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Választmányi ülés
Tisztelt Tagtársak!

tervezetet és döntött az Alapszabálytervezet Küldöttgyűlés elé terjesztéséről.

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a június 10-i választmányi ülésen a
Választmány
kisebb
módosításokkal
elfogadta az Alapszabály Bizottság által
beterjesztett Alapszabály- és SZMSZ

Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
főtitkár

Egy város kilenc útja
Tisztelt Tagtársak,
Az Egyesületet a június 11-i nyitó
megbeszélésen Bocz András és Zelei Gábor
képviselte.

Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
önkormányzata turisztikai terméképítés
szándékával
ösztönözni
szeretné
tanösvények – tanútvonalak komplex és
egymásra épülő rendszerének kialakítását
helyi szinten. Egyesületünk meghívást
kapott a projektben való részvételre.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet javulásával újraindult az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
Helyszín
Kő-, Kavics- és Ásványbányászati
Budapest
Szakcsoport Vezetőségi ülés
Múzeumok éjszakája az Őskohónál
Ómassa
Múzeumok éjszakája, Alumíniumipari Székesfehérvár
Múzeum
Múzeumok
éjszakája,
Soproni
Sopron
Múzeum
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
Tapasztalatcsere
Központi Bányásznap
egyeztetés alatt
Bányásznap
Gánt

Időpont
június 17.
június 26.
június 26.
június 26.
augusztus
szeptember 3.
szeptember első
hétvégéje
szeptember
szeptember
október

Selmeci Szalamander
Selmecbánya
Fazola Napok
Miskolc
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Budapest
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXVI. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász
Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.
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Státusz

tervben van

tervben van
bizonytalan
tervben van

tervben van

In memoriam Dr. Vitális György
Kedves Címzettek!

A család nevében kérjük, a koszorúra szánt
összeggel a Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium alapítványát támogassák.

Csatolva küldöm tavaly novemberben
elhunyt nagyapám, dr. Vitális György
búcsúztatójának értesítőjét.

Testvéri üdvözlettel:
Zsolczainé Vitális Judit

3

FÖCIK Hírek

Kőbe zárt világok c. filmsorozatunk újabb epizódja:
Dinók a Bakonyban
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A sorozat eddig közreadott filmjeit itt
érhetik el.

A „Kőbe zárt világok” c. filmsorozat újabb
epizódját ide kattintva tekinthetik meg.

A GeoLitera könyvei megvásárolhatók Budapesten a Flaccus
Kiadó könyvesboltjában
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A bolt HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG, 9 és 17
óra között tart nyitva (a munkaszüneti
napok kivételével).

A GeoLitera könyvei megvásárolhatók
Budapesten
a
Flaccus
Kiadó
könyvesboltjában, illetve webáruházában.

A bolt telefonszáma: 06-1-338-4197.
Cím: VIII. ker., Vas u. 19., pince, közvetlen
utcai bejárattal.
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Álláshirdetések
Az European Federation of Geologists titkársága állás pályázatot hirdet kezdő
projektasszisztens számára

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A részletes álláshirdetést itt lehet
megtekinteni: https://bit.ly/3itFFmt.
A pályázatok benyújtásának határideje
2021. július 7.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén
Pierangelo Biancohoz lehet fordulni:
info.efg@eurogeologists.eu e-mail címen.

Az EFG titkársága állás pályázatot hirdet
kezdő projektasszisztens számára. Feladata
a titkárság brüsszeli csapatának segítése a
működés, a projektmenedzsment és a
kommunikáció területén.

Komáromi öntöde munkatársakat keres
Az érdeklődők közvetlenül keressék meg
Csonka László tagtársunkat a +36-20-9540025 telefonszámon.

Egy Komárom megyei öntöde keres
megbízásos szerződéssel külsős
•
veszélyes
áru
szállítási
biztonsági tanácsadót (hivatalos
jelentések készítése stb.), és
•
külsős
környezetvédelmi
szakértőt, aki a jogszabályi
megfelelésben segít.

