elhunyt
kedves barátunk, munkatársunk,Máthé József aranyokleveles bányamérnök, nyugalmazott termelési fõmérnök.

1922. október 21-én született Erdélyben Olaszteleken, többgyermekes földmûvescsaládban. Elemi iskoláit szü-
lõfalujában végezte, majd Székelykeresztúron járt gimnáziumba, ahol 1941-ben kitün-
tetetéssel érettségizett. Középiskolai tanulmányi szüneteiben szorgalmasan dolgozott
szülei birtokán,megtanulta a földmûvesmesterségminden részét; szorgalma, munka-
bírása egész életén keresztül végigkísérte.

1941-ben iratkozott be a Magyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Bányamérnöki Karára Sopronban, ahol 1953-ban bányamérnöki ok-
levelet szerzett. Egyetemi évei alatt is munkát vállalt, hogy pénzt keressen tanulmá-
nyai folytatására. Itt is kitûnt vasakarata, szorgalma,melymegmutatkozott tanulmányi
eredményeiben is. Felfigyeltek rá professzorai, többen is hívták tanársegédnek. A Bá-
nyagéptani Tanszéket választotta, oktatta a hallgatókat, közben részt vett a tanszék tu-
dományos munkájában is.

1955-ben aMátravidéki Szénbányászati TrösztRózsa IX-es aknájához került. Korán
észrevették tudását, szakmaszeretetét, kinevezték a bánya fõmérnökének, felelõs mû-
szaki vezetõjének. Az 1956-os forradalomkor beválasztották a munkástanácsba. A

forradalom leverése után szakmai munkásságát ugyan nem tudták megkérdõjelezni, de üzemi fõmérnöki beosztá-
sából felmentették, és Petõfibányán a tröszt termelési osztályára helyezték. Egy év múlva már területi fõmérnök
volt, az összes technológiai, termelési feladat és a fejlesztés is a feladata lett. Szívesen segítette a fiatal bányamérnö-
köket, technikusokat. A Mátravidéki Szénbányászati Tröszt Petõfi-altáró, Rózsa, Szücsi, Gyöngyös XII-es aknai
mélymûvelési bányákban mint területi fõmérnök sikerre vitte a vágathajtás és frontfejtések korszerûsítését. Része-
se volt az F-4 vágathajtó-gépek üzemeltetésének, és az Ursitz-féle pajzsbiztosítás bevezetésének. Az 1960-as évek-
ben � a Szücsi X-es bányában 1959-ben bekövetkezett súlyos bányatûz után � javasolta a gyöngyösi korszerû köz-
ponti bányamentõ állomás kialakítását.

Részese volt a külfejtéses bányászat Gyöngyös környéki megvalósításának. Elõször az ecsédi, majd a visontai,
bükkábrányi külfejtések kialakítását, megvalósítását segítette szakmai tudásával. 1965-ben eredményes munkája el-
ismeréséül kinevezték aMátraaljai Szénbányák termelési osztályvezetõjének. 1976-ban a visontai külfejtés (Thorez
Bányaüzem) mûszaki vezetését bízták rá, felelõs mûszaki vezetõ üzemi fõmérnökként. Megbízatását siker koronáz-
ta, a teljesítmények 3 év alatt több mint 20%-kal növekedtek, fiatal mûszaki, gazdasági szakembergárdát nevelt ki

Máthé József
(1922�2006)
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Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Szilványi Jenõ okl. bányamérnök 2006. június 11-én, Budapesten a
Szent László Kórházban elhunyt. Bár sokan tudtuk, hogy 18 éve hihetetlen fegyelmezettséggel küzdött a szívmûtéte
során kapott hepatitisz C vírus ellen, mégis mindnyájunkat váratlanul ért halála.

Szilványi Jenõ 1940. március 10-én Budapesten született, polgári családban, közhi-
vatalnok szülõk gyermekeként. 1951-ben szüleivel együtt kitelepítették, így az általá-
nos iskolát Somogytúron, Budapesten és Pusztaföldváron végezte el. 1954-58 között
járt a Nehézipari Minisztériumhoz tartozó tatabányai Péch Antal Bányaipari Techni-
kumba. Ide is csak (!) a család barátai segítségével vették fel, mivel az ország többi kö-
zépiskolájában nemkívánatos személynek tartották. Itt elhivatottság született meg lel-
kében a bányászat iránt. Azonban a kiváló érettségi, a kifogástalan magaviselet sem
volt elég ahhoz, hogy megkapja a nélkülözhetetlen iskolai támogatást a továbbtanu-
láshoz. Így az egyetem helyett az Oroszlányi Szénbányák XVI-os aknaüzemébe fizikai
munkára ment. Itt érdemelte ki egy idõsebb kolléga bizalmát és segítõ jóakaratát, aki-
nek segítségével jelentkezhetett a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karára, ahol 1965-ben bányamûvelõ mérnöki diplomát kapott.

