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Buziásfürdőn 120 éve nem volt ilyen... 
 
Március 29. – április 1. között az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 

Buziásfürdőn tartotta meg IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáját.  
Az EMT a romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek 1990-ben ala-

pított érdekkképviseleti szervezete, melynek célkitűzései: a tagságot bevonni a nemzetközi 
tudomámnyos életbe, a Kárpát-medence szakemberei között élő kapcsolatrendszert teremteni, 
elősegíteni ismereteinek bővítését, szakmai át- és továbbképzését, támogatni a magyar nyelvű
erdélyi műszaki és természettudományos oktatást, és nem utolsó sorban ápolni a magyar tudo-
mányos szaknyelvet. 

A buziási konferenciát az EMT Bányászati-Kohászati és Földtani Szakosztálya szervezte. 
Ilyen nagyszabású, magyar nyelvű tudományos konferenciát utoljára 1886. augusztusában szer-
veztek a bánáti (vagy mint régebben nevezték magyar) Nauheimban, a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók XXIII. vándorgyűlését. Akkor, Ormós Zsigmond elnöklete alatt, itt gyűlt 
össze Magyarország természettudományos szakembereinek színe-java, hogy számot adjon ku-
tatásairól, véleményt cseréljen.  

A mostani találkozó 208 regisztrált résztvevője (kb. 60% Magyarországról jött)  pénteken, a 
konferencia első napján tanulmányi kiránduláson ismerkedett a hegyi Bánság  nevezetességei-
vel. Szombaton egésznapos előadássorozat kezdődött. A helyi kultúrotthonban megtartott ple-
náris előadások előtt Wanek Ferenc, a Földtani Szakosztály elnöke köszöntötte a résztvevőket. 
Hatalmas, szerteágazó tudásánál csak szerénysége nagyobb. Rövid, velős felvezetésében ki-
emelte, hogy az idei rendezvény erős tudománytörténeti színezettel indul. Ez két szempontból 
is előnyös, mert: az egyesülő Európában, globalizálódó világunkban senki sem fog helyettünk 
nemzeti értékeinkre ügyelni, senki sem fogja nemzeti öntudatunk támfalait erősíteni – helyet-
tünk, valamint egy bölcs geológusunk mondása szerint a tudománytörténet ismerete egyenlő a
tudomány ismeretével. Beköszöntőjében megemlékezett azokról az egyéniségekről, kiket a 
Bánság adott a magyar bányászati, kohászati és földtani tudományosságnak, illetve, akik nevét 
ezen országrész örökké magának fog vallani, akkor is, ha messzi földről jöttek, más nemzet 
nyelvén szóltak, de itt, maradandót alkottak.

Károly Gyula, a Kerpely Emlékbizottság elnöke emlékeztette az egybegyűlteket, hogy 2007 
Kerpely-emlékév. Így tisztelegnek az utódok a 100 esztendővel ezelőtt elhunyt, pécskai szüle-
tésű kohómérnökre, a Magyar Tudományos Akadémia tagjára, a legnevesebb, világszerte is-
mert és elismert magyar kohászra. A konferenciát köszöntötte dr. Gagyi Pálffy András, az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ügyvezető igazgatója, valamint Unger Zol-
tán, a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára. 

