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Erdélyi tudománytörténeti évfordulók  
2011. március‒április (földtan–bányászat) 

 

 

PÁVAI VAJNA Ferenc (Csongva, 1886. március 6.–1964. január 12. Má-
za) A magyar földtan egyik legkiemelkedőbb, ugyanakkor legvitatottabb 
egyénisége. Marosújvár tőszomszédságában született, egy színromán falu-
ban (Oláhlapád) nőtt fel, a Nagyenyedi Kollégiumban tanult. Már közép-
iskolás korában jelentős földfelszín-alaktani felismeréseket tett, igaz, ered-
ményei volt tanára (SZILÁDY Zoltán 1878–1947) neve alatt jelentek meg. 
De már Budapesten, az egyetemen volt, amikor (a már ott tanító) KOCH Antal 
hatására, a még vacilláló fiatalember végül sem botanikusi, sem madarászi, 
sem néprajzkutatói, hanem geológusi pályára szánta el magát. 
 

Már ekkor, erős egyénisége miatt, számtalan ellendrukkerre tett szert. Ám BÖCKH Hugó 
(1874–1931) selmecbányai tanár meglátta benne a nagyképességű kutatót, maga mellé vette ta-
nársegédként, és mint a munkálatok vezetője, bevonta társul az Erdélyi-medence földgázkutatá-
sába. Később, a horvátországi szénhidrogén-kutatásokkal foglalkozva érlelődött meg benne a 
már korábban felvetődött eszme, az aktuális tektonikai mozgásokról, mellyel világszintű elis-
merést vívott ki magának. Trianon után, 1920-tól, a budapesti Pénzügyminisztérium Bányászati 
Szakosztályán volt tanácsadó. Ekkor kezdődött az általa végzett eredményes hévízkutatás az 
Alföldön (Szeged, Hajdúszoboszló, Karcag, Debrecen, Szolnok), az a tevékenysége, mellyel az 
utókor osztatlan elismerését vívta ki Magyarországon. 1940–1944 között újból Erdélyben kuta-
tott, a Magyar Királyi Földtani Intézet megbízásában (Máramaros, Háromszék). A második vi-
lágháborút követően, egy ideig még a Földtani Intézetnél dolgozott (1956-ig), amikor félretet-
ték, gyakorlatilag száműzték Mázára, egy elszigetelt falu bányászlakásába, de itt is szívósan 
dolgozott, még 1962-es nyugdíjazását követően is. Ott halt meg, számkivetetten. Jellemző, 
ahogy a magyar társadalom rendre felismerte, elismerte érdemeit, úgy költöztették sírját Mázá-
ról Szolnokra, majd Hajdúszoboszlóra. Háromszor temetni egy nagy tudóst, ez is hungarikum. 

 
HANGAY Oktáv (Várpalota, 1850. …..–1916. március 11. ?Kolozsvár) Nem Erdély szülöt-

te, az egyetemre jött ide, peregrinációja (Pozsony, München) végén, hogy aztán itt ragadjon. 
Nem is igazán geológus. A természetrajz karon KOCH Antal előadásait is hallgatta, sok írásában 
érződik is alapos földtani felkészültsége, de előbb a növénytan, majd a vegytan vonzotta. Így, 
kémiatanár lett a Kolozsvári Kereskedelmi Intézetben. Kiemelkedő viszont, egy elsikkadt, ké-
sőbb igazolódott gazdaságföldtani megállapítása. 1890-ben, egy EME felolvasóülésén, amelyi-
ken galíciai tanulmányútjáról számolt be, rámutatott a Bázna környéki gázömlések és iszapvul-
kánok jelentőségére a szénhidrogén-kutatásban. A kérdés annyira melegítette, hogy a korábbi, 
arra vonatkozó kutatások irodalmát alaposabban átnézte, mint bármelyik a kérdéssel foglalkozó 
geológus kortársa. Erről tesz tanúbizonyságot az az írása, mely az Erdély című lapban jelent 
meg, 1893-ban (Lángoló talajon a Küküllő mentén). Egyébként sokat közölt, de inkább, mint 
publicista. Számos turisztikai írása jelent meg, egyben igen aktív vezetőségi tagja volt az EKE-
nek (Erdélyi Kárpát Egyesület), melynek keretében ő honosította meg nálunk a sí-sportot, 
1894-ben az első sí-iskolát is ő szervezte Erdélyben. 

