AZ ERDÉLYI MAGYAR M;SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
HAVONTA MEGJELEN? HÍRLEVELE
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EMT küldöttgy lés
Kolozsvár 2004
El reláthatóan 2004. február 21-én,
Kolozsváron kerül sor társaságunk következ küldöttgy#lésére, amelynek két
f témaköre az alapszabályzat módosítása, illetve a tisztújítás lesz. A hatékony el készítés és gördülékeny lebonyolítás érdekében társaságunk elnöksége az alábbi ütemezésr l döntött:
–

Kérjük, hogy a szabályzatmódosításra és a tisztújításra vonatkozó
személyi javaslatokat 2004. január
12-ig küldjék el az EMT címére
(postán vagy e-mailen). Az aktuális
szabályzat megtalálható társaságunk honlapján.

–

Ezt követ en a szabályzatmódosító bizottság (Furdek Tamás, Kovács Lehel, Szakács Zoltán) rendszerezi a beérkezett javaslatokat, amelyeket elküld a fiókszervezeti és szakosztály vezet knek, valamint megjelenítjük a
honlapon.

Kérjük a fiókszervezeti elnököket,
hogy az aktív tagok (akik kifizették a
2003. évi tagsági díjat) jegyzékét egyeztetés céljából juttassák el az EMT kolozsvári tatkárságára.

www.emt.ro
emt@emt.ro

IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia
Kolozsvár, Babe(-Bolyai Tudományegyetem
2003. november 14-16.
– beszámoló –
Ebben az évben az Erdélyi Magyar M#szaki Tudományos Társaság (EMT) Kémia Szakosztálya kilencedik alkalommal rendezte meg az immár hagyományos Vegyészkonferenciát. A
rendezvény egy nagyszabású magyar vegyésztalálkozó, mely felöleli a kémia különböz szakterületeit, egy kicsit más mint a megszokott szakmai találkozók, konferenciák melyek sz#kebb
szakterületek kutatóit tömörítik. Rendezvényünk szervezése kisebbségi helyzetünk velejárója, hiszen nem vagyunk olyan sokan, hogy szakterületenként szervezzünk konferenciát. Örömmel írhatom, hogy rendezvényünk egyre népszer#bb, a résztvev k száma egyre növekszik. Szombaton,
november 15-én 250-en gy#ltünk össze a rendezvénynek helyet adó Babe<-Bolyai Tudományegyetem f épületében. Diákjaink, fiatal kutatóink jelenléte biztosít arról, hogy van folytatás, van
utánpótlás és a több évtizedes kiesést sikerül pótolnunk.
A konferencia érdekes plenáris el adásai egy kis kitekintést biztosítottak az új kutatási
eredményekre, míg a délutáni hat szekcióban folyó el adások lehet séget teremtettek a külföldi és
hazai résztvev knek szakmai kutatásaik eredményeinek bemutatására. Köszönjük plenáris el adóinknak a tartalmas és színvonalas el adásokat:
> Dr. Sohár Pál, MTA-ELTE Spektroszkópiai Szerkezetkutató Csoport;
ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, Budapest
> Dr. Pokol György, BME Vegyészmérnöki Kar, Budapest
> Dr. Greiner István, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest
> Dr. Hollósi Miklós, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
> Dr. Liptay György, Magyar Kémikusok Egyesülete;
BME Szervetlen Kémiai Tanszék, Budapest
> Dr. Kéki Sándor, Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék
A hasznos szakmai találkozót egy jól sikerült állófogadás és egy vasárnapi közös kirándulás zárta.
Most, amikor világszerte probléma a kémiai tudomány társadalmi megítélése, fontos tudatosítanunk, hogy a kémia nem csak a környezetünket veszélyeztet kutatások halmaza, hanem a
mindennapi életünk min ségi alapfeltétele.
A kémia teszi könnyebbé, egészségesebbé, kellemesebbé életünket, err l és még különböz érdekes kutatási eredményekr l hallhattunk el adásokat a szombati rendezvényen.
Köszönet a hazai és külföldi egyetemek professzorainak, kutatóinak, akik támogatják rendezvényünket, és el adásaikkal, jelenlétükkel megtisztelik és rangosabbá teszik konferenciánkat.
Köszönet illeti a szervez bizottság tagjait, akiknek lelkes munkája lehet vé tette a vegyészkonferencia megszervezését.
Reméljük, jöv re újra találkozunk a X. Vegyészkonferencián!
Dr. Majdik Kornélia
az EMT Kémia Szakosztályának elnöke

Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új eszten
esztend t kíván
az Erdélyi Magyar M szaki Tudományos Társaság
elnök
elnöksége és munkaközössége.
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Támogatóink
2003-ban

SzámOkt 2004
számítástechnikai konferencia
és tanártovábbképzD tanfolyam
A konferencia id pontja, helyszíne:
2004. március 26-28., Kolozsvár,
Bethlen Kata Diakóniai Központ (Ponorului u. 1.)

