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XVII. Bányászati, Kohászati
és Földtani Konferencia
– beszámoló –
2015 Böjtmás havának 26. és 29. napja között Déván rendezte meg az Erdélyi
Magyar Műszaki Tudományos Társaság a
XVII. Bányászati, Kohászati és Földtani
Konferenciáját, melyen 167 résztvevő
volt négy ország 36 helységéből.
A Bányászati-kohászati kirándulás útvonalát (Déva–Vajdahunyad–Csolnakos-tó–
Pusztakalán–Brád–Cebe–Kőrösbánya–
Déva) az Országos Magyar Kohászati
Egyesület (OMKE) szervezte; a földtaniét,
Kovács Alpár, Márton István és Silye Lóránd, Wanek Ferenc közreműködésével
(Déva–Aranyi-hegy–Gyertyános–Háró–
Kéménd–Kisboksa–Felsőcsertés–Bezsán–
Bojcai-szoros (Krecsunyesd)–Brád–Guraszáda–Marosillye–Déva).
Bár végzettségem (földrajz–biológia
szakos középiskolai tanár) miatt szokás
szerint az utóbbin vettem részt, „ottani”
ismerőseim a Bányászati–Kohászati tanulmányúttal nagyon elégedettek voltak.
A földtani útvonalról pedig csak hasonlókat mondhatunk. 2003-óta mindig a földtani tanulmányutat választottam – nemcsak fönnemlített „szakmám” miatt – hanem mert minden alkalommal olyan útvonalat járhattunk be, amely mind szakmailag, mind történelmileg olyan helyekre vezetett, amelyek a legalaposabb, legsokrétűbb útikönyvekben sem szerepelnek. És az idei tanulmányút szervezés és
útvonal tekintetében is fölülmúlta az előzőeket! Ugyanígy a hozzá kapott térképes
útvonalvezetőé is! Méltán köszöntük meg
hálásan Wanek Ferencnek és munkatársainak.
A második napon – böjtmás havának
28. napján, szombaton, 4 szokatlanul érdekes „általános” (plenáris) előadás után, a
földtani, a talajtan és felszínalaktani, a vízföldtani, a geofizikai-rétegtani, az ásványés ércteleptani és a bányagépészeti részlegben (szekcióban) 3–3, a tudománytörténetiben 5 előadás hangzott el. Bár az előadások
lényege megjelent a konferencia tanulmánykötetében, bizony kár, hogy időbeli átfödések miatt nem lehettünk egyszerre legalább két helyen. Ez nem a rendezés hibája,
hanem az előadók jó tárgyválasztásának érdeme. Ugyanezekkel az előadásokkal párhuzamosan a bányászati részlegben 7, a kohászatiban 10 előadást tartottak.
Dr. Hevesi Attila,
Miskolci Egyetem
(folytatás az utolsó oldalon)

Az EMT alapításának 25 éves évfordulója
2015. február 21-én Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tordai úti
épületében került sor az EMT megalapításának 25 éves évfordulóját ünneplő ülésre, amelyen
részt vettek az EMT egykori és jelenlegi tisztségviselői, illetve Társaságunk meghívottai, hazai
és magyarországi társszervezeteink képviselői.