 

 

LENGYEL Endre (Szamosújvár, 1893. május 8.–1981. március 16. Buda-
pest) Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, SZÁDECZKY KARDOSS 
Gyula és SZENTPÉTERY Zsigmond tanítványaként. Nyilván, tanárai érdek-
lődése hatott az ő későbbi szakirány-választására (ásvány–kőzettan, 
vulkanológia). Tehetségével, szorgalmával már egyetemistaként magára 
hívta a figyelmet, de az első világháború kitörése neki is keresztbe tett. 
Megszerzett gyakornoki kinevezésének alig tudott örvendeni, amikor be-
hívták sorkatonának. 1914–1918 között a gallíciai és orosz frontokon har-
colt. 50 %-os hadirokkantként tért haza.  

Az egyetemen ugyan mindjárt megkapta a tanársegédi kinevezést, de hamarosan bekövetkezett 
az Onisifor GHIBU által vezényelt karhatalmi kiürítése a magyar egyetemnek. LENGYEL Endre 
követte a száműzött Egyetemet Budapestre, majd Szegedre. 
 
(folytatás a harmadik oldalon) Wanek Ferenc 
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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
 HÍRLEVELE

Támogassa  
jövedelemadója  

2%-ával az EMT-t! 
 

Idén is, mint minden évben, az adófizető 
állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 
2%-át valamely civil szervezetnek. 

A törvény előírásai szerint minden ma-
gánszemély rendelkezhet a befizetett jöve-
delmi adójának két százalékáról és átutal-
hatja azt, egy, a 2000/26-os rendelet értel-
mében létrehozott nonprofit szervezetnek. 
Tulajdonképpen az egyébként az állam-
kasszába jutó pénzösszeget maga az adófi-
zető irányíthatja át egy civil szervezet költ-
ségvetésébe. A gazdasági szakértők úgy is 
értelmezik ezt a rendelkezést, mint az ál-
lam közvetett támogatását a civil szerveze-
tek számára, amelynek keretében azonban 
maga az adófizető polgár döntheti el, kit 
szeretne támogatni. 

Azok az adófizetők, akik civil szerveze-
teket szeretnének jövedelemadójuk két 
százalékának megfelelő összeggel támo-
gatni, ki kell kérjék a munkahelyükről az 
adófizetést igazoló (Fişa fiscală) dokumen-
tumot, a támogatás lebonyolításához szük-
séges adóigazolást, amelyet mellékelni kell 
a 2-%-os támogatás irányításáról rendelke-
ző 230-as vagy 200-as számú nyomtat-
ványhoz.  

Azon személyek akik csupán a fizetésük 
után adóznak, a 230-as nyomtatványt, akik-
nek más forrásból (ingatlan bérbeadása, 
szerzői jogdíj, stb.) származó jövedelmük is 
van, a 200-as nyomtatványt kell kitölteniük. 
Az űrlapok az EMT honlapjáról is letölthe-
tők: http://www.emt.ro/hu/2szazalek/. 

Amennyiben Ön nem tudja pontosan a be-
fizetendő 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 2011. május 16-ig 
kell benyújtani vagy postázni a helyi adóhi-
vatalhoz. 

Előre is köszönjük támogatásukat! 
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XII. Földmérő Találkozó 
2011. május 12-15., Nagyvárad 

 
 

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, valamint a szakembereink jelen piaci 
körülmények közötti érvényesülési esélyeinek, a szakmai etika 
szükségességének és hatásainak  elemzése. 
 

