„Mindnyájan jártunk egyszer...”
Kuratóriumi ülés Selmecen
A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány tanulmány utat szervezett Selmecre. A
kirándulás a kuratóriumi-, az alapító tagok és az érdeklődők számára családos résztvételt önköltségi
áron biztosított. A honlapunkon is meghirdetett három napos túrának végül 24-en vágtunk neki.
Július 08-án reggel indultunk az Alapítvány székhelyéről külön busszal majd gyönyörködve az uti
táj szépségében fél kettőre Selmecen voltunk. Itt a városközpontban a „Hotel Grand Matej”-ben
kaptunk szállást.
Elhelyezkedés után megérkezett idegenvezetőnk Ébert András kohómérnök kolléga személyében.
Mint később kiderült nála avatottabb, felkészültebb vezetőt nehezen találhattunk volna. Utunk során
hatalmas ismeret anyagába avatott bennünket, szinte minden kiállítási tárgyról, szoborról, épületről
érdekfeszítő részleteket mondva.
Még aznap délután megtekintettük a Kamaraházat, majd a Szlovák Bányászati Múzeumban
töltöttünk hosszú időt. Megszemléltük az eddig talán csak fényképről ismert bányás ereklyéket.
Beavatást nyertünk a Felvidék nemes- és színesfém bányászatába szintúgy mint a bányász
hagyományok születésébe.
Végül még vacsora előtt megjártuk a Kálváriát megtekintve a szlovák- a magyar- és a német
templomot is. Gyönyörködtünk a jó időben kitárulkozó szép hegyi tájban.
Vacsora után a Kuratórium ülésezett a 9 fős testületből 7-en jelen voltunk a határozat képesség
biztosított volt.
A téma kettős. Egyrészt a szeptemberi 49. konferencia valamint a közelgő 50. jubileumi
rendezvény 2017-ben. Eszmét cseréltünk, majd megállapítottuk az idei konferenciára a felkészülés jól
halad, a szokásos rendezési feladatokat osztottuk meg egymás közt.

Selmecbánya

Bányajárás a Bányászati Múzeumban

Másnap -szombaton- is élményekkel teli program következett. Folytattuk a városnézést Selmecen,
majd tisztelegtünk elődeink sírja előtt. Megnéztük az Óvárat majd az Újvárat is.
Hosszabb időt töltöttünk az Akadémián a Kémia Előadóban hallgatván vezetőnktől az Akadémia és
híres professzorai történetét.
Nagyon kellemes élményt okozott az hogy az Akadémia épület együttese építése óta, így ma is az
oktatást a tudás gyarapítását szolgálja. Gyönyörű, megóvott állapotban. Parkja mint valaha botanikus
kertként méltó kerete a tudás átadás e fellegvárának. Megcsodáltuk a többségében ma is működő
korabeli maketteket, oktatási eszközöket, melyek 3 dimenzióban mutatják be a bányászatiásványelőkészítési- és kohászati szakma technológiáját és berendezéseit.
Látogatást, bányajárást tettünk külszíni és a földalatti bányamúzeumban (Bányászati Múzeum).
Végül vacsorázni indultunk Bacsófalvára a megmaradt egyik legnagyobb bányászati víztározó
mellé. Mire a gyönyörűen tálalt ropogósra sült malackának vége lett mi is bele fáradtunk élményeink
megvitatásába, elbeszélésébe.
Július 10-én vasárnap folytattuk utunkat Besztercebányára. Előbb azonban Szentantalon megállva
megtekintettük a csodaszép állapotban korhű berendezésekkel megőrzött Koháry kastélyt. Ami
nemcsak turista látványosság. Politikusok, államfők gyakran találkoznak itt fontos dolgaik, országaik
együttműködése tárgyában.
Besztercén megtekintettük a Mátyás házat, majd ebéd után rövid városnézés következett haza
indulás előtt. Az élményekkel teli út az esti órákban Törökbálinton ért véget, ahol megköszöntük
Horváth Károly kollégánknak a brilliáns, minden részletre kiterjedő figyelmes szervezést, majd
búcsúzóul Jó szerencsét mondtunk egymásnak.
Livo László

