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Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület (OMBKE) az Országos Erdészeti Egyesü-
lettel (OEE), a Miskolci Egyetemmel (ME) és Miskolc
Megyei Jogú Várossal � a 93. Küldöttgyûlésével pár-
huzamosan � ismét megszervezte a Bányász-Kohász-
Erdész Találkozót és az Energia és Környezet tudomá-
nyos konferenciát.

A Találkozó
fõvédnöke:
Káli Sándor Miskolc polgármestere,
védnökei:
dr. Tolnay Lajos az OMBKE elnöke,
Cserép János az OEE elnöke,
dr. Besenyei Lajos a Miskolci
Egyetem rektora,
dr. Esztó Péter a Magyar Bányászati
Hivatal elnöke,
fõszervezõje:
Törõ György OMBKE, Borsod
szervezõi:
dr. Gagyi Pálffy András OMBKE,
Bak Julianna OEE,
Stehlik Ágnes Miskolc,
dr. Dúl Jenõ OMBKE, Egyetem
Morvai Tibor OMBKE, Egyetem
dr. Böhm József ME,
dr. Ormos Tamás ME
és munkatársaik voltak.

A következõkben Morvai Tibor okl. bányagépész-
mérnök, az Egyetemi Osztály titkára, saját titulusa sze-
rint �botcsinálta krónikás� beszámolóját közöljük a
Találkozóról:

Kedves Tagtársak!
Beszámolóm nem egy hivatalos beszámoló, nem is

felel meg semmilyen protokoll elvárásnak, ne is kérje
számon rajtam senki nevek közlését, sorrendjét stb.
Egyszerûen péntek délután, erõt érezve a dologhoz,
leültem leírni az emlékezetemben megmaradt esemé-
nyeket, helyenként szerényen kiegészítve szubjektív
gondolataimmal. Célom az volt, hogy az is tudja, mi

történt ezen a hétvégén, aki nem vehetett részt rajta.
Tehát kérem, ennek figyelembevételével olvassák el.
Tekintsük magánlevélnek melynek Ön, kedves olvasó
a címzettje.

Ma két hete, hogy elkezdõdött az OMBKE egyik
nagyrendezvénye Miskolcon. Azért
eme �maszatos� fogalmazás, mert
sok eseményre került sor. Az ese-
mények a Vaskohászati Szakosztály
és Miskolci Egyetem közös megem-
lékezésével kezdõdtek, melynek so-
rán dr. Simon Sándor professzorra,
egyetemünk volt rektorára, a Vasko-
hászattani Tanszék volt vezetõjére
emlékeztünk.

Ezután a Bányászati és a Vasko-
hászati Szakosztályok tisztújító
küldöttgyûléseivel folytatódtak a
hétvégi események. Ebéd után
�Energia és Környezet� címmel egy
tudományos konferencia kezdõdött a
III-as elõadóban. Népes hallgatóság
mellett rangos elõadók tartottak
színvonalas elõadásokat.

Az V. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
Miskolc, 2004. május 14-16.

A Találkozó megnyitása

Emlékfaültetés
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Este 7-kor már a rendezvénysátor-
ban nyitották meg ünnepélyesen, a
város, az Egyetem és az OMBKE
vezetõi az V. Bányász-Kohász-Erdész
Találkozót. Sokan nem tudják, ezért
csak zárójelben jegyzem meg, hogy
az elsõ ilyen találkozó Telkibányán
volt 1996-ban. Ezt követte a tapolcai,
a tatabányai és két évvel ezelõtt a sop-
roni találkozó. Az ünnepélyes meg-
nyitást követõen kezdetét vette a fel-
hõtlen szórakozás, a hideg sörök el-
nyeletéséhez házias jellegû sültkolbá-
szok, csirkemáj és egyéb finomságok
szolgáltak. Kezdetben ódzkodtunk a
gyanús külsejû Toi-Toi WC-k igény-
bevételétõl, de aztán gyõzött az elfo-
gyasztott sör egyre nagyobb mennyi-
sége és elõbb-utóbb mindnyájan ne-
kitámaszkodtunk a fülke hátsó falá-
nak, kicsit megpihenve is miközben
megkönnyebbültünk.