2003-ban az Erdélyi Magyar M#szaki Tudományos Társaság
– EMT – tevékenységét és m#ködését az alábbi intézmények támogatták:
•

Illyés Közalapítvány, Budapest – EMT m#ködési és intézmény-fenntartási költségek, székházb vítési és felújítási költségek, infrastrukturális fejlesztések támogatása,
tudományos konferenciák szervezése, vendégtanárprogram, FIRKA, M#szaki Szemle, Intarzia cím# folyóiratok megjelentetése;

•

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány, Budapest – EMT székház b vítési és felújítási
költségek támogatása kutatói és dokumentációs központ
fejlesztése céljából;

•

Communitas Alapítvány (Romániai Kisebbségi Tanács), Kolozsvár – tudományos konferenciák szervezése,
FIRKA, M#szaki Szemle folyóiratok megjelentetése;

•

Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok F+osztálya, Budapest – középiskolai fizika, kémia, tantárgyversenyek, valamint természetkutató szaktábor szervezése;

•

Meghirdetett témakörök:
Objektumorientált programozás
Kommunikáció és hálózatok
Oktatás és távoktatás
Mesterséges intelligencia

Oktatási és Kutatási Minisztérium, Bukarest – tudományos konferenciák szervezése, tudományos folyóiratok
megjelentetése;

•

Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága, Budapest – a FIRKA folyóirat megjelentetése;

A tanártovábbképz témája:
Multimédia az oktatásban

•

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest –
Bolyai Emlékkönyv kiadása;

•

ÉMI-TÜV Bayern Kft., Budapest; Plan 31 RO Kft.,
Kolozsvár; TRAZMAR Rt., Csíkszereda; MasterCad
Kft., Nagyvárad; Geotop Kft., Székelyudvarhely;
Eurosoft Kft., Kolozsvár; Ferencz Lehel, Ferencz
Szilvia és Ferencz Csaba, Sepsiszentgyörgy – tudományos konferenciák megszervezésének támogatása;

•

Latorcai Ágnes, Székely Tamás, Budapest – fizika
tankönyvek, példatárak adományozása az EMT könyvtára számára

•

Csernátoni Néprajzi Múzeum; Gábor Áron M@szaki
Oktatási Központ, Kézdivásárhely; Perfetti Van Melle
Fundy Románia Kft., Kolozsvár; Polgármesteri Hivatal, Kézdivásárhely; Pro Hungaria Alalpítvány,
Kézdivásárhely; Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Karok; Jolly Contor Kft.
– Phoenix Könyvesbolt, Kolozsvár; Erdélyi MúzeumEgyesület, Kolozsvár; Korunk Folyóirat, Kolozsvár;
Incitato Nyomda Kolozsvár – középiskolai fizika, kémia, informatika tantárgyversenyek díjainak támogatása;

Szervez :
az Erdélyi Magyar M#szaki Tudományos Társaság (EMT)
Számítástechnika Szakosztálya
A konferencia védnökei:
Dr. Arató Péter, alelnök
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Budapest
Dr. Pusztai Kálmán, dékán
Kolozsvári M#szaki Egyetem,
Automatika és Számítástechnika Kar
A konferencia elnöke:
Dr. Sebestyén György,
az EMT Számítástechnika Szakosztályának elnöke
A konferencia tematikája:
Az emberközeli gép
Program
2004. március 26., péntek
érkezés, elszállásolás
2004. március 27., szombat
a konferencia napja
2004. március 28., vasárnap de.
tanártovábbképz tanfolyam – szakmai el adások

Az érdekl d k b vebb felvilágosítást, jelentkezési lapokat az EMT
kolozsvári titkárságán igényelhetnek a 0264-590825, 594042 telefonszámokon, vagy az emt@emt.ro címen.

