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HAVONTA MEGJELEN9 HÍRLEVELE
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A PRO TECHNIKA Alapítvány
pályázati felhívása a 2004. évre
A Pro Technika Alapítvány 2004-ben
is támogatni kívánja az EMT tagságának
részvételét az EMT konferenciákon.
Az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi pályázati feltételnek eleget kell
tenni ahhoz, hogy a pályázó a konferencián való részvétel költségeinek támogatását (részben vagy egészben) elnyerje.
Pályázati feltételek:
1. A pályázó legyen az EMT tagja, legyen állandó romániai lakhelye.
2. A pályázat benyújtásának id,pontjában
legyen kifizetve a folyó évi tagsági díja.
3. Mellékelje a megpályázott konferencia
jelentkezési lapját, amelyen feltünteti
szállás és étkezési igénylését.
4. Mellékelje az el,adásbejelent, lapját
az el,adása címének megjelölésével,
ha el,adást tart a konferencián.
5. Szakmai önéletrajz csatolása.
6. A Pro Technika Alapítvány által megszerkesztett 2rlap kitöltése.
Támogatás igényelhet az alábbi
költségekre:
– szállásköltség (kizárólag kollégiumi
szállás költségének térítése igényelhet,)
– étkezési költségek
A konferencia részvételi díját, illetve
az útiköltséget nem támogatjuk!
A pályázatok benyújtásának határideje:
két héttel a rendezvény kezdési id pontja
el tt.
El nyben részesülnek azon pályázók,
akik el,adást tartanak a konferencián, valamint akik részt vettek az EMT által szervezett tevékenységekben (pl. konferenciákon való rendszeres részvétel, el,adások
megtartása, egyetemi ill. középiskolai diákság számára szervezett tevékenységekben
való közrem2ködés, cikkek megjelentetése
az EMT kiadványaiban, stb.)
A pályázatok benyújthatók:
– az EMT kolozsvári titkárságán személyesen, cím: Kolozsvár, 1989. december
21. sugárút 116. szám
– faxon a 0264-590825, 594042 számokon
– e-mailen: emt@emt.ro
– A pályázati 2rlap letölthet, az
www.emt.ro honlapról, valamint igényelhet, az EMT titkárságán.
Információk igényelhet,k a 0264590825, 594042 telefonszámokon.

EMT Küldöttgy'lés – 2004
Amint tájékoztatónk el,z, számának beharangozójából már értesülhettek róla, társaságunk közgy2lésére február 28-án került sor a kolozsvári szákház földszinti helyiségeiben kialakított el,adóteremben. A tanácskozást az el,z, elnökség két leköszön, tagja, Bíró Károly (elnök)
és Égly János (elnökhelyettes) vezette. Az elfogadott napirendi pontoknak megfelel,en a jelenlév, 34 küldött el,ször a régi elnökség beszámolóját hallgatta meg, amelyet Bíró Károly mutatott be számos grafikonnal és ábrával alátámasztott, közel egy órás el,adásában. A beszámoló
alapján szembesülhettünk azzal az örvendetes fejl,déssel, amely társaságunk tevékenységét jellemezte az elmúlt években: 11 országos tudományos konferencia megrendezése éves rendszerességgel, amelyen több mint ezer bel- és külföldi szakember vesz részt, három tantárgyverseny
(kémia, fizika, számítástechnika) szervezése (összesen közel 2500 tanuló részvételével), hogy
csak a leglátványosabb eredményeket említsük. Ugyanakkor a beszámoló kitért arra is, hogy melyek voltak azok az elképzelések, tervek, amelyeket nem, vagy csak részben sikerült az elképzeléseknek megfelel,en „tet, alá hozni”. Az elnökségi és gazdasági beszámolóból reális képet alkothattunk társaságunk jelenlegi tevékenységér,l. Összességében megállapítható, hogy a leköszön, elnökség jól sáfárkodott a rábízott értékekkel és jelent,s mértékben b,vítette azokat.
Az elnökségi jelentéseket a fiókszervezetek és szakosztályok elnökeinek beszámolói követték, amelyekben számos szakmai és társaságpolitikai, társaságszervezési elképzelés és egyben
kritika is helyet kapott. Egyértelm2en megfogalmazódott a jobb információáramoltatás, valamint
a szervezeti egységek közötti rendszeresebb kapcsolattartás igénye. Ezt az igényt az alapszabályzat módosításakor részben sikerült orvosolni, hiszen létrehoztunk egy új vezet, testületet (a küldöttgy2lés és az elnökség közé), amely az elnökséget, a szakosztályok és fiókszervezetek elnökeit foglalja magába. Ezzel párhuzamosan csökkent az elnökségi tagok száma. Az új testület létrehozása lehet,séget teremt a társaságon belüli szakmai élet szorosabbra f2zésére és rendszeresítésére. Ezzel a feladattal az új elnökségnek és a – nyílt színen is dicsért – ügyvezetésnek kell
megbirkóznia.
A küldöttgy2lés végén megválasztották az elnökséget, amely mostantól az alábbi összetételben látja el feladatát: elnök Köll, Gábor, a Kolozsvári M2szaki Egyetem professzora, alelnökök Csibi Vencel, szintén a KME professzora, valamint Nagy László, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora. Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk.
T.Z.
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SzámOkt 2004
OGÉT 2004
XII. Országos Gépész Találkozó
2004. április 22-25., Csíksomlyó
Jakab Antal Tanulmányi Ház