Jó szerencsét!

Csonka László

Wesley János Lelkészképző Főiskola
Munkakör: egyetemi tanársegéd (PhD

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő,

fokozat nélkül) vagy főiskolai adjunktus

heti 40 óra

(PhD fokozattal)

Munkavégzés helyszíne:

Időtartam:
•

PhD fokozat nélkül: 4 év határozott idő,
ami

•

Wesley János Lelkészképző Főiskola

két

alkalommal
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Környezetbiztonsági Tanszék
1086 Bundapest Dankó utca 11.

évvel

meghosszabbítható. A PhD fokozat

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

megszerzése

Környezettan

után

a

szerződés

BSc

szakos

hallgatók

határozatlan idejű munkaszerződéssé

oktatása magyar és angol nyelven. Főbb

módosulhat.

oktatandó

PhD

földtudomány,

fokozattal: határozatlan idejű

munkaszerződés

tárgyak:

környezettechnológia
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környezeti
környezettan,
stb.

és

•

aktív angol nyelvtudás

lebonyolítása. Az oktatással kapcsolatos

•

részvétel

Terepgyakorlatok

szervezése

adminisztratív

feladatok

doktori

képzésben

(abszolutórium, PhD fokozat előny)

elvégzése.

Oktatási segédanyagok készítése magyar és

•

angol

Jelentkezés módja: emailben, szakmai

nyelven.

Közreműködés

Környezetbiztonsági

Tanszék

a

kutatási

büntetlen előélet

önéletrajzzal

Mathea

Helga

tanszéki

tevékenységében, tudományos publikációs

asszisztensnél

tevékenység.

címen.

Illetmény: akadémiai bértábla alapján

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezési feltételek:

További felvilágosítás: Plank Zsuzsanna

•

minimum

mesterszakos

környezettudomány,

a

tanszékvezető,

diploma

földtudomány,

matheahelga@wjlf.hu

email:

plankzsuzsa@wjlf.hu, tel.: (70) 479-3843

földrajz, geográfia szakterületekről

European Commission Joint Research Centre

– Energy, Transport & Climate. Our
mission is to support the delivery of the
European Green Deal and the transition to a
climate-neutral economy with scientific
evidence, through the mapping and analysis
of relevant knowledge and data, the
generation of new evidence, the anticipation
of evolving trends and effective
communication.

Tisztelt Tagtársak!
Az European Commission Joint Research
Centre állásfelhívása:
EUROPEAN
COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
2021-PTT-C7-FGIV-017328 FG IV Project officer - Materials and supply
chains for clean energy technologies

Candidates who are on a valid EPSO
reserve list or have applied to an EPSO
selection procedure can apply to this
specific
position
at http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type
=AX.

POSITION FOR:
Member of contract staff FG IV – art. 3b of
the Conditions of Employment of Other
Servants
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:
PDF)
Further
information
is
available
at: https://ec.europa.eu/jrc/

You can take the EPSO test after applying
to this position.
Information about the selection procedure
and indicative salaries can be found
at: https://epso.europa.eu/help/faq/contractagents_en

The current vacancy is in the ‘Knowledge
for the Energy Union’ Unit of Directorate C
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80 év titka az alumíniumiparban – a KÖFÉM emlékkiállítása
vezetője, az esemény moderátora, Dr.
Bereczki
Péter,
a
Hengermű
Minőségirányítási vezetője, Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
képviseletében Csurgó Lajos, a Nyugdíjas
Klub részéről Paál István vett részt, akik az
alumíniumipar múltját és jelenlegi helyzetét
tekintették át. A beszélgetésen a vállalat
sikerének titkát keresték, a megfejtést arra,
hogyan
sikerült
a
székesfehérvári
nagyvállalatnak
megküzdenie
a
kihívásokkal, miközben végig az iparág
nemzetközi élvonalában tudott maradni. A
résztvevők szerint ennek kulcsa a
folyamatos fejlesztés, innováció, ami nem
csak a beruházásokban jelent meg, hanem a
generációkon átívelő tudásban is.

