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Beszámoló  
a XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáról 

 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) által szervezett hagyományos 

konferenciának április 2–5. között Máramarossziget adott otthont, ami egyben lehetőséget nyúj-
tott Erdély kevésbé ismert részének földtani, történelmi és néprajzi értékeinek megtekintésére 
és megismerésére.  

A EMT-s szervezők tapasztalatának és gyakorlatának, Wanek Ferenc és Márton István 
sokrétű tudásának és munkájának köszönhetően a XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konfe-
rencia magas színvonalról tanúskodott.  

A résztvevők regisztrációja után a konferencia első napi programja az egész napos szak-
mai kirándulás volt, melynek célja a Máramaros medence földtani képződményeinek a bemuta-
tása és ismertetése, de ugyanakkor tudománytörténeti és kulturális elemeket is tartalmazott. A
gondosan megtervezett útvonal és az igényesen összeállított kirándulásvezető alapján a kirán-
dulás 10 megállóhelyet tartalmazott. Első megállónk Aknasugatag, ahol az egykori sóbánya
emlékeit szemlélhettük meg, majd utunk az Iza folyó völgyén fölfele Jód helységbe vezetett,
ahol egy XIV. századi fatemplomot tekinthettünk meg. Később Izaszacsalon eocén-kori mész-
kőformációt, majd Majszinen a Borsai Homokkő Formáció koramiocén képződményeit tanul-
mányozhattuk. A Csiszla patak völgyén fölfele, a Vinyeszér-patak beömlésénél frissen sült lán-
gos egészítette ki az ebédunket és szomjunkat a közelben feltörő borvízforrásokkal olthattuk. A 
Csiszla patak völgyében a Torojága andezit-dyke benyomulását figyelhettük meg a Tölgyes-
sorozat átalakult kőzeteiben, majd egy mikrodiorit-kőfejtő Borsabánya nyugati bejáratánál, ké-
sőbb a Petrovai elágazásnál a Borsai Homokkő Formáció homokos változatát szemlélhettük
meg és hasonlítottuk össze a délelőtt megnézett majszini feltárás agyagos üledékeivel. Utolsó
megállónk Rónaszék, a legrégebbi máramarosi sóbányászat emlékeit, impozáns épületeit és 
templomát látogattuk meg. 

A konferencia nyitóbeszédében Wanek Ferenc, a Földtani Szakosztály elnöke a helyi kul-
túrotthonban köszöntötte a résztvevőket majd a plenáris előadásokra került sor melyen fontos
információkat szerezhettünk a bányaipari rekultiváció módszertanáról, érdekes tulajdonságú
anyagok, különleges technológiák ipari használatáról és végezetül a Kárpát-medence neogén és 
negyedkori kipusztult kétéltű faunájáról kaptunk részletes bemutatást. Ebéd után a 
szekcióelőadások következtek, melyen több mint 40 színvonalas előadást hallhattunk, melyeket 
nemcsak régiónk jeles egyetemi központok kutatói és diákjai, hanem számos, az ipar különböző
területein dolgozó szakemberek mutattak be a legújabb kutatási eredményekről és alkalmazási
módszerekről. A poszter szekcióban 10 téma került bemutatásra. 

 

 
Az előadások bővített magyar nyelvű kivonatai, valamint rövid román és angol nyelvű

összefoglalóik a konferencia kötetében jelentek meg. Ugyanakkor a konferencia programfüzete
sok hasznos információt hordoz a régió földtanáról és kulturális értékeiről. 

A konferencia záróbeszéde a szombat esti fogadáson hangzott el, megünnepelve egy 
újabb sikeres találkozót és „Jó szerencsét!” kívánva a következő évi nagyenyedi találkozásig. 

 

Tomas Róbert
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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
HAVONTA  MEGJELENŐ  HÍRLEVELE

 
 

Támogassa  
jövedelemadója  

2%-ával az EMT-t! 
 

Valamennyi adófizető román állampol-
gár a jövedelemadója két százalékával tá-
mogathatja a civil szervezeteket. A 2008-
ban kapott jövedelem után befizetett adó 
2%-nak felajánlására a kitöltött űrlapokat 
2009. 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 va-
lamelyikének. Tulajdonképpen az egyéb-
ként az államkasszába jutó pénzösszeget 
maga az adófizető irányítja át egy civil szer-
vezet költségvetésébe. A gazdasági szakér-
tők úgy is értelmezik ezt a rendelkezést, 
mint az állam közvetett támogatását a civil 
szervezetek számára, amelynek keretében 
azonban maga az adófizető polgár döntheti 
el, kit szeretne támogatni. 

