Alapítványi hírek:
Balatongyörökön 2006. szeptember 28-29. között került megrendezésre a
XXXIX. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia.
A rendezvény gyönyörű időben az Aranyhíd Panoráma Hotelban telt ház
mellett zajlott. A kitűnő körülmények méltó keretet adtak az elhangzott
előadásoknak, melyek sorát Dr. Havelda Tamás köszöntője után Dr. Esztó Péter
a Magyar Bányászati Hivatal Elnöke nyitotta meg, s a bányászati szakigazgatás
új helyzetéről a közeljövő változásairól tájékoztatta a résztvevőket.
A Mátrai Erőmű képviseletében Derekas Barnabás bányászati stratégiai
igazgató úr a lignit energia termelésben betöltött szerepét taglalta. Majd a
Vértesi Erőmű bányászati igazgatója Dr. Havelda Tamás Úr a Márkushegyi
Bánya 30 éves története kapcsán ecsetelte a mélyműveléses szénbányászat
energiaellátásunkban elfoglalt helyét és jövőjét.
A kétnapos rendezvény alatt hallhattunk és láthattunk érdekes előadásokat
a kő- és kavicsbányászat, a bazalt és andezit előkészítő berendezések a világ
legnagyobb szénbányáiban üzemelő gépek, a számítógépes szimuláció, a
kitermelésre váró hazai szénkészletek az erőművek biomassza égetési
tapasztalatai, kőzetforgácsolási vizsgálatok és számos bányagép és alkatrész
tekintetében.
Kiemelt érdeklődés kísérte Benkovics István vezérigazgató helyettes úr
előadását a Bátaapátiban készülő rádioaktív hulladéktároló építéséről, és a
bányászatot érintő jogi szabályozásokról szóló kerekasztal beszélgetést, melyet
Salzinger György és Mokánszki Béla vezetett.
A konferencia nemzetköziségét bizonyítja, hogy az előadók és a
hallgatóság soraiban 5 ország képviselőit üdvözölhettük.
Külön öröm a konferenciát rendező „Bányagépészet a Műszaki
Fejlődésért” Alapítvány az OMBKE bányagépészeti- és bányavillamossági
Szakcsoportja, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Oroszlányi Csoportja és a
Vértesi Erőmű Zrt. Bányászati Igazgatósága számára, hogy a konferencián a kőkavics- és homok-bányászatot valamint az ásványbányászatot, tőzegbányászatot
képviselő cégek nagy számban vettek részt és előadásaikkal színesítették a
programot.
A konferencia ideje alatt öt vállalkozás termékeit kiállításon mutatta be.
Az Alapítványi Közgyűlésen a tagok megelégedéssel nyugtázták az
alapítvány megfelelő vagyoni helyzetét és gazdálkodását, majd új kuratóriumot
és elnököt választottak. A vezetőség első kiemelten fontos feladata lesz a
jubileumi 40. konferencia megszervezése 2007. őszén.
A szokásos esti baráti találkozón Ács József Úr a kuratórium
újraválasztott elnöke átadta a Hell-Bláthy Bizottság által 2006-ban Dipl. Ing.
Hans J. Dreher Úrnak és Dr. Kovács József professzor Úrnak kiemelkedő
szakmai munkásságuk elismeréséül odaítélt Hell-Bláthy emlékplakettet.
Az este majd a másnapi program is kitűnő hangulatban telt, mely után a
résztvevők a folytatás reményében búcsúztak egymástól.
Livo László

