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...2003. november 26-án összejövetelt
tartott az MTA Székház klubtermében.

A találkozó programjában két téma
szerepelt:

– Dr.Szapáry György (a MNB alelnö-
ke) elôadást és konzultációt tartott az
aktuális pénzügyi kérdésekrôl,

– az Asztaltársaság mûködési sza-
bályzatának megvitatása.

Az összejövetelen mintegy 60 fô je-
lent meg, köztük számos tagtársunk is
ágazatunk szinte minden területérôl
(egyetem, erdôgazdasági rt.-k, szak-
igazgatás, magánszektor).

Az alapítás elôzményeirôl érdemes
röviden megemlékezni:

Sopronban a „Bányász-Kohász-
Erdész” találkozó keretében 2002. május
25-én tartott tudományos konferenciát kö-
vetôen e három szakmát képviselô intéz-
mények – a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kar, valamint Anyag és
Kohómérnöki Kar, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdômérnöki Kar, az Or-
szágos Bányászati és Kohászati Egyesület,
valamint az Országos Erdészeti Egyesület
– jelenlévô vezetôi (képviselôi) deklarál-
ták azon szándékukat, hogy a közös múlt-
ra, hagyományokra építve egy új fórum
megteremtésével a jövôben is együtt kí-
vánják elôsegíteni az oktatás és tudomány
fejlôdését, új tudományos eredmények
létrehozását, azok gyakorlati hasznosítá-
sát, a mûszaki haladást és fejlôdést. Kez-
deményezésükkel azt a szellemiséget kí-
vánják folytatni, ami az 1735-ben Selmec-
bányán létesített elsô mûszaki felsôoktatá-
si intézményt, majd ebbôl 1752-ben a Má-
ria Terézia által alapított Selmecbányai
Akadémiát jellemezte. Azt a szellemet,

amely az Akadémián tanító professzorok
és tudósok és az ott tanuló diákok között
kialakult, amelyet a tudomány tisztelete és
szeretete, a barátság, a kollegialitás, az
egymás iránti szolidaritás és tolerancia jel-
lemez, és amely évszázadok óta összekö-
ti e három tudományterület mûvelôit.

Az Asztaltársaság az MTA Akadémiai
Klub keretében mûködik, nem önálló jo-
gi személyiségû társaság, nem folytat
sem politikai, sem gazdasági-pénzügyi
tevékenységet.

A társaság mûködésének megisme-
rése és a csatlakozás lehetôségének biz-
tosítása céljából, az OMBKE és az OEE
jelenlévô vezetôségi tagjai vállalták,
hogy lapjaikban közlik a véglegesített
mûködési szabályzatot.

(Ref. dr.Szikra Dezsô)

A „Selmeci Asztaltársaság”...

WOOD-TECH 
ERDÉSZETI SZAKKIÁLLÍTÁS

ÉS KONFERENCIA
2004. szeptember 8-11.

Kérjük elôjegyezni a LIGNO NOVUM – WOOD TECH Szakkiállítás és Kon-
ferencia idôpontját és beütemezni a rendezvény látogatását. Kérjük a
kiállítókat, hogy idôben jelezzék részvételi szándékukat. Az évrôl évre
sikeresebb faipari és erdészeti rendezvény meghatározó találkozója sza-
kmáinknak, ahol érdemes jelen lenni. További információk a www.wood-
tech. hu helyen találhatók.
Várjuk Sopronba az erdészeket, faiparosokat, vadászokat, temészetbará-
tokat és minden érdeklôdôt.

PROGRAM Kft. és az Országos Erdészeti Egyesület