Azok az adófizetők, akik civil szerveze-
teket szeretnének jövedelemadójuk két szá-
zalékának megfelelő összeggel támogatni, 
ki kell kérjék a munkahelyükről az adófize-
tést igazoló dokumentumot (Fişa fiscală), a 
támogatás lebonyolításához szükséges adó-
igazolást, amelyet mellékelni kell a támoga-
tásról rendelkező kitöltött űrlaphoz.  

Továbbá ki kell tölteni a támogatásról 
szóló 230-as vagy 200-as számú nyomtat-
ványt. Azon személyek akik fizetésük után 
adóznak, a 230-as nyomtatványt, akiknek 
más forrásból (ingatlan bérbeadása, szerzői 
jogdíj, stb.) származó jövedelmük is van, a 
200-as nyomtatványt kell kitölteni. Az űr-
lapok az EMT honlapjáról is letölthetők: 
www.emt.ro. 

Amennyiben Ön nem tudja pontosan a 
befizetendő jövedelemadója 2%-át, az illető 
sort hagyja üresen, az adóhatóság kiszámol-
ja majd a pontos összeget. Fontos  az EMT 
adatait beírni 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 2009. május 15-ig 
kell benyújtani vagy postázni a helyi adóhi-
vatalhoz. 

 

Előre is köszönjük támogatásukat! 
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ÉPKO 2009 
XIII. Nemzetközi  

Építéstudományi Konferencia 
 

2009. június 11-14. 
Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház 

 
10 éves jubileumi évforduló Csíksomlyón! 

 
Szervező: 

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 
Építéstudományi Szakosztály 

Elnök 
Dr. Köllő Gábor, az Építéstudományi Szakosztály elnöke 

 
Újdonság:  
a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) minősítette az ÉPKO-t 
 

Maximálisan 5 pontot kaphat egy résztvevő (vagyis 2,5 pont a 
konferencia két szakmai napjára), illetve a konferencián előadó 
személyek kapnak még 1 pontot (összesen tehát 6 pontot) a be-
mutatott dolgozat alapján. 
 
Program: 
csütörtök, június 11. 

 délután megérkezés, bejelentkezés, 
este közös vacsora  

péntek, június 12. 
 kirándulás; tervezett útvonal: Csíksomlyó - Sepsibüxád -

Bálványosfürdő – Kézdivásárhely (múzeum megtekintése) 
– Ojtoz (Oituz) (ebéd) – Aknavásár (Târgu Ocna) -
Kománfalva (Comăneşti) – Boros patak (megállás a 
Gyimesi Skanzenben, a falumúzeum megtekintése, majd 
hagyományos csángó vacsora táncbemutatóval) 

szombat, június 13. 
 tudományos konferencia, plenáris és szekcióelőadások, 

cégbemutatók, szakmai kiállítás,  
este állófogadás 

vasárnap, június 14. 
 hazautazás 

 
Tervezett szekciók a jelentkezések függvényében 
 

 acélszerkezetek 
 alternatív energiák az építéstudományban 
 építészet 
 építőanyagok 
 épületgépészet 
 lakásépítés 
 útépítés 
 vasbetonszerkezetek 
 vasútépítés 

 
Előadók, résztvevők jelentkezését várjuk: 2009. május 4.-ig! 
Kapcsolattartó személy: Pap Zsuzsa (zsuzsa@emt.ro) 

 
X. Földmérő Találkozó 

2009. május 14-17., Szovátafürdő 
 

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

 
A konferencia célja: kapcsolatteremtés a bel- és külföldi szak-

emberek és intézmények között, a hazai szakemberek ismereteinek, 
tájékozottságának bővítése a jelen és jövőbeli szakmai megoldások-
ba való gyors és hatékony bekapcsolódása, a változó szakmai köve-
telmények nyomon követése. 
 