Szervez :
Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság – EMT
Gépészeti SzakosztáIya
Társszervez k:
Kolozsvári M2szaki Egyetem,
Mechanizmusok, Finommechanika és Mechatronika Tanszék
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Budapesti M2szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Gépészmérnöki Kar, Finommechanika-Optika Tanszék
A konferencia elnöke:
Dr. Csibi Vencel, az EMT Gépészeti Szakosztályának elnöke
A konferencia témája:
Kutatások a gépészetben
Program
április 22., csütörtök
– érkezés, elszállásolás
április 23., péntek
– egész napos kirándulás
Útvonal: Csíksomlyó – Gyimesek –
Sósmez, – Ojtoz-szoros – Kézdivásárhely – Csíksomlyó
április 24., szombat
– a konferencia megnyitója
– plenáris el,adások
– ebéd
– szekcióülések
– állófogadás
április 25., vasárnap
– elutazás
A délutáni szekcióel adások a következ témakörökben zajlanak:
– számítógépes tervezés és gyártás
– min,ségbiztosítás és környezetvédelem
– finommechanika, mechatronika
– általános gépészet.
A XII. Országos Gépész Találkozó délel,tti plenáris el,adásait
hazai és külföldi meghívott szakemberek tartják.
A konferencia hivatalos nyelve magyar.
El adók, résztvev k és kiállítók jelentkezését várjuk: 2004. március 22-ig!
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technika
Alapítványnál. Pályázati 2rlap, jelentkezési lap az EMT kolozsvári
titkárságán igényelhet, 0264-590825, 594042 telefonszámokon,
vagy az emt@emt.ro címen.
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro).

EMT tagsági díj 2004
Az EMT Elnökségének határozata értelmében a 2004. évre
a tagsági díj aktív személyeknek 200.000 lej, nyugdíjasoknak,
diákoknak 75.000 lej. Jogi személyek tagsági díja min.
1.000.000 lej. Felkérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a folyó évre kifizetni.