Megjelent a Firka 2003/2004 – 3. száma
A tartalomból:
Teller Ede (1908–2003)
Egy erdélyi fizikus látogatása Teller Edénél
Szemelvények Teller Ede munkásságából
Fizika: A digitális fényképez gép – V.
A fényvisszaver dés és a fénytörés törvénye vektorosan – I.
Alfa-fizikusok versenye
Kit#zött fizika feladatok
Megoldott fizika feladatok
Vetélked
Kémia: Kísérletezzünk
Általános iskolai tanulók részére gyakorló,
ellen rz tesztkérdések kémiából
Kit#zött kémia feladatok,
Megoldott kémia feladatok,
Hírek
Informatika: Érdekes informatika feladatok – III,
Kit#zött informatika feladatok,
Megoldott informatika feladatok

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves támogatónknak!
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EMT rendezvénynaptár tervezet
2004
Id+pont

Tudományos konferenciák, szakmai találkozók
Rendezvény megnevezése

Helyszín

március 26-28.

Számítástechnikai konferencia és tanártovábbképz+ tanfolyam –
SzámOkt 2004

Kolozsvár

április 22-25.

Országos Gépész Találkozó – OGÉT 2004

Csíksomlyó

május 13-16.

Bányászati–kohászati–földtani Konferencia

Petrozsény

április – május

Faipari Konferencia

Székelyudvarhely

május 7-9.

Sepsiszentgyörgyi EMT Napok
- a Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezet rendezvénye

Sepsiszentgyörgy

június 3-6.

Nemzetközi Építéstudományi Konferencia – ÉPKO 2004

Csíksomlyó

június 17-20.

Földmér+ Találkozó

Kolozsvár

június 25-27.

A fenntartható fejl+désért és szül+földön való megmaradásért
– a Bihar megyei Fiókszervezet rendezvénye

Nagyvárad

szeptember 24-26.

Körmöczi János Fizikusnapok

Marosvásárhely

október 1-3.

Energetika – elektrotechnika Konferencia – ENELKO 2004

Kolozsvár

október 15-17.

Az EU csatlakozás hatása a Kárpát-medencei mérnökszervezetek
együttm@ködési lehet+ségeire MTESZ-EMT konferencia

Nagyvárad

október 15-17.

Erdészeti Szaktalálkozó

Zágon

november 11-14.

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia

Kolozsvár

2004

Tanulmányi versenyek, szaktáborok, FIRKA

Id+pont

Rendezvény megnevezése

Helyszín

január 17.

Nemes Tihamér számítástechnika verseny, II. forduló

Kolozsvár

február 4.

FIRKA 2003-2004/4. szám megjelenése

Kolozsvár

február

Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, I. forduló

Erdély szerte

március

Vermes Miklós, Öveges József fizikaversenyek, I. forduló

Erdély szerte

március 13.

Nemes Tihamér számítástechnika verseny, dönt+

Budapest

március 19.

FIRKA 2003-2004/5. szám megjelenése

Kolozsvár

április 3.

Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, II. forduló

május

Vermes Miklós - Öveges József fizikaverseny, II. forduló

Székelyudvarhely

május eleje

Irinyi János kémiaverseny, dönt+

Gy+r

május 10.

FIRKA 2003-2004/6. szám megjelenése

Kolozsvár

május 21-23.

Öveges József fizikaverseny, dönt+

Gy+r

május 21-23.

Hevesy György kémiaverseny, dönt+

június

Vermes Miklós fizikaverseny, dönt+

Sopron

június – július

Természetkutató diáktábor

Torockó

augusztus 23-28.

Számítástechnika diáktábor - Linuxtábor

Kolozsvár

szeptember 10.

FIRKA 2004-2005/1. szám megjelenése

Kolozsvár

október 20.

FIRKA 2004-2005/2. szám megjelenése

Kolozsvár

november

Nemes Tihamér számítástechnika verseny, I. forduló

Erdély szerte

november 30.

FIRKA 2004-2005/3. szám megjelenése

Kolozsvár
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PRO TECHNICA ALAPÍTVÁNY
3400 Kolozsvár, C.P. 1-140.
Tel./fax: 0264-594042, 590825;
e-mail: emt@emt.ro