A konferencia tudományos szervezőbizottsága 
• Dr. FERENCZ József,  

az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke 
• ÁDÁM József, akadémikus,  

BME Építőmérnöki Kar, Felsőgeodézia Tanszék 
• Prof. Dr. MÁRKUS Béla, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 

Geoinformatikai Kar, Térinformatika Tanszék 
• Dr. MIHÁLY Szabolcs, Földmérési és Távérzékelési Intézet 

(FÖMI) főigazgatója, Budapest 
• UZSOKI Zoltán, az MFTTT főtitkára, Budapest 
• Dr. MÁRTON Gyárfás, Geotop Kft., Székelyudvarhely 
• MÁRTON Edith,  

Hargita Megyei Kataszteri Hivatal, Csíkszereda 
• SUBA István, Nagyvárad 

 
A konferencia témája 
 

X. ÉVES A FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ 
 

Javasolt tárgyalandó kérdéskörök:  
1. Európai Unió-s feladatok 
2. Állami szakhatósági feladatok 
3. Önkormányzatokat támogató feladatok 
4. Nemzetgazdaságot támogató feladatok 

 
A konferencia tervezett programja 
 
május 14., csütörtök:  délután regisztráció, elszállásolás 
május 15., péntek:  egész napos szakmai kirándulás 
május 16., szombat:  – konferencia megnyitó 
 – előadások 
 – cégbemutatók 
 – poszterek bemutatása/megtekintése 
 – díszvacsora 
május 17., vasárnap: hazautazás 
 
Az egész napos kirándulás útvonala: 
Szováta – Parajd – Bucsin Hágó – Gyergyószentmiklós – Borszék –

Maroshévíz – Szászrégen – Szováta 
 
Konferencia jelentkezési lap és bővebb információ az EMT kolozs-

vári titkárságán igényelhető a 0264-590825, 594042 telefonszámokon, 
az emt@emt.ro e-mail címen és a www.geodezia.emt.ro honlapon. 

 
Kapcsolattartó személy: Pap Tünde (tunde@emt.ro). 
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II. Tudomány- és Ipartörténeti 
Konferencia 

 

Kolozsvár, 2009. június 26-28. 

 
A konferencia szervezője: 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Tu-

dománytörténeti Szakosztálya Dr. Kása Zoltán és Wanek Ferenc 
társelnökök szakmai irányításával. 

 
Társszervező: 
Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) 
 
A konferencia programja: 
június 26., péntek:  délután regisztráció, elszállásolás 
június 27., szombat:   
   délelőtt: konferencia megnyitó 
    plenáris előadások 
   délután:  szekció-előadások 
június 28., vasárnap: 
   délelőtt: kirándulás 
    ebéd 
   délután:  hazautazás 
 
A konferencia szombat délelőtti plenáris előadásait külföldi és 

romániai, meghívott szakemberek tartják. 
 
A konferencia célja: 
• évenkénti rendszerességgel fórumot teremteni a tudomány- 

(matematika, műszaki- és természettudományok) és ipartörté-
nettel foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára, 

• létrehozni egy szervezeti keretet (Tudomány- és Ipartörténeti 
Szakosztályt) azoknak az erdélyi kutatóknak a számára, akik 
ahhoz csatlakozni óhajtanak, melynek célja régiós intézmény-
ként csatlakozni a Luxemburg központú Európai Kultúrutak 
két tagmozgalmához: a Vaskultúra, valamint az Ipartörténeti 
Kultúrutak Közép- és Kelet-Európai szervezetéhez. 

 
Tematikák: 
• matematika és természettudományok 
• bányászat 
• ipar 
• technika (gépészet, kohászat, építészet) 
 
Határidők:  Jelentkezési határidő: 2009. május 18. 
 Előadás/poszter bejelentése: 2009. május 18. 
 A bejelentett előadás/poszter anyagának beküldése: 

 2009. május 18. 
 
Jelentkezni lehet: 
Önálló kutatási eredményeket bemutató tudomány- és ipartörté-

neti előadásokkal vagy poszterekkel a matematika, a műszaki- és 
természettudományok, valamint az ipar bármelyik területéről. 

 
Konferencia-titkárság:  
RO-400604 Cluj B-dul 21 dec. 1989, nr. 116 
Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 140. 
Tel./fax: +40-264-594042, +40-264-590825 
E-mail: emt@emt.ro, Web: http://www.ttk.emt.ro  

 
Kapcsolattartó személy: 
Pap Tünde, programszervező (tunde@emt.ro) 

 

www.emt.ro 

emt@emt.ro 

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgyi  
EMT NAPOK • 2009  

 
Időpont: május 8-10. 

