
A Zemplénben jártunk 
 
 
 Április 21-22-én tartotta a Bányagépészet a Műszaki 
Fejlődésért Alapítvány kuratóriuma évindító ülését festői 
zempléni környezetben Kőkapun. 

 A csodálatosan szép időben az ébredő természet lágy 
ölén találkoztunk, majd közösen megtekintettük a Károlyi 
vadász kastély parkjában és az Áfonyás tó partján 
történelmünket idéző fából faragott szobrok állandó 
kiállítását. 
 
                              Kőkapu 

 
 Ebéd után a Kuratórium munkához látott. A 2010. év közhasznúsági jelentése, a 
gazdálkodásról szóló elnöki beszámoló és idei terveink kerültek napirendre. Foglalkoztunk az SZMSZ 
aktualizálásával és az Alapítvány pénzügyeivel is. 

 Megegyeztünk abban, hogy a szeptember végén Balatongyörökön rendezendő 44. 
konferenciánkon az energetika - mérnöki munka - bányászat kapcsolata kerül a fókuszba. Különös 
tekintettel a megújuló Nemzeti Energia Stratégiára és a hazai energetikai nyersanyagainkra, illetve 
megújuló energia potenciálunkra. Azt is elhatároztuk, hogy a konferencia színvonalát megőrizzük a 
részvételi díj gyakorlatilag változatlan mértéke mellett is. 

 Estére Sárospatakra mentünk, a Rákóczi vár megtekintésére és egy kihagyhatatlan programra, 
a tokaji nedűk megízlelésére. Megállapítottuk, hogy a turista akit erre vet sorsa nagyszerű 
gasztronómiai élményekben részesülhet a helyiek meleg vendégszeretete, udvarias kiszolgálása 
mellett. Érdeklődéssel hallgattuk a szőlők és a borok történetét, összekapcsolódását a tájegységgel, 
szomszédokkal és a térségben lakó közösségekkel. 

 Pénteken a pálházai Perlit 92 Kft. bányáját látogattuk meg. Az irodaházban a bánya vezetői 
részletes előadásban ismertető filmben mutatták be a sok nehézséget és több tulajdonost látott, de 
folyamatosan eredménnyel gazdálkodó bányaüzemet. Megtudhattuk, hogy a perlit nemcsak az 
építőiparban használt termék, hanem a szűréstechnikában, a hőtechnikában és egyéb ágazatokban is 
használt ásványi anyag. Az üzem nemcsak kitermeléssel, de feldolgozással is foglalkozik. A 
kibányászott kőzet aprítás, osztályzás után hősokknak van kitéve, melynek szabályozásával beállítható 
a termékek kívánt fizikai tulajdonsága. 

                           

 

 

 

 

 

 

 
 

        Perlit üzem        a bányában 
 
 A piacon maradás feltétele a folyamatos fejlesztés mellett a szigorú és részletes minőség 
ellenőrzés, melyre saját módszert dolgoztak ki. 

 Ezzel érték el, hogy vevőiket a kívánt egyenletes minőségű alapanyaggal tudják kiszolgálni. 
Halhattunk a jövőről is, mely megnyugtató módon megkutatott területek csatolásával a következő 70 
évre további termelési lehetőséget ad. 

 A bányajárás után gyors ebéd közben folytattuk a kötetlen eszmecserét vendéglátóinkkal. 
Farkas Géza ügyvezető úrnak és Hacskó Péter termelés vezető úrnak ezúton nyilvánítjuk 
köszönetünket a kiváló szakmai programért az átadott ismeretekért! 
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