
Az 50. rendezvényre készülünk! 
 

 
2017. április végén 27-én Harkányban találkoztak a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért 

Alapítvány kuratóriumának tagjai. Azért ott, mert 50 esztendővel ezelőtt az első Bányagépészeti- 
és Bányavillamossági Konferenciát szervezői Harkányban (és Pécsett) rendezték meg. Sajnos az 
épületek, melyek a vendégeknek és a rendezvénynek otthont adtak mára másként hasznosulnak, 
így az emlékezést csak a helyszínek említése és megtekintése szolgálhatta. 

A kuratóriumi ülésen hosszan vitattuk, szerveztük a jubileumi konferenciát, mely egyelőre példa 
nélküli a Magyar Bányászat több évezredes történelmében. 

Megállapodtunk a nemzetközi konferencia programjában, melynek 2017. szeptember 28-29-én 
Balatongyörökön két vonulata lesz. Az egyik hagyományosan a hazai- és a külföldi bányászat és 
energiagazdaság újdonságait tárja fel, mely mellett a fő téma az 50 esztendő emlékeinek baráti 
körben való felelevenítése lesz. A bevezető emlékezésre a legavatottabbak, akik (szinte) 
mindegyik rendezvényen jelen voltak, Kovács László örökös elnökünk és Forgács László kurátor 
készülnek. Mondandójukból a Kuratórium számára ízelítőt is adtak.  

Döntöttünk róla, hogy a még fellelhető utazásra vállalkozó volt kollégáinkat az ország minden 
részéből vendégül látjuk az 50. konferencián. Ezzel is megalapozva a jó hangulatot az emlékek 
felelevenítését az ismeretségek ápolását, a régen látott barátok ismerősök találkozóját. 

Az 50. konferencia Alapítványunk életében is sarokpont. Hiszen új Kuratóriumot kell 
választania a tagságnak, mert egy ciklus újra eltelt. Az új kuratóriumi tagok az új feladatok, 
módszerek szülői lesznek a következő alapítványi ciklusban. 

Április 28-án szakmai kirándulást tettünk Komlón. A KŐKA komlói bányáját néztük meg. 
Azért esett a választás erre a nagy múltú üzemre, mert nemrég a bánya bővítésen, új technológia 
bevezetésén esett át. A látogatás az igazgatói irodában kezdődött ahol Pozsár Sándor a bánya 
vezetője fogadott bennünket, majd bemutatta az üzemet. Ismertette a települést, a piac elvárásait 
és azt az érdekes de fáradtságos szakmai- gazdasági- és tudományos munkát, melynek eredménye 
egy mára már üzemelő beruházás, technológiai sor lett. Benne minden kérdés a helyére került. A 
bányaudvar kialakításától a szállításon, előkészítésen át a környezetet és a természetet érő hatások 
kezeléséig. 

Különösen fontos ez az egység azért, mert régen (kb. 100 esztendeje) működő külfejtésről van 
szó, melynek területén a szakértő szem jól látja az eltelt idő technológiai változásait. 

Az üzemben a régmúlt berendezéseit és eszközeit is megszemlélhettük. Bár üzemen kívül, de 
részben már felújítva láthattuk őket. 

 

 

                     Az új bányaudvar    Szemléljük az osztályozót 
 
A bányajárást követően és közben is válaszokat kaptunk kérdéseinkre, majd búcsút intettünk 

Komlónak. 
Abban a reményben távoztunk, hogy az 50. konferencián újra találkozunk minden kedves régi- 

új résztvevővel érdeklődővel, akiket hívunk, várunk ez év szeptember 28-29-én Balatongyörökre! 
 

      Jó szerencsét! 
 
         Livo László 
 


