
Szûcs Imre és felesége, Mónika immár
hagyományos szervezésében 14. alka-
lommal emlékeztek meg Solton az egy-
begyûlt bányászok, erdészek és kohá-
szok a szakmák védõszentjeirõl, közö-
sen kérve közbenjárásukat a hazai
szakma felemelkedésért. Mindehhez az
adventi koszorú elsõ meggyújtott gyer-
tyájának fénye világított.

A találkozónak volt egy másik ünne-
pi aktualitása is. A résztvevõk megemlé-
keztek a kecskeméti Bányász–Ko-
hász–Erdész „Úgy is egyszer…” Asztaltár-
saság, valamint a pécsi Szent Borbála
Akadémiai Kör Egyesület 2001. évi meg-
alapításainak 10 éves évfordulójáról.

A rendezvényen az OMBKE Székesfe-
hérvári és a Budapesti Helyi Szervezeté-
nek és a társszervezõ Kecskeméti Helyi
Szervezet tagjai képviselték a kohász-
szakmát, míg a bányászokat a Szent Bor-
bála Kör tagjai Benke Tamás vezetésével,
valamint Kiss Csaba és Búzás Márton
képviselték. Az erdészek népes csapata, a
KEFAG, a SEFAG valamint a NEFAG Zrt.
munkatársai közül verbuválódott. Sulyok
Ferenc vezérigazgatót és Ugró Sándor ve-
zérigazgató-helyettest különös figyelem-
mel köszöntöttük, mert visszatérõ részt-

vevõként segítik a hagyományosan jó bá-
nyász–kohász–erdész kapcsolatok meg-
erõsödését. Ugyancsak megtisztelõ volt a
szervezõk számára, hogy a kanadai Van-
couverben végzett, egykori soproni diák,
Komlóssy József erdõmérnök, aki az Euró-
pa Parlament szakértõje, itt tudott hosszú
évek után találkozni egykori egyetemista
társával Beliczay Istvánnal.

A közel kétórás szakmaközi kötetlen
beszélgetés után – a hagyományoknak
megfelelõen – szakestély keretében em-
lékeztek meg a résztvevõk a szakmák vé-
dõszentjeirõl és a jubiláló civil szervezõ-
désekrõl. Az egybesereglett firmák az el-
nöki teendõket a házigazdára, vitéz
Szûcs Imre (alias Lenin) erdõmérnökre
bízták, aki a háznagyi posztra Mihalecz
József (alias Golyó) bányamérnököt, nó-
tabíróknak Tímár József (alias Csávó) er-
dõmérnököt és Csurgó Lajos (alias Ifjú-
madár) kohómérnököt jelölte ki. 

Az elnöki felvezetõ után az elnök a
Komoly Pohár elmondására Benke Ta-
mást (alias Sajtkukac) utasította, aki le-
gújabb tanulmányával egészítette ki a
védõszentekrõl eddig hallottakat. A vé-
dõszentek eddigi prózai méltatását szí-
nesítette hozzászólásában Dánfy László

(alias Bubu) vegyészmérnök, az OMBKE
Kecskeméti Helyi Szervezet elnöke, aki
XVII. századbeli cseh Szent Hubertus- és
Szepesi Zsuzsanna által írt Szent Borbála-
verseket olvasott fel a résztvevõknek.
Kiss Csaba (alias Balhés Charley) a „Vo-
cem Preco” legújabb kötetébõl idézte
nézeteit a legégetõbb emberi vágyakról
a Vidám Pohár keretei között. A további
felszólalók közül Komlóssy József (alias
Medve) a kanadai erdõmérnökképzést
és a „Sopron Divíziót” mutatta be, Bog-
nár Gábor (alias Pagát) a 90 éve lezajlott
soproni népszavazásban és az „ágfalvi
csatában” játszott fõiskolai diákszereprõl
szólt.

A 2001. évi tapolcai Bányász–Ko-
hász–Erdész Találkozón készült videofel-
vétel bejátszása után kért szót Ugró Sán-
dor (alias Pinokkió), aki felismerve magát
a felvételen, mikor is mint soproni valéta-
elnök köszöntötte a találkozó résztvevõit,
próbált párhuzamot vonni az akkor kitû-
zött céljai és az eltelt 10 év alatt megvaló-
sítottak között. Az emlékezõ szakestély
hivatalos része a szakmai, a nemzeti és a
székely himnuszok intonálása, majd a Bá-
nyászbúcsú dalainak éneklésével zárult.
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