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VII. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ 
– Beszámoló – 

 
Társaságunk rendezvénystratégiájának megfelelően, a Földmérő Szakosztály (FSz) ezúttal 

a Székelyföldről a Partiumba helyezte éves konferenciájának színhelyét. Így került sor Szat-
márnémetiben, 2006. május 11-14. között a VII. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓra, amelynek témá-
ja: A földmérés szerepe és lehetőségei az önkormányzatok és a gazdaság előtt álló feladatok 
megoldásának támogatásában, ez alkalommal is időszerű szakmai kérdések elemzésére biztosí-
tott lehetőséget az anyaországi és erdélyi földmérők számára. Találkozónk színhelye Szatmár-
németi központjában, a nagy hagyományú Kölcsey Ferenc Főgimnázium volt. A Találkozó 
védnökei, Dr. Detrekői Ákos akadémikus, a magyarországi Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács elnöke, és Ilyés Gyula, Szatmárnémeti megyei jogú város polgármestere, nagyban hoz-
zájárultak rendezvényünk színvonalának emeléséhez és sikeréhez. 

A romániai szakmai hatóság vezetőségének újbóli cseréje, valamint az árvizek gazdasá-
got érintő hatásai szakembereink jövőbeni tevékenységét meghatározó módon fogják befolyá-
solni. Románia Európai Uniós csatlakozása a még mindig megoldatlan, szakmánkra váró nehéz 
feladatokat újakkal szaporítja, amelyeknek technikai és jogi megoldásai számunkra még most is 
nagyon nehezen körvonalazódnak. Ilyen körülmények között találkozónk ismét hasznos fóruma 
volt a jelenlegi és jövőbeli komplex feladatok és feltételek rendszerében a helyes tájékozódás-
nak, a naprakész szakmai felkészülésnek. 

Vendégeink május 11-én, csütörtökön délutántól folyamatosan érkeztek. A 175 résztvevő
(90 anyaországi és 85 erdélyi) elszállásolását a nagy múltú város öt központi szállodája 
bíztosította. Pénteken, nagyon kellemes időjárási körülmények között került sor a már megszo-
kott, fontos történelmi emlékhelyeink megcsodálását célzó, Szatmárnémeti-Nagymajtény-
Kismajtény-Kaplony-Nagykároly-Érmindszent-Tasnád-Sződemeter-Ákos-Erdőd-Szatmárnémeti 
útvonalú kirándulásra, amely az utóbbi évek székelyföldi bércei után az Érmelléki- és 
Szamosmenti síkság, valamint a Krasznai dombok jellegzetességeit tárta fel előttünk.  

Találkozónk harmadik napja a szakmáé volt. A Kölcsey Ferenc Főgimnázium szakmai 
fórumunk számára előkészített díszterme jó körülményeket biztosított tudományos rendezvé-
nyünk lebonyolításához. Az EMT és a FSz vezetőségének nevében a FSz elnöke, Dr. Ferencz 
József köszöntötte a tisztelt résztvevőket, külön kiemelve a jelenlévő erdélyi és anyaországi, 
meghatározó szakmai egyéniségeket. Ezután Molnár Csaba, az EMT Szatmárnémeti Fiókszer-
vezetének elnöke üdvözölte a jelenlévőket, ecsetelve a találkozónk helyi médiákban való érté-
kelését is. Dr. Detrekői Ákos akadémikus, konferenciánk védnökeként köszöntötte a jelenlévő-
ket, kihangsúlyozva a meghirdetett tematika időszerűségét és fontosságát. Hodobay-Böröcz 
András az anyaországi szakhatóság nevében köszöntötte a konferenciát, majd Dr. Mihály Sza-
bolcs tolmácsolta az MFTTT vezetőségének baráti üdvözletét. Ezután került sor az említett te-
matikához kapcsolódó, három csoportba sorolt 20 szakmai előadás és 2 cégbemutató délelőtti 
és délutáni ülésszakokon való bemutatására. Örömmel tapasztalható az erdélyi fiatal szakembe-
rek évről-évre növekvő számú bekapcsolódása a szerzők és az előadók táborába. Minden el-
hangzott előadást az ülésszakot levezető elnök rövid és tartalmas értékelése és kérdések megfo-
galmazására való felkérése követett. Az előadások befejeztével szakmai vitával és 
véleménnyilvánítással zárultak a konferencia munkálatai, majd a FSz elnöke bejelentette, hogy 
a jövő évi, VIII. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓt Marosvásárhelyen ugyanebben a periódusban 
szervezik majd. 