Beküldési határidD:
két héttel a rendezvény
kezdési id pontja el tt

Pályázati rlap
Név: ........................................................................................................................................................................................
Postacím: ................................................................................................................................................................................
Telefon/Fax: ...........................................................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................................................
Foglalkozása: ..........................................................................................................................................................................
Szakterülete: ...........................................................................................................................................................................
Munkahelye (címe, telefon/fax): ............................................................................................................................................
Melyik fiókszervezet tagja: ....................................................................................................................................................
Szakosztály: ............................................................................................................................................................................
Mióta tagja az EMT-nek: .......................................................................................................................................................
Az EMT keretében kifejtett eddigi tevékenysége: .................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Mely, az EMT által szervezett rendezvényen vett részt az utóbbi években
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Melyik konferencián való részvétel támogatását igényli?
.................................................................................................................................................................................................
Milyen költségek támogatását igényli? ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tart-e el adást
igen o
nem o
El adása címe: ........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
A támogatás kérésének indoklása: ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Keltezés: ....................................................... Aláírás .............................................................................................................
Pályázati feltételek:
1. a pályázó legyen az EMT tagja;
2. legyen kifizetve az évi tagsági díj;
3. kizárólag az EMT által Romániában szervezett, az EMT éves rendezvénynaptárában meghirdetett konferenciákra lehet pályázni (külföldi (nem Romániai)) szervezetek által szervezend konferenciákra a pályázati kiírás nem érvényes - annak ellenére, hogy az EMT rendezvény naptárában fel van tüntetve);
4. szakmai önéletrajz csatolása;
5. a kitöltött jelentkezési lap csatolása.
Figyelem! A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a határid k betartásával!
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Neumann János emlékülés
Ebben az évben ünnepeljük a nagy magyar matematikus, Neumann János, születésének 100 éves évfordulóját. Világszerte ünnepségeket szerveznek ebb l az alkalomból. November 24-én az Erdélyi
Magyar M#szaki Tudományos Társaság (EMT) Kolozsvárott, a
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) épületében
tartott emlékülést a híres tudós tiszteletére.
Az egynapos rendezvénysorozat egy Neumann János életét és
munkásságát bemutató kiállítás megnyitójával kezd dött. A bemutatott anyagot Kovács Gy z , a budapesti Neumann János
Számítógéptudományi Társaság volt alelnöke bocsátotta a kolozsvári
közönség rendelkezésére. A rendezvényt Dr. Köll Gábor, az EMT
tudományos elnökhelyettese nyitotta meg, majd Kovács Gy z emlékezett meg Neumann Jánosról és beszélt a kiállított fényképekr l,
dokumentumokról. Végül Dr. Szilágyi Pál, az EMTE rektora köszöntötte az egybegy#lteket. Az egyetem el csarnokában kiállított
kilenc tabló betekintést nyújtott a híres tudós életútjába és tudományos tevékenységébe.
Délután el adásokkal folytatódott a megemlékezés. Dr. Sebestyén György, az EMT Számítástechnika Szakosztálya elnökének köszönt je után, Kovács Gy z humoros és személyes élményekkel
tarkított el adásából megtudhattuk, melyek azok a konkrét tudományos eredmények, amelyeket Neumann Jánosnak köszönhet a világ.
A zseniális tudós munkásságából f leg a számítástechnika területén
elért eredményeit emelte ki az el adó. Dr. Keresztes Péter, a gy ri
Széchenyi István Egyetem professzora, Neumanntól a VLSI architektúráig címmel tartott el adást. Ebb l fény derült arra, hogy hogyan jutottunk el az egyszer# tranzisztortól a mai modern mikroprocesszorokig, és hogy ebben milyen szerepe volt Neumannak. Neki
köszönhetjük azt a számítógép-architektúrát, amelyben az utasításokat és az adatokat ugyanabban a memóriában lehet tárolni.
Dr. Tóró Tibor akadémikus, Neumann János és a hidrogénbomba cím# el adásában felvázolta a hidrogénbomba létrehozásának
f bb mérföldköveit, és megjelölte Neumann helyét ebben a folyamatban. Az el adások sorozatát Dr. Dávid László, a marosvásárhelyi
Sapientia – EMTE professzora zárta, aki a kvantumszámítógépek jelenér l és jöv jér l beszélt. Megtudtuk, hogy ezen gépek el nye abban áll, hogy az egyid ben rendelkezésre álló adatokat párhuzamosan tudja feldolgozni.
A centenáriumi évben rendezett emlékülés jó alkalom volt arra,
hogy szélesebb körben megismerhessük a világhír# matematikus jelent s életm#vét és munkásságának máig él hatását.
Somodi Zoltán
Kolozsvári M#szaki Egyetem

