A rendezvény a pusztavacsi vadászházban elköltött finom ebéddel és hozzákapcsolt kötetlen beszélgetéssel végzõdött.
Köszönet a szervezõknek, rendezõknek, házigazdáknak!
Összeállították: Halász Gábor,
a Szeniorok Tanácsa és
Karádi László
a FVM csoporttitkárai

– következõ állomás egy erdészeti
szabadidõközpont volt, mely egyben
évente ad otthont, a – nagyon kulturált
körülmények között megrendezett –
motoros találkozóknak;
– kiadós erdei kocsikázással megtekintettük az erdészetre jellemzõ faállományokat, azok szakszerû felújítását és
hallottunk természetesen beszámolókat
a tájhoz illõ nehézségekrõl és szakmai
problémákról is.

Emléktanulmányút Erdélybe

Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály
Kecskeméti Helyi Szervezetének felhívására 2010. szeptember 23-26-a között,
az OMBKE és az OEE szakembereibõl
álló 35 tagú csoport indult az erdélyi Sóvidékre. A Sóvidék nevezetes sóbányája
szoros szakmai és üzleti kapcsolatot tartott és tart ma is a helyi és a magyarországi bányászokkal és erdészekkel, valamint a legnagyobb megrendelõ Magyar Közút Rt. szakembereivel. Az út
egyik fõ célja emlékezés Reisz Péter bányamérnökre, a parajdi sóbánya, majd a
romániai sóbányák néhai igazgatója halálának 10 éves évfordulójára.
A Nagyvárad–Torda–Balavásár útvonalon a csoportot vezetõ és az utat megszervezõ Dánfy László szakmai és történeti áttekintését hallgattuk. Hármasfaluba érkezve Reisz Erzsébet, Reisz Péter
özvegye és a család kíséretében már sötétben, de a telihold fényében indultunk
gyalog a két kilométer távolságban lévõ
temetõbe, ahol elhelyeztük koszorúin436

kat Reisz Péter halványszürke, sóhegy
formájú és bányászkereszttel dísztett
márványsíremlékén. Az emlékezések
után elénekeltük a bányászhimnuszt,
majd a helyi mûvelõdési házban folytatódott a meleg, baráti emlékezés. Felcsendültek a jól ismert selmeci dalok Tímár József és Kindla Norbert erdészek
vezényletével. Helyi idõ szerint késõ este értünk Parajdra.
Reggel Szovátára vezetett utunk,
majd Korond, Farkaslaka és Szejkefürdõ megtekintése (és vásárlások) után
futottunk be Székelyudvarhelyre. A rövid buszos városkörút után irány a Hargita fennsíkján fekvõ Szentegyháza. Itt
a Múzeum Szállóban a Gyermekfilharmónia Alapítvány vezetõje, a Magyar
Örökség-díjjal is kitüntetett Haáz Sándor tanár finom ebéddel várt. Tanítványai csíki viseletbe öltözött, tiszta szemû, vidám székely gyerekek, egy rögtönzött kedves bemutató mûsorral leptek meg bennünket. Visszatértünk köz-

ben már az aznap délután négy órára
meghirdetett sóbányabeli ökumenikus
hálaadásra és az azt követõ vacsorára is
gondolva készültünk az emlék-szakestélyünkre.
Meglepetésünkre a sóbányában – a
Reisz Péter igazgatósága idején kialakított Nepomuki Szent János kápolnában
– több száz helybeli aktív és már nyugdíjas sóbányász gyûlt össze. A szentmise után a sóbánya igazgatója, Seprõdi
Zoltán bányamérnök – emlékbeszédét
követõen – meghívta a jelenlévõket egy
vacsorára a bánya felsõbb részén lévõ
sókamrában nemrég kialakított borozóba. A vendégek között a parajdi erdészet képviselõi és a sóbánya korábbi,
már nyugdíjban lévõ vezetõi is jelen
voltak. Az általunk tervezett emlékezõ
szakestélyt csak a vacsoravendégek távozása után tudtuk – a selmeci hagyományok szerint megtartani – Kiss Csaba, alias Balhés Charley bányamérnök
elnöklete, Dánfy László, alias Bubu vegyészmérnök Háznagysága, Tímár József, alias Csávó és Kindla Norbert, alias José erdõmérnökök Nótabírósága
mellett. Ez alkalommal velünk volt dr.
Köllõ Gábor EMT elnök, a kolozsvári
Mûegyetem építészprofesszora is. A Reisz Péterre emlékezõ Komoly Pohárban
Dánfy László Háznagy méltatta az 1995
óta barátságában volt Reisz Péter szakmai és emberi kiválóságát.
Szombatra virradva Parajdon belecseppentünk az immáron 16-ik alkalommal megrendezett Nemzetközi Töltöttkáposzta Fesztivál forgatagába. A
rendezõk kérésére egyenruhás, zárt
alakzatban mi is részt vettünk a felvonuláson az OMBKE tábla alatt. A menetet vezetõ Sólovagot követõ bányászzenekar után lépkedõ helyi nobilitások
mögött mehettünk végig a településen.
Mindenütt nagy tapssal és lelkes integetéssel fogadták a helyiek és a máshonnan érkezett vendégek a magyar bányá-
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szok, kohászok és erdészek csapatát.
Dánfy László, mint a csapat vezetõje
meghívást kapott a parkban felállított
pódiumra, ahonnan a szervezõk kérésére üdvözölhette a fesztivál résztvevõit az OMBKE és az OEE nevében, köszönetet mondva a meghívásért és a
meleg fogadtatásért. A Bucsin-tetõn történt rövid pihenõvel indultunk Gyergyóba. Miközben a Mezõhavas felõl érkezõ fenyõillatú, friss levegõben a székely köményes és az azt kísérõ Hargita
sör nemes ízpompáját élveztük, szovátai idõs magyar csoport telepedett mellénk. Volt velük egy hegedûs székely is,
akinek kíséretében együtt énekeltük a
szép erdélyi dalokat. Nézve a kicsit
meggyötört idõs magyar arcokat, sokunknak könny szökött a szemébe, látva és érezve, hogy ezek a magyar emberek minden nehézség ellenére magyarok akarnak maradni itt Erdélyben!
Nekünk ebben kell segítenünk õket ott,
ahol alkalmunk nyílik rá!
A Békás-szorosbeli séta után a Gyilkos tó mellett igyekeztünk Gyergyószárhegyre, ahol a Lázár kastély impozáns és a kedvünkért cserépkályhák által befûtött Lovagtermében Bethlen Gábor fejedelemre tekintettünk vissza a

