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Nemes Tihamér 
Számítástechnika Verseny

Beszámoló

A magyarországi Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a 2006-2007-es tanévre is meghirdette a Nemes Ti-
hamér Számítástechnika Versenyt. A verseny első fordulója 2006. november 9-én zajlott a 
bejelentkezett iskolákban, ahova a központi versenyszervező bizottság által összeállított téte-
leket az EMT jutatta el postán és e-mailen. Az erdélyi iskolák körében nagy népszerűségnek 
örvendett a verseny, idén 28 iskolából mindegy 1114-en jelentkeztek a megmérettetésre. A 
VII-VIII. osztályosoknak 2 óra, a IX-XII. osztályosoknak 3 óra állt rendelkezésükre a kitű-
zött négy, öt illetve hat feladat megoldására. Az iskolákban kijavított, minimum 40 pontos 
dolgozatokat a tanárok beküldték az EMT-hez.

Az összesítésben legjobb eredményt elérő diákok továbbjutottak a verseny erdélyi döntő-
jére, melyre Kolozsváron, a Báthory István Elméleti Líceumban került sor 2007. január 13-
án, szombaton. A 14 erdélyi iskolából érkezett 45 versenyzőnek öt óra állt rendelkezésére a 
kitűzött 5 program megírására. A legjobb eredményt a következő diákok érték el. Ők vesz-
nek majd részt a március 10-i a budapesti döntőn:

I. kategória
1. Kulik Árpád, Németh László Elméleti Líceum, Nagyvárad

II. kategória
1. Izsák István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely
2. Borbáth Tamás, Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó
3. Bíró Emese, Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely
4. Szilveszter András, Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr
5. Gajdó Tamás, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy

III. kategória
1. Ferencz Endre, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
2. Vandra Ákos, Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó
3. Sükösd Endre, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda
4. István Zsolt, Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad
5. Szappanos Norbert István, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
6. Tamás Csaba-Ottó, Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó
7. Orbán Zoltán, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti

Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak!
Ezúton is köszönetet mondunk kolozsvári támogatóinknak, akik a rendezvény lebo-

nyolításához nyújtott anyagi segítségükkel és a díjazáshoz felajánlott tárgyakkal színvo-
nalasabbá tették a versenyt: Evoline Kft., Kopiernicus Birotica Kft., Intend Kft., Electric 
Group Kft.,  Perfetti  Van Melle  Romania  Kft.,  Incitato  nyomda,  Komp–Press  Kiadó, 
Kriterion Könyvkiadó.
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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  
HAVONTA  MEGJELENŐ  HÍRLEVELE

EMT 
sepsiszentgyörgyi 

fiókszervezet
Beszamoló a szervezet 

2006-os évi tevékenységéről

Szervezetünk fő célja 2006-ban a mű-
szaki kultúrák fenntartása és ápolása volt 
a  háromszéki  medencében  azáltal,  hogy 
erősítjük a kapcsolatokat, a hazai és hatá-
rontúli  szervezetek  tagjaival,  szakembe-
rekkel.

Elsődleges  feladatunk,  hogy  a  fiók-
szervezeti szakosztályok rendezzék sorai-
kat, tartsák a kapcsolatot és véleményfor-
máló szerepük legyen  azon a szakterüle-
ten, ahol dolgoznak. Így minden szakosz-
tály  két  nagyobb  rendezvényt  tervezett, 
egyet a tagsággal,  egyet a lakossági tájé-
koztatás céljából.

A  helyi  társadalom  mozgósítását  a 
2006-os  EMT Napok  rendezvény  kereté-
ben  a  környezetkímélet  és  a  hulladékok 
szelektív  hasznosítása  témakörben  valósí-
totta meg nagy sikerrel. A tanfelügyelőség, 
környezetvédelmi  hivatal,  a  közművek, 
polgármesteri hivatalok és nem utolsó sor-
ban szakemberek  és  környezetvédők  fejt-
hették ki véleményüket e témában, Három-
székről és Csíkszeredából. A felelősségtu-
dat, ahogyan az előadók felkészültek, a ren-
dezvény magas színvonalát bizonyítja.

A tehetségek felkutatását és ápolását, az 
ifjúságnak a reál tudományok felé való ori-
entációját  próbálták  megvalósítani  azok  a 
kémiai  és  környezetvédelmi  versenyek, 
amelyeket a szolnoki Curie Tehetséggondo-
zó Társaság támogatásával szervezünk, im-
már 15 éve.