A Köfém idén ünnepli 80 éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból áprilisban egy egész
éves, Székesfehérvár polgárait is bevonó
programsorozat részeként nyílt kiállítás a
vállalat volt és jelenlegi dolgozói által
felajánlott emléktárgyakból és az Arany
János Iskola diákjainak az évfordulóra
készült alkotásaiból.
Az alumíniumgyártás 80 éves történetét
személyes
emléktárgyakon
keresztül
bemutató kiállítás egészen június 26-ig
tekinthető meg a Köfém Oktatási és
Közművelődési Központban.
A
kiállítás
kapcsán
szervezett
panelbeszélgetésen Dr. Kóródi István, az
Öntöde Termelés- és Minőségirányítás

Megnyitó

Kerekasztal

Emléktárgyak

Jó szerencsét!
Csurgó Lajos
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Közösségi munka a Bányászati és Ipari Skanzenben Tatabányán
A pandémia miatti hosszú kényszerszünet
után próbálgatjuk újraindítani az életet.
Május 26-án megtartottuk évindító
rendezvényünket, ahol a vendégekkel
együtt 65-en jelentek meg, ami örömteli és
megnyugtató is számunkra. Az éves
beszámoló keretén belül sort kerítettünk
egy új Szent Borbála szobor felavatására is,
amely adományokból készült.

OMBKE helyi szervezetének elnöke
köszöntötte a fiatalokat és kiosztotta a
feladatokat. Az eligazítás és balesetvédelmi
oktatás után nagy lendülettel láttak neki a
munkának: egy csoport a megszűnt
aknaudvarokból begyűjtött emlékműveket
tisztította meg és rendezte környezetét, a
másik csapat a gépek között és alatt kinőtt
gazt szedte ki, a bátrabbak egy beszakadt
épületmennyezet romjait távolították el.

A fő adományozó a város polgármester
asszonya, Szűcsné Posztovics Ilona volt. Az
eseményről egy korábbi hírlevélben már
beszámoltunk. A sikeres kezdetet egy még
sikeresebb követte június másodikán. A
járványveszély miatt az év során nem
tudtuk megszervezni a városi „Jó
szerencsét!”
elnevezésű,
általános
iskolásoknak immáron 20 éve szervezett
versenysorozatot, ezért kárpótlásul egy
játékos múzeumi feladatra invitáltuk a
felsőtagozatos diákokat a Szabadtéri
bányászati Múzeumba a Váci Mihály
Általános Iskola igazgatójával, Benyeczkó
Ilonával és a tantestület elkötelezett
tagjaival.

Egy lelkes brigád az iskola által örökbe
fogadott gépeket festette le. A festékből az
osztályfőnöki felügyelet ellenére bőven
jutott nem csak a gépekre, hanem a csinos
leányarcokra és egyéb testrészekre is nagy
vigasságot generálva.
Legnehezebb munkának a kovácsműhely
mögött sok éven át felhalmozott korhadó
zöldhulladék átszállítása egy rakodógéppel
hozzáférhető helyre bizonyult. Végül
minden kitűzött célt elérve és számos békát,
valamint vízisiklót begyűjtve nagy
nevetések közepette vonult a társaság a
„Hagyományterembe”,
ahol
már
zsíroskenyér, zöldhagyma és üdítő várta
bányászosan a „dolgozókat”. A munkát
Kiss Vendel, a skanzen vezetője köszönte
meg a gyerekeknek, akik megígérték:
máskor is örömmel és szívesen jönnek, ha
segítségre van szükség.

Örömünkre 33 csapat, több, mint száz
gyermek nevezett a versenyre, akiket
felkészítő tanáraik kísértek el. A jó
hangulatú,
nagyszerű
rendezvényen
mindenki jól érezte magát és a
szponzoroknak köszönhetően senki nem
távozott üres kézzel. A Rozmaringos
Bányász Egylet közreműködésével bányász
dalokat is tanulhattak a gyerekek.

