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Beszámoló a XIII. Nemzetközi
Gépész Találkozóról

OGÉT 2005 –
Szatmárnémeti
Sikeres volt az északnyugati megyeszékhelyen április 28. és május 1. között
lezajlott rendezvény. A mintegy 130 bejegyzett
résztvev
Magyarországról,
Szlovákiából, Ausztriából, Dániából és
természetesen Romániából érkezett. Magyarország szakel adói Budapestr l,
Gy rb l, Veszprémb l, Miskolcról, Kecskemétr l és Szegedr l érkeztek. A hazai
résztvev k jelenléte is meghatározónak
mondható. Fels oktatási intézményeinket
a Kolozsvári M2szaki Egyetem, a Brassói
Transilvania Egyetem és a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem képviselte. EMT tagok jöttek továbbá
Kézdivásárhelyr l, Gelencér l, Marosvásárhelyr l, Székelyudvarhelyr l, Kolozsvárról, Nagyváradról, Csíkszeredából és
Szatmárnémetib l. Újra jelentkeztek az
EMT-rendezvényen barátaink a Pozsonyi
M2egyetemr l is.
A négy plenáris el adással együtt öszszesen kilencven tudományos munkát mutattak be öt szekció keretében. Az érdekl d k arányosan oszlottak meg az általános gépészet, a CAD, a fogaskerékhajtások, modern megmunkálások, a logisztika, min ségbiztosítás, környezetvédelem
illetve mechatronika, finommechanika
szekciókban. A Kölcsey Ferenc F gimnáziumban biztosított feltételek megfelel ek
voltak.
A vendégeket a városközpont szállodáiban szállásolták el, az étkezések a patinás – a magyar szecesszió remekeként
számon tartott – Pannónia (ma Dacia)
szállóban zajlottak, ami sajátos, ünnepélyes és mégis otthonos hangulatot adott
az eseménynek.
A találkozó nem szakmai, ám a kapcsolatépítés, az ismerkedés szempontjából
igen fontos részét a pénteki kirándulás jelentette. A meglátogatott helyszínek üzenete bizonyos, hogy a távolról jött vendégek nagy számára jelent séggel bír.
Simon József
Szatmárnémeti
(folytatás a 6-ik oldalon)

Elmúlt 15 év
2005. a sepsiszentgyörgyi EMT életében is – amint egyik megemlékez , Para
Zoltán alelnök mondotta – az ifjúvácseperedés éve, azaz kikerült a gyermekcip b l,
ahogy mások mondanák.
Az évfordulós megemlékezés jó alkalom az eredmények felmérésére s esetünkben számbavenni, hogy kik maradtunk a várfalon, azaz az eredeti célok hitében és
reményében.
A megemlékezésre április 21-én, csütörtökön délután került sor a Szentgyörgy
Napok rendezvénysorozat keretében. Már a kezdeti id pont el tt megtelt az EMT székház el adótermébe, amely végül kicsinek bizonyult, olyan szép számban tiszteltek meg
jelelétükkel tagjaink és meghívottak egyaránt. Tisztelet volt a szervezet el tt, amely Háromszék f városában a harmadik ötös évfordulót tudhatja maga mögött folyamatos tevékenységében.
Az elnöki beszámoló csak a f célkit2zéseket érintette, de az ezt követ hozzászólások kiegészítették, megrajzolták az EMT folyamatos tevékenységére
vonatkózó teljes képet. Ezt a gondolatot húzta alá Albert Álmos polgármester,
Keresztély Irma f tanfelügyel , Bagoly Miklós a kisvállalkozók szövetsége részér l, de a vendégek is, akik ajándékokkal is kedveskedtek az ifjú korát él szervezetnek: Örgög Gyárfás Lajos, az Anyanyelvápolók Szövetsége, valamint Wallasek István, a Csíkszeredai EMT testvérszervezet képviseletében.
A hivatalos rész az emléklapok és emlékérmek átadásával ért véget, ezt követte a kötetlen baráti beszélgetés, amelyet pezsg bontás el zött meg.
Számos EMT tagot és olyan személyiséget tüntetett ki a szervezet elnöksége,
akik támogatásukkal segítették az EMT céljainak megvalósítását az elmúlt években.
Mindenkinek az volt a véleménye, hogy érdemes ezt a munkát végezni, még
a számos nehézségek árán is fenn kell tartani, közösségépít szerepe elvitathatatlan,
az egyének számára er forrást jelenhet a mindennapi gondok leküzdésében.
Szakács Zoltán
elnök
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Bányászati–kohászati–földtani
Konferencia
– beszámoló –