második szakestélyünkön, amelynek elnöke Dánfy
László, alias Bubu
lett, aki a Háznagy
tisztére
Bognár
Gábor, alias Pagát
erdõmérnököt
kérte fel. Ezen a
szakestélyen a gyergyói erdészek képviselõi is jelen voltak.
Az OMBKE és
az OEE általunk ismert története során szakestély a Lovagteremben még
nem tartatott. Ezt és a helyet is figyelembe véve, Dánfy László elnök a Komoly Pohárban Bethlen Gábor fejedelem életútját ismertetve kihangsúlyozta
a fejedelem elkötelezettségét az erdélyi
nemesfém- és sóbányászat felvirágoztatásában, mellyel megteremtette Erdély
Aranykorának kezdetét, melyet az utódok fényesítettek a 30 éves háború végéig. Dzsida József gondolatait a Nin-

csenek már semeci diákok… címû vers
interpretálásával Bognár Gábor, alias
Pagát osztotta meg a jelenlévõkkel. A
szakestély résztvevõi egyöntetûen állapították meg, hogy a történelmi hangulatú Lovagteremben különösen szépen
csengtek a hagyományos selmeci nóták, melyeket Tímár Józsi barátunk vezérletével énekeltünk.
Marosvásárhelyen megtekintettük a
nevezetes épületeket, emlékmûveket.
Továbbmenve Kolozsvárra a Bethlen
bástyától indulva gyalogszerrel megnéztük a Kincses Város nevezetes épületeit, templomait és végül a Házsongárdi temetõben felkerestük az egyetemes magyar kultúra erdélyi nagyságainak síremlékeit. Az ismét szemerkélõ
esõben indultunk Tordaszentlászlóra,
ahol a Tamás Bisztró népviseletbe öltözött háziasszonya és munkatársnõi
szolgálták fel a specialitásukként híressé vált „gulyáspörköltet” és az áfonyalekváros palacsintát. Lelkiekben megerõsödve vágtunk neki a hazavezetõ
hosszú útnak.
Dánfy László, Bognár Gábor

Békák esete egy gombával
Tudósok egy csoportja megfejtette azt a mechanizmust, amellyel a chytridiomcosts
nevû gombás betegség szedi áldozatait. A fertõzés gyorsan terjed békák és más kétéltûek között világszerte, és már eddig is számos faj kihalását okozta az elmúlt néhány évben. A marylandi egyetem kutatói megfigyelték: a kórokozó gomba megváltoztatja áldozata elektrolit-egyensúlyát, ami megállíthatja a szívet. A járványszerû
megbetegedések megértéséhez vezetõ úton ez egy kulcsfontosságú információ.
A kétéltûek bõrének rendkívül fontos szerepe van az állatok életében. A legtöbb faj ugyanis a bõrén keresztül lélegzik, vagy éppen bõrét membránként
használva cseréli ki elektrolitjait (a nátriumot vagy a káliumot) a külvilággal. A
kutatók egészséges és fertõzött észak-amerikai levelibékák bõrmintáit elemezve
jutottak arra a következtetésre, hogy ezek a vegyületek kevésbé könnyen távoznak a bõrön át, ha a chytrid gomba is jelen van. A fertõzött békaegyedek vér- és
vizeletmintái sokkal kisebb nátrium- és kálium-koncentrációt mutattak, mint az
egészséges egyedekéi. Más fajok esetében, így az embernél is, az ilyenfajta zavarok ismert okai a szívmegállásnak.
(www.greenfo.hu)
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