A megye településeiről, több iskolájá-
ból sok száz gyerek nevez be, hogy eljut-
hasson  az  anyaországi  döntőre,  közben 
képezve  magát  és  mozgósítva  tanárait  a 
cél érdekében.

Szervezetünk nemzetközi  konferenci-
ákon való részvételét nagymértékben segí-
tette  az  a  testvérkapcsolati  szerződés, 
amelyet  a veszprémi MTESZ-szel  újítot-
tunk fel az év folyamán.

Az  infrastrukturális  felszereltségünk 
romlása  miatt  a  tagság  tájékoztatása  és 
összefogása lankadt az elmúlt évben. Ezt 
szeretnénk  a  következőkben  megfelelő 
színvonalra hozni és alkalmazni az új tár-
sadalmi változásoknak megfelelően.

Szakács Zoltán
 az EMT sepsiszentgyörgyi 

fiókszervezetének elnöke

Köszönjük a támogatást!
Köszönjük mindazok támogatását, akik 2005-ös jövedelemadójuk 2%-át az EMT-nek 

ajánlották fel. A felajánlásokból befolyt  összeget a műszaki- és természettudományok 
iránt érdeklődő diákok támogatására fordítjuk majd, ezáltal biztosítva az utánpótlást. To-
vábbra is számítunk támogatásukra!



OGÉT 2007
XV. Nemzetközi Gépész Találkozó

2007. április 26-29.
Kolozsvári Műszaki Egyetem

Szervező:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT
Gépészeti SzakosztáIya

Társszervezők:
 Kolozsvári Műszaki Egyetem, Mechanizmusok, 

Finommechanika és Mechatronika Tanszék
 BME, Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék
 Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
 Széchenyi István Egyetem, Győr
 Pannon Egyetem, Veszprém
 Kecskeméti Főiskola
 BMF, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 

Mérnöki Kar, Budapest
 Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem
 AGIR – Romániai Mérnökök Egyesülete, Kolozsvári 

Fiókszervezet

A konferencia elnöke:
Dr. Csibi Vencel-József, 
az EMT Gépészeti Szakosztályának elnöke

A konferencia témája:
Gépészet – az értékálló tudás tudománya

Program
csütörtök, április 26.

délután megérkezés, este közös vacsora
péntek, április 27.

kirándulás és borkóstolás Nagyenyeden és környékén
szombat, április 28.

tudományos konferencia, szekcióelőadások, 
cégbemutatók, szakmai kiállítás 
este állófogadás

vasárnap, április 29.
hazautazás

A  XV.  Nemzetközi  Gépész  Találkozó  szombat  délelőtti 
plenáris  előadásait  hazai  és  külföldi  meghívott  szakemberek 
tartják.

A szombat délutáni szekcióelőadások a következő témakörök-
ben zajlanak:

 számítógépes tervezés és gyártás
 minőségbiztosítás és környezetvédelem
 finommechanika, mechatronika
 általános gépészet.
A konferencia hivatalos nyelve magyar.
Előadók, résztvevők és kiállítók jelentkezését várjuk 2007. 

március 15-ig!
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) rész-

leges támogatását belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro  
Technica  Alapítványnál. Pályázati  űrlap,  jelentkezési  lap  az 
EMT  kolozsvári  titkárságán  igényelhető.  Kapcsolattartó  sze-
mély: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro).

Bányászati – Kohászati 
és Földtani Konferencia 

Időpont, helyszín:
2007. március 29. – április 1., Buziásfürdő

Szervező:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)

Bányászati–Kohászati és Földtani Szakosztálya

A konferencia tudományos szervezőbizottsága:
– Wanek Ferenc – földtan
– Gagyi Pálffy András – kohászat
– Varga Béla – kohászat
– Ambrus Zoltán – bányászat

A konferencia célja:
Lehetőséget teremteni az erdélyi és magyarországi, ill. más ál-

lamokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik köl-
csönös bemutatására, az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre.

A konferencia programja:
március 29., csütörtök: délután regisztráció, elszállásolás

március 30., péntek: egész napos szakmai kirándulás

március 31., szombat: délelőtt: – konferencia megnyitó
– plenáris előadások
– poszterek bemutatása

délután: – szekcióelőadások
április 1., vasárnap: hazautazás

Szakmai kirándulások útvonala:
Földtani Szekció:

Buziásfürdő – Vaskő – Kiskrassó – Domány – Krassóvár – Resica-
bánya  – Szócsán – Lugos – Sziklás – Buziásfürdő.