Az öt plenáris előadáson dr. Chikán Géza érdekes pédákkal fűszerezve taglalta a földtan 
gazdasági vetületeit, a Soproni Múzeum régésze, dr. Gömöri János régmúlt idők kohászati em-
lékeinek kutatásáról értekezett. Dr. Csiki Zoltán, a Bukaresti Tudományegyetem kutatója rend-
kívül érdekfeszítő ismertetést tartott a Hátszegi-medence dinoszauruszairól és tudós kutatójuk, 
Nopcsa Ferenc kalandos életéről. Előadása győnyőrű példája annak, hogyan lehet veretes nyel-
ven, irodalmi igényességgel megfogalmazott mondatokkal tudományos értekezést tartani. Fe-
lejthetetlen élményt jelentett logikus felépítésével, a laikusnak is érthető megfogalmazásaival, 
gondos munkával megkomponált diapozitívjaival. Megtudhattuk, hogy valamikor a Hátszegi-
medence hatalmas szigetként emelkedett ki az őstengerből, az itteni dinoszauruszok kisméretű
állatok voltak és hogy valaha itt élt a magyarosaurus is. Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Ka-
mara alelnöke a közelmúltba hozta vissza a hallgatóságot: a diósgyőri vasmű építéstörténetét 
mutatta be. A plenáris ülés záróelőadását e sorok írója tartotta A Temesköz vasas-szénsavas für-
dője, Buziásfürdő címmel. 

Délután a konferencia résztvevői a helyi középiskola nyolc termében folytatták munkáju-
kat. A Bányászat-Kohászat szekcióban 42, míg a Földtan-Tudománytörténet szekcióban 41 
előadás hangzott el. 

Az előadásokat egy minden igényt kielégítő, 283 oldalas kiadványban közölték, melyet 
minden résztvevő megkapott. A kötet nyomdai előkészítését hatalmas erőbedobással Prokop 
Zoltán végezte. Konferenciaanyag volt a kis programfüzet is, melynek két 
kirándulásbemutatója a tájegység kismonográfiájával ér fel. 

 
Jancsó Árpád

(folytatás a 6-ik oldalon)
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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
HAVONTA  MEGJELENŐ HÍRLEVELE

Támogassa  
jövedelemadója  

2%-ával az EMT-t! 
 

Tavalytól a jövedelemadó két százaléká-
ig terjedő összeggel támogathatja valameny-
nyi adófizető román állampolgár a civil 
szervezeteket. A 2006-ben kapott jövedelem 
után befizetett adó alapján kitöltött űrlapokat 
2007. május 15-ig lehet benyújtani a helyi 
adóhivatalhoz.  

Az adótörvénykönyv előírásai szerint 
minden magánszemély rendelkezhet a befi-
zetett jövedelmi adójának két százalékáról 
és átutalhatja azt, a 2000/26-os rendelet ér-
telmében létrehozott nonprofit szervezet 
valamelyikének. Tulajdonképpen az – 
egyébként az államkasszába jutó – pénz-
összeget maga az adófizető irányítja át egy 
civil szervezet költségvetésébe. A gazdasá-
gi szakértők úgy is értelmezik ezt a rendel-
kezést, mint az állam közvetett támogatását 
a civil szervezetek számára, amelynek ke-
retében azonban maga az adófizető polgár 
döntheti el, kit szeretne támogatni. 

Azok az adófizetők, akik civil szer-
vezeteket szeretnének jövedelemadójuk 
két százalékáig terjedő összeggel támo-
gatni, március 1-től kérhetik a munka-
helyükön az adófizetést igazoló doku-
mentumot (fişa fiscală). A támogatás le-
bonyolításához ugyanis nélkülözhetetlen 
ez az irat. Továbbá ki kell tölteni a tá-
mogatásról szóló 230-as vagy 200-as 
számú szabványkérést: akik csak fizeté-
sük után adóznak, azoknak a 230-ast, 
akiknek más forrásból (ingatlan bérbe-
adása, szerzői jogdíj, stb.) származó jö-
vedelmük is van, azoknak a 200-ast. Az 
űrlapok a következő oldalról tölthetők le: 
http://www.doilasuta.ro/download.htm, 
vagy kérésre elküldjük a nyomtatott vál-
tozatot. 