A hangulat emelkedett, és errõl egy
kiváló zenekar gondoskodott. Irigyen
néztem amint velem azonos korú
ismerõseim felszabadultan forgatták,
sergették párjukat, miközben még
énekeltek is hozzá. Ezután már ezek
szerint, ha nem akarok táncolni, már a
koromra sem hivatkozhatok, maxi-
mum csak a súlyomra. � Mert táncol-
ni változatlanul nem szeretnék. �
(Mondjuk, túl sok kérõm sem akadt.)
Jó volt látni a táncot élvezõ párok
vidámságát, a sört kortyolgató, be-
szélgetésbe belefeledkezett, egymást
régen nem látott cimborákat. Kicsit
hideg volt ugyan, de ez igazán nem
vette el senki kedvét a sátorban való
tartózkodástól.

Másnap, szombaton újra a munká-
val kezdtük a napot.

Korán reggel faültetéssel indult a
program az Egyetemvárosban, majd
megkoszorúztuk a könyvtár melletti
emlékmûvet, amit társaink emlékére
állítottak elõdeink. A faültetésnél dr.
Mészáros Károly erdész dékán, míg
az emlékmûnél dr. Dúl Jenõ az Egye-
temi Osztály elnöke mondott be-
szédet.

Az Egyetemi Osztály gondoskodott
a mostani helyreállításról, bízunk
benne, hogy vandál kezek nem szedik
ki újra a betûket helyükrõl. Persze a
bizalom � tudjuk � kevés, ezért igye-

Emlékhely koszorúzás

Díszfelvonulás a belvárosban
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keztünk olyan módszerrel rögzíteni a betûket, hogy
nehéz is legyen ki-
szedni.

A fát a találkozó
emlékére ültette el
dr. Besenyei Lajos,
egyetemünk rekto-
ra, dr. Mészáros Ká-
roly a Nyugat Ma-
gyarországi Egye-
tem (Sopron) Erdõ-
mérnöki Karának
dékánja és Petrusz
Béla az OMBKE
alelnöke.

A lyukói bányász
zenekar színvona-
las, szép játéka já-
rult hozzá az ünnepi
események meghittségéhez. E helyrõl is köszönjük
szépen.

10-kor kezdõdött az aulában az OMBKE
Tisztújító Küldöttgyûlése. Az egyetem aulája
méltó helyszínnek bizonyult az ünnepi
eseményhez, amit az egyesületi és kari zászlók
még ünnepélyesebbé tettek. Gratulálok az
újraválasztott tisztségviselõknek!

Ezalatt a sátorban zajlott az élet, ami talán
egy picit túlzás, de azért voltak ott is. A szín-
padon együttesek, zenekarok váltották egymást,
és akik a Találkozó résztvevõi közül nem voltak
érintettek a Küldöttgyûlésben, itt sörözgethet-
tek, beszélgethettek, készülhettek lelkileg a dél-
utáni felvonulásra, ami 4 órakor indult a
Városház térrõl. De elõtte még itt a Népkertben
is volt faültetés, dr. Bõhm József a Mûszaki

Földtudományi
Kar dékánja ülte-
tett fát a talál-
kozó emlékére.

A díszfelvo-
nulás, mint írtam
4-kor indult. Az
Egyetemi Osz-
tály volt a leg-
utolsó a sorban,
mint házigazda,
de a két kar zász-
lói elõl segítették
a még impulzí-
vabb hatás gya-
korlását Miskolc
város nem túl
nagy számban

megjelent polgáraira. Én ugyan tettem szolid pró-
bálkozásokat, hogy visszaszerezzem õket, de nem
sikerült már nagyon messze elõl voltak. Így jobb híján

Zászlószalagok felkötése

Szûcs Erika alpolgármester köszönti a felvonulókat

Díszfelvonulás a belvárosban



barátságosan integettem az elvonulóknak, kissé fel-
idézve a régi május elsejék felejthetetlen fílingjét.
Mikor feltûnt az Egyetemi Osztály nem túl népes
csapata, újra beálltam a helyemre. És ha már itt tar-
tunk, megjegyezném, hogy sajnos kevesen voltunk
mi egyetemiek. Hallgatók is, oktatók is.