Az ülést Dr. Köllő Gábor EMT elnök nyitotta meg, ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy
az EMT-t a semmiből kellett létrehozni 1990-ben, amikor néhány műszaki értelmiségi Kolozsváron úgy gondolta, hogy a mérnök társadalomnak szüksége lenne egy szervezetre, amely a
magyar műszakiak képviseletét és a kapcsolatépítést felvállalná a magyarországi és Kárpátmedencei szakmai szervezetekkel, szakemberréteggel. Továbbá segítené a magyar nyelvű természettudományos oktatást, terjesztené a magyar szaknyelvet Erdélyben. Vázolta az EMT fejlődését az elmúlt 25 év során, ismertetve a megvalósításait és helyét a civil társadalomban,
hangsúlyozva azt a kohéziós szerepet is, amelyet szervezetünk betöltött a Kárpát-medencei műszaki és természettudományos érdeklődésű magyarság körében. Végezetül, megköszönve mindazok munkáját, akik az elmúlt 25 évben hozzájárultak az EMT megalapításához és elért eredményeihez átadta a szót Dr. Selinger Sándornak, aki az EMT egyik alapítója, illetve az EMT
első elnökeként megosztotta a jelenlevőkkel az EMT alapításának eseményeit, történéseit, érdekes betekintést nyújtva számunkra az akkori helyzetről, körülményekről.
A házigazda intézmény részéről a Sapientia EMTE rektora Dr. Dávid László köszöntötte az
egybegyűlteket és méltatta az EMT tevékenységét, amelyet az elmúlt évtizedekben kifejtett az
erdélyi műszaki tudományos élet szervezése terén.
Az EMT e jeles évfordulójának megünneplésén több társszervezetünk, vezetőségi szinten
képviseltette magát ezzel is elismerve Társaságunk, az EMT érdemeit.
Jelen voltak és felszólaltak, köszöntőt mondtak: a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében,
Barsiné Pataky Etelka elnök, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara részéről, Dr. Kajtár
László alelnök, a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara képviselője, Dezső Zsigmond, a Magyar
Kémikusok Egyesületét elnöke Simonné Dr. Sarkadi Lívia, a Magyar Földmérési, Térképészeti és
Távérzékelési Társaságot Ádám József akadémikus, elnök, és Dr. Mihály Szabolcs alelnök képviselte. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (NJSZT) Dr. Havass Miklós tiszteletbeli elnök képviselte, aki az EMT kezdeti lépéseinek időszakában jelentős támogatója volt szervezetünknek. A fib Magyar Tagozatot alelnöke, Dr. Madaras Gábor, a Magyar Természettudományi Társulatot ügyvezető igazgatója, Dr. Tardy János, a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége Magyarországi Egyesületét (MMÉV-ME) elnöke, Dr. Kászonyi Gábor, a Magyar
Energetikai Társaságot (MET) választmányi tagja, Dr. Gács Iván képviselte.
Horváth Erika
(folytatás az utolsó oldalon)
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XIX. Nemzetközi
Építéstudományi Konferencia

ÉPKO 2015
2015. június 4-7., Csíksomlyó,
Jakab Antal Tanulmányi Ház
Szervezők:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT),
Építéstudományi Szakosztály
Hargita Megye Tanácsa
A konferencia elnöke:
Dr. Köllő Gábor, az Építéstudományi Szakosztály elnöke
Program:
csütörtök, június 4.

érkezés, regisztráció, vacsora
péntek, június 5.

egész napos szakmai kirándulás idegenvezetővel
Csíksomlyó – Kovászna – Kommandó –
Kézdivásárhely – Csíksomlyó útvonalon.
szombat, június 6.

plenáris előadások, szekció előadások

cégbemutatók

díszvacsora
vasárnap, június 7.

hazautazás
Szekciók (a beérkező előadások függvényében):

