AZ ERDÉLYI MAGYAR M8SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
HAVONTA MEGJELEN; HÍRLEVELE
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Nyomdavilág

Vas útja

IV. számítástechnikai
nyomdászkonferencia
Kolozsváron, az EMT székházában
szerveztük meg 2007. június 23-án a IV.
Nyomdavilág Konferenciát.
Köszönt,jében Boros János, Kolozsvár alpolgármestere üdvözölte a jelenlev,ket és kiemelte a hagyományok régmúltba való visszatekintését.
Köll Gábor, az EMT elnöke örömét
fejezte ki, hogy már negyedik alkalommal
is az EMT ad otthont a számítástechnikai
nyomdászkonferenciának és a folytatásról
biztosított.
Balog Miklós, (Budapest), a Magyar
Nyomdász és Papíripari Szövetség elnöke
Magyarország és Románia nyomdaipara
az európai versenybe ágyazva cím( el,adást tartotta. Hangsúlyozta az új versenyhelyzetet az EU-ban és rámutatott,
hogy a két országnak még szorosabban
együtt kell m(ködnie a továbbiakban.
Col,ea Tibor, (Kolozsvár), a Tipo–
holding Rt. igazgatója Az EU-s források
felhasználása a nyomdai beruházások finanszírozásában cím( el,adásában kiemelte, hogy meg kell tanulni pályázni.
Sikeres példákat mutatott be, elismerve a
nehézségeket is. Megéri – összegzett az
el,adó.
Antonya Csaba, (Székelyudvarhely),
az Infoprint Kft. projektmenedzsere Az öntapadós papírpiac el,adásában nagyon
részletesen és szakszer(en ismertette a hazai piac helyzetét. Konkrét, szakmai részletekkel telet(zdelve mutatta be a piac ezen
arcát.
Radó István, (Gyöngyös), a Radó–
nyomda igazgatójának el,adása: Mivel és
hogyan lehetünk akár egyszemélyes digitális nyomda? Ebben az el,adó bemutatta
és konkrét példákkal illusztrálta a címben
jelzett egyszemélyes nyomdai lehet,séget
és a megoldások egy részét.
Kása Zoltán, (Kolozsvár), a BabeLBolyai Tudományegyetem professzora
A TeX világa cím( el,adásában ismertette
a f,leg matematikai képleteket szerkeszt,
programot. Konkrét példákat mutatott be
és az oldalszerkesztés új lehet,ségeit is
dicsérte.
Hoch Sándor, (Kolozsvár), a Grafy–
color Stúdió igazgatója a Szilánkok Kolozsvár nyomdatörténetéb>l cím( el,adásában érdekes példákat villantott fel a
múltból. Nagy egyéniségekr,l, érdekes
eseményekr,l és különlegességekr,l hallottunk.
H. S.

Erdélyi tudományos szekcióülés
a Nagyszebeni Magyar Napok keretében
A MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, az OMBKE Technikatörténeti Bizottsága a Nagyszebeni Magyar Kulturális Irodával együttm(ködve meghívja Önt és minden
érdekl,d,t a Nagyszebenben rendezett magyar napok keretében tartott „Erdélyi tudományos
szekcióülés” el,adásaira.
Elnökség:
Serf,z, Levente, házigazda elnök
Dr. Gerhard Sperl, C-EIT elnök
Dr. Tóth László, MTESZ TTB társelnök
Tóth János, MOIM igazgató, OMBKE TB elnök
Helyszín: Vízakna, HELIOS Szálloda különterme
Id pont: 2007. augusztus 22., szerda, 9,00.
Keretterv:
2007. augusztus 21.
utazás egyénileg Vizaknára a HELIOS szállodába, majd este vacsora
2007. augusztus 22.
8,00 reggeli
9,00-13,00 szekcióülés a szálloda különtermében
13,00 ebéd, utána Nagyszebenben városnézés és részvétel az ottani rendezvényeken
vacsora Vizaknán a HELIOS szállodában
2007. augusztus 23.
reggeli után elutazás
Részvételi díj:
két szállással, étkezéssel, terembérrel, el,zetes adatok alapján 160 EUR/f,, szállodai ár 36
EUR/f,, magánszálláson el,jegyzéssel kb. 20 EUR/f,.
A tudomány- és technikatörténeti szekcióülés programja:
2007. augusztus 22., szerda, 9,00-13,00
Megnyitó, üdvözlések: Serf,z, Levente
Dr. Gerhard Sperl: Középeurópai Vaskultúra (C-EIT) szervezet ismertetése, Köszöntés
Dr. Tóth László, Drótos L., Laár T.: Köszöntés. Az „Európai Ipari Örökség Útja” programjának ismertetése
Guttmann Szabolcs, Nagyszeben f,építésze: Erdély építészetének helyzete
Dr. Kunhalmi Gábor: Born Ignác rövid életrajza (Kassa)
Tóth János: Born Ignác utóélete és emlékhelyek
Gál Vilmos: A két Bodola: id. Bodola Lajos és ifj. Bodola Lajos, apa és fia
Wanek Ferenc: Szász és magyar kutatók szerepe az erdélyi földgázkincs megismerésében
Dr. Vámos Éva: Új kémiai épületek a dualizmuskori Magyarországon
A rendez,k további rövid el,adások, ill. hozzászólások bejelentését elfogadják, ugyanis a
rendezvény célja az, hogy áttekint, képet alkossunk Erdély gazdag tudomány- és technikatörténetér,l, ehhez a rövid ismertet,k lehet,séget nyújtanak.
További felvilágosításért forduljanak Laár Tiborhoz az edu@mtesz.hu címen.
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XIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia
2007. november 8-10., Kolozsvár