A konferencia tudományos bizottsága 
 Dr. FERENCZ József,  

az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke 
 ÁDÁM József, akadémikus, egyetemi tanár, a BME  

Építőmérnöki Kar, Felsőgeodézia Tanszékének vezetője, 
 Budapest 
 Dr. MIHÁLY Szabolcs, a Magyar Földmérési, Térképészeti 

és Távérzékelési Társaság (MFTTT) elnöke, Budapest 
 Dr. MÉLYKUTI Gábor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Karának dékánja 
 Dr. CSEMNICZKY László, GITA Műszaki Térinformatika 

Egyesület elnöke, Budapest 
 MÁRTON Huba, Geotop Kft., Székelyudvarhely 
 Dr. RÁKOSSY Botond József, Topo Service Rt., Csíkszereda
 Dr. SUBA István, Nagyváradi Egyetem 

 
A konferencia témája 
 

SZAKMA, ÜZLET ÉS ETIKA A FÖLDMÉRÉSBEN 

- A földmérés szakmai színvonala által biztosított 
lehetőségek 

- A földmérési termékek piacának igényei 
- A szakma és a piac üzleti kapcsolatai 
- A szakmai etika és az üzlet viszonya 

 
A konferencia tervezett programja 
 

május 12., csütörtök:  – délután regisztráció, elszállásolás 
május 13., péntek:  – konferencia megnyitó 
 – előadások 
 – cégbemutatók 
 – poszterek bemutatása/megtekintése 
 – díszvacsora 
május 14., szombat:  – egész napos szakmai kirándulás 
május 15., vasárnap: – hazautazás 
 
Az egész napos kirándulás útvonala: 

Nagyvárad – Nagyszalonta – Tenkefürdő – Belényes – Kiskóh (Medve-
barlang) – Belényes – Magyarremete – Belényes – Püspökfürdő –
Nagyvárad. 

 
Bővebben tájékozódni az EMT kolozsvári titkárságán a 0264-

590825, 594042 telefonszámokon, az emt@emt.ro e-mail címen és a 
http://geodezia.emt.ro/ honlapon lehet. Kapcsolattartó személy: Pap 
Tünde (tunde@emt.ro). 

 

 
 

XV. Nemzetközi  
Építéstudományi Konferencia 

ÉPKO 2011 
2011. június 2-5. 

Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház 
 

Szervezők: 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 
Építéstudományi Szakosztály 
Hargita Megye Tanácsa 

Elnök: 
Dr. Köllő Gábor, az EMT Építéstudományi Szakosztályának elnöke 

 

Program: 
csütörtök, június 2. 
 érkezés, regisztráció, közös ünnepi vacsora  

péntek, június 3. 
 egész napos szakmai kirándulás idegenvezetővel  

(helyszín: a Gyimesi Skanzen) 
szombat, június 4. 
 plenáris és szekcióelőadások, cégbemutatók 
 este állófogadás 

vasárnap, június 5. 
 hazautazás 

 

Szekciók (a beérkező előadások függvényében): 
 Acélszerkezetek 
 Építéstechnológia, építésszervezés 
 Építészet 
 Építőanyagok 
 Épületgépészet 
 Hídépítés 
 Környezetvédelem 
 Lakásépítés 
 Népi építészet 
 Útépítés 
 Vasbetonszerkezetek 
 Vasútépítés 

 

Konferenciánkat akkreditálja Magyar Mérnöki Kamara.  
Bővebb információk és regisztráció: http://epko.emt.ro/ 
Jelentkezési határidő: 2011. április 30. 
Kapcsolattartó személy: Pap Zsuzsa (zsuzsa@emt.ro). 

 

VI. Tudomány- és Ipartörténeti 
Konferencia 

 

Lakitelek (Magyarország) 
2011. június 23-26. 

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, akik ahhoz csat-
lakozni óhajtanak, melynek célja régiós intézményként csatla-
kozni a Luxemburg központú Európai Kultúrutak két tagmoz-
galmához: a Vaskultúra, valamint az Ipartörténeti Kultúrutak 
Közép- és Kelet-Európai szervezetéhez. 