Helyszín: Míves Ház előadóterme, 
Kós Károly út 5/A, Sepsiszentgyörgy 

 
Az EMT Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete 1992 óta minden évben 

megszervezi az EMT Napok rendezvénysorozatát, amelynek keretében 
aktuális műszaki problémák megvitatására kerül sor helyi és meghívott
előadók részvételével. 

 

A rendezvénysorozat témája:  
A fa útja – az erdőtől a  feldolgozásig 

 

május 8. – péntek 
Bedő Albert sírjának koszorúzása Kálnokon 

 

május 9. – szombat  
9,30 Üdvözlőbeszédek, majd előadások hangzanak el az 

alábbi témakörökben: 
• Erdészet , Kovács Zsuzsa 
• Faragászat, Veres Ferenc 
• Akácfa, Bagoly Miklós 
• Bútorkészítés, Kató Béla 
• Bedő Albert életútja, Gödri Miklós 
• Kártevő rovarok, Péterfy György 
• Bevezetés a fák világába, Szabó-Pál Tünde Mária 
• Az új erdőtörvény, Orbók Ilona 
• Fadőlés, Havlin László 
• Energiatakarékos faházak, Moldován R. József 

15, 00 – Ebéd 
 

május 10. – vasárnap, 
9,00 szakmai kirándulás Uzonkafürdőre 

indulás az EMT székház elől 
 

Kapcsolattartó:  
Szakács Dalma, e-mail: szakacsd@yahoo.com 
Tel.: 0741204393 

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK)  
akkreditálta az EMT konferenciáit 

 
A 2009. április 23-26. között Gyergyószentmiklóson megrendezésre kerü-

lő XVII. Nemzetközi Gépészeti Találkozó (OGÉT) teljes programján résztvevő 
hallgatók 4 pontot, előadók pedig ezen kívül 1,5 pontot szerezhetnek.  

 
A 2009. május 14-17. között Szovátafürdőn megrendezésre kerülő X. 

Földmérő Találkozón résztvevő/előadó személyek 3 pontot kaphatnak.  
 
A 2009. június 11-14. között Csíksomlyón megrendezésre kerülő XIII. 

Építéstudományi Konferencián (ÉPKO) 5 pontot szerezhet egy résztvevő (va-
gyis 2,5 pont a konferencia két szakmai napjára), illetve a konferencián előadó 
személyek kapnak még 1 pontot (összesen tehát 6 pontot) a bemutatott dolgozat 
alapján. 

 
A X. Energetika-Elektrotechnika és XIX. SzámOkt konferenciák 

(ENELKO-SzámOkt 2009), valamint a XV. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
minősítése folyamatban van. 
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DIÁKRENDEZVÉNYEK
Öveges József – Vermes Miklós  

Fizikaversenyek  
II. fordulójának eredményei 

 
 
2009. március 21-én került sor az Erdélyi Magyar Műszaki Tu-

dományos Társaság által évente megrendezett Öveges József –
Vermes Miklós Fizikaversenyek II. fordulójára (erdélyi döntőjére),
amelyet idén a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceummal közö-
sen szerveztünk a helyi fizika tanárok közreműködésével. 

Az eredmények az alábbiak: 
 
Öveges József Fizikaverseny 
VII. osztály 
I díj: Kolumbán Antal György, Tamási Áron Gimnázium 

Székelyudvarhely (tanára: Székely Zoltán) 
II. díj: Forgács Ákos, Margittai Általános Iskola (Rend Erzsébet) 
III. díj: Magyar Norbert, Margittai Általános Iskola (Rend Erzsébet)
 

VIII. osztály 
I. díj: Licker Nándor, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár 

(Czilli Péter) 
II. díj: Kajántó Sándor, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 

(Székely Zoltán) 
III. díj: Oláh Mátyás, Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske 

(Erdei Sándor) 
Dicséret: Borsos Tamás, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvá-

sárhely (Máthé Márta) 
 

Vermes Miklós Fizikeverseny 
IX: osztály 
I díj: Gyéresi Hunor András, Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  

Marosvásárhely (Máthé Márta) 
II. díj: Szabó Zsolt, Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  

Marosvásárhely (Máthé Márta) 
III. díj: Lakatos Tamás, Kölcsey Ferenc Főgimnázium,  

Szatmárnémeti (Boga Katalin) és 
Kenéz Áldor Etele, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda  

(Halász Gyöngyi)  
Dicséret: Saitos István, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 

Szatmárnémeti (Boga Katalin) 
 

