AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
HAVONTA MEGJELEN8 HÍRLEVELE
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Újraalakult az
Erdélyi Magyar M szaki
Tudományos Társaság Szatmár
megyei fiókszervezete
Csaknem egy évtizede, hogy Szatmár
megyében a mérnököket, számítástechnikusokat, földmér ket, fizika és kémia
szakos tanárokat tömörít szakmai tudományos testület megsz!nt létezni.
Az EMT országos vezet ségében
2004. február 28-án tisztújításra került
sor. Ezt, ill. több más szempontot figyelembe véve egy kezdeményez csoport
tagjai: gépészek, építészek, villamosmérnökök elérkezettnek láttuk az id t a helyi
szervezet újboli életre keltésére. E célból
felvettük a kapcsolatot a kolozsvári központtal, ahol a kezdeményezést örömmel
és bátorítással fogadták.
Az alakuló ülésre 2004. március 26án, pénteken került sor Dr. Köll Gábor
egy hónapja megválasztott országos
EMT elnök és Dr. Csibi Vencel József
alelnök részvételével. A több mint negyven résztvev vel megtartott alakuló ülésen elnököt és szakbizottsági vezet ket is
választottak, elfogadták az alapszabályzatot és áttanulmányozták az egyesület
etikai kódexét. A szatmári fiókszervezet
új elnöke Molnár Csaba lett, társelnöknek Boga Ferencet, alelnöknek pedig
Czine Szabolcsot választották. A jegyz i
teend ket Simon József látja majd el. Az
ugyancsak ekkor megalakult szakmai bizottságok száma nyolcra rúg. A villamosmérnököket Lakatos Klára fogja öszsze, az építészeket Juhász Zsolt, a gépészeket Molnár Csaba, a vegyészeket Fülöp Gizella, a bányász–kohász–földtanban jártas tagokat Bende László, a fizikusokat Boga Katalin, az informatikus–
rendszerszervez ket Nagy Zoltán, a
földmér ket pedig Suba Sándor.
Az alapszabályzat elfogadásakor a
tagság leszögezte, legyen meg a lehet sége annak, hogy alkalomadtán önálló
jogi szervezetként m!ködhessünk, függetlenül a kolozsvári központtól. Min ségi bemutatkozás lehetne, ha a Partiumi
Magyar Napok alkalmából szervezend
konferenciák között ebben az évben a
m!szaki társaság konferenciája lenne az
egyik, ahová az ország más részeir l is
meghívnánk az EMT tagokat, vezet ket.
Simon József,
gépészmérnök