XVII. SzámOkt
Számítástechnika az Oktatásban
és

VIII. ENELKO
Energetika-Elektrotechnika
konferencia

az EMT Számítástechnika
és Energetika-Elektrotechnika Szakosztályainak
közös szervezésében
Id>pont: 2007. október 11-14.
Helyszín: Nagyvárad
Téma: Irányítástechnika. Energetika. Számítástechnika.
Program:
október 11.
érkezés, regisztráció
október 12.
egész napos szakmai kirándulás
október 13.
de. plenáris el,adások, cégbemutatók
du. szekcióülések
este állófogadás
október 14.
hazautazás
Tervezett témakörök – SzámOkt 2007
• Számítástechnika és oktatás
• Új programozási paradigmák
• Elosztott és párhuzamos számítógéprendszerek
• Digitális irányítástechnika
• Informatika az energetikában
• Hálózati kommunikáció
• Digitális tartalom
• Szolgáltatásokon alapuló rendszerek és web-szolgáltatások
• Multimédia alkalmazások
• Mesterséges intelligencia
• Kép- és hangfeldolgozás
Tervezett témakörök – ENELKO 2007
• villamos- és h,energia környezetbarát termelése,
szállítása és elosztása
• környezetbarát és takarékos energiaátalakítás
• hálózatbarát áramirányítós hajtások
• az automatizálás szerepe a villamos szennyez,dések
csökkentésében
Résztvev,k, el,adók jelentkezését várjuk!
B,vebb felvilágosítás az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet,.
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro).

Helyszín:
BabeL-Bolyai Tudományegyetem,
Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Szervez :
Erdélyi Magyar M(szaki Tudományos Társaság (EMT)
Kémia Szakosztálya
Társszervez :
Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Tagozat
A konferencia elnöke:
Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke
A konferencia tudományos bizottsága:
Dr. Novák Lajos, Budapesti M(szaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Vegyészmérnöki Kar
Dr. Kilár Ferenc, Pécsi Tudományegyetem TTK,
Analitikai Kémia Tanszék
Dr. Zsuga Miklós, Debreceni Egyetem,
Alkalmazott Kémiai Tanszék
Dr. Dibó Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Szerves Kémia Tanszék
Dr. Bolla Csaba, Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Dr. Lányi Szabolcs, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
M(szaki- és Társadalomtudományok Kar, Csíkszereda
Dr. Majdik Kornélia, Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Témakörök:
alkalmazott kémia, analitikai kémia, biokémia, fizikai kémia,
gyógyszerkémia, kombinatorikus kémia, környezetvédelem,
m(anyag és gumiipar, oktatás-módszertan, szerves kémia, szervetlen kémia
A konferencia tervezett programja:
2007. november 8., csütörtök
délután megérkezés, elszállásolás
2007. november 9., péntek
tudományos program ünnepi fogadás
2007. november 10., szombat
szakmai kirándulások

Fabinyi Rudolf Emlékülés
2007. november 8., Kolozsvár

VII. Erdészeti Szakkonferencia
2007. október 26-27-én Szovátán, a Teleki Oktatási Központban kerül sor az EMT Erdészeti Szakosztálya által szervezett ez
évi szakkonferenciára Az erd>gazdálkodás jelent>sége a XXI. század kezdetén a Kárpát-medencében témával.
Els, nap, 26-án, szokás szerint, Szováta környéki szakmai kirándulással kezdjük a rendezvényt, 27-én plenáris el,adásokkal és
tapasztalatcserével folytatódik a program, melyre több Kárpátmedencei országból várunk résztvev,ket.
A szállás, étkezés és szállítás költsége a teljes programra személyenként kb. 200 lej lesz.
Kérjük a részt venni szándékozókat, jelentkezzenek Szakács
Sándornál a 0744-599253-as és Orbók Ilonánál a 0740-015839-es
telefonszámon.

