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Szakmaszeretet, barátság, hazaszeretet. Ebben a há-
rom szóban foglalható össze az az összetartó erõ, amely
a hajdani Selmecbányai Akadémiáról származó szak-
máink: a bányászat, a kohászat és az erdészet jellemzõ-
je évszázadok óta. Ezen három fogalom jegyében hívta
Egerbe 2006 májusában az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület és az Országos Erdészeti
Egyesület Telkibánya, Tapolca, Tatabánya, Sopron és
Miskolc után a három testvérszakma képviselõit, bará-
tait, mindazokat, akik közvetlenül vagy közvetve része-
sei történelmi szakmáink életének határainkon innen és
túl.

A 2006. május 26-28-án megrendezett találkozó
helyszínének kiválasztása szerencsés volt. Annak ellené-
re, hogy jelenleg Egerben és környezetében szakmáink
nem töltenek be meghatározó szerepet, mégis ez a tör-
ténelmimúltú barokk kisváros nemcsak fogadta, hanem
befogadta rendezvényünket. A találkozó mintegy ezer-
fõnyi résztvevõje, rendezõje, fellépõ szereplõje egyaránt
otthon érezhette magát.

A rendezvény nemcsak a szakmáink találkozásának
ünnepét jelentette, hanem mindezt tudományos kon-
ferencia is erõsítette, melyre május 26-án, péntek dél-
után az Eger-Park Hotelben került sor �Természeti erõ-
forrásaink� címmel.

A nagy érdeklõdés mellett, több egyetemi hallgató
részvételével és dr. Gagyi Pálffy András elnökletével
megtartott konferencia bevezetõ elõadásaként Tietze

Nándor Pál, Eger Polgármesteri Hivatalának vezetõ fõ-
tanácsosa tartott vetített képes elõadást az �öt lábon álló
turisztikai fellegvár�-ként jellemzett város nevezetessé-
geirõl és fejlesztési elképzeléseirõl. A hazai fa energeti-
kai célú hasznosításának kérdését a tényszámok ismer-
tetésével a hallgatóság számára egészen új megvilágítás-
ba helyezte Jung László okl. erdõmérnök, az Egererdõ
Zrt. vezérigazgató helyettese, aki dr. Marosvölgyi Béla
egyetemi tanárral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Energetikai Tanszékének vezetõjével közösen készített
tanulmányát ismertette. Megtudtuk, hogy az erõmûvek
udvarán általunk értékes rönkfának látott faanyag az er-
dészek szakmai minõsítése szerint csak folyamatosan
keletkezõ, más célra felhasználhatatlan felvágatlan tûzi-
fa.

Derekas Barnabás okl. bányamérnök, a Mátrai Erõ-
mû Rt. bányászati igazgatója a hazai természeti erõfor-
rások egyik legjelentõsebbike, a hazai energia koncep-
ciók megkerülhetetlen alkotóeleme, a lignit gazdaságos
és korszerû felhasználását és a környezetvédelmi köve-
telményeket is kielégítõ fejlesztési lehetõségeket mutat-
ta be. A hazai lignit a hazai villamos energia igényeknek
egyharmadát, de akár felét is képes lenne gazdaságosan
és fõleg biztonságosan kielégíteni. Bemutatta azokat a
német fejlesztéseket is, amelyek mellett az erõmûvek
szén-dioxid kibocsátása megszüntethetõ.

Végül az ózdi vaskohászat technológiai megújulásá-
nak folyamatát és lehetõségeit Kirchknopf András okl.
kohómérnök, az Ózdi Acélmû Kft. igazgatóhelyettese
ismertette.