Acélszerkezetek

Építéstechnológia, építésszervezés

Építészet

Építőanyagok

Épületgépészet

Hídépítés

Környezetvédelem

Lakásépítés

Népi építészet

Útépítés

Vasbetonszerkezetek

Vasútépítés

VIII. Tudományés Technikatörténeti
Konferencia
Belényes, 2015. június 18-21.
A konferencia célja:
 évenkénti rendszerességgel fórumot teremteni a tudomány(matematika, műszaki- és természettudományok) és
technikatörténettel foglalkozó Kárpát-medencei kutatók
számára,
 tudományos és technikai örökségünk bemutatását az Európai
Kultúrutak mozgalmának törekvéseihez illeszteni.
Tematikák: matematika és természettudományok története, bányászattörténet, ipartörténet, a technika és technológiák története
(ide tartozik például az építészeti technológiák története is).
Jelentkezni lehet önálló kutatási eredményeket bemutató tudomány- és technikatörténeti előadásokkal vagy poszterekkel a
matematika és természettudományok története, bányászattörténet,
ipartörténet, a technika és technológiák történetének bármelyik területéről.
A konferencia programja:
június 18., csütörtök: – délután regisztráció, elszállásolás
június 19., péntek:
– egész napos szakmai kirándulás
június 20., szombat:
– konferencia megnyitó
– előadások
– díszvacsora
június 21., vasárnap:
– hazautazás
Kirándulás tervezett útvonala:
Belényes–Magyarremete: Árpád-kori (ma: református) műemléktemplom–Albioara-szoros:
a
bauxitbányászat
nyomai–
Bihardobrosd: a bauxitbányászat egykori központja és az ércdúsító
maradványai–Rabogány: hévízforrás, bukott „természetvédelmi objektum”–Tenke-fürdő: egy felújított régi gyógyfürdő–Tenke: Természettudományi Múzeum–Belényesszentmiklós: kora-Árpád-kori
templomrom–Dragánfalva: Motel Terra: ebéd–Rény: 18. századi
román fatemplom–Stej: a szovjet uránbánya-város–Rézbánya: egykori bányászati központ–Rézbánya-felső: a szovjet felszíni uránbányászat nyomai–Kerpenyéd: „márvány”-bánya–Vaskohaszód: Jókaibarlang bejárata–Belényes.
Jelentkezési határidő: 2015. május 15.
Regisztráció és további információk: http://ttk.emt.ro/, illetve érdeklődni lehet az EMT kolozsvári titkárságán a +40-264-5904042,
590825 telefonszámokon.
Kapcsolattartó személy: Miklós Beáta (beata@emt.ro).

A konferencia hivatalos nyelve: magyar
Határidők:
Az előadás bejelentő űrlap és az előadás rövid tartalmának beküldése: 2015. április 20.
Az előadás teljes anyagának beküldése: 2015. április 30.
Cégbemutató űrlap beküldése: 2015. április 30.
Regisztrációs űrlap beküldése: 2015. április 30.
Emelt díjas jelentkezési határidő: 2015. május 15.
Bővebb információk és regisztráció: http://epko.emt.ro/

illetve az EMT titkárságán tel./fax: +40-264-594042,
+40-264-590825, mobil: +40-744-783237.
Kapcsolattartó személy: Miklós Beáta (beata@emt.ro)

www.emt.ro

Megjelent a FIRKA 2014/2015 – 3. száma
A tartalomból: A szépségápolás története. ● Asztrotájképek készítése
● Az élő szervezetek „menedzserei”, a hormonok ● Porszennyezettség
vizsgálata digitális képanalízissel és lézersugaras diffrakcióval ● Tények,
érdekességek az informatika világából ● LEGO robotok ● Dinamikus
programozás● Kémiatörténeti évfordulók ● A probléma-alapú oktatás ●
Honlap-szemle ● Alfa-fizikusok versenye ● Feladatmegoldók rovata ●
Híradó ● FIZIKUS–fizikai témájú társasjáték.

Érettségizz sikeresen!
címmel megjelent a 2014-es év szerves kémia érettségi
feladatainak magyarázatát és részletes kidolgozását tartalmazó kiadványunk.
A kiadvánnyal kapcsolatosan érdeklődni lehet az EMT
kolozsvári titkárságán a +40-264-594042, 590825
telefonszámokon.

