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A felvonulás a városon keresztül kitûnõ idõben volt. A
környezõ országok bányászatának osztrák és cseh képviselõi
mellett a 37 fõs magyar OMBKE küldöttség baráti, meleg fogadtatásban részesült. A felvonulók 170 zászlót követve, 18 zenekar közel 550 tagjának zenei kíséretében tették meg a négy
kilométeres utat. Az élmény leírhatatlan volt. Küldöttségünket a felvonulás alatt végig nagy taps, magyar nyelvû üdvözlések kísérték. Ismét jó volt magyarnak lenni Németországban,
ahogy ezt már korábban is tapasztalhattuk!
A rendezõktõl meghívást kaptunk a 2007-ben, Bajorországban megrendezésre kerülõ 11. Knappentag-ra, melyen reméljük, még több tagtársunkkal együtt vehetünk részt!
A Bányászati Szakosztály borsodi helyi szervezetének 34
fõs delegációja ezúton köszöni meg szolnoki és salgótarjáni
tagtársainknak az együtt eltöltött négy nap közös élményeit.
Lóránt Miklós – Törõ György

A 37. Bányagépész Konferencia
Szakmai elõadások hallgatása, baráti kapcsolatok ápolása,
tapasztalatcsere: ezen célok megvalósítása érdekében rendezett 37. alkalommal nemzetközi konferenciát a Bányagépészet
a Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány október elsõ hetében. A
kétnapos fórum helyszíne a Vértesi Erõmû Rt. balatongyöröki üdülõje volt, ahol a szakma képviselõi az iparág mûszaki fejlesztési, biztonságtechnikai és gazdasági eredményeirõl tájékozódtak.
Az alapítványt a magyar bányászatban dolgozó szakemberek az iparág közös eredményeinek megõrzése érdekében
hozták létre. Az alapítók közé 19 magánszemély és 24 jogi személy tartozik. A fejlõdést mutatja, hogy a csatlakozók száma
gyarapszik. Az alapítvány ismertsége és elismertsége évrõl évre nõ, csakúgy, mint az általa rendezett konferenciáé.
Ács József alapítványi elnök (Vértesi Erõmû Rt.) elmondta: A meghívásos konferencián idén a hazai cégek mellett
részt vesz a DBT német részvénytársaság, a lengyel Kopex és
a Glinik Bányagépgyár Kft., valamint a Krakkói, a Miskolci és
a Petrozsényi Egyetem is delegált professzorokat. Míg az elõzõ két év konferenciája az EU-csatlakozásra való felkészülés
jegyében telt, most a találkozó „Bányászatunk a csatlakozás
után” címet kapta.
A konferenciát Vas László, a Vértesi Erõmû Rt. vezérigazgatója nyitotta meg, majd dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati
Hivatal elnöke az EU-csatlakozással összefüggõ bányászati
jogszabályi változásokról beszélt.
A konferencia címéhez szorosan kapcsolódott dr. Kamarás
Béla ny. mûszaki igazgató (Pécsi Erõmû) elõadása, mely hazánk csatlakozás-idõszakbeli energiaellátásával foglalkozott.
Tájékoztatójában kiemelte, hogy hazánkban az olaj és a gáz
részaránya a primerenergia felhasználásban 71%-ot tesz ki,
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mely igen magas érték. Megállapította, hogy az atomenergia
nagyon fontos, enélkül ma a villamosenergia-igényeket nem
tudnánk kielégíteni, ezért a Paksi Atomerõmû élettartamhosszabbítását meg kell oldani. Fontos az is, hogy a szénfelhasználást növeljük, ha nincs Magyarországon bánya, akkor
import szenet kell felhasználni, mert a földgáz és az olaj behozatala hosszú távon igen költséges – hangsúlyozta az
elõadó. Dr. Kamarás Béla további feladatként határozta meg
az energetikában a hatásfok-javítást, a megújuló energiahasznosítást és a kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelést. A
hazai erõmûvek közül kiemelte a mátrai erõmûvet és a
Vértesi Erõmû Rt.-t, mely széntüzeléssel mûködik tovább,
köszönhetõen a füstgáz-kéntelenítõ üzem megépülésének.
Ez utóbbiról Nagy Sándor projekt menedzser (Vértesi
Erõmû Rt.) tartott elõadást, majd a konferencia résztvevõi ismereteiket bõvíthették olyan témákban, mint a mélymûvelé-

