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EGYESÜLETI ÉLET

Ritz Ferenc
(1949–2021)
Ritz Ferenc (Feri) a barátom volt. Egy időre – egészen néhány év-
vel ezelőtti nyugdíjba vonulásáig – szorosan összefonódtak útja-
ink a Richterben. Feri a Biztonságtechnikai Laboratórium mun-
katársa volt, de személyével, személyiségével sokkal-sokkal töb-

bet adott annál, mint amit egy mun-
kaköri leírás megkövetel. Hosszú éve-
kig közösen dolgoztunk az MKE
Richter Gedeon Munkahelyi Csoport
vezetőségében, továbbá egy lelkes kis
csapat aktív tagjaként közösen tar-
tottunk előadásokat budapesti és vi-
déki középiskolákban azzal a céllal,
hogy a diákok szemét felnyissuk a
természettudományok szépségére és
fontosságára. Feri különleges volt: az
egyik legkreatívabb, legagilisabb, leg-

nagyobb tudású ember, akivel valaha is találkoztam – éjjel-nap-
pal ontotta magából az ötleteket és megszállottan harcolt az ál-
tudományok ellen. Sok éven át, még nyugdíjasként is, a Richter
házi kiadású MKE-hírlevelének egyszemélyi szerkesztője és írója
volt. Ez a hírlevél Feri hihetetlenül színes és széles látókörének,
érdeklődésének, habitusának a testamentuma volt, hiszen az ak-
tuális céges történésektől kezdve a világ legújabb tudományos fel-
fedezésein keresztül a karácsonyi pulykasült „legtutibb” recept-
jéig ezernyi izgalmas hírről tudósított. Feriben volt egy megka-
póan ellentmondásos kettősség: mindig azt mondta, szeret a
„háttérben” maradni; ugyanakkor „misszionárius” volt, aki szen-
vedélyesen igyekezett a világot – különösen a fiatalokat – taníta-
ni. Feri imádta a természetet, és imádta a családját. Valahány-
szor találkoztunk, olyan elragadó szeretettel, büszkeséggel, jó-
sággal beszélt kisunokáiról, hogy mindig azt éreztem: ez a téma,
ezek az érzelmek mondanak el a legtöbbet arról, ki is Ritz Fe-
renc. Végtelenül sokat kaptam Feritől. Ritz Ferenc (Feri) a bará-
tom volt… Szántay Csaba

Ritz Ferenc az egyesületben nagyon sokoldalúan tette hasznossá,
szinte nélkülözhetetlenné magát. Éveken keresztül készítette a
küldöttközgyűlésekre az egyesület éves tevékenységét bemutató
videó-összefoglalókat, melyek a közgyűlések érdekes színfoltjává
váltak. A Magyar Kémikusok Lapjában az utóbbi években Banai
Endrétől átvette a Vegyipari mozaik szerkesztését. Ez a munkája
az olvasók és a szerkesztőbizottság több tagjának az elismerését
is kivívta. Gyakran belátogatott a titkárságra, és mindig számítani
lehetett segítőkész munkájára.

Váratlanul és hirtelen hagyott itt minket. Emléke, mosolygós
tekintete örökre bennünk él. Nyugodj békében, Feri!

Kiss Tamás és az MKE titkársága



37. alkalommal rendezték meg 
a Borsodi Vegyipari Napot
Online rendezvény, 2021. 11. 17.

Az MKE BAZ Megyei Területi Szervezete és a Miskolci Akadé-
miai Bizottság Vegyészeti Szakbizottsága a hagyományoknak
megfelelően, a Magyar Tudomány Ünnepének hónapjában ren-

dezte meg a Borsodi Vegyipari Napot. (2020-ban sajnos elmaradt
a járvány miatt.) A mottó „Változatos kémiai eredmények” volt.
A rendezvényt Dr. Muránszky Gábor, a Területi Szervezet elnöke
nyitotta meg, majd Prof. Dr. Kaptay György, a MAB elnöke (egye-
temi tanár, ME), Prof. Dr. Mika László Tamás, az MKE főtitkára
(egyetemi tanár, BME) és Prof. Dr. Viskolcz Béla, a MAB Vegyé-
szeti Szakbizottság elnöke (egyetemi tanár, ME) is köszöntötte a
résztvevőket. A megnyitóban a tudomány nyelvéről is szó esett,
mivel az angol nyelvű publikációk mellett lényeges a magyar nyelvű
szakkifejezések használata is.

