XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó
Tatabánya, 2020. május 22-24.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesült az Országos Erdészeti Egyesülettel és
Tatabánya Megyei jogú Város Önkormányzatával közösen 2020. május 22- 24. között
Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozót szervez Tatabányán.
Immáron ötödik esztendeje, hogy e három selmeci gyökerű szakma képviselői a „Hazaszeretet,
Szakmaszeretet, Barátság!” hármas jelszó szellemében Egerben összejöttek. Azóta - éppúgy, mint
azt megelőzően - minden év szeptember elején 4-500 fős magyar delegáció vesz részt a
Selmecbányai Szalamander Napok rendezvényein, így okkal reméljük, hogy a hazai szervezésű
találkozón legalább ugyanekkora kört megérint majd. Ez mérföldkő lehet, ez alapján kell dönteni a
jövőbeni találkozók szervezését illetően.

Tervezett programok:
Május 22. péntek:
Helyszín: Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
12 órától

Regisztráció

13 órától

Fakultatív programok:
-

Rögtönzött teke-kupa
Ismerkedés a Gyémántfürdővel
Tarokk-sarok
Városnézés helyi kísérővel ( 14-16-ig és 16-18-ig)
Korsóbörze

17 óra:

Kultúrműsor a sportcsarnokban

19 óra:

Ünnepélyes megnyitó

20-24 óra:

Vacsora. Baráti találkozó, nosztalgia est retro-zenével, közben rendhagyó
cantus- vetélkedő és „Ki tud többet a társszakmákról?” c. verseny a bányász –
kohász – erdész hallgatóknak.
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Május 23. szombat:
8-11 óra:

Regisztráció a Bányatiszti Kaszinóban (Népház út)

9-13 óra:

Ismerkedés a város és környéke kulturális és ipari értékeivel:
Választható programok: 1.Agostyáni Arborétum, 2.Nagyegyházi bauxit bánya
rekultivációja, 3. A Tatabányai Bányaút, 4. AGC Autóüveggyár, 5. Bridgestone
Autógumi gyár, 6. Vízbánya látogatás, 7.Tatabányai Fűtőerőmű Kft.
(faaprítékos tüzelés), 8. P-Metál Kft., 9. Eural Kft., 10. Suoftech Kft.
(Alufelnigyár).
Megjegyzés: Az egyes programokat az előzetes jelentkezések alapján
szervezzük meg. Mindegyik programnak része a Bányászati és Ipari Skanzen
meglátogatása is. Egy-egy csoport maximális létszáma 30 fő ezért a részvétel
előzetes jelentkezéshez kötött.

10-14 óra:

Szakmai konferencia:
Helyszín: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának tanácsterme (Fő
tér 6.)
Cím: Az iparszerkezet váltás hatása szakmáinkra és településeinkre
Alcím: A bányavárosok továbbélése a mélyművelésű szénbányák bezárása után

11-14 óra :

Az OMBKE 110. Küldöttközgyűlése
Helyszín: Bányatiszti Kaszinó (Népház út)

11-14 óra:

Fúvószenekarok térzenéje (több helyszínen)

13-15 óra:

Ebéd a sportcsarnokban és a Május 1 parkban

15.00 óra:

Emléktábla-avatás a Bányászati és Ipari skanzenben (Vágóhíd u. 1)

16.00 óra:

Díszfelvonulás a Sportcsarnoktól a Május 1. Parkba
Ünnepélyes szalagfelkötés a zászlókra a Bányatiszti Kaszinónál

19 órától

Vacsora

20-24 óra:

Bányász – Kohász - Erdész Bál, közben 21 órakor Tűzijáték
Helyszín: Május 1. Park rendezvénysátor

Május 24. vasárnap:
9.30 óra:

Faültetés a találkozó emlékére és emlékkő avatás (Molnár út)

10.30 óra:

Bányavágat avató (Május 1. park)

11.00 óra

Ökumenikus Istentisztelet a Rendezvényi sátorban

12.00 óra:

A találkozó ünnepélyes zárása, Valétaelnökök búcsúbeszéde
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
3 napra - 15.000 Ft + 27 % ÁFA (a részvételi díjban a rendezvényekre történő belépési lehetőségen
felül benne foglaltatik: 4 étkezés, 6 italjegy, a kitűző és valamennyi programon az ingyenes részvétel)
1 napra - 10.000 Ft+ 27 % ÁFA (a részvételi díjban a rendezvényekre történő belépési lehetőségen
felül benne foglaltatik: a sportcsarnokban 2 étkezés, 3 italjegy, a kitűző, a programokon való
ingyenes részvétel)
Az OMBKE-hez beérkezett JELENTKEZÉSI LAP alapján számlát küldünk, amelynek kiegyenlítését
2020. május 15-ig kérjük az
OMBKE KHB Banknál vezetett 10200830-32310119-00000000 sz. folyószámlára történő utalással.
Ennél későbbi befizetés esetén kérjük, hogy a résztvevő a banki átutalás másolatát hozza magával a
találkozóra és azt a regisztrációnál mutassa be, vagy a helyszínen a regisztrációnál fizesse be a
részvételi díjat.
SZÁLLÁS:
A szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik és közvetlenül a szállodáknak fizetnek!
A lefoglalt szállás kontingensekről (400 fő) részletesen az OMBKE honlapján tájékozódhatnak.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK:
A találkozóra fedeles emlékkorsó készül, amit a helyszínen lehet megvásárolni. (A részvételi díj a
korsó árát nem tartalmazza!) Aki igényét - a jelentkezéssel egyidejűleg - május 7-ig leadja, az névre
szóló korsót kap.
A fiatalok részvétele kiemelten fontos. Ezt elősegítendő az OMBKE Tatabányai helyi Szervezete 80
egyetemi hallgató szállásköltségét magára vállalta. Aki komolyan szeretné a fiatalok jelenlétét az
egyénileg, vagy helyi szervezeti szinten, vagy cége útján tehet ezért. Kérjük a jelentkezési lapon ezt
jelezni és a befizetésnél a megjegyzés rovatba beírni: bányász, kohász, erdész vagy földmérő,
geoinformatikus hallgatók részvételének támogatása. A ténylegesen befolyt összeg határáig tudjuk a
hallgatók részvételét biztosítani. E célra az OMBKE számlájára bárki befizethet függetlenül attól, hogy
ő személyesen részt tud-e venni a találkozón.
A jelentkezési lapok az OMBKE honlapról letölthetők vagy a helyi szervezetek elnökeitől, titkáraitól
kérhetők.
További információk a találkozó szervező bizottságának elnökétől, Bársony Lászlótól (T: 70-3659756,
email: ibarsony.laszlo@gmail.com) kérhetőek.
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