számítástechnikai konferencia
és tanártovábbképz@ tanfolyam
A konferencia id pontja, helyszíne:
2004. március 25-28., Kolozsvár,
Bethlen Kata Diakóniai Központ (Ponorului u. 1.)
Szervez :
az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság (EMT)
Számítástechnika Szakosztálya
A konferencia védnökei:
Dr. Arató Péter,
a Neumann János Számítógéptudományi Társaság alelnöke
Dr. Pusztai Kálmán,
Kolozsvári M2szaki Egyetem,
Automatika és Számítástechnika Kar dékánja
A konferencia elnöke:
Dr. Sebestyén György,
az EMT Számítástechnika Szakosztályának elnöke
A konferencia témája: Az emberközeli gép
Program
2004. március 25., csütörtök: érkezés, elszállásolás
2004. március 26., péntek: egész napos kirándulás
Útvonal: Kolozsvár – Torda (tordai sóbánya)
– Torockó – Kolozsvár
2004. március 27., szombat: a konferencia napja
2004. március 28., vasárnap: tanártovábbképz, tanfolyam
Tematika: Multimédia az oktatásban, AEL-program
A konferencián az alábbi plenáris el adások hangzanak el:
Távoktatás a világhálón.
Az Internet alapú oktatás egy kommunikációs folyamat
Dr. Selinger Sándor,
Gábor Dénes F,iskola, Kolozsvár
Hogyan viselkedjünk az Ineterneten
Dr. Kása Zoltán, BabeN-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
A beszédtechnológia alkalmazási lehet ségei
a hatékony ember–gép kapcsolatban
Dr. Németh Géza, BME, Távközlési és Médiainformatikai
Tanszék, Budapest
e-kereskedelem, e-vásárlás
Dr. Borbély Endre, BMF,
Kandó Kálmán Villamosmérnöki F,iskolai Kar, Budapest
Videokonferencia alkalmazása
a távmunkában végzett európai magfúziókutatásban
Dr. Giese Piroska, Központi Fizikai Kutatóintézet, Budapest
Meghirdetett témakörök:
– Objektumorientált programozás
– Oktatás és távoktatás
– Információs rendszerek az egyetem adminisztrálásában
– Adatbázisok korszer2 kezelése
– Irányítástechnikai alkalmazások
– Mesterséges intelligencia
– Osztott, párhuzamos és „grid” rendszerek
– Kommunikációs hálózatok és szolgáltatások
– EU integráció és európai hálózatok
– Multimédia alkalmazások
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technika
Alapítványnál. Pályázati 2rlap az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet, vagy az EMT honlapjáról letölthet,.
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro)

XV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM • 2004. MÁRCIUS

3

V. Földmér@ Találkozó
Kolozsvár, 2004. június 17-20.

Bányászati – kohászati – földtani
Konferencia – 2004
Id pont, helyszín:
2004. május 20-23., Petrozsény, Petrozsényi Egyetem
Szervez :
Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság (EMT)
Bányászati–kohászati–földtani Szakosztálya
A konferencia tudományos bizottsága:
– Dr. Wanek Ferenc, az EMT Földtani Szakosztályának elnöke
– Dr. Nicolae Ilias, a Petrozsényi Egyetem rektora
– Dr. Magyari András, a Petrozsényi Egyetem dékánja
– Dr. Kovács József, Petrozsényi Egyetem
– Dr. András József, Petrozsényi Egyetem
– Dr. Varga Béla, az EMT Kohászati Szakosztályának elnöke
– Dr. Ambrus Zoltán, az EMT Bányászati Szakosztályának elnöke
– Tóth János, Insemex Rt., Petrozsény
A konferencia célja:
Lehet,séget teremteni az erdélyi és magyarországi, ill. más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeinek
kölcsönös bemutatására, az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre, valamint az Európai Vaskultúra Útja mozgalom tudományos
háttérinformációinak gazdagítására is.
A konferencia programja
május 20., csütörtök:
délután: – regisztráció, elszállásolás
május 21., péntek:
egész napos szakmai kirándulás
május 22., szombat:
délel,tt:– konferencia megnyitó
– plenáris el,adások
délután:– szekcióel,adások
május 23., vasárnap:
hazautazás
A délel,tti plenáris el,adásokat magyarországi és romániai
meghívott szakemberek tartják.
– Dr. Galácz András, ELTE TTK, Budapest, Magyarország
– Dr. Gömöri János,
Központi Bányászati Múzeum, Sopron, Magyarország
– Dr. Havelda Tamás,
Vértesi Er,m2 Rt, Oroszlány, Magyarország
– Dr. Kovács József, Petrozsényi Egyetem, Románia
– Dr. Papp Gábor,
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest,
Magyarország
A szekcióel adások témakörei:
– bányászat
– kohászat
– földtan
– tudománytörténet
El,adók, résztvev,k jelentkezését várjuk: 2004. április 5-ig!
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro
Technika Alapítványnál. Pályázati 2rlap, jelentkezési lap és b,vebb információk az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet,k
0264-590825, 594042 telefonszámokon, vagy az emt@emt.ro
címen.
Kapcsolattartó személy: Pap Tünde (tunde@emt.ro).