Tervezett program:
17,00 órától emlékülés majd állófogadás
El,adók, résztvev,k jelentkezését várjuk!
Az érdekl,d,k b,vebb felvilágosításért, jelentkezési lapokért az
EMT kolozsvári titkárságához fordulhatnak.
Kapcsolattartó: Szabó Zsófia, zsofi@emt.ro
Honlapcím: http://vegyesz.emt.ro

EMT tagsági díj 2007
Az EMT elnökségének határozata értelmében 2007. évre
a tagsági díj aktív személyeknek 20 lej, nyugdíjasoknak, diákoknak
10 lej. Jogi személyek tagsági díja min. 500 lej. Felkérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a folyó évre kifizetni.
Köszönjük.
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Erdészeti szakosztály
Az Országos Erdészeti Egyesület
VándorgyClése
Ez év június 22-23. között a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
(KEFAG) rendezésében Kecskeméten került sor a magyarországi
Országos Erdészeti Egyesület 138. Vándorgy(lésére. A régi hagyományokat ,rz, szakmai összejövetelre az elmúlt években kialakult rendszeres együttm(ködésnek köszönhet,en szakosztályunk is
meghívást kapott. Négytagú küldöttség képviselhette az erdélyi magyar erdésztársadalmat a messzi földön ismert Hírös Városban.
Szokás szerint els, nap a tájegység erd,ivel, az erd,kben végzett munkával ismerkedtek a résztvev,k, a házigazdák beszámoltak
a mindennapi problémákról és bemutatták eredményeiket. A több
mint félezer résztvev, nyolc szakmai program közül választhatott, a
híres bugaci puszta Rsborókásától a Kecskeméti Arborétumig.
Küldöttségünk a Szikes puszták, ártéri erd>k cím( programon
vett részt, egy tájainktól mer,ben különböz, erd,gazdálkodással
ismerkedve meg. Els,ként a Kiskunsági Nemzeti Park ,rszolgálati
állomását és kutatószállását kerestük fel a Kelemen-széki Bordatanyán, amely a Solti-síkságon található szikesek és az évszakonként változó madárvilág megfigyelésére szolgál. Ezután továbbutaztunk a KEFAG Zrt. kezelésében lev, Duna-ártéri erd,területre,
megtekintve a Solti csemetekertet, ahol röviden bemutatták a szaporítóanyag-termelés helyi sajátosságait, majd a Solti-szigeten betekintést nyerhettünk az ártéri erd,gazdálkodás speciális körülményeibe. A volt Duna-parti uszályrakodón gépbemutatót tartottak az itt
alkalmazott szállító és erd,sít, gépekb,l. A szakmai programot követ,en Solton meglátogattuk a Vécsey-kastélyt, megkoszorúzva az
1848-as h,snek Vécsey Károly tábornoknak a kastély parkjában
felállított mellszobrát.
Este a Kecskeméten felállított hatalmas sátor baráti találkozó
színhelye volt, ahol jó volt érezni a szakmabeliek összetartását, a
nagyszámú résztvev, ellenére uralkodó családias hangulatot.
Második nap került sor a tulajdonképpeni közgy(lésre, mely során beszámoltak az egyesület éves tevékenységér,l, megemlékeztek
az év során elhunyt tagokról, és szokás szerint kiosztoták az egyesület kitüntetéseit (Bed, Albert és Kaán Károly emlékérmek) a helyi
csoportok által javasolt, kiemelked, szakmai teljesítményt felmutató
kollégáknak.
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XVIII. Kárpát-medencei
Magyar Erdészdiák Találkozó
Az Erdészeti-Vadászati Szakosztály legfontosabb tevékenységének számít a Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák Találkozókon való részvétel, illetve ezek szervezése.
1998-ban a Soproni Erdészeti Egyetem hallgatóival felvett kapcsolat lehet,séget teremtett az I. Brassó–Sopron Találkozó megszervezésére. Ezt sorra követte a többi. Tavasszal a soproni hallgatók
látták vendégül a brassói hallgatókat, nyáron pedig fordítva. Így indult el ez a hagyomány, amely napjainkig tart. A találkozók már
Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák Találkozó néven futnak és a
résztvev,k létszáma, már eléri a 30-35 f,t.
A találkozók f, célkit(zése az erdélyi és magyarországi erdészhallgatók közti szakmai kapcsolatok b,vítése, az erdészszaknyelv
anyanyelven való tökéletesítése. A Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák Találkozó a kapcsolatok szakmaiságát, az új módszerekre
való nyitottságot szeretné növelni, amelyben a hallgatóknak nincs
része a romániai erdészeti fels,oktatásban. Az itthonmaradást és a
szül,földön való közösségi tevékenységet szeretné sugallni,
Székenyföldnek és Erdély magyarlakta vidékeinek minél jobb szakembereket képezni. A találkozó során lehet,ség nyílik, hogy a Magyarországról és Erdély különböz, vidékeir,l érkez, 30-35 erdészhallgató kötetlen szakmai megbeszéléseket folytasson. Ezáltal öszszehasonlítást kap a különböz, régiók helyzetér,l erd,gazdálkodási,
erd,kitermelési és vadgazdálkodási szempontból.
A 2007. július 22-29. között megrendezett XVIII. Kárpátmedencei Magyar Erdészdiák Találkozót több helyszínen rendeztük: Sepsiszék, Erd,vidék és környéke, Udvarhelyszék, Gyergyó
és környéke. Ezeken a helyszíneken, a Hatodi Magánerdészet és a
Kisbaconi Közbirtokosság, a Baróti Magánerdészet és a Bölöni
Közbirtokosság, Udvarhelyi Állami Erdészet valamint a BékásSzoros-Nagyhagymás Nemzeti Park szakemberei tartottak szakmai
el,adásokat. Ezek a helyszínek kiindulópontjai voltak a gyalogtúráknak, melyeket a helyi erdészeti intézmények szakemberei vezettek. A résztvev,knek bemutatták egyrészt az egyedülálló flórát
és faunát, másrészt az általuk alkalmazott erdészeti és kitermelési
módszereket.