A jó hangulatot a képek is alátámasztják.
Köszönet illeti az osztályfőnököt is, aki
ötletgazdaként és aktív közreműködőként
meghatározó volt a program sikerében.

„A jó példa ragadós” szólás igaznak tűnt,
ugyanis június 7-ére bejelentkezett 5 óra
közösségi munkára a népszerű nevén csak
Kerinek hívott iskola 9B osztálya 22 fővel
osztályfőnökük
Szatmári
Zsuzsanna
vezetésével. Bár a gyermekek választott
szakmája (vendégtéri szaktechnikus) igen
távol áll a bányászattól még is nagy
örömmel és érdeklődéssel jöttek a fiatalok.
Megérkezés után Bársony László, az

Bársony László
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Magyar szénhidrogénipar legtöbb halálos balesettel járó
katasztrófái

A magyar szénhidrogénipar első halálos
áldozata 68 évvel ezelőtt a Mezőkeresztes53. kúton történt. Visszatekintve az elmúlt
évtizedekre, az alábbi legtöbb halálos
balesettel járó tragikus esemény történt.

literes műanyag edénybe gazolint. Az egyik
edényből párolgott a gazolin és közben
rágyújtottak. A gazolingőz felrobbant, a
lakókocsiban beszélgető öt dolgozó
(kútkezelők, műszerészek, csőszerelők)
megégett. A budapesti Honvéd Kórházba
történt szállításuk és gondos kezelésük
ellenére mind az öt fő meghalt.

1. OKGT Szénsavtermelő Vállalat,
Répcelak – 9 halott
1969. január 2-án egy folyékony CO2-t
tartalmazó tartály felrobbant és a közelben
tartózkodó emberek halálosan megsérültek
vagy a mínusz 30°C-ban megfagytak.

4. MOL Dunai Kőolajipari Vállalat,
Százhalombatta – 2 halott
2002. december 8-án egy áramszünet utáni
újraindításkor felrobbant egy csővezeték.

2. OKGT Dunai Kőolajipari Vállalat,
Százhalombatta – 8 halott
1968. október 16-án az AV-2 üzem
visszaindításakor több robbanás történt.
Többek között dr. Hága László műszaki
vezérigazgató-helyettes mentés közben
olyan súlyosan megégett, hogy később
belehalt sérüléseibe.

5. Kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, hévízés gőzkitörések – 2 halott
1953. március 12-én a Mezőkeresztes-53.
kúton kútkiképzés közben kitörő földgázzal
együtt kiáramló iszap a fúrómester tüdejébe
jutva fulladásos halálát okozta. 1985.
december 16-án a Fábiánsebestyén-4.
kutatófúrásban
kialakult
gőzkitörés
folyamán a fúrólyukból kilökött súlyosbító
a főfúrómestert halálra zúzta.

3. OKGT Nagyalföldi Kőolaj- és
Földgáztermelő Vállalat, Szegedi Üzem
– 5 halott
1967. május 3-án az Algyő-1. kút melletti
lakókocsiba a dolgozók bevittek 2 db 20

