
Az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület (OMBKE) az idén
Pécsett, Európa kulturális fõvárosában
rendezte a szokásos, kétévente meg-
rendezésre kerülõ Bányász- Kohász-
Erdész Találkozót és az éves Küldött-
gyûlését, melynek feladata az éves te-
vékenység értékelése, a közhasznúsá-
gi jelentés elfogadása. Az igazi nagy at-
trakció a 13. Európai Bányász- Kohász
Találkozó volt, amelyre a szervezõk in-
vitálására 12 ország bányászai, ko-
hászai fogadták el a meghívást!

A találkozó egész sor rendezvény
megszervezésére adott lehetõséget. A
találkozó keretében megrendezett er-
dészversenyen kívül számtalan – szigo-
rúan szakmai és közérdeklõdésre szá-
mot tartható – konferencia és elõadás,
kiállítás és bemutató, múzeummegnyitó
és emlékmûavatás, hangverseny és bor-

kóstoló, kirándulás (erdõ- és bányané-
zés) és városnézés, baráti találkozó és
díszfelvonulás stb. – eseményt szervez-
tek a szervezõk. A találkozó így való-
ban szakmai, de nagyszabású, emléke-
zetes és élménydús rendezvénnyé ala-
kult. Az egyik legemlékezetesebb ese-
ménye a találkozónak a pénteki „bá-
nyászest” volt, ahol különbözõ fontos
emberek beszéde után az itt vendéges-
kedõ bányász-zenekarok, valamint a
Baranya Vadászkürt Együttes adott fe-
lejthetetlen élményt nyújtó mûsort. A
találkozó fénypontja a szombati díszfel-
vonulás volt a 2-3000 bányász-kohász-
erdész részvételével.

A rendezvénysorozatra érkezett
további 12 ország bányászai, kohá-
szai – látva a sokféle, változatos bá-
nyászegyenruhát – éltek a lehetõ-
séggel, színesítve a forgatagot, meg-

tisztelve jelenlétükkel és szereplé-
sükkel a meghívókat és emelve a
rendezvénysorozat – Európa Kultu-
rális Fõvárosa 2010 – fényét.

Lenyûgözõ volt látni, hogy a defenzí-
vában, a természetvédelem, környezet-
védelem, ökonómia, EU stb. szorításá-
ban lévõ bányász-szak milyen lelkese-
déssel és örömmel képviseli saját azo-
nosságának ügyét, tisztelve hagyomá-
nyait, erõsítve az együttmûködést a
szakmában a határainkon belül és kí-
vül. Tettrekészség, lelkesedés,
összefogás!

A találkozót az Egyesület már hosszú
évek óta hármas – bányász-kohász-er-
dész – találkozóként szervezi, ami a sel-
meci karok összetartozását, a hagyomá-
nyok ápolását, a kölcsönös együttmû-
ködést hívatott elõsegíteni.

A találkozóra meghívást kapott a
teljes erdészeti kar, valamint az OEE
is, de sajnos hivatalos (felsõ szintû)
küldöttség a rendezvényen nem tu-
dott részt venni. Az erdészszakmát –
néhány környékbeli szaktárson és sop-
roni hallgatón kívül – csak az OEE
képviselte az 5. országos erdészver-
seny versenyzõi és szervezõgárdája
révén, valamint a baranyai erdésztár-
sadalom tagjai.

Az OMBKE gesztusát kár volt nem
elfogadni, és kihasználatlanul hagyni az
együttmûködés lehetõségét. A bányá-
szok és az erdészek is a természet erõ-
forrásait használják fel, ebbõl élnek,
munkájuk elvei így hasonlóak, 
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