
rabok megfelelő helyre illesztése után egyszer csak „összeáll a
kép” – remélhetőleg a helyes kép a világ azon parányi részleté-
ről, amivel éppen foglalkozunk. de bármennyire tetszetős volt a
kialakult kép vagy elmélet, soha nem felejtett el kételkedni, mert
„ha az elmélet nem egyezik a valósággal, akkor az elméletet még
mindig könnyebb megváltoztatni, mint a valóságot”. mindig ma-
szatos szemüvege felett hol fáradtan, hol vidáman kipillantva
egy-egy érvelésünk után sokszor megjegyezte: „Értem én, hogy
gőzgép, de mi hajtja?!” – jelezve, hogy van még min gondolkoz-
ni… ugyanakkor azt is megbecsülte, ha kiálltunk gondolataink
mellett, még akkor is, ha az ellentmond mások, akár az ő véle-
ményének. bár saját eredményeit mindig egyfajta szerencsének
és a közös munka gyümölcsének könyvelte el, minket, tanítvá-
nyait arra buzdított, hogy ha kell, „két téglával döngessük a mell-
kasunkat”, megmutatva mit tudunk.

szakmai elhivatottsága mellett igyekezett baráti viszonyt ki-
alakítani tanítványaival, őszinte érdeklődéssel fordulva felénk,
időnként megosztva velünk az élet Nagy Kérdéseiről szóló gon-
dolatait, hogy aztán bölcsen összefoglalja egy „Egyébként én sem
tudom…” mondattal a választ. ezután rendszerint visszafordult
a számítógépe felé, hogy befejezzen valami „kevésbé fontos” dol-
got: egy pályázatot, beszámolót, kéziratot, bírálatot vagy más ap-
róságot, hiszen „sóra, paprikára mindig kell a pénz” a kutatás so-
rán. Lendületét, energikus hozzáállását a problémákhoz – ame-
lyeket soha nem akadályként, hanem kihívásként kezelt – jól tük-
rözte, hogy ha üresen kongott a kassza, akkor sem torpant meg.
a „Majd valamiből kifizetjük!” optimizmusa sokunknak ad erőt
még ma is azokban a pillanatokban, amikor úgy érezzük, hogy
„sok apró kudarcon keresztül jutunk el a végső kétségbeeséshez”.
a disszertáció megvédése után szerette úgy elengedni hallgatóit,
hogy tudta, jó helyre kerülnek, hiszen „ha már az ember életének
jelentős részét kénytelen munkával tölteni, akkor mégiscsak csi-
náljon olyat, amit szeret és tud”.

dombi andrás határozott és energikus emberként nem keres-
te a konfliktusokat, de nem is tért ki előlük. Intelligens, fanyar,
mindent átszövő, játékos, gyakran öniróniába hajló humorával
sokszor oldott fel egy-egy feszültebb pillanatot – hogy aztán a
következő megjegyzésével vagy kérdésével tovább tapogassa a le-
hetőségeket vagy feszegesse a határokat. Tanítványai számára
mindig is „Tanár úr” volt, és az is marad. Halálával sokan elve-
szítettük nem csupán az egykori mentort, évfolyamfelelőst vagy
kollégát, hanem az őszinte, érdeklődő, széles látókörű, mélyebb
érzéseit gunyoros-vicces megjegyzései mögé rejtő barátot is.

azt mondják, amíg emlékezünk valakire, addig velünk marad
– kétség sem férhet hozzá, hogy andrás még nagyon sokáig ve-
lünk lesz. Alapi Tünde

dombi andrás (1946–2021)

2021. augusztus 26-án búcsút vett
tőlünk dombi andrás, a szegedi
Tudományegyetem emeritus pro-
fesszora, aki a környezeti kémia,
azon belül a szerves szennyezők
nagyhatékonyságú oxidációs eljá-
rásokkal való eltávolításának hazai
és nemzetközi berkekben egyaránt
megbecsült szakértője volt.

dombi andrás 1946-ban szüle-
tett a Győr megyei Téten. elemi
iskolai tanulmányait szülőfalujá-
ban, a középiskolát a győri Révai

miklós gimnáziumban végezte el, egyetemi oklevelét vegyész-
mérnökként 1971-ben a Veszprémi Vegyipari egyetemen szerez-
te. ezt követően az ottani analitikai Kémia Tanszéken dolgozott
négy évig Gegus ernő tanítványaként, Inczédy János későbbi
akadémikus irányításával. Tudományos pályáját 1975-től kezdet-
ben Huhn Péter tanítványaként szegeden, a JaTe szervetlen és
analitikai Kémia Tanszékén folytatta. ezen a tanszéken szerezte
meg kandidátusi fokozatát a reakciókinetika területén. Tudomá-
nyos érdeklődése később a szerves szennyezők nagy hatékonyságú
oxidációs eljárásokkal való eltávolítása felé fordult. az eljárások
mélyebb megismerése köré építette fel kutatócsoportját is, mely-
ben számos fiatal kutató kezdte meg és fejezte be doktori tanul-
mányait. 2009-ben akadémiai doktori címét is a környezeti ké-
mia terén folytatott kutatásaiból szerezte meg. Őszintén hitt ab-
ban, hogy kötelességünk a következő nemzedékek, gyermekeink,
unokáink számára biztosítani, hogy megfelelő környezetben él-
hessék le életüket, és ha ehhez hozzá tudunk járulni bármivel, ak-
kor azt meg kell tennünk. utolsó munkával töltött éveiben a sze-
gedi Tudományegyetem műszaki és anyagtudományi Intézetét
vezette.

