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„Közös ünneplésre hívtuk a három
szakma mûvelôit. Három gondtalan
napra, amikor kissé megpihenhetünk
a mindennapok forgatagában, talál-
kozhatunk rég nem látott cimborák-
kal, felhörpinthetünk egy-egy pohár
sört vagy bort, konferencián tájéko-
zódhatunk szakmáink helyzetérôl
vagy éppen a fúvósok mûsorát élvez-
hetjük.

Nem volt még ilyen nagy közös ün-
nepünk. Mi tart vajon bennünket össze?
Miért keressük egymás társaságát? Úgy
vélem, a selmeci szellemiség az eredeti
kohézió, melybe beletartozik a haza-
szeretet, a szakma iránti elkötelezett-
ség, a barátság, a közösség tisztelete
csakúgy, mint múltunk, hagyományunk
megbecsülése. Igaz, hogy ôsi Alma Ma-
terünkbe már csak vendégként mehe-
tünk, igaz, hogy ifjabb Alma Matereink
már universitasokká hatalmasodtak, de
a selmeci szellemiség megmaradt és át-
öröklôdött. És jól van ez így.” – írja be-
köszöntôjében Fazekas János mint há-
zigazda, a Bakonyi Bauxitbánya ügyve-
zetô vezérigazgatója.

Ebben az elembertelenedett világ-
ban minden jóakaratú és jóérzésû em-
berre igencsak ráfér a különféle baráti
találkozó. Nos a szervezôket is az a
szándék és cél vezette, hogy a három
ôsi szakma, mely a közös Alma Matertôl
egészen egyedülállóan kötôdik mosta-
náig, felfrissítse az alkalmi találkozáso-
kat, kissé intézményesebbé tegye. Ha-
talmas szervezômunka elôzte meg a
rendezvényt. Az utolsó fél évben ha-
vonta összeülô szervezôbizottság min-
den lehetôséget kihasznált, hogy a ren-
dezvény sikeres legyen.

A háromnapos rendezvényen láthat-
tunk színvonalas kultúrmûsort, volt
borfelismerési (szépivó) bajnokság, fú-
vószenekarok felvonulása, a világhírû
Benkó Dixieland Band szuperkoncert-
je, ökomenikus igehirdetés, Szent Bor-
bála-szoboravatás. Aki komoly szakmai
A bányászati, a kohászati és az erdésze-
ti tudományok jelene és jövôje az ezer-
éves Magyarországon konferencián hal-
gathatta az elôadásokat:

A mûszaki értelmiséggel szemben
támasztott igények változása, elôadó: Dr.
Kopátsy Sándor közgazdász, c. egy. tanár

A magyar erdészettudomány helye

és szerepe az erdészet fejlesztésében,
elôadó: Dr. Solymos Rezsô akadémikus

A magyar vaskohászat jelenlegi helyze-
te és távlatai, elôadó: Dr. Horváth István,
a Magyar Acélipari Egyesülés elnöke.

Erdôgazdálkodásunk jelenérôl és jö-
vôjérôl, elôadó: Barátossy Gábor, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti Hivatalának elnöke

A hazai fémkohászat helyzete, elô-
adó: Dr. Tolnay Lajos, a Magyar Alumí-
nium Rt. elnöke,

Szilárdásvány-bányászatunk állapota
és esélyei, elôadó: Dr. Malárics Viktor,
a Magyar Bányászati Hivatal elnöke

A hazai fluidumbányászat kilátásai a
következô évszázadban, elôadó: Dr.
Szabó György, az OMBKE alelnöke.

Összességében jó kis rendezvény
volt. Nem bánták meg azok az erdé-
szek, akik eljöttek. (Mert be kell vallani,
hogy viszonylag szerényen képviseltet-
tük magunkat, s nem vigasztalhat az

sem, hogy az éjszakába nyúló kantusz
versenyt Schmotzer András nyerte.)

Csak reménykedhetünk, hogy jövôre
Tatabányán többen leszünk erdészek. 

Mert kellenek ezek a találkozók. A
pénzért vívott s magunk diktálta ver-
senyben álljunk meg egy szóra, egy pil-
lanatra... mert mégiscsak Selmecbánya
a közös ôsi szellemiségünk... legalább
egymást ne bántsuk...

Mi Selmec üzenete? Mi az, amit hir-
det nekünk, az utódoknak és a jövô
nemzedékének is?

A szakma szeretetét, az együvé tarto-
zást és az emberi méltóságot.

Alázat és tisztelet a szakmáink iránt.
Alázat és tisztelet egymás iránt.
Ezt üzenik azok, akik mindnyájan

jártak, jártunk egyszer az akadémián...
(A beszámolóhoz a „Kohászat” c.

szaklapban megjelent néhány gondola-
tot használtam fel.)

Pápai Gábor

Bányász-kohász-erdész találkozó,
Tapolca