XXVI. ÉVFOLYAM, 3–4. SZÁM • 2015. MÁRCIUS–ÁPRILIS

DIÁKRENDEZVÉNYEK
Hevesy György Kémiaverseny
erdélyi döntő, 2015
Az EMT Kémia Szakosztálya 2015. március 27-28. időszakban
szervezte a Hevesy György Kémiaverseny erdélyi döntőjét, a VII. és
VIII. osztályos tanulók számára a gyergyóalfalusi Sövér Elek Szakközépiskolával közösen.
A verseny első fordulóján nagyon sok erdélyi iskola vett részt ebben az évben is, közel 350 tanuló mérte össze tudását a helyi szakaszon.
Az első forduló legjobbjai, 30 diák vett részt az erdélyi döntőn.
A versenyzők Erdély különböző városaiból, iskoláiból érkeztek és
pénteken gyülekeztek a szálláshelyen, ahol átvehették a szép mappáikat,
amely a verseny programját és információs anyagokat tartalmazott a
helyszínről.
Szombaton reggel, a Sövér Elek Szakközépiskola új épületében levő díszteremben került sor az ünnepélyes megnyitóra, amelyen a versenyzőket Gáll János, az iskola igazgatója, Kiss Arnold kémiatanár és
Gyergyóalfalu polgármestere Gál Szabolcs köszöntötte, majd Dr.
Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke üdvözlő beszéde után megnyitotta a versenyt.
Az írásbeli feladatok megoldására 2 óra állt a résztvevő diákok rendelkezésére, ezt követte a laborgyakorlat, mely a verseny talán legérdekesebb részét jelentette.
A verseny napján a diákok és felkészítő tanáraik meglátogathatták
Gyergyóalfalu nevezetességeit, vagy egy autóbuszos kirándulás keretében ellátogattak a Gyilkos tóhoz és a Békási-szorosba.
Délután 4 órakor került sor a verseny záróünnepségére és eredményhirdetésre, amely kultúrműsorral kezdődött: a gyergyóalfalusi hagyományőrző zenekar kíséretében, az iskola két volt diákja népdalokat énekeltek és néptáncot mutattak be. Ezután került sor az eredményhirdetésre
és a díjak átadására, amelyen Kovács Ákos Hargita megyei szaktanfelügyelő is részt vett, a megnyitón is megjelent személyek mellett.
A verseny díjazottai:
VII. osztály
I. díj: Roth Apor, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy
(tanára: Szabó Ünige)
II. díj: Pető Róbert István, Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda
(tanára: Nyitrai Apollónia)
III. díj: Csutak Dávid, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy
(tanára: Szabó Ünige)
Dicséret: Jakab Etele, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely
(tanára: Nagy Judit)
VIII. osztály
I. díj: Varga Adolf, Antos János Általános Iskola, Réty
(tanárai: Seres Tünde, Bajka Mária)
II. díj: Kegyes Dávid, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
(tanára: Fülöp József)
III. díj: Farkas Erik, Petőfi Sándor Gimnázium, Kézdivásárhely
(tanára: Simon Júlia)
Dicséret: Erdei Csongor, Miskolczi Károly Általános Iskola, Micske
(tanára: Kelemen Csilla)
A nyertesek örömmel vették át diplomáikat és a jutalom csomagokat. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak.
Az első két helyezett a VII., illetve a VIII. osztályból továbbjutott a magyarországi döntőre, amelyre 2015. május 29-31. időszakban kerül sor Egerben.
Köszönetünket fejezzük ki Kiss Arnold tanár úrnak és a szervező iskola vezetőségének, munkatársainak, hogy vendégszeretetük és
a kitűnő szervezés által emlékezetessé tették mindenki számára ezt a
napot!
Horváth Erika
EMT ügyvezető
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Nemes Tihamér
Informatikai Tanulmányi Verseny
budapesti döntő, 2015. február 28.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által szervezett
Nemes Tihamér Informatikai Tanulmányi Verseny döntőjére 2015. február 28-án került sor Budapesten, az ELTE Informatikai Karán.
Az erdélyi döntő eredményei alapján továbbjutó 14 diákot Dénes Ildikó, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanára kísérte el a
versenyre. Késő délutánra érkeztek meg a versenyzők a Tulip Inn Budapest Millennium Hotelhez, ahol kitűnő szállással és bőséges estebéddel
fogadták őket. A diákok nagyon szép eredményeket értek el, hiszen két
III. korcsoportos erdélyi versenyző (Kovács Patrik és Mezei Boldizsár)
meghívást kapott a diákolimpiai válogatóversenyre, így esélyük van bekerülni a magyar diákolimpiai csapatba.
A döntőn a diákok a következő eredményeket érték el:
I. Korcsoport (V-VIII. osztály)
22. hely: Lieb Hanna, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanára: Demeter Csaba
23. hely: Fazakas Ábel, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanára: Demeter Csaba
26. hely: Mózsa Attila, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
felkészítő tanára: Jakab Irma Tünde
II. Korcsoport (IX-X. osztály)
21. hely: Ferencz Zsolt, Tamási Áron Gimnázium,
felkészítő tanára: Dénes Ildikó
27. hely: Csáki Hunor, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda,
felkészítő tanára: Csomós Róbert
68. hely: Tófalvi Tamás, Tamási Áron Gimnázium,
felkészítő tanára: Dénes Ildikó
76. hely: Kiss Máté, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanárai: Demeter Csaba és Bálint Zsuzsa
81. hely: Botos Barbara, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanárai: Demeter Csaba és Bálint Zsuzsa
III. Korcsoport (XI-XII. osztály)
6. hely: Kovács Patrik, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanára: Demeter Csaba
11. hely: Mezei Boldizsár, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanára: Demeter Csaba
22. hely: Hütter Vince, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti,
felkészítő tanára: Demeter Csaba
34. hely: Vass Péter, Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly,
felkészítő tanára: Muszka Ágnes
40. hely: Putovici Ábel, Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly,
felkészítő tanára: Muszka Ágnes
A diákoknak és a tanároknak gratulálunk a kiváló eredményekhez, és további eredményes munkát kívánunk!
Miklós Beáta, programszervező

