Kuratóriumi ülés a Völgységben

Alapítványunk (Bányagépészet a m szaki fejl désért) idei els kuratóriumi ülését a
szokásoknak megfelel en szakmai tanulmányúttal egybekötve tartotta meg Bátaapátiban. A
csodálatos környezet és a Hotel Naspolya kényelme méltó keretbe foglalta a programot.
Az ülésen áttekintettük a 2009. év eredményeit elfogadtuk az Ellen rz Bizottság
beszámolóját és jóváhagytuk az év közhasznúsági jelentését.
A következ napirend a 43. Bányászati és Bányavillamossági konferencia el készítése
volt, melyet 2010. szeptember 30 - október 01. között rendezünk meg a Hotel Aranyhíd
Panorámában Balatongyörökön A mérnöki munka szerepe a Bányászatban címmel.
Az eszmecserét kellemes vacsora után a T zk Sz l birtok pincéjében a környéken
term borok kóstolgatásával f szereztük.
A szakmai programok közül az els a Bátaapátiban épül Nemzeti Radioaktívhulladék Tároló meglátogatása volt.
Miel tt bejártuk a készül létesítmény munkahelyeit Berta József felel s m szaki
vezet úr bemutatóját tekintettük meg.
Az érdekes el adás rengeteg fotóval illusztrálva mutatta be a tervezés és építés eddigi
történetét, bepillantást nyújtva a közeli s távolabbi jöv feladataiba.

Bátaapátiban

A tárolóban

Másnap már kora délel tt Verb ci József, Bacskó László és Dr. Kamarás Béla urak
el adásában megismerhettük a magyar szénbányászat reneszánszát is jelent Calamites álmot.
Egy olyan bánya - er m együttes tervezésér l és engedélyeztetési eljárásáról hallottunk,
illetve jövend helyszínét tekinthettük meg Szászvár Nagymányok, Váralja körzetében (Tolna
és Baranya megye határán) amely külfejtéssel indul majd s mélybánya nyitást, valamint
mészk bányát is magában foglal. Megvalósulása esetén újraéleszti a mecseki (szén-)
bányászatot összességében és fokozatosan csaknem 2000 munkahelyet teremtve...
A helyszínen Bék János polgármester úr és csapata kalauzolt bennünket.
Szászváron kellemes meglepetések, élmények sora következett. Megtudhattuk, hogy a
község apraja-nagyja megváltóként várja a bányanyitást. Az Önkormányzat nemcsak
együttm ködik, ápolja a bányász hagyományokat, hanem segíti is a Calamites törekvéseit.
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Hogy mennyire mélyek a környéken
a bányászati gyökerek, s mennyire éltet
módon ápolja azt a lakosság láthattuk a
Polgármesteri Hivatalban, a Pávai Vajna
Emlékfalnál, a (vállalkozásra) hasznosított
bányaudvaron és a Helytörténeti Gy jtemény Bányászati Kiállítóhelyén is.
Szászvár ez a kevesebb mint 3000
lakosú nagyközség nemcsak emléktáblát
állított a múlt bányavezet inek, hanem saját
bányász zenekart m ködtet, saját múzeumot
alapított. Itt kiállítva számos nagy becsben
tartott emléktárgyat - el deik munkáját és
munkaeszközeit - folyamatosan gyarapítva,
gazdagítva számukat.

Szászváron

A sok-sok élménnyel szolgáló látogatás után a Tó vendégl ben elfogyasztottuk
ebédünket, majd távozásunk el tt kifejeztük s hátrahagytuk jókívánságainkat,
nagyrabecsülésünket és köszönetünket a látottak, szakmánk hagyományinak ápolásában és a
Magyar Bányászat újjáélesztésében élen járó vendéglátóink tiszteletére és támogatására.
Az eseményeket lejegyezte: Livo László
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