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EGYESÜLETI ÉLET

2012. december elsején 17 órakor gyülekeztek a résztvevõk a
solti Park Motel éttermében a 15. Szent Hubertus és Szent Bor-
bála Emlékest megtartására. A már jubileumi megemlékezésen
az OEE Kecskeméti Helyi Csoportja és az OMBKE Fémkohá-
szati Szakosztály Kecskeméti helyi Szervezete tagjaival együtt
mintegy ötven vendég vett részt. Az elsõ találkozóra 1998-ban
került sor a solti csemetekert központi, cserépkályhával jól ki-
fûthetõ helységeiben. Idén a vendégek között ismét köszönt-
hettük az OMBKE tiszteleti elnökét, dr. Tolnay Lajost, valamint
a Fémkohászati Szakosztály elnökét, Csurgó Lajos kohómérnö-
köket. A helyi erdészeket a KEFAG Zrt. munkatársai képvisel-
ték, élükön Sulyok Ferenc vezérigazgatóval és Ugró Sándor ve-
zérigazgató-helyettessel. Az erdészek csapatát a SEFAG Zrt., a
NEFAG Zrt. munkatársai erõsítették. Ismét megtisztelték jelen-
létükkel a rendezvényt a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesü-
let tagjai, élükön elnökükkel, Benke Tamás bányamérnökkel.
Az OMBKE Öntészeti és Bányászati Szakosztályait is emblema-

tikus vendégek reprezentálták, köztük a 70. születésnapját ün-
neplõ Belányi József mélykúti öntõ és Kiss Csaba bányamér-
nök, aki szintén törzstagja az ünnepi gyülekezetnek. Elsõ ízben
köszönthettük a vendégek között a Miskolci Gépészekért Ala-
pítvány képviselõit.

A baráti beszélgetésekkel kezdõdõ rendezvény házigazdái
most is a helyi Erdészné Kft. ügyvezetõnõje Szûcsné Fias Mó-
nika és hites társa Szûcs Imre erdõmérnök voltak. A helyi
vendégváró italféleségek kóstolását követõen az alföldi er-
dõkben ejtett fiatal vaddisznóhúsból fõzött pörköltvacsora
után került sor az Emlékestre, egy erre a célra meghirdetett
Szakestély keretén belül. Az összegyûlt isteni fényben tün-
döklõ dicsõ firmák egyhangú döntése alapján, az elnöki tisz-
tet Ugró Sándor, alias (a.) Pinokkió vehette át, aki Major Do-

musnak Szûcs Imre a. Lenin, kontra punktoknak Mihalecz Jó-
zsel a. Golyót és Lakatos Csaba a. Teqillát, Cantus Praesnek
Csurgó Lajos a. Ifjúmadarat, konzekvenciának Kindla Norbert
a. Josét  jelölte ki.

A szakmai himnuszok intonálását követõen a Komoly Po-
hárban Dánfy László a. Bubu a Védõszentek életútjának átte-
kintése után, azoknak a ma emberére kiható aktuális üzenetét
elemezte a szakmagyakorlás során. A Szent Hubertus fohás-
szal és a Szent Borbála himnusz felolvasásával kérte a Védõ-
szentek oltalmát az egybegyûltekre és minden érintett szak-
magyakorlóra. 

A Vidám Pohár kiürítõje ezúttal is Kiss Csaba a. Balhés
Charley volt, aki a jelenlévõk néhány tagjának anekdotasze-
rûen megfogalmazott rövid és kacagtató történetével oldotta
az ünnepélyes hangulatot. A Kontrapunktok bekapcsolásával

az elnök szabad folyást adott a felszólalásoknak és a selmeci
nóták gyakori zengésének.

A felszólalók között Bognár Gábor a. Pagát Krug Lajost
idézõ verselését, Sáfár László a. Rozmár anekdotáját és a Kon-
trapunktok szellemes gondolat futtatásait, valamint a gépé-
szek képviselõjének Gubicz László a. Papsi köszöntõjét emel-
hetjük ki a teljesség igénye nélkül. Az utolsóként említett fel-
szólaló tiszteletére, elnöki viszonzásként, a gépész himnusz-
szal köszöntötték a résztvevõk gépész barátainkat. 

A záró dalok és a magyar és székely himnusz tárogató já-
tékkal kísért felhangzása után a nótázás immáron szabadon
választható repertoárját Vesztergám Miklós tárogatómûvész
tárogató és citera kíséretével hajnali háromig visszhangozták
a teremfalak, a jövõ évi viszontlátásig.
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