Az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság Földmér,
Szakosztálya idén ötödik alkalommal szervez tudományos ülésszakot Földmér Találkozó elnevezéssel.
A konferencia id pontja, helyszíne:
2004. június 17–20., Kolozsvár,
Bethlen Kata Diakóniai Központ (Ponorului u. 1).
Témája: Az Európa felé vezet, út szakmai kihívásai
A konferencia tervezett programja
csütörtök,
június 17. – du. érkezés, regisztráció, elszállásolás
este ismerkedés, baráti borozgatás
péntek,
június 18. – egész napos kirándulás
Útvonal: Kolozsvár – Torda (tordai sóbánya) –
Nagyenyed (templom, kollégium) – remetei sziklaszoros
– torockószentgyörgyi vár – Torockó – Kolozsvár
Ebéd: Nagyenyeden, borkóstolással egybekötve

szombat,
június 19. – a konferencia napja,
de. – du. el,adások, szakmai megbeszélések
este kulturális program, állófogadás

vasárnap,
június 20. – elutazás
Résztvev,k, el,adók és kiállítók jelentkezését várjuk: 2004. május 14-ig! Az érdekl,d,k b,vebb felvilágosításért, jelentkezési lapokért az EMT kolozsvári titkárságához fordulhatnak, kapcsolattartó
személy: Pap Tünde.

Általános magyar m'szaki
terminológiai el@adássorozat
A 2003-2004-es tanév második félévében folytatódik az EMT
által szervezett magyar nyelv2 Terminológiai el adássorozat a Kolozsvári M2szaki Egyetem épít,mérnöki, gépészmérnöki, számítástechnika, villamosmérnöki, illetve a BabeN-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) vegyészmérnöki karán.

Márciusban várható el,adások:
Épít mérnöki kar
2004. 03. 31.
18.00 óra

Kazinczy László
(Budapest)

Vasúti felépítmények fejl,désének
legújabb irányai

Az el,adás helyszíne: az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság – EMT székháza, Kolozsvár. (1989. Dec. 21. sugárút 116. szám)

Számítástechnika kar
2004. 03. 27.
9.00 óra

Borbély Endre
(Budapest)

e-kereskedelem, e-vásárlás

2004. 03. 27.
9.00 óra

Németh Géza
(Budapest)

A beszédtechnológia alkalmazási lehet,ségei
a hatékony ember–gép kapcsolatban

Az el,adások az EMT által szervezett SzámOkt Konferencia
plenáris el,adásai között szerepelnek. Helyszín: Kolozsvár, Bethlen
Kata Diakóniai Központ (Ponorului u. 1. szám)

Vegyészmérnöki kar
2004. 03. 25.
18.00 óra

Darvasi Jen,
(Kolozsvár)

Detektálás és jelfeldolgozás a
spektrofotometriában

Az el,adás helyszíne: a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának épülete (Arany János u. 11. szám, 48-as terem)
Minden érdekl,d,t szeretettel várunk!
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DIÁKRENDEZVÉNYEK
ÉPKO 2004
VIII. Nemzetközi Építéstudományi
Konferencia
2004. június 3-6.
Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház
Szervez :
Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság (EMT)
Építéstudományi Szakosztálya
A konferencia elnöke:
Dr. Köll, Gábor, az EMT Építéstudományi Szakosztályának elnöke
A konferencia célja:
Az épít,mérnökök és építészek tudományos eredményeinek bemutatása, a résztvev,k kölcsönös tájékoztatása az épít,ipar helyzetér,l és az új évezred lehet,ségeir,l.
A konferencia programja
június 3., csütörtök
– délután megérkezés,
– este ismerkedés, baráti borozgatás
június 4., péntek
– egész napos kirándulás
Csiksomlyó – Kovászna – Kommandó
június 5., szombat
– tudományos konferencia, szekcióel,adások,
cégbemutatók, szakmai kiállítás
– este állófogadás
június 6., vasárnap
– hazautazás
A konferencia témakörei

környezetvédelem

rehabilitáció

A tartalomból:

Tervezett szekciók a jelentkezések függvényében
acélszerkezetek
építészet
épít,anyagok
épületgépészet