SZÁMOKT 2004
beszámoló
Az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság (EMT) Számítástechnika Szakosztálya 2004. március 25-28. között, Dr. Arató Péter, a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság alelnöke és Dr. Pusztai Kálmán, a Kolozsvári M!szaki Egyetem Automatika és Számítástechnika Kar dékánjának védnöksége alatt, Dr. Sebestyén György szakosztályvezet elnökletével Kolozsváron rendezte meg az immár hagyományossá vált SZÁMOKT számítástechnika
konferenciát és tanártovábbképz tanfolyamot.
A konferencia kirándulással kezd dött, a résztvev k megtekinthették a tordai sóbánya és
a torockói tájak fest i szépségét, megismerkedhettek a vidék néprajzi sajátosságaival. E kis kikapcsolódás után, másnap, a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban megkezd dtek a
konferencia tényleges munkálatai. A konferencián közel 70 érdekl d vett részt, els sorban erdélyi és magyarországi egyetemi oktatók, kutatók és középiskolai tanárok. Idei f téma a számítógép és az ember közötti kommunikáció volt, a konferencia Az emberközeli gép alcímet viselte.
Plenáris el adásainkon Dr. Németh Géza a beszédtechnológia alkalmazási lehet ségeir l értekezett a hatékony ember-gép kapcsolatban; Borbély Endre az e-kereskedelem, e-vásárlásról; Dr.
Giese Piroska a videokonferencia alkalmazásáról a távmunkában végzett európai magfúziókutatásban; Dr. Selinger Sándor a Gábor Dénes F iskola Erdélyi Konzultációs Központjának
távoktatásáról beszélt; Dr. Kása Zoltán pedig a Hogyan viselkedjünk az interneten cím! el adást
mutatta be. Ebédszünet után három szekcióban folytak tovább a bemutatók: Számítástechnika és
oktatás, Korszer számítástechnikai fejlesztések, Számítógép és kommunikáció, amelyeken 20
el adó a témát tovább taglalta korszer! kutatási megközelítésekke.l. Mindezt úgy, hogy a középiskolás tanárok beépíthessék tananyagukba, általános képet nyújtva informatikus diákjaiknak a
számítástechnikai „ma” éget kérdéseir l.
Vasárnap, március 28-án, a Báthory István Elméleti Líceum informatika laboratóriumában került sor a tanárok módszertani beszélgetésére és az AEL program gyakorlati bemutatójára
(Dr. Kovács Zoltán, a BBTE tanártovábbképz program igazgatója részér l), amit Dr. Benedek
Dezs , a georgiai egyetem tanárának nyelvoktató programok írására vonatkozó tapasztalatmegosztása el zött meg.
A konferencián elhangzott el adások anyagát igényes kivitelezés! konferencia-kötetben
jelentette meg az EMT.
Az idei SZÁMOKT konferencia is eredményesen zárult, hangulatát az EMT
konferenciákon már oly megszokottá vált baráti légkör és a kollegiális kapcsolatok oldottsága jellemezte, amelyet csak tet zni tudott az elért eredmények, sikerek informális
bemutatása. További sok sikert!
Kovács Lehel István
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Bányászati – kohászati –
földtani
Konferencia – 2004

OGÉT 2004
XII. Nemzetközi Gépész Találkozó
2004. április 22-25., Csíksomlyó
Jakab Antal Tanulmányi Ház

Szervez%:
Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság – EMT
Gépészeti SzakosztáIya
Társszervez%k:
Kolozsvári M!szaki Egyetem,
Mechanizmusok, Finommechanika és Mechatronika Tanszék
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Budapesti M!szaki 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. Nemzetközi Gépész Találkozó délel tti plenáris el adásait hazai és külföldi meghívott szakemberek tartják:
Dr. Gyarmathy György, Zürich
Termodinamika és áramlástan összefonódása magas
hatásfokú villamoser%m vekben
Dr. Ábrahám György, BME Finommechanika-Optoka Tanszék
Dilemmák és megoldások a színlátás-kutatásban
Dr. Döbröczöni Ádám, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar
A mérnöki szakmák vonzása a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Karának felvételi adatainak tükrében
Dr. Máté Márton, Sapientai Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Forgácsolószerszámok optimális tervezésének sajátosságai
Legeza László, BMF Bánki Dónát Gépészmérnöki F iskolai Kar
A mérnöki etika oktatásának szerepe
a m szaki fels%oktatásban
A konferencia hivatalos nyelve magyar.
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technika
Alapítványnál. Pályázati !rlap, jelentkezési lap az EMT kolozsvári
titkárságán igényelhet
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro).

Id%pont, helyszín:
2004. május 20-23., Petrozsény, Petrozsényi Egyetem
Szervez%:
Erdélyi Magyar M!szaki 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
• Dr. Simion Spiridon, Insemex Rt. igazgatója, Petrozsény
• Dr. Tóth János, Insemex Rt. kutatója, Petrozsény
A konferencia célja:
Lehet séget teremteni az erdélyi és magyarországi, ill. más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik 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
Szombat délel%tt az alábbi plenáris el%adások hangazanak el:
Dr. Dúl Jen , Miskolci Egyetem, Öntészeti Tanszék
Öntészeti folyamatok számítógépes szimulációja
Dr. Galácz András, ELTE TTK, Budapest
Az al-dunai Vaskapu híres jura ammoniteszei
Dr. Gömöri János, Központi Bányászati Múzeum, Sopron,
A Kárpát-medence korai vaskohászati régészeti leleteir%l
Dr. Havelda Tamás, Vértesi Er m! Rt, Oroszlány
A magyar mélym veléses szénbányászat utolsó bástyája: a
Márkushegyi Bányaüzem
Dr. Kovács József, Petrozsényi Egyetem
Különböz%
szénféleségek
forgácsolási
jellemz%inek
meghatározására végzett kutatások eredményeir%l
Dr. Papp Gábor, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
A szilvanittól az ardealitig – Az Erdélyb%l leírt ásványok
tudománytörténeti kutatásának tanulságai
Drótos László, Laár Tibor, OMBKE, Budapest
Az Európai Vas Kultúra Útjának helyzetér%l – tájékoztatás
A szekcióel%adások témakörei:
•
•