Az elsõ és egyben az egyetlen munkahelye is a Tatabányai Szénbányák volt. Fiatal
mérnökként az akkor szervezõdõ és termelésbe lépés elõtti idõszakában lévõ XV/C

aknaüzembe irányították. 1965. augusztus 1-jétõl 12 évig dolgozott itt mintmérnökségvezetõ, üzemmérnök, szellõz-
tetési és szénporvédelmi mérnök, 1974. februártól aknafõmérnök. Ezután a XV/B aknaüzemben aknafõmérnök
volt, majd az akna bezárása után a fejlesztési fõosztályon folytatódott szakmai pályája. Több éven keresztül a válla-
lat K+F tevékenységét szervezte és irányította. E tevékenység háttérbe szorulása után a Termelési Fõmérnökségre
helyezték, ahol a nagyegyházi bauxitkülfejtést felügyelte.

1988 nyarán sikeres szívmûtét eredményeképpen jó egészségnek örülhetett, nagy meglepetésre azonban mun-
kába állása elõtt kiderült, hogy fertõzött vért kapott a mûtét során, így még ebben az esztendõben nyugdíjazták.

Számos kitüntetés, így a Kiváló Ifjú Mérnök bronz fokozat, Kiváló Dolgozó és a Bányászati Szolgálati Érdem-
érem fokozatai bizonyítják kiváló felkészültségét és bányászathoz hû egyéniségét.

1964-tõl az OMBKE tagja, a helyi szervezet rendezvényeinek rendszeres résztvevõje, a bányász hagyományok
tisztelõje és ápolója.

Nagy fegyelmezettséggel viselte az élet megpróbáltatásait. Nem titkolta múltját amikor �szégyen� volt, és nem
kérkedett vele, amikor elõnye származhatott volna belõle. Sokan mégsem ismerték fel egyéniségében amegértõ és
lojális gondolkodást, pedig sok szakmai és magánéleti vitái után bizonyította, hogy a vita hevességétõl függetlenül,
õ továbbra is mindenben kolléga és barát maradt.

2006. június 19-én katolikus szertartás szerint búcsúztunk Tõle a Tatabánya újtelepi temetõben. Nagyszámú év-
folyamtárs, sok tatabányai kolléga és ismerõs jelenlétében, valamennyiünk nevében Babits Mihály költõ soraival
Csethe András okl. bányamérnök, évfolyamtárs búcsúzott, majd a Bányászhimnusz eléneklésével mondtunk neki
utolsó Jó szerencsét!

Stuber György

Szilványi Jenõ
(1940�2006)

Í¦·´ª?²§· Ö»²+

Visontán, szerették, bizalommal fordultak hozzá tanácsért. 1979-ben a vállalat széntermelési fõmérnöke lett, és nyu-
galomba vonulásáig � 1982-ig � mint vállalati fõmérnök tevékenykedett.

1959-ben Petõfi Bányán létrehozták a Bányaipari Technikumot, ahol gépész- és bánya-technikusokat képeztek.
Máthé József a bányamûveléstan tanára lett, és 8 évig lelkesen és eredményesen oktatta a tárgyát. 1974-1975-ben a
miskolci egyetem megbízásából megírta a �Talajmechanikai ismeretek� és a �Barnaszenek fizikája� c. jegyzeteket.
AzOMBKE rendezvényein rendszeresen részt vett, elõadásokat vállalt, több szakcikkemegjelent lapunkban. Részt
vett a Lignit Baráti Kör megalakulásában.

Munkáját több kitüntetéssel ismerték el � többek között aMunka Érdemrend ezüst fokozatával. AMátraaljai Bá-
nyaüzemben maradandó értékeket hagyott hátra.

Temetése Gyöngyösön, 2006. augusztus 29-én a belvárosi temetõben volt, ahol az unitárius egyház szertartása
szerint temették el a Bányász- és a székely himnusz zenéjének kíséretében.

Isten veled Jóska Bácsi, nyugodj békében! Utolsó Jó szerencsét!
Dr. Szabó Imre
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2004. december 14-én elhunyt Bátki Sándor okl. bányamérnök.
1927. július 11-én született Tatabányán. Itt kezdte bányászati pályafutását 1942-ben, majd áthelyezéssel 1958-tól

az Oroszlányi Szénbányák Vállalathoz került. Ahhoz a bányamérnök generációhoz tartozott, akik vájárképesítéssel
is rendelkeztek. Sopronban 1956. augusztus 29-én vehette át a Bányamérnöki Karon
bányamûvelõ mérnöki diplomáját.