Az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság – EMT – a
2003–2004-es tanévre is meghirdette a középiskolásoknak és általános iskolásoknak kiírt Irinyi János – Hevesy György Kémiaversenyeket. Erdélyben a két különálló verseny els,, illetve második fordulója
a szervezés megkönnyítése végett azonos id,pontban zajlik.
Az els, forduló megszervezésére 2004. március 1-én került
sor, melyre Erdély 53 iskolájából több mint 920 diák jelentkezett.
A tanulóknak két óra állt rendelkezésükre az erdélyi versenyszervez, bizottság által kiküldött versenyfeladatok megoldására.
A helyi forduló lebonyolítása a bejelentkezett iskolákban a helyi
kémiatanárok vezetésével történt.
A második fordulón azok a diákok vehetnek részt – a helyek
számának függvényében – akik az I. fordulón az Irinyi János Kémiaversenyen legalább 50, illetve a Hevesy György Kémiaverseny
esetén legalább 70 pontot gy2jtöttek össze a lehetséges 100-ból.
Az EMT versenyszervez, bizottsága a beküldött dolgozatokat ellen,rzi, az eredményeket összesíti és az elért pontszámok
alapján a legjobbak (15 VII., 15 VIII. osztályos diák a Hevesy
György, valamint összesen 20 IX-XI. osztályos diák az Irinyi János versenyen) vesznek részt a II. fordulón – erdélyi dönt,n –
melynek megrendezésére 2004. április 3-án kerül sor Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc F,gimnáziumban.
A magyarországi dönt,k id,pontjai:
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny:
2004. április 30 - május 2., Szeged.
Hevesy György Országos Kémia Verseny:
2004. május 21-23., Eger.
K. E.

Megjelent a Firka 2003/2004 – 5. száma

épít,anyagok

épületgépészet

mélyépítés

vasút, út, híd

magasépítészet

építészet

kutatás
tervezés
kivitelezés
oktatás
informatizálás

Irinyi János – Hevesy György
Kémiaversenyek

lakásépítés
útépítés
vasbetonszerkezetek
vasútépítés

A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technika
Alapítványnál. Pályázati 2rlap, jelentkezési lap és b,vebb információk az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet,k.
El,adók, résztvev,k jelentkezését várjuk: 2004. május 3-ig!
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro)

Fizika: A digitális fényképez,gép – VII.
Az Univerzum gyorsulva tágul – II.
A fényvisszaver,dés és a fénytörés törvénye vektorosan – III.
A sárkány
Fizikai témájú példák aktív oktatási eljárásokra – IV.
Alfa-fizikusok versenye,
Kit2zött fizika feladatok
Megoldott fizika feladatok,
Vetélked,
Kémia: Energiaátalakulási folyamatok a növényekben
Kísérletezzünk,
Kit2zött kémia feladatok,
Megoldott kémia feladatok,
Híradó
Informatika:Programozási technikák felülnézetb,l – II.,
A programozási nyelvek osztályozása
Megoldott informatika feladatok,
Híradó

www.emt.ro
emt@emt.ro
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PRO TECHNIKA ALAPÍTVÁNY
400750 Kolozsvár, C.P. 1-140.
Tel./fax: 0264-594042, 590825;
e-mail: emt@emt.ro
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Beküldési határid@:
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, legyen állandó romániai lakhelye;
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 rendezvénynaptárában 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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TÁRSSZERVEZETINK
Rendezvényei
Az Ötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) idén is megszervezi hagyományos Középiskolai és Általános Iskolai Fizikatanári
Ankétokat az alábbiak szerint:
– az ELFT Középiskolai Oktatási Szakcsoportja szervezésében a 47. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és
Eszközkiállítást Miskolcon, 2004. április 3-7. között
– az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja szervezésében a XXVIII. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítást Karcagon, 2004. június
21-25. között.
Mindkét rendezvényre 3-3 fizika szakos tanár jelentkezését
várják Erdélyb,l.
Az eddigi információink szerint a szervez,k sz2kös anyagi
keretei miatt mind az anyaországi mind az erdélyi jelentkez,k
számára a konferenciákon való részvétel önköltséges.
A részvételi és egyéb költségek fedezésére az erdélyi oktatók pályázatot nyújthatnak be a Magyar Oktatási Minisztériumhoz. A kiírt pályázat címe: Magyarországi továbbképzési lehet,ségek határon túli magyarok számára a 2004. év nyarán.
A pályázatokat a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséghez (RMPSZ) kell eljuttatni 2004. március 15-ig.
Az érdekl,d,k jelentkezési lapokat az EMT kolozsvári titkárságán igényelhetnek a 0264-590825, 594042 telefonszámokon, az emt@emt.ro címen, vagy letölthetik az ELFT
(http://www.kfki.hu/elft/index.html) honlapjáról. Pályázati 2rlapokat az RMPSZ-t,l igényelhetnek ill. a Pályázatfigyel, honlapjáról letölthetik (www.pafi.hu).