ÉPKO 2005
IX. Nemzetközi Építéstudományi
Konferencia
2005. június 2-5.
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 2., csütörtök
– délután megérkezés,
– este ismerkedés, baráti borozgatás
június 3., péntek
– egész napos kirándulás Csíksomlyó környékén
június 4., szombat
– tudományos konferencia, szekcióel adások,
cégbemutatók, szakmai kiállítás
– este állófogadás
június 5., vasárnap
– hazautazás
Tervezett szekciók a jelentkezések függvényében
acélszerkezetek
építészet
épít anyagok
épületgépészet

lakásépítés
útépítés
vasbetonszerkezetek
vasútépítés

A konferencia hivatalos nyelve magyar.
A részvételi költségek (szállás, étkezés) részleges támogatását a
belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technica Alapítványnál. Pályázati 2rlap, jelentkezési lap és b vebb információk az EMT
kolozsvári titkárságán igényelhet k.
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro)

EMT tagsági díj 2005
Az EMT elnökségének határozata értelmében 2005. 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.

Színvonalas rendezvénynek örülhetett a 2005. március31. – április 3. között a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen megrendezett VII. Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia közel 200
résztvev je.
A konferencia els napján (pénteken) sor került a másnapi tudományos „csatározások”-ra való ráhangolódásra, azaz a hagyományos szakmai kirándulásra. A terepbejárás idei sikeréhez a természetvédelmi (Püspökfürd , Tasádf ), földtani (Albioarei-szoros,
Körösmart, Tenkefürd ) és kulturális (Magyarremete, Kapocsány)
helyszínek változatossága és szépsége mellett nagyban hozzájárult a
Wanek Ferenc által összeállított, kit2n en dokumentált kirándulásvezet , valamint az idegenvezetésben oroszlánrészt vállaló Em di
András és Em di János és Venczel Márton környékismerete, szakmai tájékozottsága. Ugyanakkor igen nagy elismerést aratott a résztvev k körében, hogy a sokéves hagyományokat megszakítva, ezúttal
a tervezett kirándulási program fontos id pontjai, egy nemzetközi
konferenciához ill en, tökéletesen betartattak. A népes résztvev sereg ezt annál inkább is értékelte, mivel így a nap végén még sort lehetett keríteni egy éjszakába nyúló hasznos szakestélyre.
Szombaton, a Partiumi Keresztény Egyetem épületében került
sor délel tt a plenáris el adásokra és azt követ en a különböz
szekciók üléseire. A plenáris el adások változatossága nagyszer2en
illeszkedett a résztvev k sokrét2 szakmai érdekl déséhez, és ez
nagyban dicséri a konferencia tudományos bizottságának, valamint a
felkért el adóknak a hozzáértését. Ugyanis nem mindennapi feladatnak számít, az egyre inkább specializálódó tudományos világban annak megoldása, hogy kohászati, bányászati és földtani szakemberek érdekl dése egy plenáris el adássorozat erejéig végig
megmaradjon.
A délután folyamán az összesen 13 különböz szekcióban mutathatták be a diák, kezd kutató vagy már befutott neves szakemberek egy-egy témában elért eredményeiket. A b ség zavarában szenved résztvev k szekciók közötti „rohangálását” igencsak megkönynyítette az ülésvezet k hozzáértésének tanúbizonyság tétele, nevesen a jelent s konferenciákat dicsér program betartatás. Így bárkinek lehet sége volt több szekció el adásaiba és hangulatába is belekóstolni, keresztmetszetet kapva ezáltal arról, hogy hol is áll ma a
magyar kohászati, bányászati és földtani szakemberek felkészülési
szintje, milyen aktuális témák vannak a nagyvilágban, és nem utolsó
sorban, milyen az eljövend , még diák generáció tudományos érdekl dési köre a megfelel tudományterületeken. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a BKFK egyik legnagyobb er ssége pontosan az, hogy
diákok, vagy pályájuk elején lev fiatal szakemberek, neves szaktársaik el tt mutatkozhatnak be a tudományos világnak, s így megteremt dik annak a nagyon ritkán el forduló alkalomnak a lehet sége,
hogy a tudományba éppen csak belekóstoltak a fejl désükhöz elengedhetetlen, pontos szakmai kritikákra és fontos szakmai kapcsolatokra leljenek.
A második nap estéjén, a kultúrprogrammal egybekötött állófogadáson lazíthattak a résztvev k. A meglepetések azonban itt sem
maradtak el, hiszen Kercsmár Zsolt (Magyar Állami Földtani Intézet) szaktársunk saját példáján, azaz zenés el adásával bizonyíthatta,
hogy a tudomány m2vel je lehet a m2vészetek nagymestere is.
Vasárnap reggel az új tapasztalatokkal, szakmai kapcsolatokkal
felvértezett résztvev k, a BKFK szervez jének (EMT) köszönetet
mondva és Nagyvárad gyönyör2 belvárosától elb2völve, Jannus Pannonius Búcsú Váradtól cím2 költeményét idézhették fel magukban.
Jó szerencsét!
Silye Lóránd
BabeO-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM • 2005. MÁJUS

