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k – Jubileumok – k – Jubileumok – k – Jubileumok

szenvedélyek már 
cseperednek az unokák, így a -felesleg és az élettapasztalatok felhasználhatók az 
unokák nevelése körüli segítségnyújtáshoz. A felszabadult energiát” gyakran
másképpen osztjá
jegyezze meg fiatalember!”, a 92 éves Ludvig 

arra a kissé szemtelen 
kérdésre, hogy „Feri bácsi! Maga még vásárol?”

felé és szerencsére közöttünk vannak.
*

, pártolójához, a ához______
Fritz Mihály

Dr. Bóna Endre – nekem Bóna Bandi – megint jubilál. Nemrég, csak 20 éve ünnepelte 
orvosi pályájának 40. évfordulóját. Akkor véstem a kös
feliratban 
jól ismerte Reményit, én csak munkáiról. Csak özvegye járt nálam, elkísérve egy angol 
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80. születésnapján is köszöntöttük Bandit éremmel. Bár annak feliratos oldala csak
gravírozva volt. Itt látható az aktualizált grafikai változata. Ezúton is köszöntöm – kis
nyomdai késéssel – a nagytudású jóbarátot!

***

Köszöntjük dr. Bóna Endre tiszteletbeli elnökünket_________________________
A s

közösség érdekében 
több jutalomérem elismerés 

mellett a tiszteletbeli tagság és a jubileumi köszöntés. Ezek késztették – a közösség nevében –
lapunk t arra, hogy dr. Bóna Endre tiszteletbeli elnökünket köszöntsük 85. 
életévének betöltése után.

Egy szakírót mi mással lehet leginkább köszönteni, mint írásai javából idézni, amelyek a 
Tisztelt Olvasóban is szép emlékeket elevenít föl és természetesen különleges érem is 
kapcsolódik hozzá.

Idézet a Szeged folyóirat 19. évfolyam 7. száma 12-13. p.; 2007. november hónapban 
megjelent írásból, Szent-Györgyi Albert, Magyarország, Szeged városa Nobel-díjas tudósa 
kitüntetésének 70. évfordulóján. Részlet a folyóiratban A C (magyar) vitamin és hátországa
(Három bekezdés a Nobel-díj 70. születésnapjára) c. tanulmányából

*
Képzelt vizit___________________________________________________________
dr. Bóna Endre

Képzeletben lépjünk be a tudós professzor Dóm téri kutató laboratóriumába, a 
tudomány e szentéjébe. Szobájának ajtajánál szürke öltönyében egy „angol lord” eleganciájával 

telek – hellyel kínál – ; az Aradi vértanúk terére 

anyai nagybátyjának, Lenhossék Mihály professzornak díszmagyaros fényképe, keretezett 
krétarajzokon Klebelsberg és Horthy kormányzó arcmása. A jobb sarokban kis fekete 

Az öngyújtó lángjában üde arca felvillan, égszínkék szeme az enyhén kuszált fehér haja mögé 

hisz az utókor emlékezetében nem halványul: a Nobel-díját Szegeden a paprikából kivont C-
vitamin és C4 karbonsavnak katalíziséért érdemelte ki.
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A gyógyszerként is használható C-vitamin az emberiség számára napjainkban 
-lelki állapotunk fölfrissítését, immunrendszerünk védelmét 

dényeink falainak védelmét, vérzéscsillapító hatást a kalcium 
fölszívódásában valamint nélkülözhetetlen szerepet az anyagcsere összességében.

Bátorkodom megemlíteni a Szeged (A város folyóirata) 1993. szeptemberi számában 
megjelent A professzor arcai érmeken c. összeállítást, hangsúlyozva, hogy Szegeden az orvos-
numizmatika hét évtizede az egyetemes és a várostörténetnek része! 

A Szent- -plakettek 
dett professzort egyeteme „az 

megörökíteni. Szentgyörgyi István (1881-1938) Corvin-koszorús szobrásztanár, akit tanulóévei 
Szegedhez kötöttek, „a szép ügy iránti lelkesedésb
január 12-re az életnagyságú 50×31 cm-

-nél 82×50 mm-es hasonmás 
föliratos emlékplakettet is veretett.

Szent-Györgyi Albert Nobel-
1993-ban, születésének centenáriumán Renner Kálmán (1927-

– erdélyi –
plakettjé

-ból származó királyi adománylevélben olvasható. A 
címerpajzsot, mely Renner alkotásán látható, a család, Kalotaszegre költözése után 
Szentgyörgyi (sic!) Sámuel 1608-
1600-tól többségében az erdélyi fejedelmeket szolgálták.) A Nobel-díj odaítélésének 70. 