bányászat
kohászat

•
•

földtan
tudománytörténet

El adók, résztvev k jelentkezését várjuk.
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technika
Alapítványnál. Pályázati !rlap, jelentkezési lap és b vebb információk az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet k.
Kapcsolattartó személy: Pap Tünde (tunde@emt.ro).
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V. Földmér@ Találkozó
Kolozsvár,
2004. június 17-20.

ÉPKO 2004
VIII. Nemzetközi Építéstudományi
Konferencia
2004. június 3-6.
Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház
Szervez%:
Erdélyi Magyar M!szaki 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.

Az Erdélyi Magyar M!szaki 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

A konferencia programja
június 3., csütörtök
– délután megérkezés,
– este ismerkedés, baráti borozgatás
június 4., péntek
– egész napos kirándulás
Csiksomlyó – Kovászna – Kommandó

szombat,

június 5., szombat
– tudományos konferencia, szekcióel adások,
cégbemutatók, szakmai kiállítás
– este állófogadás

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

június 6., vasárnap
– hazautazás

vasárnap,
június 20. – elutazás

A konferencia témakörei

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

kutatás
tervezés
kivitelezés
oktatás
informatizálás

Az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete 2004. május 7-9. között szervezi az

környezetvédelem

rehabilitáció

épít anyagok

épületgépészet

mélyépítés

vasút, út, híd

magasépítészet

építészet

EMT NAPOK 2004

Tervezett szekciók a jelentkezések függvényében
acélszerkezetek
építészet
épít anyagok
épületgépészet

lakásépítés
útépítés
vasbetonszerkezetek
vasútépítés

A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technika
Alapítványnál. Pályázati !rlap, 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)

Szakmai konferenciát.
Tematika
Energia és anyagtakarékosság – a kutatás és fejlesztés tükrében
–
–
–
–
–
–

Alternatív energiaforrások
Újrafelhasználható anyagok
Természeti er források
Fenntartható fejl dés
Kutatás és fejlesztés igények és lehet ségek szintjén
Nanotechnológiák – cél és eszköz

A szakmai el adásokra 2004. május 8-án Sepsiszentgyörgyön
kerül sor, a továbbiakban pedig gyakorlati bemutatókat szervezünk.
A rendezvényre a sepsiszentgyörgyi EMT meghív minden olyan
szakembert, valamint érdekl d t a kutatás – fejlesztés – termelés területér l, önkormányzati képvisel ket, intézményvezet ket akik e
témakörben valamilyen módon érdekeltek.
El adói bejelentkezést várunk 2004. április 20-ig telefonon és távmásolón a +40-267-352675 számon vagy e-mailen: emtsg@planet.ro.