Amennyiben Ön nem tudja pontosan a 
befizetendő jövedelemadója 2%-át, az illető
sort hagyja üresen, az adóhatóság kiszámolja 
majd a pontos összeget. Önnek csak az EMT 
adatait kell beírnia a megfelelő helyre az 
alábbiak szerint:  

 
Denumire entitate nonprofit 
Societatea Maghiară
Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania 
Cod de identificare fiscală
al entităţii nonprofit 
5646615 
Cont bancar (IBAN) 
RO69BTRL01301205A34952XX 
 
A kitöltött űrlapokat 2007. május 15-ig 

kell benyújtani a helyi adóhivatalhoz. 
Előre is köszönjük támogatásukat! 
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www.emt.ro
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VIII. Földmérő Találkozó 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő
Szakosztálya nyolcadik alkalommal szervez tudományos ülésszakot 
Földmérő Találkozó elnevezéssel.  
 

A konferencia időpontja, helyszíne: 
2007. május 10-13., Marosvásárhely 

 
A konferencia tudományos szervezőbizottsága 
• Ferencz József, az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke 
• Bartos Ferenc, az MFTTT főtitkára, Budapest 
• Joó István, a Geodézia és Kartográfia folyóirat  

főszerkesztője, Budapest 
• Mihály Szabolcs, Földmérési és Távérzékelési Intézet 

(FÖMI)  főigazgatója, Budapest 
• Márton Gyárfás, Geotop Kft., Székelyudvarhely 
• Márton Edith, Hargita Megyei Kataszteri Hivatal,  

Csíkszereda 
 

A konferencia célja 
Kapcsolatteremtés a bel- és külföldi szakemberek és intézmények 

között, a hazai szakemberek ismereteinek, tájékozottságának bővítése a 
jelen és jövőbeli szakmai megoldásokba való gyors és hatékony bekap-
csolódása, a változó szakmai követelmények nyomon követése. 

 
A konferencia témája: 
FELKÉSZÜLTÜNK EURÓPAI FELADATAINK MEGOLDÁSÁRA 

1. Az Európai Unió (EU) földmérési normarendszere 
• Egységes vonatkoztatási rendszer megvalósítása  

és alkalmazása 
• Ingatlannyilvántartás alkalmazott megoldásainak alapelvei 
• Térinformációs rendszerek változatai és azok létrehozásának 

alapelvei  
• Műszaki megvalósítások tervezési és kivitelezési támogatá-

sának alapelvei 
 
2. Új helyzetben a romániai földmérés az európai csatlakozás után 
• Az új ingatlannyilvántartási rendszer 
• A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer 

 
3. Az elvégzett munkáink bizonyítják felkészülésünket 
• Az elvégzett munkák bemutatása 
• Szakmai továbbképzésünk főbb irányai 
 
A konferencia tervezett programja 
 
csütörtök, május 10. – du. érkezés, regisztráció, elszállásolás 
 
péntek, május 11. – szakmai kirándulás és városnézés  

Marosvásárhelyen 
 
szombat, május 12. – előadások  

– szakmai megbeszélések 
– este állófogadás 

 
vasárnap, május 13. – elutazás 

 
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges 

támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technica 
Alapítványnál. Pályázati űrlap, jelentkezési lap és bővebb információk 
az EMT kolozsvári titkárságán igényelhetők 0264-590825, 594042 tele-
fonszámokon, az emt@emt.ro e-mail címen és a www.emt.ro honlapon. 

 

Kapcsolattartó személy: Szabó Zsófia (zsofi@emt.ro). 

OGÉT 2007 
XV. Nemzetközi Gépész Találkozó

2007. április 26-29. 
Kolozsvári Műszaki Egyetem 

 
Szervező:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT 
Gépészeti SzakosztáIya 

 

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

 

A konferencia témája: 
Gépészet – az értékálló tudomány 

 

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 konferencián elhangzó plenáris előadások: 
 

Dr. Lévai Imre, Dr. Dudás Illés 
Különleges csigahajtások 
 

Paul Zajic, Dr. Kiss László, Dr. Nagy Vince 
A vasúti interoperatibilitás műszaki feltételei 
 

Dr. Gyenge Csaba, Varga András, Gyenge Zoltán 
A kockázatalapú karbantartási módszer bevezetése  
az Erdélyi papír iparba 
 

Dr. Horváth Sándor, Dr. Szunyogh Gábor 
A technikatörténet jelentősége a gépészmérnök képzésben 
 
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. 
 

Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro). 
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DIÁKRENDEZVÉNYEK

ÉPKO 2007 
XI. Nemzetközi Építéstudományi 

Konferencia 
 

2007. május 31. - június 3. 
Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház 

 
Szervező:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
Építéstudományi Szakosztálya 

 

A konferencia elnöke: 
Dr. Köllő Gábor, az EMT Építéstudományi Szakosztályának elnöke 

 

A konferencia célja: 
Az építőmérnökök és építészek tudományos eredményeinek be-

mutatása, a résztvevők kölcsönös tájékoztatása az építőipar helyzeté-
ről és az új évezred lehetőségeiről. 
 

A konferencia programja 
 

csütörtök, május 31. 
délután megérkezés, 
közös vacsora, baráti borozgatás 

péntek, június 1. 
egész napos szakmai kirándulás meglepetésekkel 
Csíksomlyó környékén 

szombat, június 2. 
tudományos konferencia, szekcióelőadások, 
cégbemutatók, szakmai kiállítás,  
este állófogadás 

vasárnap, június 3. 
hazautazás 

 

Tervezett szekciók a jelentkezések függvényében 
 

− acélszerkezetek 
− építészet 
− építőanyagok 
− épületgépészet 
− lakásépítés 
− útépítés 
− vasbetonszerkezetek 
− vasútépítés 

 
A XI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia szombat dél-

előtti plenáris előadásait hazai és külföldi meghívott szakemberek 
tartják. A konferencia hivatalos nyelve magyar.  

 
Előadók, résztvevők jelentkezését várjuk: 2007. május 1-ig! 
 
A részvételi költségek (szállás, étkezés) részleges támogatását a 

belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technica Alapítványnál. 
Pályázati űrlap, jelentkezési lap és bővebb információk az EMT ko-
lozsvári titkárságán igényelhetők. 

 

Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro) 

Nemes Tihamér 
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 

– döntő –
Amint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, az Erdélyi 

Magyar Műszaki Tudományos Társaság az idei tanévben is bekap-
csolódott a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által 
Magyarországon szervezett Nemes Tihamér Számítástechnikai Ta-
nulmányi Versenybe.

A magyarországi döntőre 2007. március 10-én került sor Buda-
pesten, az ELTE Informatikai Tanszékcsoportján.  

Erdélyt a II. fordulóban sikeresen versenyző 9 diák képviselte a 
budapesti megmérettetésen. A résztvevő erdélyi diákok a következő
eredményeket érték el: 

 

I. kategória (VII-VIII. osztály, összesen 25 versenyző)
• Kulik Árpád, Nagybánya, Németh László Líceum – 19. hely; 
 

II. kategória (IX-X. osztály, összesen 72 versenyző)
• Izsák István, Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum – 

23. hely; 
• Szilveszter András, Székelykeresztúr, Orbán Balázs Líceum –  

33. hely; 
• Borbáth Tamás, Brassó, Áprily Lajos Főgimnázium – 43. hely; 
 

III. kategória (XI-XII. osztály, összesen 36 versenyző)
• Vandra Ákos, Brassó, Áprily Lajos Főgimnázium – 13. hely; 
• Ferencz Endre, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium – 

22. hely; 
• Sükösd Endre,Csíkszereda, Márton Áron Líceum – 31. hely; 
• Orbán Zoltán, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium – 

33. hely; 
• Tamás Csaba Ottó, Brassó, Áprily Lajos Főgimnázium – 35. hely.
A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk! Jövőre is 

várjuk a jelentkezőket, és reméljük, hogy újabb jó eredményekkel bő-
vül majd a Nemes Tihamér Verseny erdélyi eredménylistája! 