XXI. Kémiatanári Konferencia
Pécs, 2004. augusztus 15-19.
A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) a Pécsi Tudományegyetem és a F városi pedagógiai Intézettel közösen szervezi meg
a XXI. Kémiatanári Konferenciát A Kémia és a társtudományok
kapcsolata címmel.
A Kémiatanári Konferencia egyben 30 órás akkreditált továbbképzés (az anyaországi kémia szakos tanároknak), melynek része
egy félnapos tanulmányi kirándulás is.
A továbbképzés plenáris el adásokat, szóbeli, gyakorlati (demonstrációs ill. labor) foglalkozásokat, poszter szekciókat ill. kirándulást tartalmaz.
A konferencia várható kezdési id pontja: augusztus 15. vasárnap
17.00 óra
ünnepélyes megnyitó
17.30–18.30 plenáris el adás
El adók, érdekl d k jelentkezését várjuk az EMT kolozsvári
titkárságára a 0264-59042, 590825 telefonszámokon, vagy az
emt@emt.ro címen.
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DIÁKRENDEZVÉNYEK

Beszámoló

Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az
EMT a 2003-2004-es tanévben is meghirdette a Nemes Tihamér
Számítástechnikai Tanulmányi Versenyt.
A verseny els fordulója 2003. november 13-án, a bejelentkez iskolákban zajlott a számítástechnika tanárok vezetésével, a versenyszervez bizottság által kiküldött feladatlapok, illetve lebonyolítási útmutatók alapján.
Idén az erdélyi versenyz k száma minden eddigi jelentkezést
felülmúlt: 33 iskolából több mint 1020 diák vett részt a versenyen.
Az V-VIII. osztályosoknak 2 óra, a IX-XII. osztályosoknak 3 óra
állt rendelkezésükre a kit#zött 4 illetve 5 feladat megoldására.
A második fordulóra – erdélyi dönt re – továbbjutó 50 diák kategóriánkénti eloszlását a Regionális Versenyszervez Bizottság határozza meg az elbírálásra kerül 40 pont feletti dolgozatok alapján.
Az erdélyi dönt id pontja és helyszíne: 2004. január 17.,
Kolozsvár, Báthory István Líceum. A budapesti dönt re 2004.
március 13-án, az a 10-12 diák utazik majd, aki a legjobb eredményt éri el a második fordulóban.
A versenyben maradt diákoknak további eredményes felkészülést kíván az erdélyi Versenyszervez Bizottság!
Kovács Enik , programszervez

Decemberben folytatódnak
az elsD egyetemi félév magyar nyelv
szakelDadásai
A 2003-2004-es tanév decemberében folytatódnak az Erdélyi
Magyar M)szaki Tudományos Társaság – EMT által, Terminológiai
el adássorozat címmel meghirdetett magyar nyelv# szakel adások a
Kolozsvári M#szaki Egyetem épít mérnöki, gépészmérnöki, számítástechnika, villamosmérnöki, illetve a Babe<–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) vegyészmérnöki karán.
Az EMT vendégtanár–programjának keretében decemberben
magyarországi meghívottak tartják meg el adásaikat, kiemelt figyelmet szentelve a magyar szakkifejezések elsajátításának.
Decemberben várható el+adások
2003. 12. 03.
(szerda)
18.00 - 20.00 óra

2003. 12. 09.
(kedd)
16.00 - 20.00 óra

Épít mérnöki Kar
Dr. Kormos
Különleges vasutak
Gyula
a városi közlekedésben
(Budapest)
Gépészmérnöki Kar
Dr. Berta
Esztergaközpontok m#velettervezése
Miklós
és programozása számítógéppel
(Miskolc)
Dr. Cser
István
(Miskolc)

Alkatrészgyártás technológiai folyamatának modellezése

Az el adások helyszíne: a Báthory István Líceum fizikuma
(KogTlniceanu u. 2. szám, II. emelet)

Minden érdekl d t szeretettel várunk!
B vebb információk az eniko@emt.ro e-mail címen, az 594042,
590825 telefonszámokon, valamint a plakátokon.
K. E.
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Társszervezeteink rendezvényei

microCAD 2004
Nemzetközi Tudományos Konferencia
Id pont: 2004. március 18-19.
Helyszín: Miskolci Egyetem
Célja: a Miskolci Egyetem akkreditált tudomány területein tevékenyked hazai és külföldi kutatóknak, szakembereknek és PhD
hallgatóknak lehet séget biztosítani kutatási eredményeik bemutatására, az eredmények megvitatására, új szakmai és emberi kapcsolatok kiépítésére
Jelentkezési határid :
el adóknak 2003. november 28.
résztvev knek 2004. február 28.
B vebb információ: http://www.uni-miskolc.hu/~microcad
Várjuk jelentkezésüket!
Dr. Lehoczky László
osztályvezet , Miskolci Egyetem
Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály
A M#szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége a
Miniszterelnöki Hivatal és a Határon túli Magyarok Hivatala támogatásával, a MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének közrem#ködésével