PRO TECHNICA ALAPÍTVÁNY
400750 Kolozsvár, C.P. 1-140.
Tel./fax: 0264-594042, 590825;
e-mail: emt@emt.ro
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Beküldési határidM:
két héttel a rendezvény
kezdési id pontja el tt

Pályázati Nrlap
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 Romániában él és tevékenyked EMT tag
2. legyen kifizetve az évi tagsági díja;
3. kizárólag az EMT által Romániában szervezett, az EMT éves rendezvénynaptárában meghirdetett konferenciákra lehet pályázni;
4. szakmai önéletrajz csatolása;
5. a kitöltött jelentkezési lap csatolása.
Figyelem! A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a határid k betartásával!
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DIÁKRENDEZVÉNYEK
Vermes Miklós – Öveges József
Fizikaverseny
II. forduló – erdélyi dönt
2005. április 9-én, szombaton az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság és a gyergyószentmiklósi Salamon Ern Gimnázium
közös szervezésében sor került a Vermes Miklós - Öveges József Fizikaverseny erdélyi dönt jére.
A házigazdák színes programmal várták a résztvev ket: Lakatos
Mihály, a Salamon Ern Gimnázium igazgatója bemutatta az iskolát,
ismertette a gimnázium történetét. A XI. osztályos tanulók kedves
kis színdarabbal szórakoztattak minket. A Gyilkos-tavat és környékét kivetített képekr l ismerhettük meg.
A jelenlev 81 diákot ünnepélyes megnyitó keretében Lakatos
Mihály, a Salamon Ern Gimnázium igazgatója, Mihály Géza, Hargita megye fizika szakos tanfelügyel je, Csegzi Sándor, az EMT Fizika Szakosztályának elnöke, Darvay Béla, a kolozsvári Versenyszervez bizottság tagja és Szász Ildikó a Salamon Ern Gimnázium
fizika szakos tanára köszöntötte. A köszönt beszédeket bátorító
idézetek színezték.
A diákokat emléklap, csokoládé és egy kis szerencsét hozó amulett várta a vizsgapadon. A három órás írásbeli verseny után a diákokat autóbusz vitte a Gyilkos-tóhoz, ahol az iskola diákjai mutatták be
a környéket.
A díjkiosztásra délután 6 órakor került sor a Salamon Ern Gimnázium dísztermében. Darvay tanár úr ismertette az eredményekkel
kapcsolatos megjegyzéseit, köszönetet mondott a versenyszervez knek és a felkészít tanároknak, majd Lakatos Mihály, Szász Ildikó és
Tankó Ildikó átadták a díjazottakat illet okleveleket és a támogatóktól összegy2jtött ajándékokat.
A verseny díjazottjai:
VII. osztály
I.
díj – Furdek Bálint, Kolozsvár, Báthory István Elméleti
Líceum, felkészít tanára Popa Márta;
II. díj – Popa Tímea, Kolozsvár, Báthory István Elméleti
Líceum, felkészít tanára Popa Márta;
III. díj – Rogoz Ralph, Arad, Csíky Gergely Iskolacsoport,
felkészít tanára Rogoz Marianna;
Dicséret – Ambrus Tímea, Gyergyószentmiklós,
Salamon Ern Gimnázium, felkészít tanára Ambrus Judit
VIII. osztály
I.
díj – Szerz Péter, Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó
Kollégium, felkészít tanára Bartha Erzsébet;
II. díj – Ilonczai Zsolt, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc
F gimnázium, felkészít tanára Boga Katalin;
III. díj – Böjte Márton, Csíkkarcfalva, Mártonffy György
Általános Iskola, felkészít tanára Böjte Mária;
Dicséret – Bakos Katinka, Szászrégen, Alexandru CeuOianu
Gimnázium, felkészít tanára Fancsali Gábor
IX. osztály
I.
díj – Kántor Zoltán, Zilah, Silvania F gimnázium,
felkészít tanára László Judit;
II. díj – Ferencz Endre, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc
F gimnázium, felkészít tanára Boga Katalin;
III. díj – Bíró Csongor, Gyergyószentmiklós, Salamon Ern
Gimnázium, felkészít tanára Lakatos Mihály;
Dicséret – Péntek Máté, Kolozsvár, Báthory István Elméleti
Líceum, felkészít tanára Czilli Péter