át 

változatban.
-vitamin fölfedezésének 

félszázados évfordulójára (1928-
-

is érdemes emlékezni 
és összefoglalni a Szegeden született Nobel-díj világhírét!

A képeken a Renner Kálmán tervezte, Fritz Mihály által átdolgozott legendás,
32 mm-es vert emlékérem látható, mely a Nobel-díj 70. évfordulóján 2007-ben készült.

***
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Köszöntjük Domoki Ferencet, lapunk egyik _____________________
A s

Domoki Ferenc t
vállalt a közösség fontos munkájában. 

és azokat figyelmükbe ajánlotta. Köszöntéseként egyik korábbi
folyóiratunkban megjelent írását adjuk közre, amely a klasszikus, 1946-os 5 Ft-osról szól. 

*

Az 1946-os Kossuth 5 Forintosról_________________________________________
Domoki Ferenc

-os vastag Kossuth 5 Ft-os 
érmét nehezen, csak viszonylag magas összegért lehetett megszerezni. Az MNB 
érmekészletének a 90-es évek elején történt áruba bocsátása óta szinte korlátlan mennyiségben, 
olcsón lehet ezeket az érméket megvásárolni. 

Igaz, hogy a PP- – Nagy 
Ádám: Magyarország fémpénzei 1926–1972, valamint Magyarország fém- és papírpénzei 
1926–1976 nem említik a PP-s darabok létét, de már tudnak az 1968-as 
Semmelweis-érmék PP-s változatáról.

Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute
-s darab. Rádóczy Gyula: A legújabb kori 

magyar pénzek (1892–1981)
került, ezek is többnyire csak ajándékozás folytán, mert az ezüst világpiaci árának emelkedése 
miatt ezüsttartalma már a kibocsátás pillanatában a névértékének kétszeresét érte. A vastag 
változat 1946. szeptember 1-
is.

Leányfalusi – Nagy: Magyarország fém- és papírpénzei 2006-os kiadása szerint a 
3019/1966. Korm. sz. rendelet alapján 100 -os ezüst 5 Ft-os készült, a 
rendeletet a 3210/1970. Korm. sz. rendelet helyezte hatályon kívül.

Miért lehet mégis feltételezni a normál változat utánverését? Azért, mert bár a most 
- és hát

peremen található +MUNKA A NEMZETI JÓLÉT ALAPJA felirat sokkal karcsúbb és kevésbé 
– legalább is az általam látott 

daraboknál. Különösen jól 
Az érmék gyakorlatilag nem voltak forgalomban, kopás a peremükön sem látszik, de egyes 

Az eltérés a készítés technológiájának ismeretében magyarázható. Az érmék peremirata 

zülhettek. A nagyobb nyomású sajtó még nem állhatott 

hogy a peremirathoz viszonyítva az arcképes, vagy a címeres oldal van felül.
Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát -es kiadásában 
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legalább a 70-
es években vásárolt, az azt bizonyítaná, hogy mindkét változat 1946-ban készült.

Irodalom:
[1] Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: Magyarország fémpénzei 1926–1972.

Budapest 1974. 36. old.
[2] Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei 1926–1976.

Budapest 1977. 124. old.
[3] Huszár Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München 1979. 332. old.
[4] Rádóczy Gyula: A legújabb kori magyar pénzek (1982–1981). Budapest 1984. 180. old.
[5] Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei 1946–1986.

Kecskemét–Szeged 1987. 41–42. és 165. old.
[6] Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát. Budapest 1984. Képtáblák, 15. lap.

***
Nádor Károlyt köszöntjük 80. születésnapja alkalmából______________________

É gyesületének, tagsági száma 1345. Nagy tapasztalatú, a numizmatikának szinte
oglalkozott római pénzekkel is, de otthon van a modern kori 

különféle változatairól. 
Születésnapja alkalmából most ennek a területnek egy kedvelt részével, az Osztrák-

Magyar Monarchia katonai szolgálati jeleinek ritka változataival köszöntjük. A képeken egy
XVIII. éves legénységi szolgálati kereszt, egy tiszti I. osztályú szolgálati kereszt látható. A két
kitüntetés közé pedig egy – – 40 éves Szolgálati Díszérem ritka 
változata került.

Katonai Szolgálati kitüntetések a fenti leírás szerint
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Köszöntjük dr. Farkas László tiszteletbeli tagunkat__________________________

A nagy e – , tiszteletbeli elnökünk és Dombi Gyula 18 
éven át volt titkárunk tartalmas szellemi és jó anyagi útravalóval adták át a stafétabotot az 

1996-
önze
legjobban kellett.