Szakács Zoltán, fiókszervezeti elnök
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Csíkszereda
Az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság Csíkszeredai Fiókszervezete a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának épületében megtartotta alakuló
ülését 2004. január 29-én, csütörtökön, melyen a csíkszeredai
EMT tagság képvisel i (25 f ), meghívott vendégek, az írott és
elektronikus sajtó képvisel i vettek részt.
A közgy!lést Vallasek István, a Sapientia EMTE adjunktusa
nyitotta meg, aki a kezdeményez bizottság nevében ismertette
az ülés célját: megtárgyalni a Csíkszeredai EMT Fiókszervezet
megalakításának kérdését és határozatot hozni ezügyben.
Els felszólalóként házigazdai min ségben, a fels oktatási
intézmény vezet je, Dr. Lányi Szabolcs, dékán üdvözölte a megjelent önkormányzati képvisel ket, vendégeket és EMT tagokat.
Ezután Dr. Köll Gábor egyetemi tanár, az EMT alelnöke
szólalt fel, aki ismertette a társaság f célkit!zéseit és a 14 éve
sikeresen m!köd civil szakmai szervezet fontosabb eredményeit a magyar m!szaki nyelv ápolása, tudományos konferenciák
szervezése, a középiskolások részére szervezett tantárgyversenyek és szaktáborok megszervezése, tudományos periodikák és
szakkönyvek kiadása, valamint a m!szaki információ terjesztése
területén. Kiemelte a magyarországi, hazai és külföldi szakmai
szervezetekkel kiépített, intézményesített együttm!ködési kapcsolatok szerepét.
A Hargita megyei és Csíkszereda városi önkormányzatok részér l Zsombori Vilmos tanácselnök és Erdei István alpolgármester támogatásáról biztosította az alakuló szervezet tagságát.
Hasonló ígéretet tett a Sepsiszentgyörgyi EMT Fiókszervezet elnöke, Szakács Zoltán iskolaigazgató is, aki megosztotta a jelenlev kkel az elmúlt évek során végzett igen eredményes szervezeti munka fontosabb tapasztalatait.
A vita során hozzászóltak még : dr. Györfi Jen , a Sapientia
EMTE kancellárja, Lászlófy Pál a RMPSZ elnöke, Somai Péter,
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Hivatal igazgatója, Balázs
Rudolf, a Hargita Megyei Mez gazdasági Igazgatóság vezet je,
Potozky László, a Polgár-társ Alapítvány igazgatója, majd
Vallasek István ismertette a kezdeményez bizottság tevékenységi programjavaslatát.
Ezután a közgy!lés egyhangúlag megszavazta az EMT Csíkszeredai Fiókszervezetének megalakítását kimondó határozati
javaslatot és megbízta a kezdeményez bizottságot a fiókszervezet részletes programjának kidolgozásával és a vezet ség megválasztásával.
A bizottság tanácskozásának eredményeképpen a következ
vezet ségnek szavazott bizalmat :
– Elnök: Vallasek István, adjunktus, tudományos f kutató.
– Elnökhelyettes: Lázár István, gépészmérnök, vállalkozó.
– Alelnökök: Oláh-Gál Róbert adjunktus, informatikus
Sata Klára kémikus, h. iskolaigazgató
Benk Sándor gépészmérnök, vállalkozó
Borsodi Zoltán építészmérnök, vállalkozó
– Titkár: Orbók Ilona, erdészmérnök
A fiókszervezeti vezet ség a szervez bizottság határozata értelmében további tagokkal fog kib vülni, akik tudományos tanácsadói min ségben az egyes szakcsoportok tevékenységét
koordinálják.
Orbók Ilona, titkár

www.emt.ro
emt@emt.ro

Áprilisban folytatódnak
a magyar nyelv szakel@adások
Az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság – EMT
szervezésében folytatódnak a Terminológiai el%adássorozat címmel
meghirdetett magyar nyelv! szakel adások a Kolozsvári M!szaki
Egyetem épít mérnöki, gépészmérnöki, számítástechnika, villamosmérnöki, illetve a BabeT – Bolyai Tudományegyetem (BBTE)
vegyészmérnöki karán.
Az EMT vendégtanár programjának keretében magyarországi
meghívottak és hazai egyetemi oktatók tartják meg el adásaikat, kiemelt figyelmet szentelve a magyar szakkifejezések elsajátítására.
Az áprilisi el adások programja
Gépészmérnöki Kar
2004. 04. 21.
(szerda)
16.00 – 18.00 óra

Dr. Boza Pál
(Kecskemét)

Edzett térbeli felületek
3D-ben végzett növelt sebesség!
marásának tapasztalatai

2004. 04. 21.
(szerda)
18.00 – 20.00 óra

Dr. Végvári
Ferenc
(Kecskemét)

Lemezalakítás rugalmas közeggel

Helyszín: az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság – EMT
székháza, Kolozsvár. (1989. Dec. 21. sugárút 116.)