X. osztály
I.
díj – Tyukodi Botond, Margitta, Octavian Goga
Iskolacsoport, felkészít tanára Veres Zoltán Emerich;
II. díj – Györfi Tamás, Margitta, Octavian Goga Iskolacsoport,
felkészít tanára Veres Zoltán Emerich;
III. díj – György Tamás, Csíkszereda, Márton Áron Elméleti
Líceum, felkészít tanára Gaál László;
Dicséret – Végh El d, Kolozsvár, János Zsigmond Unitárius
Kollégim, felkészít tanára Popa Márta;
XI. osztály
I.
díj – Hatházi László, Kolozsvár, Báthory István Elméleti
Líceum, felkészít tanára Káptalan Erna;
II. díj – András Endre, Csíkszereda, Márton Áron Elméleti
Líceum, felkészít tanára Nagy Antal;
III. díj – György Fazakas Zsolt, Gyergyószentmiklós,
Salamon Ern Gimnázium, felkészít tanára Szász Ildikó;
IV. Dicséret – Gurzó Levente, Gyergyószentmiklós,
Salamon Ern Gimnázium, felkészít tanára Szász Ildikó.
Az Öveges József Fizikaverseny dönt jének id pontja és helyszíne
2005. május 20-22., Gy r, a Vermes Miklós Nemzetközi Fizika Emlékverseny megrendezésére 2005. június 16-20. között kerül sor Sopronban.
Ezúton megköszönjük Darvay Béla és Tellmann Jen tanár uraknak,
hogy áldozatos munkájukkal segítségünkre voltak a versenyfeladatok
összeállításában, továbbá köszönetet mondunk a versenyszervez bizottság többi tagjának, Csegzi Sándornak, az EMT Fizika Szakosztály elnökének, Popa Mártának, a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatójának, Vörös Alpár és Czilli Péter fizikatanároknak.
Köszönjük a Salamon Ern Gimnázium vezet ségének, hogy
otthont adott a versenynek, külön köszönet illeti a fizikatanárokat,
név szerint Szász Ildikót, Lakatos Mihályt, Nap Lászlót, Nap Olga
laboránsn t, akik lelkes munkájukkal járultak hozzá a verseny eredményes lebonyolításához.
A versenyben maradt diákoknak további sikeres felkészülést kíván a kolozsvári versenyszervez bizottság!
Tankó Ildikó
programszervez , EMT Kolozsvár