Irinyi János Kémiaverseny – II. forduló
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a
2014/2015-ös tanévben is meghirdette hagyományos, a középiskolásoknak szóló Irinyi János Kémiaversenyt. A verseny célja: a kémia megszerettetése, tehetséggondozás, tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező képességek fejlesztése).
A verseny első fordulóján 206 tanuló vett részt Erdély különböző iskoláiból, akik közül a legmagasabb pontszámot elért első 20 diák (IXXI. osztályosok) vehetett részt az erdélyi döntőn. Az Irinyi János Kémiaverseny II. fordulója – erdélyi döntője – 2015. március 12-én, csütörtökön került megszervezésre a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Karán egy időben a verseny magyarországi II. szakaszával.
A jelen levő diákokat és kísérő tanáraikat Dr. Majdik Kornélia, az
EMT Kémia Szakosztályának elnöke, a BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Karának tanára köszöntötte a verseny megnyitóján.
Pap Tünde, programszervező
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az első oldalról)

Támogassa
jövedelemadója 2%-ával az EMT-t!

Az EMT alapításának
25 éves évfordulója
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület képviseletében a Történeti Bizottság elnöke Dr. Tóth János, a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója köszöntője hangzott el, a Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kara részéről Dr. Kontra
Jenő szólalt fel.
A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ) elnökének, Dr. Bessenyei Lajosnak a köszöntőjét Dr. Csibi VencelJózsef, EMT elnökhelyettes olvasta fel. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, Dr. Nagy László köszöntőjét Dr. Majdik
Kornélia, EMT elnökhelyettes olvasta fel. Az EMT fiókszervezetei
részéről, Dr. Csegzi Sándor, a Marosvásárhelyi Fiókszervezet elnöke szólalt fel.
A felszólalások után a Pro Scientia Transsylvanica díjak átadására került sor. A laudációk elhangzása után Dr. Biró KárolyÁgoston volt EMT elnök, Dr. Ferencz József és Wanek Ferenc EMT
szakosztályvezetők, Dr. Puskás Ferenc, a FIRKA volt főszerkesztője és Dr. Máthé Enikő, a FIRKA szerkesztője vehették át.
Az ülés végén rövid kamarazene koncertre került sor a
Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium végzős diákjai (Giriti Zita hegedű, Sîrbu Iulia – hegedű, Péter Zsolt – brácsa, Maksay Csaba –
cselló, felkészítő tanáruk Balogh Örs) előadásában, akik Franz
Schubert: A halál és a lányka – D.810 d-moll vonósnégyes I. tételét,
Luigi Cherubini: Scherzo az Esz-dúr vonósnégyesét adták elő.
Az ünnepi ülést egy kellemes hangulatú állófogadás követte,
ahol a résztvevők elbeszélgethettek egymással, felidézhették közös
emlékeiket és tárgyalhattak a további együttműködés lehetőségeiről.
H.E.
(folytatás az előző oldalról)