X. osztály 
I díj: Borsos Zalán, Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  

Marosvásárhely (László József) 
II. díj: Mamenyák András, Ady Endre Líceum,  

Nagyvárad  (Bogdán Károly) 
III. díj: Benedek Annabella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 

Marosvásárhely (László József) 
Dicséret: Fehér Áron, Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  

Marosvásárhely (László József) 
 

XI. osztály 
I. díj: Sipos Lehel, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 

(Pető Mária) 
II. díj: Mandici Szilárd, Kölcsey Ferenc Főgimnázium,  

Szatmárnémeti (Csipő Irma) 
III. díj: Para Attila, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 

(Ravasz József) 
Dicséret: Bántó Balázs, Silvania Főgimnázium, Zilah,  

(Faluvégi Ervin Zoltán) és  
Kassay Ákos, János Zsigmond Unitárius Kollégium,  

Kolozsvár (Popa Márta) 
 
Ezúton is köszönetet mondunk a Báthory Líceum igazgatóságá-

nak, fizika tanári közösségének, illetve a Komp-Press Kiadónak, va-
lamint a Báthory Líceum Szülői Szövetségének a verseny megszer-
vezésében, a diákok díjazásában nyújtott támogatásáért.  

Hevesy György – Irinyi János  
Kémiaversenyek 

 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a 2008-

2009-es tanévre is meghirdette a Hevesy György – Irinyi János Kémiaver-
senyeket. 

Az idei verseny első fordulója 2009. február 23-án zajlott versenyköz-
pontokban, ahova a kolozsvári versenyszervező bizottság által összeállított 
tételeket az EMT jutatta el. Idén 48 erdélyi iskolából közel 550-en jelent-
keztek a megmérettetésre. A diákoknak 2 óra állt rendelkezésükre a kitű-
zött feladatok megoldására.  

A második fordulóra – erdélyi döntőre – 15 VII. osztályos, 16 VIII. 
osztályos, és összesen 21 IX.-XI. osztályos diák jutott tovább. 

Az erdélyi döntő időpontja: 2009. április 18., helyszíne: Arad, Csiky 
Gergely Iskolacsoport. 

Curie Kémia és Környezetvédelmi  
Emlékverseny 2009 

 

 

Több mint tizenöt éve az EMT Sepsi-
szentgyörgyi Fiókszervezete szervezi meg a 
Curie versenyek levelezői és körzeti szakaszát 
a Kovászna megyei érdeklődők számára. Az 
eddigiekben több száz tanuló próbálta ki tehet-
ségét a kémia és a környezetvédelem terén a 
megye több tucatnyi falusi és városi iskolájá-
ból. 

Az idei környezetvédelmi versenyre 180 tanuló nevezett be, 5-12 
osztályosok, akiknek háromnegyed része eljutott a sepsiszentgyörgyi 
körzeti döntőre. 

Korosztályonként a legjobb csapatok lehetőséget kapnak, hogy részt 
vegyenek a szolnoki döntőn április 24-26. között. A kémia versenyre –  
az előző évekhez képest – viszonylag kevesebben iratkoztak, hiányoztak 
általában a 8-ik osztályosok, a legjobb eredményeket elért tanulók május 
15-17. között részt vehetnek a szolnoki országos döntőn. 

 
 

 

 
Köszönet az iskolák vezetőségének és a szaktanároknak a rendezvé-

nyünk támogatásáért a tanulók felkészítésében és utaztatásában. Köszön-
jük a Sepsiszentgyörgyi Városi és Megyei Tanács támogatását az Ady 
Endre Általános Iskolának és iskola alkalmazottainak a körzeti döntők 
lebonyolításához nyújtott segítségét és a Bástya vendéglő támogatását! 

* 
A Zentai Bolyai Farkas Alapítvány meghívott 3 kémia iránt érdek-

lődő, a Curie Kémia Emlékversenyen kiemelkedő eredményt elért tanu-
lót, s felkészítő tanáraikat a 2009. március 20-22. között megszervezett 
kémia szaktáborába. A táborban részt vettek a Baróti Szabó Dávid Isko-
laközpont diákjai Takó Géza tanár és Dimény János iskolaigazgató kísé-
retében. Színvonalas programokat, látványos kémia kísérleteket tekint-
hettek meg a diákok.  