2004. 04. 05.
(hétf%)
18.00 - 20.00 óra
2004. 04. 28.
(szerda)
18.00 - 20.00 óra

Épít%mérnöki Kar
Dr. Balázs
Bevezetés az európai
György
betonszabvány használatába
(Budapest)
(m!szaki feltételek,
teljesít képesség, megfelel ség)
Dr. Farkas
György
(Budapest)

Korszer! hídtervezési
és építési módszerek

Helyszín: az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság – EMT
székháza, Kolozsvár. (1989. Dec. 21. sugárút 116.)
Villamosmérnöki Kar
2004. 04. 29.
(csütörtök)
18.00 - 20.00 óra

Dr. Puskás
Ferenc
(Kolozsvár)

A világítástechnika múltja és jöv je

Helyszín: az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság – EMT
székháza, Kolozsvár. (1989. Dec. 21. sugárút 116.)
Számítástechnika Kar
2004. 04. 22.
(csütörtök)
18.00 – 20.00 óra

Somodi
Zoltán
(Kolozsvár)

Hálózati biztonság
az IPv6 protokoll tükrében

Találkozó:a Malom (BariUiu) u. 28. szám alatti f épület el csarnokában
2004. 04. 26.
(hétf%)
18.00 – 20.00 óra

Kovács
Lehel
(Kolozsvár)

Programozási nyelvek
összehasonlító elemzése

Helyszín: az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság – EMT
székháza, Kolozsvár. (1989. Dec. 21. sugárút 116.)

Minden érdekl d t szeretettel várunk!
B vebb információk az eniko@emt.ro címen kérhet k.
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DIÁKRENDEZVÉNYEK

Curie Környezetvédelmi
és Kémia emlékversenyek

Nemes Tihamér
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny

A Curie Oktatásfejleszt és Tehetséggondozó Alapítvány és az
EMT Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezetének kémia és környezetvédelmi szekciója Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt hirdetett a
2003-2004. tanévre.

– dönt/ –
Az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság a 20032004-es tanévben is bekapcsolódott a Neumann János Számítógép
– Tudományi Társaság által Magyarországon szervezett Nemes Tihamér Számítástechnikai Tanulmányi Versenybe.
A III. forduló – magyarországi dönt – megrendezésére 2004.
március 13-án került sor Budapesten, az ELTE Informatikai Tanszékcsoportján.
Erdélyt a II. fordulóban sikeresen versenyz 11 diák képviselte a budapesti megmérettetésben. A résztvev erdélyi diákok a
magyarországi tanulók között sikeresen helytállva a következ
eredményeket érték el:
I. kategória (VII-VIII. osztály, összesen 42 versenyz )
• Püsök László,
Kápolnásfalu, Kriza János Általános Iskola
– 19. hely, felkészít tanára Csorba Hilda;
• Szerz% Péter,
Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium
– 36. hely, felkészít tanára Jakab Tibor;
II. kategória (IX-X. osztály, összesen 66 versenyz )
• Bányai Endre,
Nagybánya, Németh László Líceum
– 12. hely, felkészít tanára Madarassy Kinga;
• Padrah Zoltán,
Máramarossziget, Leövey Klára Líceum
– 19. hely, felkészít tanára Takács Ferenc;
• Purdea András,
Temesvár, Bartók Béla Líceum
– 24. hely, felkészít tanára Tóth János;
• Sebestyén-Pál Katalin,
Kolozsvár, Báthory István Líceum
– 41. hely, felkészít tanára Szász Tünde
III. kategória (XI-XII. osztály, összesen 74 versenyz )
• Gazdag Lehel,
Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium
– 13. hely, felkészít tanára Kubánda Miklós;
• Korodi-Gál Andor-Cs.,
Marosvásárhely, Bolyai Farkas Líceum
– 20. hely, felkészít tanára Kátai Zoltán;
• Szilágy Péter,
Kolozsvár, Báthory István Líceum
– 36. hely, felkészít tanára Istenes Antónia;
• Árvay Loránd,
Máramarossziget, DragoT VodW Líceum
– 54. hely, felkészít tanára Bodnariuc Dan;
• Gál Rolland István,
Nagyvárad, Ady Endre Líceum
– 62. hely, felkészít tanára Hibácskó Gizella.
A versenyz%knek gratulálunk,
tanáraiknak köszönjük az eredményes felkészítést.
Jöv re is várjuk a jelentkez ket és reméljük, hogy újabb jó
eredményekkel b vül majd a Nemes Tihamér Verseny eredménylistája!
Kovács Enik% ,
programszervez , EMT Kolozsvár