M. H.

Öveges József – Vermes Miklós  
Fizikaversenyek 

 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a 

2006-2007-es tanévre is meghirdette a Öveges József – Vermes 
Miklós Fizikaversenyeket. 

Az idei verseny első fordulója 2007. március 26-án zajlott ver-
senyközpontokban, ahova a kolozsvári versenyszervező bizottság 
által összeállított tételeket az EMT jutatta el. Az erdélyi iskolák 
körében nagy népszerűségnek örvendett a verseny, idén 46 iskolá-
ból közel 500-an jelentkeztek a megmérettetésre. A diákoknak 2 
óra állt rendelkezésükre a kitűzött feladatok megoldására.  

A második fordulóra – erdélyi döntőre – 7 VII. osztályos, 10 
VIII. osztályos, 10 IX. osztályos, 14 X. osztályos és 12 XI. osztá-
lyos diák jutott tovább.  

Az erdélyi döntő időpontja: 2007. május 4-6., helyszíne: Arad,
Csíky Gergely Iskolacsoport. 

A versenyben maradt diákoknak eredményes felkészülést és sok 
sikert kíván az erdélyi Versenyszervező Bizottság! 

IV. Nyomdavilág Konferencia 
Kolozsvár, 2007. június 23., szombat 

 

Tervezett program: 
délelőtt előadások 

ebéd után kirándulás Nagyenyedre 
További részletekért forduljanak a kolozsvári EMT titkársághoz.
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Irinyi János – Hevesy György  
Kémiaversenyek 

 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT – a

2006–2007-es tanévre is meghirdette a középiskolásoknak és álta-
lános iskolásoknak kiírt Irinyi János – Hevesy György Kémiaver-
senyeket.  

Az első fordulóra 2007. március 16-án került sor, melyre Er-
dély 48 iskolájából több mint 450 diák jelentkezett. A tanulóknak 
két óra állt rendelkezésükre az erdélyi versenyszervező bizottság 
által kiküldött versenyfeladatok megoldására. A helyi forduló le-
bonyolítása versenyközpontokban történt. 

Az EMT versenyszervező bizottsága a beküldött dolgozatokat 
ellenőrizte, az eredményeket összesítette és az elért pontszámok 
alapján a legjobbak (18 VII., 15 VIII. osztályos diák a Hevesy 
György, valamint összesen 22 IX-XI. osztályos diák az Irinyi Já-
nos versenyen) vesznek részt a II. fordulón – erdélyi döntőn –
amelyre 2007. április 20-22-én kerül sor Szatmárnémetiben, a 
Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban. 

DIÁKRENDEZVÉNYEK

Az EMT Marosvásárhelyi  
Fiókszervezetének életéből

Mint ismeretes, tavaly januárban sikerült beindítanunk a Bolyai 
János Tudomány és Technika Házat, élő találkozóhelyet teremtve 
ezáltal a tudomány és kultúra iránt érdeklődők számára. 

Mintegy vezérvonalként a Marosvásárhelyi rendezvényeket ille-
tően, sajátosan a Bolyaiak városáról lévén szó, felvállaltuk már 
2002 óta a Bolyai hagyományokra épülő tevékenységekben megha-
tározó szerepvállalást. 

Ebben a törekvésünkben alapítottuk meg tavaly a Bolyai Kört, 
olyan értelmiségieket bevonva, akik az életük és tevékenységük so-
rán ilyen szellemkörben értek el eredményeket.  

Mintegy 80 személyt szólítottunk meg belföldről és külföldről
és kaptuk meg visszajelzésüket, hogy szívesen bekapcsolódnának 
ezen kör életébe. A helybéli lelkes kollegák, Máthé Márta, Weszely 
Tibor, néhai Dr. Kiss Elemér, Szabó András, Csegzi Sándor fiók-
szervezeti elnök vezetésével fogalmazták meg e kör tevékenységé-
nek alapgondolatait. 

Nagy veszteséget jelentett számunkra Kiss Elemér halála, az ő
emlékének is adózva szeretnénk kitartóan folytatni az elkezdett 
munkát. 