dombi andrás professzor pályafutása során számos sikeres
hazai és nemzetközi pályázat vezetője volt, értékes és hosszan
tartó szakmai kapcsolatokat alakított ki, melyek közül nem egy
baráti kapcsolattá vált az évek során. Kifogyhatatlannak tűnő
energiával vett részt az egyetemi közéletben, sokszor egyszerre
több pozíciót betöltve, számos területen segítve és gazdagítva az
egyetem működését. oktatási tevékenysége is éppoly sokszínű
volt, mint egyénisége: nemcsak egyetemi oktatóként, de évfo-
lyamfelelősként, a környezettudományi és környezetmérnöki
képzés kezdeményezőjeként és a Környezettudományi doktori
Iskola megalapítójaként és vezetőjeként is emlékezünk rá. el-
nyerte a szegedi Tudományegyetem Pro universitate díját, vala-
mint a magyar Köztársaság Lovagkeresztjét. ezeket a sikereket
részben „életkorából adódó következménynek” tekintette.

dombi andrás szakmai sikerei mellett nem feledkezett meg
soha megemlíteni azokat az embereket, mentorokat, akik pálya-
futása során segítették, hatással voltak rá, kezdve a sort közép-
iskolás tanárával, dr. Várnay Györggyel, majd későbbi egyetemi
mentoraival folytatva, akiknek szakmaszeretetét, emberségét és
erkölcsi kötelezettségét hivatásának tartotta átadni a saját tanít-
ványainak. ennek a feladatnak is, mint oly sok másnak, mara-
déktalanul eleget tett.

szívvel-lélekkel kutató volt, akit még nyugdíjba vonulása után
is nyugtalanított egy-egy szakmai kérdés, amit „valamiféle-fajta
módon” csak meg kellene vizsgálni. sokszor hasonlította a kuta-
tómunkát egyfajta izgalmas kirakós játékhoz, amely során a da-
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43. Kémikus Nap Kecskeméten,
a BÁCSVÍZ Zrt.-nél
2021. szeptember 15.

egyesületünk bács-Kiskun megyei Területi szervezete immár 43.
alkalommal szervezte meg hagyományos Kémikus Nap rendez-
vényét, Víz – a jövőnk mottóval.

az eseménynek a kecskeméti székhelyű bácsVÍz zrt., az or-
szág egyik legnagyobb víziközmű-üzemeltetője adott otthont. a
helyszínre azért is esett a választás, hogy a résztvevők megismer-
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hessék a bácsVÍz zrt. 2020 nyarán átadott új laboratóriumát. a
Területi szervezet értékes hagyományát követve a Kémikus Napon
kecskeméti középiskolások is részt vettek.

a népes hallgatóságot Palotás Gábor, az univer Product zrt.
kutatásfejlesztési és minőségügyi vezérigazgató-helyettese, a Te-
rületi szervezet elnöke köszöntötte.

a szakmai előadások előtt meleg szavakkal, elismeréssel em-
lékeztek meg a felkért résztvevők az elmúlt két évben elhunyt
kollégákról: dr. fodor Istvánnéról, sándor zoltánról, Kormos Já-
nosnéról, baranyi Józsefről, akik nagy hatású, elkötelezett, tanít-
ványaikat szerető középiskolai tanárok voltak.

a program érdekes, értékes, aktuális témákat tárgyaló előadá-
sokkal folytatódott, majd a bácsVÍz zrt. új laboratóriumát láto-
gattuk meg. a következő előadások hangzottak el:

Csiszár Endre hidrogeológus (bácsVÍz zrt.): Felhagyott, lezá-
ratlan, kedvezőtlen állapotú kutak veszélyei, avagy az aktív víz-
bázisvédelem kihívásai és jelentősége a mindennapokban. az el-
hagyott/szakszerűtlenül kivitelezett kutak baleset- és szennyező-
désveszélyesek főként a következők miatt: lezáratlan kútfej/szel-
lőzőcső-kivezetés; korrózió/törés; megrongált kútfej; hiányzó gyű-
rűstér-lezárás; így a felszín alatti vízadó réteg szennyeződhet, va-
lamint jelentős mennyiségű víz folyhat el. az aktív vízbázisvéde-
lem elveinek összefoglalása után az előadó többek között kiemelte
a szemléletformálás, a tudatos kútüzemeltetési gyakorlat, az idő-
szakos ellenőrzés, az országos kataszter(ek) szükségességét, ki-
tért a műszaki beavatkozások anyagi fedezetére is. Külön felhívta
a figyelmet az elhagyott hulladékok által igen gyakran veszé-
lyeztetett karsztvizek védelmére.