id. Ősz Árpád
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Hallgatói gyakorlati kirándulások és tanulmányi utak a selmeci
főiskolán az 1910-es években
A felsőoktatásban az elméleti képzés
mellett fontos a gyakorlati oktatás is. Nem
volt ez másként bő 100 évvel ezelőtt a
selmeci főiskolán sem. Sőt, az 1910-es
évekbeli
főiskolai
tanulmányrendi
kiadványokban ki is jelentették, hogy „Az
elméleti tanítással szoros kapcsolatban áll a
gyakorlati oktatás. A hallgatók az illető
tanár vezetése alatt e végből rendszeres
gyakorlati kirándulásokat, évenként pedig
egy vagy két nagyobb tanulmányi utat
tesznek, amely az ország határain túl is
terjedhet.” A gyakorlati kirándulások és
tanulmányi utak – melyek nem számítottak
be az államvizsgához szükséges kétéves
szolgálati gyakorlatba – nagyrészt a
negyedéves hallgatókat érintette és az
államvizsgával zárult képzés része volt. A
tanulmányi út nagyobb léptékű és
költségesebb program volt, mint a
gyakorlati kirándulás. A tanulmányi út
Selmectől gyakran távolabbi helyre
vezetett, míg a város közelében tartották
meg a gyakorlati kirándulást. Közös elem
volt azonban, hogy e gyakorlati oktatásokra
főleg tavasszal, április-májusban került sor.
Emellett a szakosztály főnöke bejegyezte a
leckekönyvbe, hogy a hallgató részt vette-e
a tanulmányi utazáson. Ezen az állami
ösztöndíjas hallgatóknak kötelező volt részt
venniük, míg a többieknek ezt csak akkor
kellett teljesíteniük, ha az ösztöndíj
adományozója erre kötelezte őket. Emellett
fegyelmi büntetésként az ösztöndíj elvonása
egyben a tanulmányi utazásról való
elmaradást
is
eredményezte.
Ezen
túlmenően a gyakorlati kirándulás a
hallgató szorgalmi értékelésébe tartozott és
azon köteles volt szorgalmasan részt venni. 1

milyen gyakorlati kirándulásokat és
tanulmányi utakat tettek, nézzük meg, hogy
e téren milyen lehetőségeik voltak. Az
utolsó békebeli kirándulásokra és utakra
1914-ben került sor, mely év ebből a
szempontból különösen gazdag volt.
Áprilisban a „főiskola 25 negyedéves
erdőmérnök-hallgatója, Krippel Móric és
Kövesi Antal főiskolai tanárok, valamint
Dénes
Zoltán főiskolai
tanársegéd
vezetésével, folyó hó 18-án egyhetes
tanulmányútra indult. A hallgatók a
fenyőházai erdőgondnokság fűrésztelepeit
és
szállítóberendezéseit
fogják
tanulmányozni. A főiskola negyedéves
fémkohómérnök-hallgatói Schelle Róbert
főbányatanácsos, főiskolai rendes tanár és
Széki János főiskolai rendkívüli tanár
vezetésével, április végén indulnak öt napig
tartó
kis
tanulmányútjukra.
Tanulmányútjukon a besztercebányai
elektrolit rézművet, a hermándi papiros
gyárat, a zsolnai kénsav- és üveggyárakat, a
litvaillói cementgyárat, a budapesti
vízműveket, rézhengerműveket és ólomárugyárakat fogják megtekinteni.”2 A sort
folytatta „a bányamérnök-hallgatók tavaszi
tanulmányútja. A főiskola tizennégy
negyedéves bányamérnök-hallgatója, Réz
Géza és Tettamanti Jenő főiskolai tanárok
és egy tanársegéd vezetésével, május hó 25én egyhetes tanulmányútra indul. A
hallgatók
a
tanulmányúton
az
esztergomszászvári, a brennbergi, a
tatabányai és a tokodi szénbányákat és az
egbelli
petróleumfúrásokat
fogják
megtekinteni.”3 Nem maradtak el a sorban
a negyedéves vaskohómérnök-hallgatók
sem, akik „Barlai Béla dr. és Láng Károly
főiskolai tanárok vezetésével a napokban
mennek tavaszi tanulmányújukra. A
tanulmányúton
a
bécsi,
trzynietzi,

Mindezek alapján vizsgáljuk meg, hogy a
selmeci főiskolások 100-110 évvel ezelőtt
1