Különbözõ beosztásokban dolgozott az oroszlányi bányáknál, azonban a mûszaki
feladatok mellé gazdasági és beruházási feladatokat is kapott. Ezért beiratkozott a
Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányaipari Gazdasági Mérnöki Szakára, és 1965. már-
cius 3-án Miskolcon gazdasági diplomát szerzett.

Õ volt a beruházási fõosztályvezetõ, amikor az oroszlányi bányászkodást a mai na-
pig meghatározóMárkushegyi Bányaüzem építése történt. Fõmérnökként irányította
az épülõ üzem beruházási munkálatait. 1983. október 31-én vonult nyugdíjba, majd
rövid ideig mûszaki-gazdasági tanácsadóként dolgozott.

Következetes, igényes, odaadó munkáját több kitüntetéssel ismerték el. 1975-ben
megkapta aMunka Érdemrend ezüst fokozatát, 1981-ben pedig aMunka Érdemrend
arany fokozatát.

2004. december 18-án a családtagjai, volt munkatársai, barátai és ismerõsei köré-
ben helyezték örök nyugalomba a felsõgallai temetõben.

Kedves tagtársunktól ezúton búcsúzunk és mondunk utolsó Jó szerencsét!
Juhász József

Bátki Sándor
(1927�2004)
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Hosszan tartó, türelemmel viselt, súlyos betegségben 2006. augusztus l-jén Miskolcon elhunyt Kupcsok József
gépipari technikus a Borsodi Helyi Szervezet tagja.

Ózdon született 1926. május 14-én. Már fiatalon elkötelezte magát a bányászattal, hiszen az ipari iskola elvég-
zése után aMÁKPéchAntal Tárójában kezdett el dolgozni géplakatosként. Az akko-
ri törvényeknekmegfelelõen leventeként bevonult katonának, fogságba esett és 1946-
ban került haza. Természetesen visszament a bányászatba, és 1949-ig azÓzd-vidéki te-
rületen dolgozott, majd Miskolcra került a Borsodi Szénbányászati Tröszthöz.

1954-ben a Gépipari Technikumban leérettségizett, és ettõl kezdve nyugdíjazásáig
az újítás területén dolgozott elõadó, fõelõadó, osztályvezetõ helyettes, majd mûszaki-
gazdasági tanácsadói munkakörben. A szakmát jól ismerõ, azt szeretõ kolléga a válla-
lat egész területére kiterjedõ tevékenységét, az üzemek újítási, elõadói munkájának
szervezését, szükség esetén segítését nagy lelkiismeretességgel végezte. Nagyon jól ki-
ismerte magát a rendeletek, elõírások, szabályzatok útvesztõiben. Komoly újítási
ügyekben az illetékes vezetõk mindig kikérték szakmai véleményét. Bármikor rendel-
kezésre állva, nagy szakmai tapasztalatával segítette e munkát.

Az OMBKE-nek 1996 óta volt tagja, a rendezvények szervezõje, segítõje, a Bor-
sodi Bányász Bálok egyik fõ rendezõje. ANyugdíjas Baráti Társaság szervezésénél ak-

tívan közremûködött, hosszú ideig annak gazdasági vezetõje volt. A havi összejövetelek szervezésében, a feltételek
biztosításában, a kirándulások, Borbála-napi megemlékezések lebonyolításában oroszlánrészt vállalt.

Munkáját több kitüntetéssel ismerték el, a Bányász Szolgálati Érdeméremmindhárom fokozatának tulajdonosa,
többszörös Kiváló Újító.

Az utóbbi idõben súlyos betegsége miatt rendezvényeinken nem tudott részt venni. Hamvasztás utáni temeté-
sére Miskolcon a Mindszenti temetõben került sor augusztus 10-én katolikus szertartás szerint. Kollégái, az egye-
sület tagjai díszõrséget álltak ravatalánál, ahol Üveges János ny. vezérigazgató-helyettes, egyesületünk tagja méltat-
ta tevékenységét és vett tõle búcsút. A hamvait tartalmazó urnát a Bányászhimnusz hangjai mellett helyezték el vég-
sõ nyughelyére.

Kedves Jóska! Nyugodj békében. Utolsó Jó szerencsét!
Lóránt Miklós

Kupcsok József
(1926�2006)
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