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Május 14-16. között került sor Miskol-
con az V. Bányász-Kohász-Erdész Talál-
kozóra az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület rendezésében,
amelynek meghívására egy kéttagú kül-
döttség vett részt az EMT részérõl: dr.
Pálffy Károly, a gépészeti szakosztály
tagja és Szakács Sándor, az erdészeti
szakosztály elnöke.

A találkozó elsõ napján Energia és
Környezet címmel tudományos konfe-
rencia megrendezésére került sor a Mis-
kolci Egyetemen, amelynek fõ rendezõ-
je a Miskolci Egyetem Földtudományi
Kara és társrendezõje a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Selmeci Asztaltársa-
sága volt.

A konferencia levezetõ elnöke dr.
Mészáros Károly, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem, Erdõmérnöki Karának
dékánja volt.

A konferencián a következõ elõadá-
sok hangzottak el:

Dr. Kovács Ferenc akadémikus, Mis-
kolci Egyetem: Szenes erõmûvek kör-
nyezetbarát üzemeltetésének lehetõsé-
gei;

Dr. Szûcs István intézetigazgató
egyetemi docens, Miskolci Egyetem,
Woperáné dr. Serédi Ágnes egyetemi
docens, Miskolci Egyetem: Fosszilis
energiahordozók környezetbarát eltü-
zelése;

Dr. Kapolyi László akadémikus:
Energiastratégia Magyarországon;

Dr. Jung László vezérigazgató-he-
lyettes, Egererdõ Rt.: Erdõgazdálkodás,
energiatermelés;

Dr. Barótfi István tanszékvezetõ

egyetemi tanár, Szent István Egyetem,
Gödöllõ: Megújuló energiaforrások;

Dr. Bíró Károly: Az energiatermelés
és felhasználás környezeti hatásai Er-
délyben, amelyet dr. Pálffy Károly
adott elõ.

A konferencia végén dr. Kovács Fe-
renc akadémikus a rendezvény ered-
ményességét és sikerét értékelte. 

Az találkozó elsõ napján 19 órától a
Miskolci Népkertben került sor az V.
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó ün-
nepélyes megnyitására, amelyet Mis-
kolc Megyei Jogú város alpolgármeste-
re, dr. Tolnay Lajos OMBKE elnök, Cse-
rép János, az OEE elnöke és dr. Besse-

nyei Lajos, a Miskolci Egyetem rektora
nyitott meg.

A megnyitó után baráti beszélgeté-
sekre került sor a Népkertben felállított
rendezvénysátorban. Az esti rendezvé-
nyen felléptek a Miskolci Dixieland
Band és Fantasy Band zenekarok.

A rendezvény második napján reg-
gel kilenc órától a résztvevõk megko-
szorúzták az elhunyt bányászok emlé-
kére állított emlékmûvet és emlékfa ül-
tetésére került sor a Miskolci Egyetem
parkjában.

Május 15-én 10 órától a Miskolci
Egyetem aulájában az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
Tisztújító Közgyûlésére került sor,
amelynek keretében emlékérmeket és
kitüntetéseket adtak át, a hazaiak mel-
lett kitüntetésben részesült dr. Köllõ
Gábor, az EMT elnöke is. A Tisztújító
Közgyûlés alkalmával küldöttségünk
tolmácsolta az EMT elnökségének üd-
vözletét és sok sikert kívánt a jövõben
az újonnan visszaválasztott tiszt-
ségviselõknek.

Délután a fúvós zenekarok és a
résztvevõk díszfelvonulására került sor
Miskolc belvárosában. A Sportcsarnok
elõtti téren a résztvevõk köszöntésére
került sor. A résztvevõket Miskolc város
alpolgármesternõje, valamint dr. Esztó
Péter, a Magyar Bányászati Hivatal el-
nöke és Eger alpolgármestere, a VI.
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
jövendõbeli házigazdája köszöntötték.

A második nap baráti beszélgetéssel,
közös énekléssel és bányász-kohász-
erdész bállal zárult a Walzer Szalonze-
nekar, Fáma tánczenekar közremûkö-
désével a Népkertben felállított rendez-
vénysátorban.

A harmadik nap ökomenikus isten-
tisztelettel kezdõdött, amelyet a Senti-
mental Vokál koncertje követett, majd
az V. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
ünnepélyes bezárása.

Küldöttségünk színvonalas szakmai
konferencián vett részt. A találkozó a
selmecbányai hagyományokat folytat-
va, a három szakma közös értékeinek
megõrzése jegyében zajlott.

Az OMBKE új tisztségviselõi kifejez-
ték akaratukat az együttmûködési kap-
csolatok továbbfejlesztésére az EMT-
vel, és támogatásukról biztosítottak az
EU-hoz való csatlakozás terén.

Szakács Sándor 
az EMT Erdészeti Szakosztályának

elnöke
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