A Selmecbányai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola
tanulmányrendje és rendszabályai. Selmecbánya, 1914. 9., 12., 16., 18-19. A
gyakorlati oktatás kapcsán az általam kiemelt – utolsó békebeli – 1914. évvel azonos

szabályokat tartalmaz az 1910 és 1913 közötti, valamint az 1916. évi főiskolai
tanulmányrendi kiadvány is.
2
Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 16. sz. 4. (ápr. 19.)
3
Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 17. sz. 5. (ápr. 26.)
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schönbrunni, komotaui, prágai, pilseni,
oderbergi és a kladnói vasgyárakat és
kohóműveket
fogják
megtekinteni.” 4
További hasonló nagyléptékű tavaszi
tanulmányi útra került sor. A „főiskola
negyedéves erdőmérnök-hallgatói, Fekete
Zoltán, Jankó Sándor, Krippel Móric
főiskolai tanárok, továbbá Kelle Artúr és
Tótth László tanársegédek vezetésével
június
14-én
mennek
tavaszi
tanulmányútra. A hallgatók a hat napig tartó
tanulmányúton a zágrábi erdőigazgatóság
és a susáki erdőhivatal berendezéseit fogják
megtekinteni.”5 A júniusi, a „főiskolai
hallgatók
nagy
tanulmányútjával”
kapcsolatban – melyről egy fényképet is
őrzök (1. kép) – sok érdekességet
megtudhatunk. Így „a főiskola negyedéves
erdőmérnök-hallgatói, miután a tavasz
folyamán csoportokban megtekintették a
fenyőházai, rózsahegyi, ruttkai, zsolnai,
zólyomi, bélabányai, garamberzencei,
zsarnócai fűrészeket, illetőleg ipartelepeket,
22 negyedéves hallgató folyó hó 7-én
Jankó, Kövesi, Krippel és Fekete főiskolai

tanárok és Kelle tanársegéd vezetésével 15
napig tartó nagy tanulmányútra indul.
Útirány: Budapest – Grázon át Laibachba.
A földrengés megfigyelő és a szikratávíró
állomás megtekintése, majd a munka alatt
lévő Gradasica vadpatak szabályozási
munkálatok tanulmányozása. Haasbergben
Windischgrätz Hugó herceg uradalmának,
Adelsbergben a cseppkőbarlangnak, St.
Peteren a híres nagy erdősítésnek a
megtekintése. Majd Triesten, Polán,
Venezián, Abbázián át Fiumébe mennek.
Útközben megtekintik a Miramare-kastélyt,
a kikötőket, a tengeri hadiszertárt, az
építészeti
és
egyéb
műemlékeket.
Fiumében, illetőleg Zenggben a vadpatak
szabályozási munkálatok, a kir. Karszt
felerdősítő
felügyelőségtől
végzett
tengermelléki erdősítések és csemetekertek
tanulmányozása. Horvátországban és a
Dunántúlon több mechanikai faipar,
hordókészítő-telep, erdőkihasználás és
felújítás tanulmányozása után 22-én
érkeznek vissza Selmecbányára.” 6

1. kép: Tanulmányi út a Karsztban (1914)

4
5

6

Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 18. sz. 5. (máj. 3.)
Selmecbányai Hírlap, 24. évf. (1914) 22. sz. 3. (máj. 31.)
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Selmecbányai Hírlap, 24. évf. (1914) 23. sz. 4-5. (jún. 7.)

ben már a harmadéves erdőmérnök
hallgatók (2. kép) is tettek gyakorlati
kirándulást.7

Ehhez hasonló nagyságú, részben külföldi
(osztrák és cseh) tanulmányi utak
megtételére került sor – többek között –
1912 tavaszán is a negyedéves bánya- és
kohómérnök-hallgatók esetében, de 1912-

2. kép: Gyakorlati kirándulás Zólyomkecskésen (1912)

Mindezek alapján megállapítható, hogy a
selmeci főiskolások – bő 100 évvel ezelőtt,
a főiskolai gyakorlati oktatás keretében –
szórakozásnak, kikapcsolódásnak is remek
tanulmányi utakat tettek, tehettek.