Dr. Farkas László – aki a közelmúltban töltötte be 80. életévét – ügyvédként lebonyolította 
a korábbi üzletünk eladását és új klubunk helyiségének megvásárlását. Jól igazgatta az
ingatlanunk új megvásárlását és a klub kialakítása 
kezdetét vehette.

Ezúton is köszönjük az akkori gyors, bravúros és ingyenes jogi segítséget. Jubileumához

jelvényének képével is köszöntjük. A jelvény az egyik legnagyobb magyar jelvénygyártó, 

***
Köszöntjük dr. Börcsök Sándort a „80-asok klubjában”_____________________

Dr. Börcsök Sándor kezdetek és 1971. óta 
Egyesületének, tagsági száma 2387. Az elmúlt hónapban „lépett be a 80-asok klubjába”.

Különösen kedveli az utóbbi években színvonalas és dekoratív forgalmi sorokat, legutóbb 
a Kékszalag híres vitorlás versenyre kiadott forgalmi sornak örülhetett.

Jubileumához gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Vegyész s
numizmatikai emlékekkel köszöntjük. Képünkön a Magyar Kémikusok Egyesülete Szegeden, 
1949- , kissé nagyítva,
közöttük pedig a „VEGYIPAR FEJLESZTÉSÉÉRT” jelvény látható. A 
vándorg

* *
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Köszöntjük a „80-as klub” tagjait____________________________________________

„80-asok klubjának” – –
köszöntjük, jó egészséget és további szorgalmas

Janik Gáspár – – unokái utóbbi 
években a világ egy-egy más szegletében, Dániában, ill. Kolumbiában próbálnak szerencsét. 
Ezekb országokból kért is unokáitól fém- és papírpénzeket. Az inflációs magyar 
papírpénzek szeretete azért megmaradt számára, ha árverésen kínálat van,

a „házi taxi” segítségével, hiszen lánya nem tudja otthon marasztalni, a klub számára fontos. 
Képünkön egy 1992. évi dán 1 koronás és egy kolumbiai, 2015. évi 500 pesos, un. bicolor 

fémpénzt mutatunk be, a két pénz 20 ill.
válogatja vasárnaponként. Az unokák és Gazsi bátyánk a két ország forgalmi pénzeivel jól 

kollekciójuk színesítésében.

***

Kovács László és Kovács Mihály – nk korelnökei –
kedvelik a mai magyar emlékpénzeket. Mindketten nemrég vették át a legfrissebbeket, a Szent 
Piroska és Benczúr Gyula emlékpénzek BU vereteit és várják a továbbiak megjelenését.

Kovács Laci bácsi fiatalabb korában kárpitos szakmában dolgozott, így bemutatjuk annak 
a KTSZ-nek a 10 éves jubileumi jelvényét, ahol majdnem 20 évig dolgozott. Ez a jelvény 22 

Laci bácsi „neveli” az utánpótlást, unokája
is dik a numizmatika, a magyar emlékpénzek iránt.

Kovács Miska bátyánk termékek értékesítésével, raktározásával 
foglalkozott aktív korában. Dolgozott egy zöldséget, gyümölcs , majd egy 
nagy takarmányraktár -ben kérte a 

n a 45. évfordulój
jelvény képével köszöntjük. -es. 

***
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Sárszegi György a z „egzotikus országok” 
pénzeinek speciálistája. Pénzekkel sok távoli országba „látogatott” már el. Mindig gazdag, 
jó sereanyagot hoz a klubba. Legutóbb számtalan szép forgalmi 
és emlékpénzei voltak Új-Zélandból, de Kína, Lesotho, Tonga, Vanuatu érdekes és közöttük 
ritka aprópénzei is az asztalon v képünkön egy Tongai 

,
készült 10 Seniti. Az óceániai Polinéziában, a Tonga-
szigetcsoportot foglal magában

át a Benczúr Gyula 2.000,- Ft-os BU veretét.
***

Vágvölgyi Mihály ben lakik feleségével, korábban a 
, így 2005-ben csatlakozott a mi 

közösségünkhöz. Az utóbbi években gyakran rendezett kiállítást, n fiatalok, kisdiákok 
mind 

jobban fejlessze és azt szeretett városának adományozza. 

Lelkes túrázó is, állandó részt az Alföld Turista Egyesület által -
Liget - Laposi kertek - - - - Boldishát - Tücsökhalom 
– -es gyalogtúrának. A képeken

város -es 
kerekített sarkú, körbefutó piros-fehér-zöld szegéllyel.

***

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.   Telefon 62-420-
*

között!
Nyomtatás:




