Jubileumi konferencia Balatongyörökön
Negyvenedik alkalommal gyűltek össze a szakmát szerető és művelő szakemberek
tapasztalataik átadására az Aranyhíd Panoráma Hotelben a Balaton partján.
Az időjárás kicsit szomorkás volt, de a jó hangulatot ez nem befolyásolta. A Hotel
megszokott kényelme emelte a találkozó fényét és kellemes keretbe foglalta a szakmai
tapasztalatcserét.
Az első konferencia 40 évvel ezelőtt
Harkányban (1968) került megrendezésre. Célja
az volt, hogy a bányavállalatok gépész és villamos
szakemberei
megismerhessék
egymás
tevékenységét, gondjait, sikereit. A tapasztalatok
átadásával elősegítsék egymás munkáját, a
bányaüzemek eredmény javításának érdekében
úgy a termelés, mint a munkavédelem és a
munkabiztonság területén.
A bányászat szerkezete átalakult az idők
során, de a konferenciák azóta is minden évben
megrendezésre
kerülnek:
Pécsett
(1969),
Balatonfüreden (1970-1989), Siófokon (1990-2000),
1. kép Dr. Havelda Tamás előadása
Pécsen (2000), Balatongyörökön (2001-től).
A résztvevők száma nem csökkent, alkalmanként 130-160 fő közötti.
A hallgatóság soraiban megtalálhatók a mérnök társadalom más szakmáinak
képviselői is.
A változó körülmények okozták, hogy míg kezdetben a nagyvállalatok finanszírozták
a rendezvényt, 1993 óta lelkes alapítványi és csatlakozó tagok (vállalkozások és
magánszemélyek) tartják életben a konferencia sorozatot.
A résztvevők ma már nemcsak a szén- és uránbányászat, hanem a bauxit, a kő-kavics
bányászat, az ásványbányászat, az energiatermelés valamint a gépipar, a villamos ipar és a
szakmai oktatás területén tevékenykednek.
A konferencia nemzetköziségét jelzi, hogy vendégei cseh, lengyel és német országból,
romániából, szerbiából és szlovákiából is érkeznek.
A két nap során először a házigazda Vértesi Erőmű Zrt. belátható jövőjét ismertette
Dr. Havelda Tamás bányászati igazgató úr. Majd a 40 év felidézését halhattuk a
legavatottabbak: Kovács László nyugalmazott főosztályvezető, Dubnicz László nyugalmazott
ügyvezető igazgató, Ács József kuratóriumi elnök előadásában.

2. kép Hallgatóság

3. kép Hell-Bláthy díjak átadása
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Ezután díszvendégeink emlékeztek néhány szóban az elmúlt időszak konferenciáira.
Köztiszteletben álló, koruk miatt rég nem látott kollégákat hallgathattunk újra (Barabás
Mihály, Bánik Jenő, Bogdán Kálmán, Csabay Ákos, Cseh Béla, Dr. Esztó Péter, Dr. Bőhm
József, Dudás István, Farkas Gyula, Gebhardt Ferenc, Göndör Béla, Juhász András, Karsai
József, Kóródi Sándor, Mahata Béla, Mányó Mihály, Mátrai Árpád, Schreck István, Szabics
János, Vas László személyében).
Kiváló ebéd után a szakmai előadások sora kezdődött, mely pénteken is folytatódott.
Információkat szerezhettünk fúrókocsi használati tapasztalatairól, a bányaláncok elakadási
jellemzőiről, Szerbia olajiparáról és villamos energia iparáról éppúgy, mint a Basalt Középkő
Kft. bányáinak gépláncairól, a mechanikai szűrés szerepéről a gáziparban, a villamos
hálózatokat védő szoftverről, mely a Petrozsényi Egyetemen készült, vagy a külfejtéseken
használt kotrógépek üzemének véletlenszerű jelenségeiről, merítékeinek optimalizálásáról. De
megismerkedhettünk egy nagyteljesítményű gumiheveder elszakadásának okaival és a Paksi
Atomerőmű 2. blokkjában sérült üzemanyag eltávolításának berendezéseivel és
technológiájával is.
Este alapítványi közgyűlés, majd baráti találkozó zárta a napot.
Itt került sor a 2007. évi Hell-Bláthy díjazottak kitüntetésére is. (Dr. Havelda Tamás,
Bánik Jenő, Ács József, Hársy István, Mányó Mihály, Mátrai Árpád kapta)
A beszélgetés, adomázás és a jókedvű nótázás hajnalig tartott.
A zárszóban Dr. Vőneky György megerősítette a résztvevők azon szándékát, hogy a
konferenciák sorát folytatva ünnepelhessük majd együttműködésünk 50. évfordulóját is.

Livo László
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