A magyar nyelvN szakelMadások folytatódnak
Az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság (EMT) szervezésében folytatódnak a Terminológia el adássorozat címmel meghirdetett magyar nyelv2 szakel adások a Kolozsvári M2egyetem Épít mérnöki, Gépészmérnöki, Számítástechnika, Villamosmérnöki, illetve a
BabeO-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Vegyészmérnöki karán.
A Terminológia el adássorozathoz kapcsolódott az EMT vendégtanár programja is. Ennek keretében a 2004/2005-ös tanév májusi
hónapjában a vegyészmérnöki karon, dr. Mezey Pál (Memorial
University of Newfoundland, Canada): Milyenek a molekulák? Molekuláris informatika címmel tartott el adást. A Villamosmérnöki
karon Dr. Puskás Ferenc (BabeO-Bolyai Tudományegyetem ny. tanára): Szupravezetés, szupravezet anyagok és szupravezet k alkalmazása címekkel tartott el adásokat.
Az májusi el adások programja
Épít mérnöki Kar
2005. 05. 04
(szerda), 1900 óra

2005. 05. 04
(szerda), 1900 óra

Dr. Balázs L. György
(Budapesti M2szaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem)
Dr. Arany Piroska
(Budapesti M2szaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem)

Megújuló energiák
épületgépészeti
hasznosítása
Az új európai
betonszabvánnyal
kapcsolatos
els tapasztalatok

Helyszín: az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság EMT székháza (Kolozsvár, 1989. dec. 21. sugárút, 116. szám)
Minden érdekl d t szeretettel várunk!!!
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DIÁKRENDEZVÉNYEK
Irinyi János Kémiaverseny
erdélyi dönt
Az Erdélyi Magyar M2szaki Tudományos Társaság (EMT) Kémia Szakosztálya a 2004-2005-ös tanévben is meghirdette a kémia
iránt érdekl d általános és középiskolás tanulóknak az immár hagyományossá vált Irinyi János és Hevesy György Kémiaversenyeket.
A VII-VIII. osztályos diákoknak szóló Hevesy György, illetve a
IX-XI. osztályos tanulók számára kiírt Irinyi János Kémiaverseny
I. fordulójára Erdély 44 iskolájából több mint 650 diák jelentkezett.
Az Irinyi János Kémiaverseny második fordulójára – erdélyi
dönt jére – 2005. április 9-én került sor a kolozsvári Báthory István
Líceumban.
A négyórás elméleti és gyakorlati verseny után a diákok városnézésen vettek részt Váradi Éva történelem szakos szaktanár vezetésével, megismerve Kolozsvár nevezetességeit.
A díjkiosztásra délután 6 órakor került sor a Báthory István Líceumban, ahol a legjobb eredményeket elért 4 diákot az erdélyi versenyszervez bizottság díjazta:
IX–XI. osztály
I. díj – Gáspár József (XI. oszt.),
Székelykeresztúr, Orbán Balázs Gimnázium,
felkészít tanára Larcher Mária;
II. díj – Boda Ferenc András (IX. oszt.),
Zilah, Silvania F gimnázium,
felkészít tanára Mátyás Éva;
III. díj – Benedek Katalin (XI. oszt.),
Csíkszereda, Márton Áron Gimnázium,
felkészít tanára Mihálycsa Szilveszter;
Dicséret – Popovics Emma (X. oszt.),
Kolozsvár, Báthory István Líceum,
felkészít tanára Csuka Róza.
A IX-XI. osztályos kategóriában a díjazottakon kívül az 5. és 6.
helyezést elért diákok is továbbjutottak az Irinyi János Kémiaverseny magyarországi dönt jére, melynek megrendezésére 2005. április 29. – május 1. között kerül sor Szegeden:
Nagy Levente (XI. oszt.),
Székelyudvarhely, Tamási Áron Líceum,
felkészít tanára Horváth Rozália;
Vida Gábor (X. oszt.),
Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc F gimnázium,
felkészít tanára Átyim Erzsébet.
Köszönetet mondunk a Báthory István Líceum vezet ségének, a
kémia szakos tanároknak, név szerint Csuka Rózának és Manaszesz
Eszternek, hogy megfelel környezetet biztosítottak a versenynek,
köszönet a javító tanároknak a jól összehangolt munkáért és nem
utolsó sorban támogatóinknak, akik nagy mértékben hozzájárultak
az erdélyi dönt n résztvev diákok díjazásához.
A versenyben maradt diákoknak további sikeres felkészülést kíván a kolozsvári versenyszervez bizottság!
Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke
Pap Tünde, programszervez

