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hullámacél szerkezetek bányászati (biztosítási célú)
alkalmazásáról mutatott megvalósult példákat. Az
előadások sorát e beszámoló írója zárta, aki a Ter mé -
szet energiastratégiájáról adott ízelítőt.

Zárszóval dr. Zsíros László elnök foglalta össze a

kétnapos konferencia eseményeit. Megköszönte a
szervezők, előadók és résztvevők munkáját. Vé ge ze -
tül annak a reményünknek adott hangot, hogy a követ-
kező években is konferenciánk keretében adhatjuk át
tapasztalatainkat egymás számára.             Livo László

2021 márciusában jelent meg Dr. Bohus Géza
„VISSZAPILLANTÁS” c. könyve 97 oldalon ma -
gánkiadásban. A könyvet, amikor megkaptam, nem
tudtam letenni, mert mind szakmailag mind egyéb
vonatkozásban kiváló, példaértékű, különleges könyv.
Sok szakmai könyvet olvastam, írtam, de ilyet még
sohasem, ugyanis a szövegben gyakran megjelenik
két jó barátja, Kiss Csaba és Verbőci József vélemé-
nye, kiegészítése. Az ő „közbeszólásuk” nem töri
meg, inkább kiegészíti az eredeti gondolatsort.

A könyv tagolása az alábbi. Fejlődés – 13 olyan

személyt mutat be, akikre mindig felnézett, sokat
tanult tőlük és szép az emlékük. Nagyok – Olyan
embereket mutat be, akik megérdemlik, hogy az utó-
kor megismerje, tudjon róluk. Népszámlálás – A szer-
ző számba veszi, hogy életében hány hazai munkán és
külföldi országban dolgozott, hány emberrel került
kapcsolatba, és itt szerepel az elvégzett munkák rövid
felsorolása.

A könyvet 57 fénykép (arcok és szakmai munkák)
gazdagítja.

Dr. Horn János

Könyvismertetés

Gyászjelentés

Balás László aranyokleveles bányamérnök, a Mecseki Szénbányák ny. műszaki vezérigazgató helyettese 84 éves
korában 2021. július 26-án elhunyt.

id. Kis István okl. gépészmérnök, a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat volt gépészeti vezetője, Hidrológiai Osztály 
volt vezetője 91 éves korában 2021. augusztus 4-én elhunyt.

Dr. Antal Sándor okl. geológus, a tatabányai középfokú geológusképzés emblematikus tanára 74 éves korában 
2021. augusztus 9-én elhunyt.

Barta Barci István okl. bányagépészmérnök 60 éves korában 2021 augusztusában Miskolcon elhunyt.
Hódosi Sándor gyémántokleveles bányamérnök, aki korábban a komlói szénbányászatban töltött be vezető 

beosztásokat, 86 éves korában 2021 szeptemberében Sopronban elhunyt.
Széles Lajos vasokleveles geológusmérnök, az Oroszlányi Szénbányák volt főgeológusa, a Magyar Szénbá nyá -

szati Tröszt volt iparági főgeológusa 91 éves korában 2021. szeptember 23-án elhunyt.
Zéman Imre okl. gépészmérnök, az Országos Érc- és Ásványbányák egykori vezérigazgató helyettese 85 éves 

korában 2021. szeptember 27-én elhunyt.
Hofmanné Szatmári Magdolna okl. geológusmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a Baranya Megyei Mérnök

Kamara alapító tagja 2021. szeptember 30-án elhunyt.
Prof. Dr. Károly Gyula aranyokleveles kohómérnök, a Miskolci Egyetem ny. intézetigazgatója, Professor 

Emeritusa, tiszteleti tag 81 éves korában 2021. október 4-én elhunyt.
Annus János geológus technikus, az Oroszlányi Szénbányák egykori dolgozója 78 éves korában 2021. október

9-én Diósdon elhunyt.
Monos Rudolf vasokleveles bányamérnök, a Tatabányai Szénbányák volt műszaki fejlesztési igazgató-főmérnöke 

91 éves korában 2021. október 25-én elhunyt.
Demeter Ferenc okl. gépészmérnök 90 éves korában 2021. október 31-én elhunyt.
Leszkovszky Tibor gépészmérnök, a várpalotai brikettgyár egykori vezetője, Várpalota város korábbi polgármes-

tere 74 éves korában 2021. november 6-án elhunyt.
Dr. Izsó István okl. bányamérnök, jogász, volt miskolci bányakapitány 66 éves korában 2021. november 12-én

elhunyt. 
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