A 2006-os évben a Bolyai Ház életének beindítása jelentette a 
nagy megvalósítást, az állandó titkárság működtetése, találkozók 
szervezése, a digitalizálási műhely koordinálása, a Bolyai Kör rend-
szeres találkozói mellett sikerült a VI. Bolyai Alkotótábort is meg-
szerveznünk első alkalommal kiegészítve a Geométer Táborral. 

A 2007-es év kissé nehezen indult, anyagi támogatások hiányá-
ban sajnos leszűkítettük a Bolyai Ház működési költségeit, a titkár-
sági munkát önkéntes alapon igyekszünk ellátni, hogy folytathassuk 
az elkezdett tevékenységeinket. A két fontosabb vonal amelyet fel-
tétlenül szeretnénk ebben az évben is folytatni : 

� a Bolyai kéziratok digitalizálása 
� a VII. Bolyai Alkotótábor megszervezése 2007. augusztus 

13-26. között. 

A Bolyai kéziratok digitalizálása  
 
A Bolyai János emlékév keretében Marosvásárhelyen a számos 

tudományos értékű megnyilvánulás alkalmával merült fel a Teleky 
Tékában őrzött kéziratok sorsa. 

Mint tudjuk, a kéziratok tanulmányozása mindjárt Bolyai János 
halála után elkezdődött. Bár az akkori katonai hatalom hadi titkokat 
remélt felfedezni, az idők során sokak által átlapozgatott, rendszer-
telen feljegyzésektől kezdve, lapszéli megjegyzésekkel folytatva, 
félbeszakadt mondatokból, türelmes kutatómunka árán értékes ma-
tematikai felfedezésekre jöttek rá a kutatók. 

Az első megjelent könyv a Bolyai kéziratokról Paul Stackel 
(1862-1919) német egyetemi tanár munkája, amelyet kiadványok, 
tanulmányok, könyvek követnek. 

Városunk neves matematika tanára, dr. Kiss Elemér akadémikus 
kutatásának köszönhetően az utóbbi években jelentős matematikai 
felfedezésekre sikerült a kéziratokból fényt deríteni. Az Ő szavaival 
élve ,,a kéziratok feltámadásra váró kincseket” tartalmaznak. 

Az idő fizikailag megrongálta az iratokat, forgatásuk így kérdé-
sessé válik a jövőre nézve. Ez volt egyik oka annak, hogy szükség-
szerű digitalizált formába átültetni őket, megteremtve halhatatlansá-
gukat, lehetővé téve szélesebb tanulmányozásukat, elérhetőségüket.

A digitalizálásra még 2001-ben tervet készítettünk. Így az EMT 
Marosvásárhelyi Fiókszervezetének programjaként az IHM részle-
ges támogatásával zajlik a munkálat. 

A program fontosabb lépései: 
1. Az anyag feltérképezése, rendszerezése 
A mintegy 20 ezer oldalnyi anyag (14.000 oldal Bolyai János 

levelei apjához, 6.000 oldalnyi a Bolyai Farkas leveleit tartalmazó 
anyag) feltérképezésében, rendszerezésében nagy segítségünkre vol-
tak dr. Kiss Elemér és Weszely Tibor, Bolyai kutatók és Spielmann
Mihály történész, a Teleky Téka igazgatója. 

2. A képanyag bemásolása, lementése, átnevezése 
Folyamatosan zajlik ez a munkálat, Csegzi Magdolna mérnök

vezetésével, diákok és szakemberek segítségével. Jelenleg 14 ezer 
oldalt sikerült bemásolni, átnevezni és tárolni. 

3. Egy okos program kidolgozása amely segítségével az egy-
szerű érdeklődőtől kezdve a tudományos kutatóig mindenki elérheti 
célját internet segítségével. 

A munkálatnak ebbe a részébe kapcsolódtak be kutató munkát 
folytató egyetemi tanárok, diákok, Egyed Előd Lyoni egyetemi ta-
nár vezetésével. 

