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A harmadik oldal
A Selmeci Akadémia tanárai és
diákjai 125 éve, 1892. június 27-
én, az Akadémia Erdészeti Palotá-
jának avatása idején alapították
meg Egyesületünket, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesületet. 

Az alapítás tényét az Erdészeti
Palota falán elhelyezett magyar,

német és szlovák nyelvû emléktáblák örökítik meg, melyek-
nél minden évben ünnepélyes keretek között koszorút helye-
zünk el. 

Az alapítás célja a magyar bányászat és kohászat felvi-
rágoztatása, a magyar szakirodalom fejlesztése és e ténye-
zõk által a magyar állam konszolidációjának elõmozdítása
volt. Ezek a fõ célok ma már kiegészültek a selmeci hagyo-
mányok ápolásával, aminek elválaszthatatlan része a közös
õsi alma materrel rendelkezõ bányász-kohász-erdész szak-

mák mûvelõinek barátsága, amelyet a Trianon utáni évti-
zedek közös soproni együttléte tovább erõsített. 

Az összetartozást jelképezi, hogy a selmeci jubileumi ün-
nepségünkhöz hasonlóan tagjaink minden egyesületi ren-
dezvényünkön a bányászhimnusz mellett magától értetõdõen
eléneklik az erdészhimnuszt is. A közös selmeci hagyo-
mányt a miskolci és a soproni egyetemisták rönk- és csilleto-
lás-akciója, valamint a már tíz alkalommal megrendezett
országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozó is jelzi. Szak-
máink erõs differenciálódása ellenére is megmaradt a szak-
maszeretet, hazaszeretet, barátság elvén alapuló alapsza-
bályban is rögzített összetartó erõ.

Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy jubileumi
ünnepségünket a hazai és külföldi társszervezetek vezetõin
túl személyes jelenlétével tisztelte meg dr. Kövér László,
a Magyar Köztársaság parlamentjének elnöke is. Ez min-
denképpen biztatást és hitet kell, hogy adjon, hogy még töb-
bet tegyünk szakmáinkért, és még többet adjunk szakmáin-
kon át a magyar társadalomnak.

Dr. Nagy Lajos,
az OMBKE elnöke