ses bányákban a termelékenység és üzembiztonság növelése,
tájékoztatást kaptak a rendelkezésre állás növelésének lehetõségeirõl a Visontai bányában, információt kaptak a bonyolult
rendszerekbeli szûrésrõl. Hajtómûvek, technológiai tervezés,
fajlagos vágóerõ meghatározása, lignit forgácsolása is szerepeltek a konferencia programjában.
Szilvássy Zsolt (Gravitas Kft.) rendszeres látogatója a konferenciának. Az okleveles gépészmérnök számára ez a találkozó különösen szép élményû, mert életmûvéért megkapta a
Hell-Bláthy-díjat. Ezzel az elismeréssel az olyan kiemelkedõ
gépészeti, villamossági mûszaki megoldásokat díjazzák, melyek bányászati eredetük ellenére az ipar több területén alkalmazhatóak. Szilvássy Zsolt több évtizedes szakmai munkái közül kiemelhetõ a könnyûfémtámok fejlesztése, tervezése és a
Balassagyarmati Fémipari Vállalatnál ennek a gyártási technológiának a bevezetése, valamint a bányagépészet területén
alkalmazott berendezések és eszközök vizsgálatára vonatkozó
szabványok megalkotása, továbbá részvétele a Bányászati Kutató Intézetbeli vizsgálóállomás létrehozásában.
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Szilvássy Zsolt – életútjáról szóló rövid beszélgetés során –
fontosnak tartotta megjegyezni: a bányászközösség olyan,
mint egy nagy, összetartó család, s ez a konferencia is ezt a
hitet és együttmûködést erõsíti.
Az alapítvány Hell-Bláthy-díjjal ismerte el még Salzinger
György okleveles gépészmérnök (Magyar Bányászati Hivatal)
eddigi tevékenységét is.
Vas László vezérigazgató (Vértesi Erõmû Rt.) is elismeréssel nyilatkozott a kétnapos rendezvényrõl: „Nagy jelen-

tõségû, hogy ez a nehéz helyzetben lévõ iparág képes egy ilyen
konferenciát megrendezni, ahol barátságok szövõdhetnek és
a résztvevõk a szakmai tapasztalatokat ki tudják cserélni.
Ritkán tapasztalni ebben az iparágban hasonló, nagy létszámú
konferencia szervezését. Bízom benne, hogy a Vértesi Erõmû
Rt. jövõre is házigazda lesz, mert ez azt jelenti, hogy a tradíció
és a Vért is tovább él.”
Lovasi Andrea

Helyreigazítás
A BKL 2004. évi 4. (közgyûlési közös) számának elsõ belsõ borítóján a Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály, a MOL Rt. és az Olajipari Múzeum által kiírt történeti pályázat díjait szerkesztési hiba folytán tévesen
jelentettük meg:
A pályadíjak helyesen (nettó összegben):
3 db I. díj egyenként 25.000 Ft
3 db II. díj egyenként 15.000 Ft
6 db III. díj egyenként 10.000 Ft.
Hibánkért ezúton kérjük tisztelt Olvasóink és a kiírók szíves elnézését.
Szerkesztõség

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Ebergényi László okl. bányamérnök szeptember 24-én töltötte be 85-ik életévét.
Dankó Sámuel okl. bányamérnök november 6-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Orosz Elemér okl. bányamérnök november 19-én töltötte be 75-ik életévét.
Radoszta István okl. bányamérnök november 23-án töltötte be 70-ik életévét.
Csizmadia Lajos okl. bányamérnök november 29-én töltötte be 70-ik életévét.
Makrai László okl. geológus mérnök december 6-án töltötte be 70-ik életévét.
Pender Ferenc okl. bányamérnök december 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Csatár Kálmán okl. bányamérnök december 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Szilárd Imre bányatechnikus december 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Éliás Károly okl. villamosenergia-ipari szaktechnikus december 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Dakó György okl. bányagépész mérnök december 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Varga József okl. bányamérnök december 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Boros Iván villamosmérnök december 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Fekete Lajos okl. bányamérnök december 20-án töltötte be 70-ik életévét.
Demeter Tibor okl. bányamérnök december 29-én tölti be 75-ik életévét.
Dr. Budavári Sándor okl. bányamérnök január-1 én tölti be 75-ik életévét.
Forintos Ottó bányatechnikus január 8-án tölti be 85-ik életévét.
Lengyel István okl. gépészmérnök január-9 én tölti be 70-ik életévét.
Nagy Gyula okl. bányamérnök január-12 én tölti be 75-ik életévét.
Vass István okl. bányamérnök, okl. külfejtési szakmérnök január 13-án tölti be 70-ik életévét.
Dr. Gráf Kálmán okl. tervgazdász január 16-án tölti be 80-ik életévét.
Neuberger Antal okl. bányamérnök január 17-én tölti be 70-ik életévét.
Sztermen Gusztáv okl. bányamérnök január 21-én tölti be 80-ik életévét.
Hild József okl. bányamérnök január 22-én tölti be 70-ik életévét.
Túri Elemér közgazdász, bányaipari technikus január 28-án tölti be 80-ik életévét.
Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még sok boldog születésnapot, jó egészséget és
jó szerencsét!
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