* 
Az első Kárpát-medencei kémiatábornak és csereprogramnak 2010- 

ben Erdélyben lesz folytatása, a szolnoki Curie Tehetséggondozó és Ok-
tatásfejlesztő Alapítvány, a zentai Bolyai Farkas Alapítvány és a sepsi-
szentgyörgyi EMT közös szervezésében. 
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Megjelent a FIRKA 2008/2009 – 5. száma 
 

 
Fizika: Mit várunk az LHC részecskegyorsítótól? – II ● Katedra: Barangolás 

a modern fizikában – V. ● Alfa-fizikusok versenye ● Kitűzött fizika 
feladatok ● Megoldott fizika feladatok ● Vetélkedő – Kísérletek újra 
felhasználható anyagokkal ● Humor a tudományban – V. 

Kémia: A XX. század jelentős fizikus, vegyész és mérnök egyéniségei ● 
Ehető virágok ● Kitűzött kémia feladatok ● Megoldott kémia felada-
tok ● Híradó  

Informatika: A számítógépes grafika története – IX. ● Érdekes informatika 
feladatok – XXVII. Tények, érdekességek az informatika világából ● 
Honlapszemle ● Számítástechnikai hírek  

A nagyszalontai Arany János Főgimnázium Matematika-Informatika
katedrájának tanárai tisztelettel meghívják az érdeklődő diákokat és szak-
tanárokat, a 2009. május 9-én ötödik alkalommal megrendezendő 
 

Matematikai-Informatika  
Tudományos Diákkonferenciára 

(MATUD 2009) 
 

A konferencia munkálatai több szekcióban zajlanak: matematikatörté-
net, mértan, algebra, analízis, informatikai alkalmazások.  
 

A konferencia célja 
• A matematikára, mint alaptantárgyra alapozott, de az egyéni ki-

bontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés megte-
remtése, valamint az információ a modern világképnek megfelelő
számítógépes feldolgozása.  

• A diákok önálló, tudományos tevékenységének a kialakítása, fej-
lesztése és ennek bemutatásának a lehetősége. 

 

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információk az alábbi elérhető-
ségeken igényelhetőek: Mészár Julianna, Colegiul Naţional „Arany János” 
Salonta, Str. Republicii Nr. 90, 415500, Jud. Bihor, vagy e-mailen: 
meszarjulianna@yahoo.com  
 
 

 
A nagyszalontai Arany János Főgimnázium Fizika-Kémia-Biológia ka-

tedrájának tanárai tisztelettel meghívják az érdeklődő diákokat és szaktaná-
rokat a 2009. május 9 –én, ötödik alkalommal megrendezendő 
 

Fizika-Kémia-Biológia  
Tudományos Diákkonferenciára 

(természettud 2009) 
 

A konferencia célja 
• A természettudományokra alapozott, de az egyéni kibontakozás

lehetőségét magába foglaló nemes versengés megteremtése, va-
lamint az információ a modern világképnek megfelelő számítógé-
pes feldolgozása.  

• A diákok önálló, tudományos tevékenységének a kialakítása, fej-
lesztése és ennek bemutatásának a lehetősége. 

 
A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információk az alábbi elérhető-

ségeken igényelhetőek: Kiss Mária, Colegiul Naţional „Arany János”
Salonta, Str. Republicii Nr. 90, 415500, Jud. Bihor, vagy e-mailen: 
kissmarika@gmail.com  

Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny
Budapesti döntő, 2009. március 7. 

 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság idén is be-

kapcsolódott a Magyarországon rangos tantárgyversenyként számon
tartott Nemes Tihamér Számítástechnikai Versenybe. A verseny
utolsó szakaszára, a döntőre Budapesten, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Informatikai Tanszékcsoportján került sor.  
 

Erdély 8 iskolájából 12 tanuló vett részt a budapesti döntőn Ja-
kab Irma Tünde tanárnő kíséretében. Eredményeik így alakultak: 
 
I. Kategória (V.-VIII. osztály) 
6. hely – Kiss Anna (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, 

VIII. osztály, felkészítő tanára Jakab Irma Tünde).  
 
II. Kategória (IX.-X. osztály) 
14. hely – Hevele Balázs (Orbán Balázs Gimnázium, 

Székelykeresztúr, X. osztály,  
felkészítő tanárai Péterffy Erzsébet és Simó Margit) 

18. hely – Zabolai Zsolt (Arany János Főgimnázium, Nagyszalonta, 
X. osztály, felkészítő tanára Nagy Ildikó) 

20. hely – Borsos Zalán (Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  
Marosvásárhely, X. osztály, felkészítő tanára Incze Katalin) 