 
Tematikák: matematika, természettudományok, bányászat, ipar, 

technika (gépészet, kohászat, építészet). 
Jelentkezni lehet önálló kutatási eredményeket bemutató tudo-

mány- és ipartörténeti előadásokkal vagy poszterekkel a matemati-
ka, a műszaki- és természettudományok, valamint az ipar bármelyik 
területéről. 

További információk az EMT titkárságán a 0264-590825, 594042 
telefonszámokon és a április 5-ike után a http://ttk.emt.ro/ honlapon. 
Kapcsolattartó személy: Pap Tünde (tunde@emt.ro). 
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Tudománytörténeti Szakosztály

 
 

 

NYIREDY Géza (Nagyajta, 1861. április 20.–1914. 
jún. 11. Kolozsvár) Iskoláit szülőfalujában, Brassó-
ban, Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte. 
1882-től a kolozsvári Ferenc József Tudományegye-
tem Természettudományi Karán tanult. Ásványtant 
és földtant KOCH Antaltól tanult. SZÁNTÓ Endre ne-
vű társával 1885-ben A gyalui havasok szélét alkotó 
kőzetek petrographiai vizsgálata című közös pálya-
munkájukkal jutalomban részesültek. 

Azonban FABINYI Rudolf (1849–1920) a vegytan felé irányította az-
zal, hogy tanársegédként alkalmazta (1886–1888 között). Ezt követően, 
1914-ig, a tanszék keretében őt bízták meg a gyógyszerészek vegytani 
képzésével. Bár fő kutatási területeként a kémiát választotta, néhány 
földtannal kapcsolatos írása, kőzet- és ásvány-vegyelemzése is megje-
lent. 1889-től a kolozsvári Unitárius Főgimnázium helyettes – majd taná-
ri vizsgáját letéve –, 1892-től rendes tanára lett, ahol 1900-tól az iskola 
igazgatását is rábízták. Ő vezette be a rendszeres tanulmányi kirándulá-
sokat. Nagy hangsúlyt fektetett a természettudományi tár gazdagítására. 
Nevét nagybetűvel írta be az iskola történetébe. De a korábban elmon-
dottak alapján az sem meglepő, hogy a gyógyszertörténet is 
számontartja. 

 
 

 

GAÁL István (Ősagárd, 1872. nov. 20.–1956. ápri-
lis 25. Budapest). Ő sem erdélyi származású (szülő-
faluja É-Magyarországon, Nógrád megyében van), 
de az egyetemet Kolozsvárott végezte (SZÁDECZKY-
KARDOSS GYULA tanítványa volt). Igaz, tanári dip-
lomáját Budapesten szerezte meg. Ezt követően, új-
ból Erélybe került: Déván volt középiskolai tanár. 
Már ekkor, malakológiai tanulmányaival (és nem 
csak), megalapozta szakmai hírnevét.  

Így, 1911-ben meghívták a kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetemre, a harmadkori rétegek gerinctelen faunája tárgykör magánta-
nárának. Itt dolgozott frontszolgálati hadba vonulásáig (1917. korata-
vasz). Onnan, 19 hónap múltán, 1918 novemberében, egészségileg le-
romlott állapotban tért haza. A kolozsvári egyetemet közben karhatalmi-
lag átvette a román ideiglenes kormányzóság, így, SZENTPÉTERY Zsig-
monddal együtt, a magát jogutódnak nyilvánító Szegedi Tudományegye-
temre került. 1925-ben a Magyar Nemzeti Múzeumhoz társult. 1934-ben 
ugyan nyugdíjba vonult (kiújult betegsége miatt), de 1946–1951 között 
újból a harmadkori gerinctelenek őslénytanát oktatta – ezúttal a budapes-
ti tudományegyetemen. Haláláig aktív kutató maradt. Rendkívül termé-
keny volt, több száz szaktanulmányt, tudománynépszerűsítő írást hagyott 
az utókor számára. Tudományos munkásságának több mint negyedrésze 
(kb. félszáz tanulmány) Erdély geológiájára vonatkozik. 