4. Egy szerverként működő, nagy tárolási képességgel bíró 
számítógép beállítása a Bolyai János Tudomány és Technika Ház-
ban, a feldolgozott anyag tárolására, kezelésére.  

 

VII. Bolyai Alkotótábor 
 2007. augusztus 13-26. 

 
Már 2001-ben felismertük, hogy igény van olyan lehetőség meg-

teremtésére, ahol tudomány és művészet találkozhat. Ezen gondolattal 
indult el akkor a tábor, idén hetedik alkalommal szervezzük meg, a fa-
faragás művészeinek adva lehetőséget alkotói megvalósulásra. 

Az eddigi alkalmak alatt mintegy 100 művészt láttunk vendégül, 
festészet, szobrászat, textil, média, grafika, kerámia területén alko-
tókat belföldről és külföldről. Több mint 200 munka született, ame-
lyek egy része (szobrok) az önkormányzat tulajdonát gazdagítják, a 
kisebb darabok, festmények, textíliák, kerámiák a társulatunk gyűj-
teményét képezik. 

Ezen értékes gyűjteményből idén februárban-márciusban kiállítást 
szerveztünk Marsovásárhelyen a Kultúrpalota kiállítási termében, ter-
vezzük vándorkiállítás megszervezését belföldön és külföldön. 

Az eddigi munkákból katalógust szeretnénk kiadni.  
Mint ahogy eddigi tevékenységeink során, ezután is azt szeret-

nénk elérni, hogy a városunk mindennapi életében a tudomány és 
kultúra hangsúlyosan útmutató legyen. Ezirányú törekvésünknek 
szeretnénk hangot adni e sorok által, felkeltve további érdeklődését 
lelkes, hasonló értékrendszerben gondolkodóknak. 

 
Csegzi Sándor, fiókszervezeti elnök

Marosvásárhely
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PRO TECHNICA ALAPÍTVÁNY 
400750 Kolozsvár, C.P. 1-140. 
Tel./fax: 0264-594042, 590825; 0744-783237 
e-mail: emt@emt.ro 

Beküldési határidő:
két héttel a rendezvény 

 kezdési időpontja előtt 

Pályázati űrlap 
Név: .......................................................................................................................................................................................  
Postacím: ...............................................................................................................................................................................  
Telefon/Fax: ..........................................................................................................................................................................  
E-mail: ...................................................................................................................................................................................  
Foglalkozása: .........................................................................................................................................................................  
Szakterülete: ..........................................................................................................................................................................  
Munkahelye (cím, tel./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 előadást     igen � nem �
Előadása címe: .......................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
A támogatás kérésének indoklása: .........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
Keltezés: ....................................................... Aláírás ............................................................................................................  
 
Pályázati feltételek: 
1.  a pályázó legyen az EMT tagja, legyen állandó romániai lakhelye;  
2.  legyen kifizetve a folyó évi tagsági díja;  
3.  kizárólag az EMT által szervezett, az EMT éves rendezvénynaptárában meghirdetett konferenciákra lehet pályázni;  
4.  a kitöltött jelentkezési lap, előadás-bejelentő lap csatolása; 
5.  szakmai önéletrajz csatolása. 
 
Támogatás igényelhető az alábbi költségekre: 
• szállásköltség (kizárólag kollégiumi szállás költségének térítése igényelhető)
• étkezési költségek. 
A konferencia részvételi díját, illetve az útiköltséget nem támogatjuk! 
 
Figyelem! A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a határidők betartásával! 
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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 

 

Magyarenergia Szimpózium 
 

Ez év március 22-én rendezte meg Budapesten a Magyar 
Energia Társaság Megújuló energiaforrások és felhasználásuk
című szimpóziumát. A téma megválasztásában meghatározó 
volt a megújuló energiaforrások rohamosan növekvő szerepe 
mindennapi életünkben.  