Irinyi János Kémiaverseny
II. forduló
Az írásbeli vizsga után gyakorlati próbán mérettettek meg a diákok.
A legjobb eredményt elért hat diák vehet részt a verseny magyarországi döntőjén, melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete szervez. A
magyarországi döntő időpontja és helyszíne 2015. április 24-26., Szegedi Tudományegyetem.
A nyertesek listája:
I. díj: Dudás Norbert, Nagyvárad,
Ady Endre Elméleti Líceum (XI. oszt.)
felkészítő tanára Ciubotariu Éva;
II. díj: Baló Tímea, Csíkszereda,
Márton Áron Gimnázium (XI. oszt.)
felkészítő tanára Oltean Éva;
III. díj: Rancz Adrienn, Kézdivásárhely,
Nagy Mózes Elméleti Líceum (X. oszt.)
felkészítő tanára Rozsnyai Árpád;
Dicséret: Jakabffy Balázs,
Ady Endre Elméleti Líceum (IX. oszt.)
felkészítő tanára Takács Tünde;
Dicséret: Divin Péter,
Ady Endre Elméleti Líceum (X. oszt.)
felkészítő tanára Ciubotariu Éva;
Dicséret: Székely Tejla Evelin,
Ady Endre Elméleti Líceum (XI. oszt.)
felkészítő tanára Ciubotariu Éva;
Ezúton köszönetet mondunk a BBTE, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete munkatársainak, akik lelkes munkájukkal nagy segítségünkre voltak a laborgyakorlatok összeállításában, ill. a verseny zökkenőmentes lebonyolításában.
P.T.

Az adófizető állampolgárok 2015. május 25-ig felajánlhatják
2014-ben keletkezett jövedelmük adójának 2%-át valamely civil szervezetnek.
Az adótörvény (Cod Fiscal) X. fejezet 84. cikkely 2. bekezdésében foglaltak szerint az minden adófizető személy rendelkezhet a befizetett jövedelmi adójának 2% -áról és átutalhatja azt egy non-profit
szervezetnek. Tulajdonképpen az államkasszába már befizetett jövedelemadó összegének egy részét maga az adófizető átirányíthatja egy
civil szervezet költségvetésébe. A gazdasági szakértők úgy is értelmezik ezt a rendelkezést, mint az állam közvetett támogatását a civil
szervezetek számára, amelynek keretében maga az adófizető polgár
döntheti el, kit szeretne támogatni.
Azon személyeknek, akik csak fizetésük után adóznak, a 230-as
nyomtatványt kell kitölteniük, akiknek más forrásból (ingatlan bérbeadása, szerzői jogdíj, stb.) származó jövedelmük is van, a 200-as
nyomtatványt kell kitölteniük. Az EMT adataival kitöltött űrlapok az
EMT honlapjáról is letölthetők: http://www.emt.ro/hu/2szazalek/.
Fontos, hogy az EMT adatai szerepeljenek a megfelelő helyen:
Denumire entitate nonprofit
Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania-EMT
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit 5646615
Cont bancar (IBAN) RO69BTRL01301205A34952XX
A kitöltött űrlapokat 2015. május 25-ig kell benyújtani vagy postázni a körzeti adóhivatalhoz.
Köszönjük támogatásukat!
(folytatás az első oldalról)

XVII. Bányászati, Kohászati és Földtani
Konferencia
A részleg előadásokat a Téglás Gábor magyar tannyelvű Elméleti Líceum épületében hallgathattuk meg. Az iskola névadója, a
brassói születésű, őslény- és barlangtanban, valamint bányászattörténetben tudós, Téglás Gábor (1848–1918) Déván kezdte tanári pályafutását és a környék barlangjainak bejárását, térképezését. Széleskörű tudományos pályafutását Wanek Ferenc előadásából ismerhettük meg.
A szokásosan jó hangulatú zárófogadáson a konferencia elnöke,
Wanek Ferenc, aki tavaly töltötte be 70. életévét, bejelentette, hogy
tisztségéről immár lemond, és átadja helyét a fiataloknak. Ezt sajnálattal, de megértéssel vettük tudomásul. Az általa szervezett és vezetett 17 (!) tanulmányútért valamennyien köszönettel tartozunk, köszönettel azok alaposságáért, sokoldalúságáért, a megismerés–
megismerkedés élményéért. Tanultunk belőle és Tőle. Gazdagodtunk. És reméljük, s Ő megígérte, hogy továbbra is egyik szervezője–tervezője marad leendő útjainknak. A Jóisten adjon Neki ehhez
jó egészséget és elegendő időt. Reméljük, hogy tanítvány-utódai inkább előbb, mint utóbb – az Ő további segítségével – felnőnek a rájuk hagyományozott föladathoz.
Mindezekhez kívánunk „Jó szerencsét!”
H.A.
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