Az MKE 2004. évi rendezvénynaptára
Id pont

Cím

Helyszín

február 11.

A Magyar M2anyagipari
oktatás helyzete (1 napos ankét)

Budapest

április 30. május 2.

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

Szeged

május
26 - 28.

XXXIX Komplexkémiai Kollokvium Biztonságtechnikai
Konferencia

Siófok

június
27 - 30.

6th European Furnace
Symposium and 11th Solid
Sampling Colloquium with
Atomic Spectrometry

Balatonföldvár

június 30. július 2.

Analitikai Vegyészkonferencia –
47. Magyar Spektrokémiai Vándorgy2lés – Bioanalitika 2004

Balatonföldvár

augusztus
15 - 19.

XXI. Kémiatanári Konferencia

Pécs

augusztus
26 - 31.

ECM22 – 22nd European
Crystallographic Meeting

Budapest

szeptember 2.

Membrántechnikai Konferencia

Budapest

október
13 - 15.

nd
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RO – 400750
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Magyar Energia Szimpózium 2004
– beszámoló –

Idén február 26-án került sor Budapesten a Magyar Energia Szimpózium megrendezésére. A Magyar Energetikai Társaság a „Távf2tés. Távf2t, rendszerek különös tekintettel a szabályozás és méréstechnikára” tematikát t2zte ki. A rendezvény
helyszíne az a Kiállítási Csarnok volt, amely a Magyar Regula
Szakkiállításának is helyet adott.
A szimpózium keretében három el,adást hallgattuk meg:
Bognár Sándor, a FWTÁV Rt. marketing osztályvezet,je
Mérés a távh ellátásban címmel tartott el,adást. Bemutatta a kelet-európai országok távh,rendszereinek helyzetét, lemaradását,
majd ismertette a nyugat-európai fejlett megoldásokat és gazdaságosan m2köd, magas szint2 távh,szolgáltatást. Részletesen
bemutatta Budapest távh,szolgáltatását, amelyet a FWTÁV Rt
üzemeltet. Összességében az el,adás bemutatta hogyan lehet a
piacgazdaságra való áttérés az energetikában mozgatórugó és
ösztönz, egy szolgáltatás megújulásában.
Második el,adóként Szabó István mutatta be a
távh,szolgáltatás helyzetét Nagyváradon. Tájékoztatta a
jelenlev,ket azokról az er,feszítésekr,l, amelyeket Nagyvárad
önkormányzata tesz a távh,rendszer megmentése érdekében.
Utolsó el,adóként Csehi József, a sárvári Távh,
H,termel, Kft. igazgatója, Mérés alapján történ elszámolás
távh szolgáltatóknál cím2 el,adását hallgattuk meg. Az el,adó
ismertette azokat a problémákat, amellyel egy kisebb rendszer
szembesül, és amelyeket szintén meg kell oldani a gazdaságos
m2ködtetés érdekében.
A szimpóziumot fehér asztal mellett baráti találkozó zárta,
amelyen lehet,ség nyílt az anyaországi, az erdélyi, a felvidéki és
a kárpátaljai magyar energetikusokkal kötetlen eszmecserét folytatni és együttm2ködésünket er,síteni.
Az EMT-t ezen a rendezvényen a következ,k képviselték:
Almási László, Bán László, Ilosvay Károly, L,rincz László, Makai
Zoltán, Szab, István Nagyváradról és Bács Ödön Kézdivásárhelyr,l.
Makai Zoltán

EMT TÁJÉKOZTATÓ
Szerkesztik: Horváth Erika, Kovács Enik,, Matekovits Hajnalka,
Pap Tünde, Prokop Zoltán, Tibád Zoltán
Cím:
Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút
(Magyar u.) 116. sz.,
Postacím:
400750 Cluj, C.P. 1-140.
Tel./Fax:
0264-590825; 0264-594042; 0744-783237,
E-mail:
emt@emt.ro,
Honlap:
http://www.emt.ro
Bankszámlaszámok:
SV7971871300 /ROL – BRD Suc. Cluj
SV6401121300 /EUR – BRD Suc. Cluj
SV6715841300 /USD – BRD Suc. Cluj
2511.1-815.1 / ROL – BCR Suc. Cluj
2511.1-815.3 / USD – BCR Suc. Cluj

A kiadvány megjelenését támogatja:
Illyés Közalapítvány – Budapest