Wanek Ferenc 

(folytatás az első oldalról) 
 

Erdélyi tudománytörténeti évfordulók  
2011. március‒április (földtan–bányászat) 

 
Sokat járt külföldön (Ausztria, Olaszország). Előbb képezte magát, 

majd kutatott, végül oktatott is ott. Volt a Magyarhoni Földtani Társulat 
választmányi tagja, főtitkára és ügyvezető elnöke is. Közvetlenül a má-
sodik világháború kitörése előtt a Szegedi Tudományegyetemről átkerült 
a Budapesti Tanárképző Főiskolára, ahol 1950-ig tanított. Ettől kezdve, 
nyugdíjazásáig (1959), a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa-
ként működött. A történelem fintora, hogy 128 tudományos dolgozatá-
nak igen kis hányada vonatkozik Erdélyre.  

 
HERBICH Ferenc (Pozsony, 1821, március 17.–1887. jan. 15. Ko-

lozsvár). Emlékezete sokkal többet érdemel, mint amennyi ebbe az év-
fordulónaptárba belefér. (Sajnálatos, de eddig még arcképét sem sikerült 
felderítenünk.) A pozsonyi eredetű német tudós előbb a bécsi egyetemen 
tanult (orvosi kar), majd Selmecbányára került, ahol 1844-ben bánya-
mérnöki diplomát szerzett (geológusi diplomát ekkor még sehol a vilá-
gon nem osztottak). Az akkori HERBICHnek valószínűleg csak nagyon 
homályos fogalmai voltak Erdélyről. Magyarul pedig még nem tudott. 
Végzése után Bukovinába került bányatisztnek, ahol 11 éves ténykedése 
alatt, a Keleti-Kárpátokkal ismerkedve, vetődött át először Erdély földjé-
re. Hogyan került ezután Balánbányára bányanagynak, majd igazgató-
nak? Érdekes kérdés marad. Az tény, ettől kezdve, fokozatosan igazi er-
délyi emberré vált. 1869-ben a kolozsvári székhelyű Erdélyi Múzeum-
Egylet (EME) múzeumőre lett. Bekapcsolódott a frissen alakult Magyar 
Királyi Földtani Intézet munkálataiba, de a nagyszebeni szász tudóstár-
saságnak is tagja volt. 1975-ben Kolozsvárott bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett, és KOCH Antal mellett, magántanárként, Erdély – ma így mon-
danánk: – regionális földtanát oktatta. 1877-ben megjelent a ma is sokat 
idézett, lenyűgöző monográfiája a Székelyföld földtanáról. (Hadd mond-
juk el, ezt a művet KOCH Antal közbenjárására – legalább is részben – 
tehetséges diákok fordították németről magyarra. Ekkor ő már magyar-
nak vallotta magát.) Ezen kívül sok, alapos föld- és őslénytani dolgozatot 
közölt Erdélyről. Mondhatnánk, munkaasztala mellett halt meg itt, Ko-
lozsvárt. Sírját sem tudjuk, hol van. 

 
 

 

NYÁRÁDY Erazmus Gyula (Nyárádtő, 1881. ápri-
lis 7.–1966. június 10. Budapest) Igen nagynevű bo-
tanikus volt, de kevesen tudnak arról, hogy néhány 
földfelszín-alaktani vonzatú írása olyan színvonalas, 
hogy adatait ma is idézik, tehát nevét a földtudomá-
nyok művelőinek is illő ismerni. Ugyan Nyárádtőn 
született, főiskoláit nem Kolozsvárott végezte; peda-
gógiai diplomát Budapesten szerzett (természetrajz–
földrajz).  

Egy ideig Késmárkon tanított, majd 1911-ben hazajött Marosvásár-
helyre. Trianonnal állását elveszítette, de a szülőföldhöz való ragaszkodása 
végül győzött, és 1922-től az EME növénytárának múzeumőre lett, Ko-
lozsvárott. Innen nyugdíjazták igazgató-őri minőségéből. Amellett, hogy 
florisztikai munkásságáért később a Román Akadémia tagjai közzé fogad-
ta, Kolozsvár környékének növényvilágát kutatva, értékes geomorfológiai 
megfigyeléseket rögzített, így a Nagy-Szamos Kolozsvár alatti területéről, 
vagy a Szénafüvek vidékéről. (E sorok írójának még volt alkalma, az 1960-
as évek első felében előadását hallgatni az akkori Népfőiskolán.) 