Dr. Fricz-Molnár Péter

7

Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 21. sz. 6. (máj. 26.), 22. sz. 3. (jún. 2.),
23. sz. 3. (jún. 9.)
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Dr. Zsigmondy Árpád Gusztáv (1930-2021)
immunológiai
laboratóriumában
asszisztenskedett. Innen az Országos
Levéltár kikérte, ahol a monográfiai
osztályon dolgozott hét évet. Közben
feleségével a budavári evangélikus egyház
német
nyelvű
szolgálatában
tevékenykedtek önkéntesen. E mellett az
ELTE bölcsész karán a levéltárosi szakot is
elvégezte.
Szakdolgozata
témájából
(Zsigmondy
geneológia)
1986-ban
doktorált. Az Országos Bányászati és
Kohászati Egyesület által meghirdetett
„Zsigmondy Emlékév” alkalmából 1988ban
tartott
központi
emlékülésen
„Zsigmondy származék törzsfája” címmel
tartott előadást. Az Országos Levéltárból az
ELTE Budapesti Egyetemi Könyvtára
kikérte, ahol annak kézirattárában dolgozott
1991-ig, nyugállományba meneteléig.
1993-ban felesége elhalálozása után az
Evangélikus Országos Levéltárban kapott
beosztást fél munkaidővel. 1997-ben
Boldog Ágnessel kötött házassága után
Hatvanba
költöztek.
2003-ban
aranydiplomás lelkész lett. 2005-ben részt
vett, előadást tartva, Harkányban a kórház
50 éves jubileumi ünnepségén, amikor az
felvette a Zsigmondy Vilmos nevét. 2010ben Budapestre költözött, Ákos fia
családjához. Hatvanból felhozott könyv és
hosszú idő alatt összegyűjtött iratanyag
pincébe került, s vár annak feldolgozására.
2011-ben heti két napon az Országos
Evangélikus Levéltárban dolgozott, de az
épület felújítása miatt 2014-ben felmondta
levéltárosi munkáját. 2019-ben részt vett
Dorogon
a
„Zsigmondy
Vilmos
Gimnázium 50 éves jubileuma alkalmából
rendezett ünnepségen, megemlékezve
Zsigmondy Vilmos életéről. Budapestre
való költözéssel összegyűjtött anyagának
rendezésével
töltötte,
közben
már
betegeskedett. 2021 március 16-án megtért
teremtőjéhez. Búcsúztatása 2021 május 11én volt a Farkasréti temetőben, majd
megemlékezésre került sor május 16-án, az

1930-2021

Eltávozott örökre a négy Zsigmondy-fivér
(Adolf,
Pál,
Vilmos,
Gusztáv)
legfiatalabbja
egyenesági
leszármazottjának
dédunokája,
Dr.
Zsigmondy Árpád Gusztáv, aki 1930.
április 19-én született bányamérnök
családból, Ózdon, ahogy ő mondta
„elfajzott” bányászivadékként. A „fasori”
Evangélikus Gimnáziumban érettségizett.
Édesapja, Zsigmondy Hugó bányamérnök
(nagyapja,
Zsigmondy
Árpád
is
bányamérnök
volt)
szerette
volna
bányamérnöknek küldeni, de benne erősebb
volt a teológiának vonzása. Evangélikus
teológiai tanulmányait Sopronban kezdte,
majd Budapesten folytatta, ahol 1953-ban
szentelték lelkésszé. 1953-ig tíz helyen volt
segédlelkész. Ezt követően polgári
munkába állt egyéb okok miatt. Az
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban öt
évet dolgozott, közben elvégezte a
Vegyipari Technikumot. 1965-ben nősült,
feleségül véve Kozma Éva Máriát, akitől
két fia született és örökbe fogadtak még egy
fiút. Mivel nem vették fel az egyetemre a
Magyar
Tudományos
Akadémiai
Mikrobiológiai
Kutatócsoport
14

Óbudai
Evangélikus
istentisztelet keretében.

templomban

/2. kép/

Csath Béla vasdiplomás bányamérnök

/1. kép/

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

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

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani

tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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