XXXV. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia
A hagyományokat folytatva 2002. szeptember
26-27.-én immár 35. alkalommal került megrendezésre a Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia ezúttal „Az egyesült Európa felé”
címmel, Balatongyörökön.
Forgács László rövid bevezetõ visszaemlékezése után Vas László a Vértesi Erõmû Rt. vezérigazgatója, mint házigazda köszöntötte a kétnapos rendezvényre egybegyûlteket.
A konferenciát több hazai és külföldi cég bemutatkozása, valamint a tudományos életbõl hazai és külföldi egyetemek professzorainak elõadásai emelték magas szintûre.
A konferenciával egyidõben tartotta a Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdését Alapítvány az éves

közgyûlését, ahol Ács József, az alapítvány kuratóriumának elnöke beszámolt a 2002. évi munkáról
és az alapítvány gazdálkodásáról. Este a baráti találkozón adták át a Hell-Bláthy díjakat, melyeket
a bányagépészet és a bányavillamosság terén a
szakmáért sokat tett kollégák kaptak. Az idei évben: Bogár József, Gebhardt Feren és Rácz Mátyás.
A Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány által meghirdetett pályázaton elsõ helyezést ért el Vicsai János, Molnár Attila, Szedlák János „Új vágathajtógép típus a Márkushegyi bányaüzemnél” címû munkája. Második helyezett
Patonai Imre „Egysínû függõpályás szállítás ellenlejtõs pályákon” címû tanulmánya. A pályázaton
díjazott kollégák egy, a Ruhr-vidéken szervezett,
egyhetes tanulmányúton vehettek részt.
Mokánszki Béla

Az OMENTIN Ércbányászati és Környezeti Technológiai
Információs Hálózat* új szolgáltatásai
OREMINE ADATBÁZIS érhetõ el az interneten a mûködõ európai ércbányákról a
http://www.omentin.org/maps/database/ címen. Az adatbázis folyamatos fejlesztését és kiegészítését tervezzük.
FÓRUM ÉS CHAT szolgáltatás indult a http://www.omentin.org/forum/index.php címen weblapunkon, melyen megvitathatóak az aktuális problémák, mint pl. új bányanyitások, technológiai változások stb.
Az 5. sz. OMENTIN Hírlevélbõl (2002. december)

PT
* A Hálózatról ismertetõt 2002/4. számunkban (344. old.) közöltünk.

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományok Kara
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület,
a Colorado School of Mines Bányamérnöki Kara,
a MTA X. Földtudományok Osztálya,
a MAB Bányászati és Föld-és Környezettudományi szakbizottsága

„Biztonság és Környezetvédelem a Bányászatban” címmel
2003. május 22-23-24-én a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában
nemzetközi tudományos konferenciát szervez.
Érdeklõdni lehet: Dr. Ormos Tamás egyetemi docensnél (06-46-565-051)
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