Csillagászati Diáktábor
Zeteváralja, 2005. augusztus 26-31.
részletek az alábbi honlapon:
http://math.ubbcluj.ro/~fszenko/tabor/T_1.htm
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Természetkutató Tábor
2005. június 30. – július 6.
Vársonkolyos, Bihar megye
Társaságunk idén is megszervezi hagyományos, jó hírnévnek örvend diáktáborát.
Szakfoglalkozások: fizika: talajvizsgálat, atmoszféravizsgálat, csillagászati megfigyelések, játékos fizika kísérletek; kémia:
talaj és víz összetételének vizsgálata, mérése, a tábor környezetszennyez hatásának felmérése; földrajz: a Királyerd k zettani
és domborzati jellemz inek megfigyelése, az emberi beavatkozás következményeinek vizsgálata, térképkészítés, az irányt2
használatának megismerése, ismerkedés az ásványokkal, k zetekkel és kövületekkel, barlanglátogatás (bányák, teraszok kialakítása, eróziós folyamatok); biológia: növényi társulások, rovarok megfigyelése, meghatározása, gy2jtése, madárvilág megfigyelése. Szabadid -programok: kirándulások, labdajátékok, tájékozódási verseny, szalonnasütés, tábort2z.
Szaktanárok: Angyalosi Csaba (Báthory István Líceum, Kolozsvár), Kovács Zoltán (BabeO-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Csuka Róza (Báthory István Líceum, Kolozsvár), Kovács Enik (Román Viktor Ált. Iskola, Homoródszentmárton),
Wanek Ferenc (Sapientia EMTE, Kolozsvár), Kiss Tünde
(Brassai Sámuel Elméleti Líceum)
Kísér tanárok: Angyalosi Csaba (Báthory István Líceum, Kolozsvár), Kovács Enik (Román Viktor Ált. Iskola, Homoródszentmárton), Tankó Ildikó (EMT, Kolozsvár)
Táborvezet : Décsei Levente, Kolozsvár
Általános és középiskolás diákok jelentkezését várjuk 2005.
május 31-ig! A helyek száma korlátozott!
A tábor költsége (ami tartalmazza: 6 éjszakára a szállást és 6
napi teljes ellátás költségeit): 1.850.000 lej
A táborral kapcsolatban az EMT kolozsvári titkárságán lehet
érdekl dni: tel.: 0264-594042, 590825, e-mail: emt@emt.ro,
kapcsolattartó személy: Tankó Ildikó, ildiko@emt.ro.

Számítástechnika Diáktábor
2005. augusztus 22-28.
Kovászna
Javasolt témakörök:
• hálózati alkalmazások fejlesztése: Visual C, Java,
Delphi-ben
• honlapok szerkesztése: HTML, PHP, Flash
• kódolás és titkosító algoritmusok
• Nemes Tihamér versennyel kapcsolatos
feladatmegoldó trükkök
• Kovinfo – versenyfeladatok: megoldási ötletek
Középiskolás diákok jelentkezését várjuk 2005. június 30-ig!
A helyek száma korlátozott!
A tábor költsége (ami tartalmazza a szállást és 6 napi teljes
ellátást): 1.300.000 lej
A táborral kapcsolatban az EMT kolozsvári titkárságán lehet
érdekl dni:
tel.: 0264-590825, 0264-594042,
e-mail: emt@emt.ro,
programszervez : Tankó Ildikó, ildiko@emt.ro
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(folytatás az els oldalról)

OGÉT 2005 –Szatmárnémeti
A kiránduláson megtekintettük a nagymajtényi fegyverletétel
helyszínét és az erre emlékeztet obeliszket, a nagykárolyi Károlyikastélyt, a neves család kaplonyi kriptáját, Ady Endre érmindszenti
szül házát, Kölcsey Ferenc szül házát Sz demeteren, Pet fi és
Szendrei Júlia találkozásának helyszíneit – az erd di várromot illetve az Árpád-korban épült ákosi templomot. A vendégeket Szatmárnémetiben Erdei D. István parlamenti képvisel , Nagykárolyban
Bek Tamás polgármester, Tasnád városában pedig Bendel József
alpolgármester fogadta.