38. hely – Vajda Szabolcs (Báthory István Elméleti Líceum,  
Kolozsvár, X. osztály, felkészítő tanára Vicsacsán Zoltán) 

41. hely – Kulik Árpád (Németh László Elméleti Líceum,  
Nagybánya, X. osztály, felkészítő tanára Madarassy Kinga) 

65. hely – Ignát Loránd (Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  
Marosvásárhely, X. osztály, felkészítő tanára Incze Katalin) 

 
III. kategória (XI.-XII. osztály) 

– Még nem volt eredményhirdetés – 
 
Versenyzett: 
Gajdó Tamás (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy,  

XII. osztály, felkészítő tanárai Kubánda Miklós, Gábor Béla) 
Hevele István (Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr,  

XI. osztály, felkészítő tanárai Péterffy Erzsébet és Simó Margit)
Mandici Szilárd (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti, 

XI. osztály, felkészítő tanára Demeter Csaba) 
Szász Róbert (Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós,  

XII. osztály, felkészítő tanára Csiki Zoltán) 
Tőkés Attila (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár,  

XII. osztály, felkészítő tanára Szász Tünde) 
 

Gratulálunk a jó eredményekhez, a tanulóknak további sikereket
kívánunk, a tanároknak pedig köszönjük fáradságos és kitartó mun-
kájukat! 

DIÁKRENDEZVÉNYEK

Természetkutató Tábor 
2009. június 29. – július 5., Torockó 

 

Tervezett programok: 
Kirándulások, víz- és talajminta mérések, növény-meghatá–
rozás, rovargyűjtés, térképkészítés. 

 
Számítástechnika Tábor 

2009. július 27. – augusztus 1., Kolozsvár 
 

Tervezett programok: 
Windows programozás, vizuális nyelvek: Delphi, Visual C, 
Net, gyors alkalmazásfejlesztés, feladatmegoldó műhely. 
 

A táborokra VII. – XI. osztályos tanulók jelentkezését várjuk. 
 

A táborokkal kapcsolatban az EMT kolozsvári titkárságán le-
het érdeklődni: tel.: 0264-594042, 590825, e-mail: emt@emt.ro, 
honlap: www.emt.ro 
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Rendezvényei
TÁRSSZERVEZETEINK 

EMT TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szerkesztik:  Horváth Erika, Pap Tünde 
Pap Zsuzsa, Prokop Zoltán  

 

Cím:  Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút 
(Magyar u.) 116. sz.  

 

Postacím:  400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 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 
HUF RO42BTRL01312205A34952XX – BT, Suc. Cluj 

 

Adószám: 5646615 

Exp. 
 
EMT 
RO – 400750 Cluj 
O.P. 1, C.P. 140 

 

Magyar Energia Szimpózium – 2009 
 

2009. március 26-án az EMT több tagjával együtt meghívottként 
részt vettem Budapesten a Műszaki és Természettudományi Egyesüle-
tek Szövetségének (MTESZ) budai székházban megrendezett Magyar 
Energia Szimpóziumon (MESZ). A Kárpát-medence magyar energeti-
kusainak hagyományos és immár 13. alkalommal megtartott találkozó-
ját a Magyar Energetikai Társaság (MET), a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület (MEE) és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
(ETE) közösen szervezte. 

A találkozón részt vettek a szakma magyarországi jeles képviselői 
mellett romániai és szlovákiai meghívottak is. A baráti hangulatban 
megtartott rendezvény keretében összesen 9 előadás hangzott el. Ebből 
négyet tagtársaink tartottak (Makai Zoltán, Szabó Loránd, Vallasek Ist-
ván és Lingvay József). 

Az előadások átfogták az energetika időszerű kérdéseinek nagy ré-
szét. A szimpózium első részében az előadók ismertették az erőműépí-
tés és a megújuló energiaforrások romániai helyzetét és a geotermikus 
energiaforrások szlovákiai felhasználását. Ugyanekkor átfogó képet 
kaptunk a területfejlesztés helyzetéről a Kárpát-medencében. 

Az előadások második része a kábelek korrózióvédelmével, az 
energiatárolással és a tüzelőanyag-elemekkel, valamint a környezet-
védelmi feladatok kistérségi megoldásaival foglalkozott. A előadások 
programját a korszerű klímatechnológiák ismertetése zárta. 