Vörös Gyula főtechnológus (bácsVÍz zrt.): Biológia, klór-di-
oxid… A kecskeméti ivóvíztisztító technológia. a kecskeméti kis-
térségi vízellátó rendszer ivóvíz igénye átlagosan 20 000 m3/nap,
csúcsidőben 32 000 m3/nap. a térséget két vízműtelep (összesen
40 500 m3/nap) és a víztorony (3000 m3/nap) látja el. a nyersvíz
feldolgozásának lépései: levegőtelítés, vas- és mangánmentesítés,
biológiai ammóniummentesítés (nitrifikálás), uV-fertőtlenítés, ar-
zénmentesítés, utófertőtlenítés. 2019-ben új utófertőtlenítési tech-
nológiát vezettek be: klórgáz helyett in situ előállított klór-dioxi-
dot alkalmaznak, ezáltal kiküszöbölik az ivóvíz klóros ízét, szagát.

Őri Csaba csatornaszolgáltatási üzemvezető (bácsVÍz zrt.):
YDRO bioenzim használatának tapasztalatai a BÁCSVÍZ Zrt. ál-
tal üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken. a szennyvíziszap ke-
zelésére kísérleti jelleggel olyan mikrobarendszert (ydRo) alkal-
maztak, amely enzimekből és táptalajokból, valamint a termé-
szetben is megtalálható (nem állati eredetű, nem génmanipulált)
baktériumokból áll. az ydRo lebontja a szennyvízből származó
fölösiszapot, javítja a kifolyó szennyvíz minőségét, lebontja a zsí-
rokat, megszünteti a szagokat, alkalmazásával csökken a villa-

mosenergia-fogyasztás, nő a biogáztermelés és a biogáz metán-
tartalma. a kísérleti üzemi tapasztalatok alapján a bácsVÍz zrt.
ellátási területén több településen bevezették ezt a technológiai
módosítást.

Fábián István egyetemi tanár (debreceni egyetem): Csodavi-
zek, csodasók (átverések nyomában). fábián professzor úr hang-
súlyozta, hogy a korunk gondolkodásának középpontjában álló
fenntarthatóság tudásalapú, és legnagyobb ellensége a tudomá-
nyos analfabetizmus. Példákkal illusztrálta a tudatlan embereket
félrevezető elméleteket, „találmányokat”.

Ficsór István Dávid egyetemi hallgató, a Kecskeméti Református
Gimnázium volt diákja, a 2020. évi Nemzetközi Kémiai diák-
olimpia egyik bronzérmese, a Nemzetközi Kémiai olimpiákat is-
mertette. Lapunk 2020. szeptemberi számát ajánljuk a részlete-
ket illetően.

a bácsVÍz zrt. új telephelyen működő laboratóriumát Fekete
Andrea laboratóriumvezető mutatta be. a laboratórium 1997 óta
működik akkreditáltan. Rendszeresen ellenőrzik a vízmű vízbázi-
sait, a vízkezelő művek működését és a szolgáltatott ivóvíz minő-
ségét. folyamatosan vizsgálják a szennyvíztisztító telepekre befo-
lyó nyers- és az onnan távozó tisztított szennyvíz, a befogadóban
lévő felszíni víz összetételét, a szennyvíztisztítás során keletkező
szennyvíziszap és komposzt minőségi paramétereit, a monitoring
kutak vizének összetételét. elvégzik az új ivóvíz- és szennyvíztisztí-
tó telepek próbaüzemi vizsgálatát, részt vesznek az ivóvíz- és
szennyvízkezelési technológiák laboratóriumi és félüzemi kísér-
leteiben.

az új telephely közel �00 m2 alapterületű, magában foglalva a
laboratóriumokat, tároló- és kiszolgálóhelyiségeket, irodákat, szo-
ciális helyiségeket, garázst. Jelenleg 1� fővel működik, közöttük 6
fő diplomás, 12 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

Buzás Ilona

LXXVI. éVfoLyam 12. szám � 2021. decembeR � doI: 10.24364/mKL.2021.12 391

EGYESÜLETI ÉLET

Haknizó kémiatanárok 2.0
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke fogadta a mKe
vezetőit, és megvitatták az egyidejűleg több iskolában is kémiát
oktató tanár kényszerű bevezetéséből adódó nehézségeket és hát-
rányokat. a megbeszélés a megoldás reményében fejeződött be.
addig is, amíg a megoldás megszületik, olvasóink figyelmébe
ajánljuk egy gyakorló utazó kémiatanár tapasztalatait és gon-
dolatait: https://hvg.hu/elet/20211102_kemiatanar_fuke_laszlo_
kozoktatas_termeszettudomanyos_oktatas.

Jó olvasást kívánok!
Kiss Tamás

felelős szerkesztő




