Hogy végtelen tér és örök idő
Csak egyszer alkotott bár olyat, minő
Te voltál s hasztalan repül tova
Hozzád hasonlót nem szül már soha
Vajda János

IN MEMORIAM

Dr. Baksa Csaba
(1946. március 8. – 2019. március 29.)
Megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Baksa Csaba, az Országos Érc és Ásványbányák Rézérc
Művei, recski Földtani osztályának volt főgeológusa 73 éves korában, elhúzódó betegsége
következtében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Budapesten 1946. március 8-án született.
Zugló kertvárosi részében, négy különböző iskolában végezte általános iskolai tanulmányait.
Reáltárgyak iránti érdeklődése már itt megmutatkozott. Kiemelkedő volt földrajzból bár a
zene sem állt tőle távol: középiskolai tanulmányai közepéig aktívan hegedült is.
Középiskoláját a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnázium reál szakirányú osztályában végezte
1960-1964 között.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem geológus szakára 1964-ben nyert felvételt, ahol 1969ben, jelesen diplomázott. Az Országos Érc- és Ásványbányák vállalat ösztöndíjasa volt.
Szakdolgozatát a Bányabérci telérek teleptani és ércföldtani vizsgálata témájában írta.
Első munkahelye 1969. július 31-től az Országos Érc- és Ásványbányák Kutató és Termelő
Műve (Eger) volt, de valójában a recski érckutatáson dolgozott. 1970. január 1-én alakult meg
az OÉÁ Rézérc Művei, melynek földtani osztályát akkor Zelenka Tibor vezette.
Recskre kerülésekor az ún. mélyszinti kutatások irányítását és végzését 1970. 01. 01- együtt
látták el.
Csaba 1971-ben megnősült, budapesti felesége Dobos Zsuzsanna a siroki majd a recski
általános iskolában tanított. Két fiuk közül Zoltán 1979-ben, Zsolt 1988-ban született.
1972-ben a Rézérc Művek Földtani Osztályának vezetését a vállalati központ jóváhagyásával
és Zelenka Tibor javaslatára őt bízták meg. „Egy jól képzett, szívvel lélekkel dolgozó csapat
tagja és vezetője lehettem.” – írja visszaemlékezésében
Baksa Csaba 1972-1984 között kiválóan, köztiszteletet kivívva irányította főgeológusként az
OÉÁ Rézérc Művei Földtani osztályának munkáját. Egyetemi doktori disszertációjának
témája 1974-ben a Lahócától északra az Rm-48 jelű fúrással harántolt új felszínközeli Cu-AuAg ércesedés értékelése volt. A lahócai és az Rm-48-as lejtaknai bánya érctermelésének
földtani kiszolgálása mellett, vezette a mélyszinti ércesedés felszíni mélyfúrásos kutatását, az
aknamélyítéseket, a mélyszinti bányászati és fúrásos kutatások földtani munkáit is. 1974-ben
nagy sikerrel megszervezésre került a Magyarhoni Földtani Társulat recski vándorgyűlése,
melynek egyik szervezője és jelentős előadója volt.
Az OÉÁ Rézérc Műveitől Budapestre, az OÉÁ Központ Földtani osztályára került területi
főmérnöknek, de 1986-tól az akkori vezérigazgató személyi titkáraként kamatoztatni tudta
kiváló szervezési és diplomáciai képességeit.

1988-tól az OÉÁ Kereskedelmi osztályának, majd igazgatóságának vezetője lett. Beiratkozott
a Budapesti Közgazdasági Egyetem posztgraduális marketing közgazdász szakára, ahol 1992ben jeles eredménnyel szerzett diplomát.
A rendszerváltás után az 1991-ben az OÉÁ Kereskedelmi igazgatóságából alakult
Mineralholding Kft. ügyvezetője, továbbá egyik tulajdonosa Baksa Csaba lett. Tehetsége itt is
megmutatkozott, a jó referenciájú, magas presztízsű gazdasági társaság ma is eredményesen,
kiváló feltételek között, a változó piaci igényekhez alkalmazkodva működik. A Perlit 92’
Kft.-vel szoros együttműködésben részese Közép Európa kiemelkedő perlitüzletének. Számos
bel- és külföldi szakmai találkozó, perlit konferencia szervezője, segítője. Baksa Csaba 1993tól két évig az általa megalapított Marketing Közgazdászok Egyesületének elnöke.
Recsktől sohasem szakadt el, hiszen saját bevallása szerint is életének legszebb éveit töltötte
ott. Haláláig a Recski Hely- és Bányászattörténeti Alapítvány kuratóriumi elnökhelyettese
volt.
A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) tagjává még egyetemi évei alatt vált. Több évig
(1986-1991) volt az Általános Földtani Szakosztály titkára, több cikluson át a Gazdasági
Bizottság tagja, majd 2003-2009 között annak elnöke, 2009-2012 között az Ellenőrző
Bizottság elnöke lett. 2005-ben megválasztották a Magyar Földtanért Alapítvány elnökének
is. 2012-2018 között az MFT egyik legeredményesebb elnökeként tevékenykedett. Nevéhez
fűződik a „Földtudományi Civil Szervezetek Közössége” együttműködési megállapodás
létrehozása és a sokrétű, kiszámítható, eredményes szakmai működés is.
Akik ismerték, tisztelték és szerették. Felnézhettek rá. Két lábbal a realitások között, a földön
járó, az üzleti életben is boldoguló, de felfelé néző, áldozatos, önzetlen, elhivatott, mindenkor
az általa képviselt közösségért elkötelezett, tiszta ember volt.
Szegényebb lesz a világ nélküle…