2003 novembere és 2004 februárja között a négy levelez i fordulón a megye több iskolájának tanulói vettek részt:
– 3-4. osztályból 16 csapat, 3 iskola 48 tanulója;
– 5-6. osztályból 7 csapat, 2 iskola 21 tanulója;
– 7-8. osztályból 9 csapat, 5 iskola 27 tanulója;
– 9-10. osztályból 14 csapat, 4 iskola 42 tanulója.
A körzeti fordulóra 2004. március 20-án, Sepsiszentgyörgyön a
6-os számú Ált. Iskolában került sor azon csapatok számára, amelyek
a négy forduló feladatait megoldották és beküldték.
A dönt% 2004. április 2-4. között lesz Szolnokon, ahol korosztályonként 1-1 csapat vesz részt, valamint két tanár és a körzeti vezet :
3-4. osztály: Ugron Nóra, Sz%ke Ákos, Mátés Henrietta
Turóczi Mózes Ált. Iskola, Kézdivásárhely.
Felkészít tanító: Lukács Irma
5-6. osztály:

László Zoltán, Molnár Zsolt, Sz%cs Lóránd
Turóczi Mózes Ált. Iskola, Kézdivásárhely

7-8. osztály: György Zsuzsanna, Kirizs Róbert, Sz%cs
Csongor – Turóczi Mózes Ált. Iskola,
Kézdivásárhely. Felkészít tanár: Sánta Klára
9-10. osztály: Serestély Zalán, Szabó István, Imre Róbert
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy. Felkészít tanár: Nagy Emese.
A Curie Kémia Emlékverseny körzeti fordulója 2004. március 26án a sepsiszentgyörgyi 6-os számú Ált. Iskolában volt.
A levelez i fordulók lebonyolítása alapján a legjobb eredményeket elért tanulók:
– Kelemen Örs, 7. osztály, Székely Mikó Kollégium. Felkészít
tanár: Manaszes Zsuzsanna
– Réti Zenk% Zsuzsanna, 8. osztály, Váradi József Ált. Iskola.
Felkészít tanár: Kolumbán Laura
– Kelemen Szabolcs, 9. osztály, Kereskedelmi Líceum. Felkészít tanár: Szabó Ünige.
A f cél az volt, hogy a tanulóink és tanáraik bekapcsolódhassanak az egészen más természet!, gyakorlatiasabb kémiai ismeretek elsajátításába, környezetünk megismerésébe és megvédésébe.
Minden tanulónak köszönjük, hogy benevezve öregbítette a Curie
verseny hírnevét, megköszönjük a tanárok áldozatos munkáját, amelyet a tanulók felkészítéséért tettek.
Minden egyes támogatónknak köszönjük, hogy lehet vé tették a
verseny lebonyolítását.
Külön köszönet a Curie Alapítvány elnökének Dr. Török
Istvánnénak a meghívásért és a fogadtatásért.
Szakács Dalma

Nyári diáktáborok
az EMT szervezésében
Természetkutató tábor
Torockó, 2004. június 28. – július 3.

Számítástechnika tábor
Kovászna, 2004. augusztus 23-28.
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TÁRSSZERVEZETEINK
Rendezvényei
MicroCAD 2004

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat szervezésében
kerül sor 2004. június 21-24. között Budapesten a Pál-völgyibarlang felfedezésének 100. évfordulója alkalmából szervezett
nemzetközi konferenciára.
B vebb információk: mkbt@axelero.hu,
http://www.barlang.hu/pages/thermal.htm