;rségi tanulmányút és tapasztalatcsere
Szintén hagyományosnak tekinthet, az évente rendezett szakmai kirándulás, melyet felváltva szervezünk: minden második évben
szakosztályunk, a közbees, években magyarországi társszervezeteink, az Erdészeti Tudományos Intézet védnöksége alatt.
Ebben az évben harminchatan vettek részt Erdélyb,l a nyolc
napos tapasztalatcserén. A felkeresett tájegység ezúttal az Rrség
volt. A szakmai látnivalókon túl vendéglátóink gondoskodtak róla,
hogy a táj kulturális értékeib,l is ízelít,t kapjunk. Így meglátogattuk
a gannai Eszterházy mauzóleumot, a jáki, a veleméri és az
,riszentpéteri kora-középkori templomokat, a sárvári huszármúzeumot, a keszthelyi Festetics-kastélyt, Ausztriába átrándulva a
németújvári várat, a Batthyány-mauzóleumot, Graz belvárosát és a
székesegyházat. És mivel a kánikulában egy kissé megviselt az autóbuszozás, minden
lehet,séget kihasználtunk a fürdésre: a
zalalöv,i víztározóban, a Balatonban, valamint hazafelé a Tiszafüredi strandon is lubickolt a merészebbje.
Jöv,re tartalmas kirándulással szeretnénk viszonozni magyarországi barátaink vendégszeretetét, amelyen remélhet,leg szép számban részt vesznek majd szakosztályunk tagjai is.
Szakács Sándor
az Erdészeti Szakosztály elnöke

Orbók Ilona
az Erdészeti Szakosztály titkára

Látogatás az Udvarhelyi Állami Erdészetnél
A szakmai programot kulturális program egészítette ki. Így meglátogattuk a bodvaji vashámort, Székelyudvarhelyt, Orbán Balázs és
Tamási Áron síremlékét. A túrákat esténként kötetlen beszélgetések
követték, ahol a résztvev,k megosztották szakmai tapasztalataikat.
Ezáltal lehet,ség nyílt a módszerek összehasonlítására, és jobb megértésére. A Magyarországról érkez, résztvev,k pedig a magashegységi erd,- és vadgazdálkodásba kaptak betekintést.
Ezáltal köszönetet szeretnénk mondani az erdészeti szakembereknek és mindazon személyeknek, akik felvállalták és segítséget
nyújtottak e nemes célú rendezvény megvalósításában. Köszönjük
szépen!
Sandi Melinda
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In memoriam Pungor ErnF
(1923 – 2007)