Zárószóként a szervezők összefoglalták az elhangzottakat, megkö-
szönték a részvételt és ígérték, hogy jövőre is megszervezik ezt a talál-
kozót. Kapva az alkalmon az EMT résztvevői is meghívták szeretettel 
az érdeklődőket az idei EMT Energetika-Elektrotechnika Konferenciá-
ra, az ENELKO-ra, Marosvásárhelyre. 

A fárasztó napot egy hangulatos, baráti vacsorával zártuk, ahol al-
kalom nyílt egy pohár jó bor mellett ismerkedésre és szakmai tapaszta-
latcserére is. 

Ezúttal szeretném megköszönni az EMT küldöttségének a nevében 
a szervezőknek és különösképpen Váncza Józsefnek a meghívást és a 
lehetőséget, hogy az idén is részt vehettünk ezen az értékes szakmai ta-
lálkozón. 

Szabó Loránd

EMT tagsági díj 2009 
 

Az EMT elnökségének határozata értelmében 2009. évre 
a tagsági díj aktív személyeknek 20 lej, nyugdíjasoknak, diákoknak 10 
lej. Jogi személyek tagsági díja min. 500 lej. Felkérjük szervezetünk tag-
ságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a folyó évre kifizetni. Köszönjük. 

Együttműködési megállapodás  
az EMT és az IVETAR között 

 

A pécsi székhelyű Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesü-
let (IVETAR) és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság kö-
zött együttműködési keret-megállapodás született.  

Az európai információs társadalom kialakításában és fejlődésében felvál-
lalt hasonló célkitűzésekre való tekintettel a két szervezet felismerte a szoros
szakmai együttműködésben rejlő előnyöket, így 2009 márciusában megszü-
letett az együttműködési keret-megállapodás, amelyet Ficsor József, az
IVETAR elnöke és dr. Köllő Gábor, az EMT elnöke hitelesített aláírásával.  

Ennek értelmében számos együttműködési lehetőség térképeződött fel az
üzleti szféra, illetve az oktatás területén. Így például a két szervezet támogat-
ni kívánja egymás szakmai rendezvényeit, valamint a két országban működő
ICT-profilú kis- és középvállalatok kapcsolatteremtését a közös munkaválla-
lás, piaci tevékenység, üzletszerzés, közös pályázati fellépések területén. A
közös célok közé tartozik a számítástechnikai szakmával kapcsolatos oktatás
színvonalának növelése olyanformán, hogy az európai szinten is meghatáro-
zó legyen a felnövekvő ifjúság számára, a gazdasági fejlődést befolyásoló 
infokommunikációs technológia (IKT), a modern információ-menedzsment
(IM) járuljon hozzá a magyarországi és romániai vállalkozások, közszolgál-
tatások (oktatás), közigazgatás hatékony működéséhez.  

SESAM 2009  
 

A Petrozsényi INCD INSEMEX és Petrozsényi Egyetem közös szer-
vezésében 2009. szeptember 23-25. között Félixfürdőn kerül sor a SESAM 
2009 elnevezésű IV. Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Nemzetközi 
Konferenciára. 

A konferencia célja: a résztvevő intézmények kutatási eredményeinek 
ismertetése, a legújabb kutatási eredmények megismerése a fenti tematiká-
ban, szakmai kapcsolatok megteremtése, a belföldi szakemberek nemzet-
közi téren való integrációjának megvalósítása, a belföldi innovációs képes-
ség növelése, a nemzetközi együttműködések bemutatása. 

A szervezőbiztottság elnöke: Dr. ing. Constantin Lupu, az INCD-
INSEMEX vezérigazgatója, Perozsény 

Kapcsolat: tel.: 0254-541622; fax: 0254-546277 
e-mail: insemex@insemex.ro; web: www.insemex.ro; 

Az EMT az elkövetkező időszakban a tagság bevonásával, ha-
vonta  találkozókat szervez az érdekelteknek aktuális témák, kötetlen 
megvitatása céljából. 

Ezeket a találkozókat teadélutánnak neveznénk és egy vagy más-
fél órás kötetlen beszélgetést folytatnánk az általunk, valamint az ér-
deklődők által felvetett témakörökben. 

Az első találkozót 2009. május 19-én 18 órától tartjuk az EMT 
kolozsvári székházának földszinti előadótermében (1989. december 
21. sugárút, volt Magyar utca 116. szám), a Műszaki oktatás helyzete 
és jövőbeni szerepe témával. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Dr. Köllő Gábor, EMT elnök 
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