A tudományos konferenciával egyidõben a város fõ-
terén, a Dobó István téren aMiskolci Bányász Zenekar
adott hangulatos térzenét, mellyel felhívta a város fi-
gyelmét a Bányász-Kohász-Erdész Találkozóra. Ugyan-
akkor a találkozó központi helyszíne, a Dr. Kemény Fe-
renc Sportcsarnok fõbejárata elõtt ásványokat és bányá-
szati relikviákat árusító sátrak és a híres egri borokat kí-
náló borpavilon fogadta az érkezõket, akik a találkozás-
nak örülve azonnal tesztelték Eger híres termékeit. A
találkozó résztvevõi Eger város címerével díszített, erre
az alkalomra készített emlékkorsót vehettek át. Az Ér-
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sekkertben felállított színpadon a Szolnoki Olajbányász
Zenekar, az Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüttes, a
Lajtha László Néptáncegyüttes, a Gajdos Népi Zenekar,
végül a Miskolci Bányász Zenekar fellépése készítette
elõ a hangulatot az esti megnyitóhoz.

A találkozó ünnepélyes megnyitására este az
OMBKE és azOEE jelképeivel feldíszített és hétszáz fõ
elhelyezésére berendezett Sportcsarnokban került sor.
Az emelkedett ünnepi hangulatban a bányász, kohász,
erdész egyenruhás kollégák felállva tapsoltak, amikor
az erdészek vadászkürtjének hangjára a résztvevõ szer-
vezetek zászlóival az egyetemisták méltóságteljesen be-
vonultak.

Nagy Lajos okl. bányamérnök, az OMYA Hungária
Kft. ügyvezetõ igazgatója, a találkozó fõszervezõje kö-
szöntötte a résztvevõket és felkérte a szervezõ egyesüle-
tek és a város vezetõit, a szervezõ bizottság tagjait és a
meghívott külföldi vendégek képviselõit, hogy a szín-
padról köszöntsék a megjelenteket. Nemzeti Himnu-
szunk eléneklése után a találkozót dr. Tolnay Lajos, az
OMBKE elnöke nyitotta meg, majd Cserép János, az
OEE elnöke és dr. Törõcsik Miklós alpolgármester üd-
vözölte a megjelenteket. A beszédek között felhangzot-
tak a Bányász-, az Erdész- és a Kohászhimnuszok, majd
a megnyitó ceremónia az Erdélyi Magyar Mûszaki
Tudományos Társaság megjelent tagjai tiszteletére
elénekelt Székely Himnusz-szal zárult.

Az esti ünnepi mûsorban fellépettNádasdy Erika, az
egri Gárdonyi Géza Színház színmûvésze, majd Gonda
László tánczenekara szolgáltatta a talpalávalót. A
zenekari szünetekben és a sportcsarnok bejárata elõtti
téren a közismert bányász, kohász, erdész nóták zeng-
tek egészen hajnalig.

Másnap délelõtt, szombaton a Gárdonyi Géza Szín-
ház elõtt a Miskolci Bányász Zenekar köszöntötte az
OMBKE 95. Küldöttgyûlésére érkezõket. A küldött-
gyûlésre nem hivatalos résztvevõk számára az erdész
kollégák szerveztek jó hangulatú kirándulást; autóbusz-
szal és erdei kisvasúttal meglátogatták a Stimetz erdész-
házat, ahol Pallagi László, az Egererdõ Zrt. vezérigaz-
gatója fogadta az odalátogatókat. Voltak, akik a kirán-
dulás helyettTietze Nándor Pál vezetésével az egri várral
és a városmás nevezetességeivel ismerkedtek, de a nap-
sütéses idõben a Szépasszonyvölgyben is megfordultak
egyenruhás tagtársaink.

A találkozó központi eseménye a délután megtar-
tott díszfelvonulás volt, amikor a bányászok, kohászok
és erdészek rendezett sorokban, zászlóikkal a sportcsar-
noktól a Dobó István térre vonultak a Tárkányi Fúvós
Zenekar és Mazsorettek, a Miskolci Bányász Zenekar,
a Szolnoki Olajbányász Zenekar, a Mátraaljai Bányász
Zenekar és az Oroszlányi Bányász Zenekar és Mazso-
rettek kíséretében. Az út mentén a város polgárai inte-
getve köszöntötték szakmáink képviselõit, akiket a Do-
bó István szobra elõtt felállított színpadon egyesülete-
ink és a város vezetõi, valamint Selmecbánya polgár-
mestere fogadtak.