Földmér szakosztály

VándorgyClés
A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság két évenként szervez általános szakmai konferenciáit Magyarország különböz, városaiban. A szervezési jog elnyerése
pályázati úton történik. A 2007. évi Vándorgy(lés Gödöll,n, a
Szent István Egyetemen, június 5-7. között tartotta munkálatait,
amelynek f, tematikája 150 éves a Magyar Állami Földmérés
volt. A Vándorgy(lés munkálatain az állami szakmai f,hatóság
képvisel,i, az alárendelt intézmények alkalmazottai, fels,oktatási intézetek, állami, és magán-vállalatok küldöttei, valamint magánszemélyek vettek részt. A határon túli szervezetek részér,l az
EMT, a Földmér, Szakosztály elnöke, Dr. Ferencz József személyében képviseltette magát.
A Vándorgy(lés július 5-én 10.00 órakor plenáris üléssel
kezd,dött. A köszönt,k után három, a f, tematikához szorosan
kapcsolódó el,adás hangzott el. Majd Dr. Mihály Szabolcs, az
MFTTT elnöke bejelentette, hogy az MFTTT Közgy(lése tiszteletbeli tagságot adományozott Dr. Ferencz Józsefnek és átadta az
azt tanúsító okiratot. Ezután került sor az örökös tagságok átadására. Délután két szekcióban 20 érdekes el,adásra került sor.
Pénteken, július 6-án 09.00 -12.00 óra között két szekcióban
10 el,adást hallgathattunk. Délután 13.00-15.00 óra között plenáris ülésen 6 el,adásra került sor, amelyek közt szerepelt Dr.
Ferencz József A 150 éves Magyar Állami Földmérés erdélyi
utóhatásai cím(, nagy érdekl,déssel követett el,adása is. Az elhangzott el,adások után Uzsoki Zoltán, az MFTTT f,titkára
összefoglaló beszédében értékelte a Vándorgy(lést, majd zárta
annak munkálatait.
A baráti vacsora 19.00 órakor kezd,dött az egyetem Mez,gazdasági Eszköz- és Gépfejl,déstörténeti Szakmúzeumában.
Az érdekes környezet, a kit(n, él,zene, b,séges étel és italfelhozatal a hajnali órákig biztosított kellemes együttlétet, közvetlen szakmai eszmecseréket, szórakozást, kikapcsolódást a jelenlév,knek.
Rövid pihenés után szombaton a 9.00 órakor kezd,d, kirándulásra két csoport alakult, Vác és Gödöll, célirányokkal, felejthetetlen élményeket biztosítva a kirándulóknak.
Délután hazaindultak a Vándorgy(lés résztvev,i, várva a vasárnapi pihenést.
F.J.

www.emt.ro
emt@emt.ro

Pungor Ern, akadémikus meghatározó egyénisége volt a magyar tudományos
életnek.
Egész életútja, munkássága azt bizonyítja, hogy kitartó munkával, tehetséggel, emberi tartással eljuthat az ember a
szakma legmagasabb csúcsaira.
Tudós, oktató, kutató, iskolateremt,,
olyan tanár akire felnéztek a kollégák,
akire mindig emlékeztek és emlékezni
fognak a hallgatók és a barátok.
Élete, tudományos és oktatói munkássága során mindent elért,
amit egy egyetemi oktató elérhetett. Elismerését nemcsak díszdoktori oklevelek, diplomák és kitüntetések sokasága jelenti, hanem munkatársai, barátai, ismer,sei elnemmúló szeretete, megbecsülése.
Számunkra, az Erdélyi Magyar M(szaki Tudományos Társaság számára, Pungor Ern, igazi támogató, segít,, munkánkra odafigyel, barát volt. A kezdetekt,l támogatta, atyai szeretettel figyelte tevékenységünket. Szervezetünk útján mindig ott éreztük
biztató, útmutató, segít,, ,szinte együttérz, munkáját.
Eltávozásával egy igazi, jó barátot veszítettünk el. Emléke legyen áldott, nyugodalma békés.
Dr. Köll> Gábor
EMT elnök

Megjelent a
MCszaki Szemle 39-40. száma!
A kiadvány a XII-ik Nemzetközi Vegyészkonferencián elhangzott
el,adások kivonatait tartalmazza.
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