Bányászati-Kohászati Szekció:
Buziásfürdő – Boksánbánya – Dognácska – Resicabánya – Sze-
kul – Ferencfalva – Lugos – Buziásfürdő.

Meghívott plenáris előadók: 

Gömöri János – Soproni Múzeum
Holló Csaba – Magyar Mérnöki Kamara, Miskolc
Jancsó Árpád – Temesvár
Kordos László – Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest
Krézsek Csaba – University of Dalhousie, Halifax

A konferencia honlapja: http://www.bkf.emt.ro

www.emt.ro
emt@emt.ro



EMT rendezvénynaptár – 2007

2007
 
 TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK, SZAKMAI TALÁLKOZÓK

IDŐPONT RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN

március 29-ápr. 1. Bányászati–Kohászati és Földtani Konferencia – BKF 2007 Buziásfürdő
április 26-29. Nemzetközi Gépész Találkozó – OGÉT 2007 Kolozsvár
május 11-13. Földmérő Találkozó 2007 Marosvásárhely
május 25-27. Sepsiszentgyörgyi EMT Napok Sepsiszentgyörgy
május 31- jún. 3. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia – ÉPKO 2007 Csíksomlyó
június 23. IV. Nyomdavilág konferencia Kolozsvár

október 11-14.
Energetika – elektrotechnika Konferencia – ENELKO 2007

és SzámOkt – Számítástechnika Konferencia  2007
Nagyvárad

október Erdészeti Szaktalálkozó
november 8-11. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár

november Fizikakonferencia Kolozsvár

2007 TANULMÁNYI VERSENYEK, SZAKTÁBOROK, FIRKA

IDŐPONT RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN

január 13. Nemes Tihamér Számítástechnika Verseny, II. forduló Kolozsvár 
február 4. FIRKA 2006-2007/4 Kolozsvár
március 10. Nemes Tihamér Számítástechnika Verseny, döntő Budapest
március 14. FIRKA 2006-2007/5 Kolozsvár
március 16. Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, I. forduló –
március 23. Vermes Miklós, Öveges József fizikaverseny, I. forduló –
április 20-22. Irinyi János, Hevesy György kémiaverseny, II. forduló Szatmárnémeti
április 27-29. Irinyi János Kémiaverseny, döntő Szeged

május 4-6. Vermes Miklós, Öveges József fizikaverseny, II. forduló Arad
május 10. FIRKA 2006-2007/6 Kolozsvár

május 18-20. Öveges József Fizikaverseny, döntő Győr
május 18-20. Hevesy György Kémiaverseny, döntő Eger

június Vermes Miklós Fizikaverseny, döntő Sopron

június 25. – július 1. Természetkutató diáktábor
augusztus 20-26. Számítástechnika diáktábor
augusztus Csillagászati tábor
szeptember 10. FIRKA 2007-2008/1 Kolozsvár
október 20. FIRKA 2007-2008/2 Kolozsvár
november Nemes Tihamér Számítástechnika Verseny, I. forduló –
november 30. FIRKA 2007-2008/3 Kolozsvár



Rendezvényei
TÁRSSZERVEZETEINK

EMT TÁJÉKOZTATÓ

Szerkesztik: Matekovits Hajnalka, Prokop Zoltán, 
Szabó Zsófia, 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: 
LEI RO69BTRL01301205A34952XX – BT, Suc. Cluj
EUR RO44BTRL01304205A34952XX – BT, Suc. Cluj

Adószám: 5646615

Exp.
EMT
RO – 400750 Cluj
CP. 1–140

Felhívás
a fiókszervezetekhez, szakosztályokhoz 
és minden olyan taghoz, aki a kérdésben 

az EMT segítségére akar lenni olyan partnerek 
keresésében és bevonásában, 

akik az Ipari Örökség Útja mozgalomban 
részt kívánnak venni

Együttműködési megállapodás
A Kassán, 2006. szeptember 27–29. között megtartott Európai Ipa-

ri Örökség Útja nemzetközi konferencián a résztvevő kelet-európai or-
szágok képviselői megállapodtak a fenti cím alatti program keretében 
való elkötelezett együttműködésben. Ez az együttműködés csak széles 
társadalmi bázissal valósítható meg. 

A luxemburgi székhelyű, az Európa-Tanácsnak alárendelt Európai 
Kultúrutak szervezethez csatlakozó mozgalom célja a vas-kultúrával el-
induló ipartörténeti emlékek feltárása, az ehhez kötődő tárgyi és írásos 
emlékek  összegyűjtése,  tudományos  feldolgozása,  annak  érdekében, 
hogy a történelem során politikailag többszörösen felszabdalt területe-
ken, a mégiscsak összefüggő,  összekötő közös kultúrtörténeti  múlt  e 
hajtómotor szerepet betöltő szegmensét megalapozott háttérrel, a tema-
tikus turizmuson keresztül közkinccsé tegye.