Megható volt, amint a teret megtöltõ egyenruhás
felvonulók szájából felhangzott Nemzeti Himnuszunk.

Nagy Lajos fõszervezõ bevezetõ szavai után a bányá-
szok és kohászok nevében dr. Tolnay Lajos, az erdészek
nevében pedig Pallagi László köszöntötte Eger város
polgárait, majd dr. Nagy Imre országgyûlési képviselõ,
Eger Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a
város nevében a három szakma képviselõit. Az állam-
igazgatás nevében dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati
Hivatal elnöke szólt. Ezt követõen a színpad elõtt felso-
rakozott zászlókra felkötötték a találkozó emlékét meg-
örökítõ szalagokat.

Felemelõ érzés volt, amikor a zsúfolásigmegtelt Do-
bó téren az épületek falai többszörösen felhangosítot-
ták a dr. Pataki Attila cantus praeses intonálásával fel-
csendülõ szakmai himnuszainkat és a Székely Him-
nuszt, melyeket a város polgárai együtt énekeltek a ta-
lálkozó résztvevõivel.

A zenekarok kíséretében a polgármesterrel az élen
a Sportcsarnokhoz vonulókat az érsekkerti színpadon a
miskolci, soproni és a dunaújvárosi diákok valéta elnö-
kei fogadták, akik hitet tettek a selmeci hagyományok
megõrzésére és ápolására. Az ünnepség �hivatalos ré-
sze� a �Gaudeamusz igitur� és a �Ballag már a vén di-
ák� eléneklésével zárult.

Az ünnepi alkalmat megragadva Schmotzer András,
azOEE alelnöke itt hirdette ki az elõzõ napokbanMát-
rafüreden megrendezett Országos Erdésztechnikus
Verseny eredményét, és adta át a gyõzteseinek járó elis-
meréseket.

Az esti bálig a sportcsarnok elõtt a Szolnoki Olajbá-
nyász Zenekar, a sportcsarnokban pedig az Oroszlányi
Bányász Zenekar adott színvonalas koncertet, miköz-
ben mind a borsátor, mind a sörcsapolók teljes kapaci-
tással mûködtek.

Az este nyolc órakor kezdõdõ Bányász-Kohász-Er-
dész Bál fõ eseménye az egri származású Kovács Kati
táncdalénekes elsöprõ sikerû fellépése volt, akit Koncz
Tibor billentyûs és zeneszerzõ (mellékesen bányamér-
nök) kísért. Szinte pillanatok alatt megtelt a táncolásra
szabadon hagyott tér. Külön emelte a hangulatot, amikor
Kovács Kati észrevette és maga mellé a színpadra szólítot-
ta az Oroszlányi Bányász Zenekar jó ritmusérzékkel tán-
coló, bányász egyenruhába öltözött lány tagjait. A jó
hangulatot jellemezte, hogy a fellépõ énekesnõ megfeled-
kezve az elõre ígért �mûsoridõrõl�, közel egy órán át szóra-
koztatta a bálozókat.A tánc szünetében a Fémkohászati
Szakosztály vezetõségének összeszokott együttese adott
elõ tiroli táncparódiát profi módon. Az éjjel egy óráig
tartó bál további részében a királyhelmeci OMIKRON
tánczenekar játszott.

A találkozó sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a
szervezõket az égiek is segítették, és a rendezvény fõ
eseményeit elkerülték az idõjárási viszontagságok.
Vasárnap reggelre ugyanis nagy zivatar és tartós esõ
ébresztette a résztvevõket, akik az Egri Bazilikában
megemlékezõmisén vettek részt. A esõ meghiúsította a
misét követõen tervezett városnézést. A kitartóbbak
azonbanmegtekinthették a régi érseki pincében kialakí-
tott �Város a város alatt� címmel hirdetett kiállítást.