Dr. Grabner Gábor, a Magyar Energia Hivatal képviselője a 
megújuló energiák felhasználásáról Európában és Magyarorszá-
gon és a támogatási rendszerekről tartott tájékoztatót.
Dr. Korényi Zoltán egyetemi tanár a szélenergia magyarországi 
hasznosításáról tartott előadást. Mivel megnőtt a vállalkozói 
kedv Magyarországon is, így a közeljövőben 39 torony összesen 
60 MW teljesítménnyel fog működni. Különben a Magyar 
Villamosenergia Rendszer 350 MW összteljesítményű szélerő-
műpark működésére fogadóképes.  

Dr. Böszörményi László A megújuló energiaforrások rész-
arányának növelésének távlatai Keletszlovákiában címmel tartott 
előadást. Bemutatta a Kassai Egyetem kezdeményezéseit a de-
centralizált fűtőberendezések telepítése terén.  

Több előadó is a hőszivattyú telepítésének elterjedését,
eredményes működését és gazdaságosságukat mutatta be. Így 
Hajdú György az európai és a magyarországi tapasztalatokról,
Márton Endre pedig a Bihar megyei tapasztalatokról számolt be.
Dr. Emhő László kiemelte azt a tényt, hogy a hőszivattyú mind 
több szerepet kap az épületenergetikai rendszerek modernizálása 
keretében. Megállapítást nyert az a tény, hogy a hőszivattyú is 
szerepet kap az új energia-stratégiában és nem csak fűtő, de hűtő
szerepük is lesz.  

Almási László, Bán Lászlo és Makai Zoltán a vízenergia és a 
geotermális energiaforrások Bihar megyei hasznosítását mutatták be.

Balog László az első budapesti Hidrogén Konferencia tanul-
ságairól tájékoztatott.  

A szimpóziumon az EMT-t a Bihar megyei szervezet tagjai:
Almási László, Bán László, Makai Zoltán, Márton Endre,
Zétényi Zsigmond és Zétényi Viktória képviselték. A rendezvé-
nyen részvettek még anyaországi és felvidéki magyar szakembe-
rek is.  

A szimpóziumot követő baráti találkozón eszmecserét foly-
tattunk nem csak szakmai dolgokról, hanem azokról a feltételek-
ről is, amelyek lehetővé tehetik, hogy eredményesen folytatód-
hasson a Kárpát-medence magyar energetikusainak rendszeres 
találkozója.  

Összességében a rendezvény nagyon sikeres, tartalmas és 
előremutató volt.  

 
Makai Zoltán  
EMT Bihar megyei szervezete 
 

(folytatás az első oldalról)

Buziásfürdőn 120 éve nem volt ilyen... 
 

A késő délutánba nyúló előadások után a résztvevők éjjelig tartó 
fogadáson gyűjtöttek erőt a további, immár kötetlen beszélgetések-
hez. Külön színfolt volt a díszes bányászegyenruhákban bevonuló 
bányász-szakemberek látványa. 

Vasárnap Jószerencsét, a viszontlátásra köszöntek el a részt-
vevők, akik közül egyesek talán csak most hallottak többet e tájról
s arról, hogy még vagyunk itt egypáran, kik értjük, beszéljük, írjuk 
őseink nyelvét, őrizzük kultúránkat, s tudjuk ki volt Vörösmarty 
Mihály... 

J. Á.

A konfererncián bemutatták a Buziás régen és most című kötetet, 
melyet e sorok szerzője írt e nagyszabású tudományos találkozó al-
kalmára. A kötet Buziásfürdő története mellett számos érdekes régi és 
új fényképet tartalmaz a fürdővárosról. A kötetet az EMT által szerve-
zett XI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencián – Csíksomlyó, 
2007. május 31–június 3. – megvásárolhatják az érdeklődők. 

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. 500 lej. Fel-
kérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a 
folyó évre kifizetni. Köszönjük. 

Megjelent a  
FIRKA 2006/2007 – 5. száma! 