Erdélyben eddig az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társa-
ság (EMT) lépett fel kezdeményezően, indította el a munkát, tartotta a 
kapcsolatot a külföldi fórumokkal – elsősorban az  Európai Vas Útja 
mozgalommal,  melynek  székhelye  Ausztriában,  Leobenben  van  Dr. 
Gerhard Sperl elnöklete alatt, mely Kelet-Európa felé még az 1980-as 
években nyitott, Magyarországon keresztül. Így, a kelet-európai bővítés 
felelőse a magyarországi Műszaki- és Természettudományi Egyesüle-
tek Szövetségének képviseletében Laár Tibor.

Most az erdélyi civil társadalmon, egyesületeken, szakmai szerve-
zeteken, tudományos és oktatói intézményeken,  múzeumokon és ön-
kormányzati szerveken a sor, hogy csatlakozva a mozgalomhoz, haté-
konyan tudjunk bekapcsolódni annak nemzetközi hálózatába. 

Jelen összefogás célja az erdélyi ipari örökség tudománytörténeti 
feltárása, tárgyi, személyi és intézményi emlékeinek felleltározása, az 
ipartörténeti műemlékek restaurálása, emlékhelyek felállítása, a temati-
kus  turizmus  útvonalainak kidolgozása,  tudományosan  megalapozott 
útikönyvek közzététele, programok szervezése, annak érdekében, hogy 
a sajátos értékek felmutatásával, minél szélesebb körben erősítse a kö-
zös kultúrtudatot az egyesülő Európa polgárainak körében.

A közös fellépés biztosítéka a kezdeményezés belső erejének, és si-
kert ígér nemzetközi pályázatok elnyerésében a kitűzött cél elérésének 
útján.

Mindazok  az  intézmények,  szervezetek,  önkormányzati  szervek, 
akik e közös céllal egyetértenek, egy felelős személyiségük aláírásával 
és pecsétjükkel – a mellékelt listán – kifejezik együttműködési szándé-
kukat és akaratukat tevékenyen résztvenni annak elérése érdekében.

A kezdeményezők részéről
Wanek Ferenc Dr. Köllő Gábor
az Ipari Örökség Útja az EMT elnöke
kinevezett programfelelőse

Kelt Kolozsvárott, 2006. december 22.

Ezt a szöveget és a román változatot a megfelelő melléklettel min-
den fiókszervezet, minden szakosztály megkapta. Mindazok, akik ér-
deklődnek, akár a fiókszervezetektől, akár az EMT központi irodájából 
megkaphatják azokat. 

Tíz éves a 
Borsod–Abaúj–Zemplén megyei 

Mérnöki Kamara
Január 20-án ünnepelte Miskolcon újraalakulásának 10. évfordulóját 

a nevezett intézmény, melyre a rendezők a környező országok hasonló 
szervezeteinek képviselőit is meghívták. Mivel Romániában még nincs 
megalakulva mérnöki kamara, így Holló Csaba, az ünnepség fő rendező-
je, az EMT képviseletében személyesen e sorok íróját hívta meg. Jelen 
volt az Országos Mérnöki Kamara elnöksége és a helyi szervezet nagy-
számú tagsága is. A méltó keretetek közt lezajlott ünnepségen elismerő 
okleveleket adtak ki az alapító tagoknak, az örökös tagoknak, illetve a 
megyei Kamara első vezetőségi csapata tagjainak.

Este pedig a hagyományossá vált Mérnöki Kamara Bálját tartották a 
miskolci Kaszinó-étteremben, több mint száz résztvevővel. Az igénye-
sen megrendezett  bál példája lehetne egy hasonló periodikus rendez-
vénynek az EMT keretében is. Az ottani tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
egy ilyen rendezvény erős kapocs forrása a szervezet tagsága körében.

Wanek Ferenc

Megjelent a 
FIRKA 2006/2007 – 4. száma!

EMT tagsági díj 2007
Az EMT elnökségének határozata értelmében 2007. évre 

a tagsági díj aktív személyeknek 20 lej, nyugdíjasoknak, diá-
koknak 10 lej. Jogi személyek tagsági díja min. 100 új lej. Fel-
kérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a 
folyó évre kifizetni. Köszönjük.
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