 

 

 
 
BRASSÓI FUCHS Herman (1915. február 18.–1996. 
április 11. Kolozsvár). Róla (kedves tanáromról) a 
tavalyi évben már megemlékeztünk (EMT tájékoz-
tató, XXI/1–2.), de mivel akkor fényképet nem közöl-
tünk róla, ezt most pótoljuk. 

 

A tartalomból:  
 

Dombi András, Tunyagi Artur, Néda Zoltán 
Rádióhullámok terjedési sebességének direkt mérése 

Kazinczy László 
Műszaki megfelelőségi vizsgálat és igazolás a CORUS Rail által gyártott 
59 R2-(Ri 59N), 49 E1-, 41 GPU-, 46 G1- (SEi 60G), 50 E6-jelű  
sínrendszerekkel kapcsolatban 

Keszeyné Say Emma 
Műtárggyal befolyásolt talajvízáramlás hidrodinamikai modellezése 

Moga Petru, Guțiu Ștefan,  
Köllő Gábor, Sanda Naş, Arsene Cornel 
Alsópályás acélhídszerkezetek általános stabilitási kérdései 

Tomáš Stejskal 
Nemlineáris öt elem rendszer a karbantartásban 

Várhelyi Csaba, Uray Zoltán, Majdik Kornélia, Várhelyi Csaba 
Komplex vegyületek a gyógyászatban 

Megjelent a Műszaki Szemle 2011/53. száma 
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Rendezvényei
TÁRSSZERVEZETEINK

 

Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián  
Pávai Vajna Ferenc születésének  

125. évfordulója alkalmából 
 

A MTA Földtudományok Osztálya, a Magyarhoni Földtani Társulat 
és a Magyar Állami Földtani Intézet közös rendezésében 2011. január 
25-én került sor Pávai Vajna Ferenc (Csongva, 1886. március 6.–1964. 
január 12. Máza) geológus tiszteletére szervezett „ünnepi tudományos 
ülés”-re. A majdnem teltházas rendezvényen tíz meghívott előadó be-
szélt Pávai tudományos eredményeiről, elévülhetetlen érdemeiről. Neve 
ma Magyarországon elsősorban hidrogeológusi munkásságának, azon 
belül is, az alföldi termálvizek sikeres feltárásának köszönhetően ismert. 
De szó volt barlangtani, tektonikai, szénhidrogén-földtani eredményeiről 
is, sőt, néprajzkutatásait is felemlítették. Pályakezdésekor Trianonig, 
majd 1940–1944 között jelentős térképészeti, rétegtani és tektonikai ku-
tatásokat végzett szülőföldje, Erdély területén is. Erről beszélt Wanek 
Ferenc, az EMT képviseletében, ezen az ülésen. 

ekenc
 

2011. szeptember 23–24. között kerül sor a Miskolci Egyetemen 
az Oktatási és Közművelődési Szakosztály és a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kar  szervezésében az 

 

V. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI  
FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIÁra 

 

Bővebb információk az alábbi honlapon:  
http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/diakhird.html 
Jelentkezési határidő: 2011. április 30. 

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  

Exp. 
 

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

 

Öveges József – Vermes Miklós  
Fizikaversenyek 

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a 2010-
2011-es tanévre is meghirdette a Öveges József – Vermes Miklós Fizikaver-
senyeket. 

A versenyek első fordulója 2011. február 28-án zajlott megyeközpon-
tokban, ahova a központi versenyszervező bizottság által összeállított tétele-
ket az EMT jutatta el e-mailen. Az erdélyi iskolák körében nagy népszerű-
ségnek örvendett a verseny, idén 50 iskolából mindegy 850 diák jelentkezett 
a megmérettetésre. A diákoknak 2 óra állt rendelkezésükre a kitűzött felada-
tok megoldására. 