– beszámoló –

Az idén március 18-án a Miskolci Egyetem új el adótermében
Dr. Bessenyei Lajos professzor, az egyetem rektora, nyitóbeszédével
kezd dött a 18. Nemzetközi Tudományos Konferencia.
A résztvev k nagy érdekl déssel hallgatták az érdekes plenáris
el adásokat. Az els el adást: Dr. Horváth Imre, Hollandiából,
Technical University of Deft professzora tartotta Nyitott határok,
kultúrák, szellemiségek és kihívások címmel. Ezt követte Dr. Both
El d, a Magyar ]rkutatási Iroda igazgatója, Informatika és Hírközlés Minisztériumból, A magyar rkutatási tevékenység- Beintegrálódás Európába cím! el adása, majd Dr. Csorba László, az Olaszországi Magyar Akadémia igazgatója, Nemzeti hagyományok a modern Európai Unióban cím! el adása.
A plenáris el adások után a konferencia résztvev i állófogadáson vettek részt.
Péntek délután és szombat délel tt a résztvev k 18 szekcióban
mutatták be tudományos dolgozataikat.
A résztvev k többsége a magyarországi egyetemekr l és kutatási intézetekt l valamint a környez országok egyetemeir l került ki,
de voltak Németországból, Angliából, Lengyelországból, Svédországból, Bulgáriából is. A legtöbb külföldi résztvev Romániából,
11 egyetemr l érkezett, melyek nagy része Erdélyben található, de
résztvev k Konstancá-ból, Craiova-ból, PloieTti-b l is jelen voltak.
A nagy számú Romániai részvételt a szervez k is örvendetesnek találták.
A péntek esti MicroCAD Party alkalmával Dr. Révay Pétert, a
svédországi Mälardalen University professzorát a MicroCAD Dísztagja címmel tüntették ki.
Szombat délután a külföldi résztvev k kiránduláson vehettek
részt, mely keretében az Egri Várat és Múzeumot tekinthették meg.
A kirándulás borkóstolóval egybekötött vacsorával zárult.

A „Porta Speciosa” Közhasznú Egyesület 2004. április 30.
– május 2. között szervezi meg a 2004. évi Diákkonferenciát
Építészeti értékeink meg%rzése címmel. A konferencia helyszínei: Kecskemét, Ópusztaszer.
A jubileumi (10-ik) konferenciának különös hangsúlyt ad
Magyarország Európai Uniós csatlakozása, ezért is választották
Ópusztaszert helyszínül. A konferencia célja az intézményi oktatás kiegészítése olyan ismertanyaggal, amely ráirányítja a figyelmet az építészeti értékek meg rzésének fontosságára.
B vebb információk: Seenger Pál
(H-1251 Budapest, Pf. 60.)

A Temesvári Magyar Diákszervezet 2004. április 23-25.
között Temesváron rendezi meg a VI. M szaki Tudományos Diákkonferenciát.
Szakosztályok: épít%mérnöki; gépészmérnöki; vegyészmérnöki; automatizálás, számítógépek és alkalmazott informatika; elektronika, híradástechnika és elektrotechnika; tudománytörténeti
Az érdekl d k b vebb felvilágosítást az alábbi címeken
igényelhetnek: Temesvári Magyar Diákszervezet – TDK
RO-305577 TimiToara, str. Diana nr. 9A/10, jud. TimiT
Tel./fax: +40-256-495545,
E-mail: tdk@tmd.dnttm.ro
Web: www.tmd.ro

EMT TÁJÉKOZTATÓ
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) szervezésében 2004. május 14-16. között kerül sor Miskolcon a

Bányász-kohász-erdész Találkozóra
Energia és Környezet címmel. A találkozó alkalmával OMBKE
tisztújító közgy!lésre is sor kerül a Miskolci Egyetem aulájában.
Az érdekl d k b vebb információkat az alábbi elérhet ségeken
igényelhetnek: OMBKE (Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület), tel./fax: 0036-1-2017337, e-mail: ombke@mtesz.hu,
web: http://www.ombke.hu

Dr. Pusztai Kálmánt, az MMÉV-EMT elnökét 2004. március 15-én
Az Információs Társadalomért Neumann János díjjal
tüntette ki Magyarország Informatikai és Hírközlési Minisztere.
Gratulálunk!
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