A BVN szervezését főként Dr. Bánhidi Olivér, Miskolci Egye-
tem, Fekete Hedvig, MOL Petrolkémia és Tóthné Gaál Hella, a
BorsodChem Munkahelyi Csoportok elnökei vállalták.

A megyei szervezet tagjai közül 2020-ban ünnepelte születés-
napját a 85 éves Petz Ottó, a 75 éves Rajkai Zsombor és a 75 éves
Dr. Tóth András. 2021-ben pedig a 95 éves Dr. Boda Gábor, a 80
éves Gyovai József, a 75 éves Vilimi Lászlóné, a 75 éves Dr. Len-
gyel Attila és a 75 éves Dr. Wermeser Zoltán.

Előadónak nemcsak neves professzorokat és vállalati vezető-
ket kértek fel, hanem az utánpótlás miatt középiskolás és egye-
temista hallgatókat is.

Az alábbi előadások hangzottak el:
A határfelületi energiák általános modellje Gibbs termodina-

mikájából levezetve (Prof. Dr. Kaptay György, ME)
Biomassza-alapú vegyipar: álom vagy realitás (Prof. Dr. Mika

László Tamás, BME)
A klímaváltozás és a vegyipar perspektívái (Prof. Dr. Viskolcz

Béla, ME)
A dinitrotoluol hidrogénezéséhez használt katalizátorok vizs-

gálatai (Dr. Magyari Miklós, senior labor főmérnök, BorsodChem
Zrt.)

Katalitikus uretánkötés-képződés kinetikai vizsgálata (Csécsi
Marcell, BSc-hallgató, ME)

Új, innovatív agrárkemikália (Amicarbazone) előállítása és in-
termedierek környezetbarát gyártástechnológiájának kifejlesztése
(Dr. Tóth Zoltán, fejlesztési vezető, Kischemicals Kft.)

Autóipari kompound termékek kifejlesztése a MOL Nyrt.-ben
(Rutkovszki Gréta, fejlesztőmérnök, MOL Nyrt.)

Rangsorolhatók-e a kémiai reakciók katalizátorai? (Jakab-Nácsa
Alexandra, R&D Coordinator, BorsodChem Zrt.)

Bioetanol-gyártás karbonterhelése kukorica bázison (Dr. Raisz
Iván, ügyvezető, Enviro-Pharm Kft.)

Technológiai vizek szervesanyag-tartalmának katalitikus oxi-
dációja (Dankó Szabolcs, 12/E. tanuló, Irinyi János Református
Oktatási Központ, Felkészítők: Farkasné Szabó Julianna és Mi-
halkó Andrea)

Pervaporációs membránművelet fluxus becslési modelljének
fejlesztése (Szilágyi Botond, PhD-hallgató, BME)

Robotizált poliuretán-gyártás optimalizációja (Pecsmány Dá-
niel, PhD-hallgató, ME)

Extraktív heteroazeotróp desztilláció modellezése folyamat-
szimulátorban (Schmidt Szilvia, MSc-hallgató, BME)

Catalytic effect of amine catalysts on urethane formation (Hadeer
Waleed, PhD-hallgató, ME)

A rendezvény vonzerejét az is növelte, hogy nincs részvételi díja
és mindenki számára nyitott. A BVN-t az MKE mellett a Borsod-
Chem Zrt. és a MOL Petrolkémia támogatta. A közel 50 résztvevő
hasznos ismeretekkel gazdagodott.

Magyar Kémikusok Egyesülete 
BAZ Megyei Területi Szervezete


