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Közös eseményeink sorát a Bá-
nyász–Kohász–Erdész találkozó nyitotta
meg Sopronban. A több helyszínen tar-
tott rendezvény egyik eseménye az „Él-
jenek a lövészek” címmel nyitott kiállí-
tás volt, a soproni Központi Bányászati
Múzeumban. A kiállítás anyagát a
Selmecbányai Polgári Lövészegyletnek
a Szlovák Bányászati Múzeum gyûjte-
ményében található festett lôtábláiból
válogatták. Az 1654-ben alakult Lövész-
egylet gazdag múltját tanúsító 211
lôtábla az egylet 1965-ös megszûnése
után került a Szlovák Bányászati Múze-
umba. A 38 festett alakos és szöveges
lôtáblát bemutató soproni kiállítást dr.
Jozef Labuda, a szlovák Bányászati Mú-
zeum és Bircher Erzsébet, a Központi
Bányászati Múzeum igazgatójának kö-
szöntôje után dr. Peter Maraky, a Szlo-
vák Köztársaság Kulturális Minisztériu-
mának fôosztályvezetôje nyitotta meg,
hangsúlyozva a két ország közötti kultu-

rális kapcsolat erôsítésének fontosságát.
A rendezvény fô színhelyén, az egy-

kori líceumi sportpályán felállított köz-
ponti sátorban a Juventus koncert-fú-
vószenekar mûsora után a Bányász–Ko-
hász–Erdész találkozó ünnepélyes
megnyitóját kürtösök jelezték. A ma-
gyar Himnusz után dr. Gimesi Szabolcs,
Sopron megyei jogú város polgármeste-
re nyitotta meg a találkozót. A bányász-,
kohász- és erdész himnuszokat követô-
en dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke,
Káldy József, az OEE elnöke, dr.
Koloszár József, a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem rektora és dr. Jozef
Karabelly, a Selmecbányai és Hodrus-
bányai Bányászati Egyesület elnöke kö-
szöntötte a résztvevôket. Dr. Kobold
Tamás, Miskolc megyei jogú város pol-
gármestere üdvözletét azzal fejezte be,
hogy Miskolc vállalja a 2003. évi talál-
kozó megrendezését.

A találkozó résztvevôi az egykori kö-

zös alma-mater területén tett közös séta
keretében a Botanikus kertben emlék-
fát ültettek és megkoszorúzták
Mikovinyi Sáuel emléktábláját.

Az érdeklôdôk a következô szakmai
elôadásokat hallhatták:

Nyersanyag- és energiaforrások –
XXI. századi remények és aggodalmak
(dr. Bessenyei Lajos egyetemi tanár, a
Miskolci Egyetem rektora)

Gazdálkodás a Föld méhének kin-
cseivel (dr. Malárics Viktor, a Magyar
Bányászati Hivatal elnöke)

A Világ, Európa és Magyarország er-
deinek többcélú tartamos hasznosítása
és a társadalmi jólét (dr. hc. dr. Solymos
Rezsô akadémikus)

Az acélipar és a fenntartó fejlôdés
(dr. Tardy Pál, a Magyar Vas- és Acél-
ipari Egyesülés mûszaki igazgatója)

Rönktolás 
Miskolcra

Augusztus 12-én indult el az 1972-ben
felújított selmeci diákhagyományok fo-
lyamatosságát demonstráló menet Mis-
kolc felé egy szépen faragott tölgyrönk-
kel, mely emléket állít múltnak, jelen-
nek, jövônek. (Készítette: Szilágyi Jenô)

A rönktolást az 1989-es csilletolás
elôzte meg, mely értelmszerûen Mis-
kolcról indult Sopronba. A majd 500 ki-
lométeres út résztvevôi mérnöki pon-
tossággal tervezték meg az utat.

Az út során erdészek sora szalaggal
emlékezett meg a vállalkozás erkölcsi ér-
tékérôl. Budapesten az FVM épülete elôtt

FVM Erdészeti Hivatal – Barátossy
Gábor elnök

ÁPV RT – Gémesi József ügyvezetô
ig. helyettes

ÁESZ Központ – Csóka Péter fôigaz-
gató

MEGOSZ – Telegdy Pál elnök
Kincstári Vagyoni Igazgatóság – Sza-

mosi Ferenc erdômérnök

Selmec – Sopron – Miskolc

Fotó: Ormos Balázs

Fotó: Ormos Balázs

Fotó: Zétényi Zoltán
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EFDSZ – Herczeg Miklós fôtitkár
ÁESZ Bp. Ig. – Klemencsics András

igazgató
Pilisi Parkerdô Rt. – Zambó Péter

vez. ig. nevében Turi Zoltán Erd. Info.
Kp. vezetô

ERTI – dr. Führer Ernô fôig. nevé-
ben Berényi Gyula titk. vez.

köszöntötték a résztvevôket és kí-
vántak szerencsés utat.

A rönktolás legállóképesebb résztve-
vôi, akiknek lábai több mint 400 km-re
voltak hitelesítve:

Ihárosi Péter HÖK elnök, fôszerve-
zô, Vitális Anikó, Csofcsics László.

A váltótársak pedig: Bencze László,
Czanka Gábor, Csillag Vince, Gergál
Sándor, Halmos Zoltán, Janik Gergely,
Megyery Ákos, Molnár György, Nagy
Igor, Peresztegi-Nagy István, Piller Jó-
zsef, Román József, Sipos Péter, Somay
Gergely, Szabó Csilla, Szojka Pál, Ulrich
Éva, Verók Tamás, Zakariás Éva.

Miskolcon is hatalmas ováció fogad-
ta a nem mindennapi teljesítményt. Az
ünnepélyes avatáson, melyre már az
emlékoszlop végleges helyén került sor
köszöntô beszédet mondott dr. Kobold
Tamás, Miskolc város polgármestere,
Bessenyei Lajos egyetemi rektor és dr.
Böhm József, a bányászati kar dékánja.
Szép volt fiúk, lányok!!

Találkozó
Selmecen
1762. A selmecbányai Bányatisztképzô
Intézet akadémiai rangra való emelésé-
rôl szóló rendelet megszületésének
éve, azt követôen állították fel az elsô
tanszéket. Innen számíthatjuk a hazai
mûszaki felsôoktatás kezdetét.

Az évfordulóra együtt emlékeztek a
jogutód soproni és miskolci egyetemek,
valamint az Akadémia szellemi öröksé-
gét vállaló további szlovákiai, csehor-
szági és osztrák egyetemek az alma ma-
ter alapításának székhelyén –
Selmecbányán (Banska Stiavnica) – ez
év szeptember 12–14-én.

A kétnapos rendezvény protokoláris
eseményeit a záró nap estéjén felvonu-

lás követte, melybôl a miskolci és sop-
roni hallgatók és diákok is kivették a ré-
szüket. Felemelô érzés volt a nézôsereg
tapsoló sorfala között vonulni, az esti
szürkületben visszaszaladni gondolat-
ban majd 250 esztendôt. De a gyöke-
rekre... a gyökerekre... a gyökerekre vi-
gyázni kell, mert olykor már csak az
marad, meg a hit.

Pápai Gábor
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