Az EU csatlakozás hatása
a Kárpát-medencei magyar mérnökszervezetek
együttm ködési lehetDségeire
címmel nemzetközi konferenciát rendezett 2003. október 16-17-én
Debrecenben a Tudomány és Technika Házában.
A tanácskozáson 6 ország több mint 40 képvisel je vett részt.
El adást tartott Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon
túli kapcsolatokért felel s államtitkára, Dr. Nikodémus Antal, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium f osztályvezet je, Németh Attila, Az Új Kézfogás Közalapítvány igazgatója, Csóti
György nagykövet, Dr. Angyal László András, a MTESZ HajdúBihar megyei Szervezetének tiszteletbeli elnöke és L rincze Géza
informatikai szakért .
Az el adásokat élénk eszmecsere követe és javaslatok hangzottak el a kapcsolatok fejlesztésére.

A TÉRINFORMATIKA szerkeszt sége minden érdekl d t szeretettel vár a 2003. december 12-én 14 órakor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanácstermében (Budapest, Szerb u. 21-23.) tartandó, a
TÉRINFORMATIKA cím# lap századik számának megjelenése alkalmából tartandó rendezvényre.
Program:

•
•
•
•
•

A TÉRINFORMATIKA múltja, jelene, jöv je
„Az év legsikeresebb rendezvénye” verseny eredményhirdetése, a TÉRINFORMATIKA díjának átadása
TÉRINFORMATIKAI Almanach bemutatása
A TÉRINFORMATIKAI szoftver-, termék, adat- és m#szerkatalógus 2. verziójának bejelentése
Szolid ünnepség

A részvétel ingyenes.
Kérjük, részvételi szándékukat el zetesen a 0036-1-3564907-es telefonszámon, vagy a terinformatika@axelero.hu címen jelezzék.
Dr. Szabó Szilárd
f szerkeszt

Ifjú Kutatók
Nemzetközi Konferenciája (IKNK)
El válogató szakasz – Kolozsvár, 2004. február 14.
A kolozsvári BBTE Módszertani tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok számára négy szakterületen (matematika, fizika, informatika, környezetvédelem) végzett eredeti tudományos kutatások
angol nyelv# bemutatójára. Az egy oldalon angolul megfogalmazott
beszámolót (címük, telefonszámuk, email-címük feltüntetésével) kérjük az alábbi címre 2004. január 31-ig eljuttatni: Dr. Kovács Zoltán,
400084 Cluj-Napoca, Str. M. Kogãlniceanu nr. 4. DPPD. A dolgozatot e-mailen is el lehet küldeni a kovzoli@phys.ubbcluj.ro címre. A
beszámolók alapján hívjuk meg a kolozsvári el dönt re, 2004. február 14-én 12 órára, a fenti címre azokat, akiknek a pályázatát elfogadtuk. Ekkor a versenyz k 10 percben, angol nyelven bemutatják a zs#ri
el tt az eredményeiket. A gy zteseket díjazzuk. Közülük választjuk ki
azokat, akiket javasolunk a 2004. április 18-24. között Nijegenben
(Hollandia) sorra kerül dönt be. A külföldi utazás és a konferenciarészvétel költségeit el reláthatóan pályázati forrásokból állni tudjuk.
B vebb felvilágosításért hívják a 0264-450860, 0723-317347 telefon-

Magyar Energia Szimpózium
Budapest, 2004. február 26.
A Magyar Energia Szimpóziumok eddigi sikerei arra indították
a Magyar Energetikai Társaságot, hogy jöv re is megszervezze
hagyományos rendezvényét a Távf#tés/Távf#t rendszerek különös tekintettel a szabályozás és méréstechnikára címmel.
A szimpózium egyrészr l áttekintést fog adni a magyarországi
helyzetr l, másrészr l kerekasztal véleménycserékre nyújt lehet séget neves magyarországi szakért k részvételével.
Él adók, résztvev k jelentkezését várjuk 2003. december 15ig, az EMT kolozsvári titkárságára.
A kiadvány megjelenését támogatja:
Illyés Közalapítvány – Budapest
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