TÁRSSZERVEZETEINK
Rendezvényei

Richter Gedeon
Centenáriumi Alapítvány
2005. évi pályázati felhívása szakmai továbbképzésre
Els sorban Ph.D. tanulmányok befejezésének (3-12 hónapig)
támogatása a három éves ösztöndíj lejárta után, valamint néhány
doktorandusz belföldi Ph.D. tanulmányának támogatása (háromévi doktori ösztöndíj).
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó töltse
ki a Szakmai továbbképzés cím2 2rlapot, mellékelje a doktori iskola felvételi értesít jét, a felvételi eredményét: azaz a kapott
pontszámot és a felvételi ponthatárt vagy a felvételiz k számát
és az elért helyezést. Ez utóbbi dokumentum a Doktori Program
Vezet je (vagy az általa meghatalmazott személy) aláírásával
érvényes, adott esetben t le szerezend be.
A határon kívüli fiatal szakemberek is pályázhatnak els sorban az otthoni Ph.D. tanulmányokat segít támogatásra, különösképpen a Master képzés id szakában.

A találkozó befejezésekor ünnepélyes keretek között került sor
az EMT-ért az el z évben a legtöbbet tett hazai és külföldi szakembert megillet FZGÉPÉSZ-DÍJ átadására. Az idei díjazottjaink a
kolozsvári dr. Sz cs Katalin illetve a kecskeméti dr. Boza Pál. Barátaink a díszoklevél mellé a rendez város EMT fiókszervezetének
elnökét l – Molnár Csabától – Szatmárnémetit bemutató és az új
ipari parkot népszer2sít kiadványokat, illetve hasonló témakörben
egy négynyelv2 CD-t kaptak.
A dr. Csibi Vencel professzor elnöklete alatt lezajlott sikeres találkozó tanulsága az, hogy a nívós szakmai találkozót a jöv ben is
folytatni kell, a cégbemutatókban rejl lehet ségeket pedig hangsúlyozottabban ki lehet és ki kell használni.

Megjelent a Firka 2004/2005 – 6. száma
A tartalomból:
Fizika:
Az ENSZ javaslatára 2005. a Fizika Nemzetközi Világéve,
Legújabb eredmények a részecskefizikában, Áramlások,
örvények és egyéb érdekes jelenségek, Tudomány és m2vészet találkozása a CERN-ben, Emberközeli és interdiszciplináris fizikatanítás, Alfa-fizikusok versenye, Kit2zött fizika
feladatok, Kutatás
Kémia:
A titokzatos E-szám-II., Kit2zött kémia feladatok, Megoldott kémia feladatok
Informatika:
Honlap-szemle, Érdekes informatika feladatok

Exp.
EMT
RO – 400750 Cluj
CP. 1–140

A pályázatokat, valamint azok ajánlását magyar nyelven kell
megfogalmazni, és a RICHTER GEDEON CENTENÁRIUMI
ALAPÍTVÁNY, 1475 BUDAPEST, Pf. 27. postacímre kell elküldeni. A pályázat elektronikus formában megtalálható a
Richter Gedeon Rt. honlapján, innen a pályázati 2rlap letölthet
rgcatkep2005.doc formátumban.
A pályázat beküldésének határideje: 2005. augusztus 31.

EMT TÁJÉKOZTATÓ
Szerkesztik:
Cím:
Postacím:
Tel./Fax:
E-mail:
Honlap:

Brem Walter, Horváth Erika, Matekovits Hajnalka,
Pap Tünde, Prokop Zoltán, Tankó Ildikó, Tibád Zoltán
Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút
(Magyar u.) 116. sz.,
400750 Cluj, C.P. 1-140.
0264-590825; 0264-594042; 0744-783237,
emt@emt.ro,
http://www.emt.ro

Bankszámlaszámok:
LEI RO28BRDE130 SV07971871300 – BRD, Suc. Cluj
EUR RO44BRDE130 SV06401121300 – BRD, Suc. Cluj
LEI

RO85RNCB 2200000008150001 – BCR, Suc. Cluj
A kiadvány megjelenését támogatja:
Illyés Közalapítvány – Budapest