A második fordulóra – erdélyi döntőre – 8 VII. osztályos, 10 VIII. 
osztályos, 15 IX. osztályos, 15 X. osztályos és 17 XI. osztályos diák ju-
tott.  

Az erdélyi döntő időpontja: 2011. április 9. szombat. 
Helyszíne: Zilah, Silvania Főgimnázium. (Unirii u. 1.) 
A versenyben maradt diákoknak további eredményes felkészülést és sok 

sikert kíván az erdélyi Versenyszervező Bizottság! 

Irinyi János – Hevesy György  
Kémiaversenyek 

 
Társaságunk 2011-ben is megszervezi a hagyományos Hevesy György –

Irinyi János Kémiaversenyeket a kémia iránt érdeklődő általános és középis-
kolás tanulóknak. A versenyek célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, 
megfigyelő, kísérletező képességek fejlesztése). 

Az első forduló megszervezésére 2011. március 7-én került sor, melyre 
Erdély 42 iskolájából 610 diák jelentkezett. A tanulóknak két óra állt rendel-
kezésükre az erdélyi versenyszervező bizottság által kitűzött versenyfelada-
tok megoldására. A helyi forduló lebonyolítása megyeközpontokban történt. 

Az EMT versenyszervező bizottsága a beküldött dolgozatokat ellenőriz-
te, kiértékelte az eredményeket összesítette és az elért pontszámok alapján a 
legjobbak (16 VII., 15 VIII. osztályos diák a Hevesy György, valamint össze-
sen 21 IX-XI. osztályos diák az Irinyi János versenyen) vesznek részt a II. 
fordulón – erdélyi döntőn – melynek megrendezésére 2011. április 16-án ke-
rül sor Kolozsvárott, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Ve-
gyészmérnöki Karán (Arany János u. 11.). 

AZ ENSZ határozata értelmében a 2011-es év a kémia nemzetközi éve, 
amelynek jelmondata: „Életünk és jövőnk a kémia” Az év során az egész 
földkerekségre kiterjedő programsorozatot, kísérletsorozatot terveznek, me-
lyeknek fő célja a hangsúlyozni a kémia szerepét, jelentőségét társadalmunk-
ban. 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának 
Magyar Tagozata az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Kémia 
szakosztályával előadás sorozatot szervez, mely során érdekes előadások 
hangzanak majd el a kémia különböző területeiről. Az előadások nem csak a 
szakembereknek (vegyészeknek, vegyészmérnököknek) szólnak, hanem ér-
dekes és közérthető módon mutatják be a kémia tudományágainak a minden-
napi életünkben betöltött szerepét. 

A Hevesy György – Irinyi János Kémiaversenyek erdélyi döntőjének 
megnyitó ünnepségén kerül sor a sorozat első előadására: 
Dr. Majdik Kornélia: A kémia mindennapjainkban címmel. 

A további előadások programja megtekinthető az egyetem honlapján: 
www.chem.ubbcluj.ro 

A magyarországi döntők időpontjai: 
Irinyi János Kémiaverseny 
III. forduló – magyarországi döntő: 2011. május 6-8., Miskolc 
Hevesy György Kémiaverseny 
III. forduló – magyarországi döntő: 2011. május 20-22., Eger 

 

EMT Napok 2011 
 

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 rendezvény tervezett programja: 
• 2011. május 6-án a Curie verseny legjobb versenyzőit korcso-

portonként díjazzuk, tanárok és diákok részvételével, Kovászna 
megye területéről. 

• 2011. május 7-én szakmai konferencia-meghívott előadókkal  
 

Téma: Tehetség – Tudomány – Technika 
• 2011. május 8-án szakmai kirándulás 
 

Előadók jelentkezését várjuk 2011. április 15 – ig. 
Kapcsolattartó: Szakács Dalma, 0741204393, szakacsd@yahoo.com. 

Sepsiszentgyörgy
DIÁKRENDEZVÉNYEK