Egyébként 44 hallgatónk vett részt a ren-
dezvényen rendezõként, voltak dunaújvárosiak is
10-en és erdészek 4-en, szintén rendezõként. Õk
természetesen ott voltak a menetben. Kevesen
voltak oktatók és dolgozók az egész találkozón.
Tudom, 6000 forint nem kis pénz, és tárgyiasult
formában csak egy emlékkorsót és egy kitûzõt
(jelvényt) tudtunk adni érte, de talán sokan nem
tudják, hogy ezért 3 napon keresztül lehetõség volt
kultúrmûsort nézni (hallgatni), táncolni és nem
utolsósorban, meginni egy-egy sört, virsli mellett jókat
beszélgetni is.

A Sportcsarnoknál Eger polgármestere bejelentette,
hogy két év múlva Eger városa (a papok � és az
erdészek városa) szeretettel lát bennünket. Mit mond-
jak? Köszönjük szépen, ott leszünk. Itt a Dékán Urak
szalagokat kötöttek a zászlóinkra és bevetettük
magunkat a sörsátorba.

A miskolci fõutca porát maradéktalanul mosta le ki-
száradt torkunkról a jóféle árpalé. Innentõl kezdve az
események az elõzõ naphoz hasonlóan játszódtak le.
Csak emlékeztetõül: sör, kolbász, beszélgetés, tá-
maszkodás, tánc. Mivel � már tanulva az elõzõ napból
� mindenféle meleg dolgokat hoztunk magunkkal, a
hideg sem zavarta a kellemes együttlétet. Talán csak a
zene volt kevésbé mulattatós az elõzõ napihoz képest.

Idén elõször rendeztük meg a valétaelnökök ta-
lálkozóját. Elég sokan voltak, de � mint mondani
szokták mostanában � nem elegen. A következõ alka-
lomig van két évünk, mi szervezõk majd belehúzunk
egy kicsit.

Vasárnap reggel 10-kor ökumenikus Istentisztelettel
kezdõdtek a sátoros programok, amit nem túl népes

hallgatóság elõtt celebrálták a lelkész urak. Ezután �
ha jól emlékszem � bájos harmadikos gimnazisták
énekeltek gyönyörûen, (talán Sentimental Singers volt
a nevük) de mivel nem csak az énekük volt gyönyörû,
a korán kelõ dunaújvárosi ifjak is kellõen felvillanyo-
zódtak.

� Mit mondjak, megértem õket. � Én egy anyukával
barátkozgattam közben, akirõl kiderült, hogy a néhány
éve autóbalesetben elhunyt Mándoky Tibor bá-
nyamérnök társunk özvegye, akinek Edina nevû
leánykája jobbról a második volt.

Egyetértettem vele: �De örülne az édesapja ha
látná!� ... És ezután jött � mûsoron kívül � a nap
meglepetése Schmidt Vera, a Megasztár, sajnos, a
középmezõnyben kiesett, kiváló hangú, igen tehet-
séges énekesnõje, aki énekelt nékünk, mindnyájunk
örömére. Én egy bizonyos zsûritag hölgy miatt bojkot-
táltam a Megasztárt, de a Vera tényleg egy nagyon
tehetséges fiatal lány. Egyébként rokoni kapcsolatok
révén volt alkalmunk találkozni vele. (Nem az én
rokonom, de szívesen elvállalnám.)

És eljött a 3 napos rendezvény vége is. Május 16-án
a valétaelnökök búcsúbeszédével véget ért az V. Bá-
nyász-Kohász-Erdész Találkozó.

Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki
dr. Besenyei Lajos rektor úrnak a támogatásáért,
amivel segítette rendezvényünket, de nem utol-
só sorban azért is, mert Szûcs Erika alpolgár-
mester asszonnyal együtt derekasan végig
velünk voltak a Küldöttgyûlésen és a Találkozó
jelentõs részén is.

Jó volt érezni, hogy az Egyetem és a Város
magáénak érzi az egyesületeinket, és ezt bizo-
nyította is a rektor úr és az alpolgármester asz-
szony kitartása a kissé hosszúra nyúlt Küldött-
gyûlésünkön. Elismerésem a hallgatóinknak is,
akik becsületesen eleget tettek vállalásuknak,
derekasan végezték feladataikat.

Köszönöm nekik is. És a rendezõk, szervezõk
is sokat dolgoztak, köszönet nekik is. � Jó
szerencsét!
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� Zajlik az élet� a sátorban

A valétaelnökök bezárják a találkozót