Szombat este a hagyományos állófogadás következett a diszkréten de ízlésesen, külön er-
re a célra berendezett, évszázados Dacia étteremben. Dr. Ferencz József és Dr. Mihály Szabolcs 
köszöntötték a fogadás résztvevőit, majd Hodobay-Böröcz András átadta az előző találkozóink 
alkalmából készített EMT II-VI. Földmérő Találkozó képekben című DVD-n rögzített albumát, 
amelyet ezúttal is megköszönök. Ezután a Prodaniuc Alexandra és Erős Roland szatmári tanu-
lók alkotta sporttáncpáros színvonalas társasági táncbemutatójával szórakoztatta a résztvevőket. 
A bő választékban, profi módon tálalt és kínált ételek és italok, valamint a diszkrét zene meg-
hitt körülményeket biztosított a megérdemelt lazításra és szórakozásra. 

Találkozónkat értékelve elmondhatjuk, hogy ismét egy sikeres földmérő rendezvényen 
vettünk részt, ahol ezúttal is érezhető volt az erdélyi szakemberek minőségi fejlődése, problé-
mafelvető és megoldó képességük konkrét megnyilvánulása, valamint a résztvevők területi 
megoszlásának bővülése. Ezt a fejlődést a szakemberek közt már kialakult romániai és magyar-
országi szakmai kapcsolatok nagymértékben meghatározzák. Remélem, hogy a következő, a
VIII. Földmérő Találkozó is sikeres lesz, amelynek biztosításához minden szaktársunk konkrét 
támogatására számítunk. Viszontlátásra 2007-ben, Marosvásárhelyen. 

Dr. Ferencz József, 
az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke
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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
HAVONTA  MEGJELENŐ HÍRLEVELE

Beszámoló 
a második egyetemi félév  
magyar nyelvű műszaki  

terminológia előadásairól 
 
Az EMT Vendégtanár programjának 

keretében a 2005/2006-os tanév második 
félévében a magyarországi vendégtanárok 
mellett belföldi egyetemi oktatók is tartot-
tak előadásokat. A magyar nyelvű szak-
előadásokon a Kolozsvári Műszaki Egye-
tem építőmérnöki, valamint a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Vegyészmér-
nöki karának hallgatói vettek részt. A má-
sodik félévben 5 előadás hangzott el: 

– az építőmérnöki karon: dr. Kiss Zol-
tán, dr. Kopenetz Ludovic, dr. Bucur Ildi-
kó – Kolozsvári Műszaki Egyetem Épí-
tőmérnöki karának tanárai; 

– a vegyészmérnöki karon: dr. Novák 
Lajos – Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem oktatója, dr. Dibó 
Gábor – a budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem tanára. 

A terminológia előadássorozaton a má-
sodik félévben összesen 70 diák vett részt 
legalább egyszer. Az előadások a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Vegyészmérnöki 
karának épületében és az EMT–székház elő-
adótermében zajlottak. A diákok nagy szá-
mú jelenléte és az egyre fokozódó érdeklő-
dése azt igazolja, hogy igény van a magyar 
nyelvű előadásokra. 

A terminológia előadásokat hirdető
szórólapok terjesztésében, plakátolásban, 
a jelenléti ívek összeállításában nagy sze-
repük volt a felelős diákoknak, az előadá-
sok meghirdetésében a Campusnak, az 
EMT havonta megjelenő tájékoztatójának 
valamint a KELL levelezőlistának és a di-
ákokkal való e-mailes kapcsolattartásnak. 
Az előadásokon résztvevő diákok okleve-
let kapnak, melyen feltüntetjük, hogy az 
illető karon tartott előadásokból hányon 
voltak jelen. Az EMT oklevelét figyelem-
be veszik a Kolozsvári Magyar Diákszö-
vetség által rendezett szakmai gyakorlatra 
való jelentkezésnél. 

Összességében elmondható, hogy a  
színvonalas előadások nagy népszerűség-
nek örvendtek mind a diákok mind pedig 
az egyetemi tanárok és szakemberek kö-
rében, mert olyan témákat mutattak be, 
amelyek hiányoztak az itteni tantervből. 

A 2006/2007-es tanévben is a nagy 
érdeklődésnek és a diákok elvárásainak 
eleget téve igyekszünk tartalmas és hasz-
nos előadásokat szervezni. 

 
Tankó Ildikó programszervező
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DIÁKRENDEZVÉNYEK
Vermes Miklós – Öveges József Fizikaverseny 

II. forduló - erdélyi döntő

2006. április 24-én, hétfőn az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság – EMT – és a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázi-
um közös szervezésében sor került a Vermes Miklós – Öveges József 
Fizikaverseny erdélyi döntőjére. 

A jelenlevő 70 diákot ünnepélyes megnyitó keretében Muhi Miklós, 
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatója, Tellmann Jenő és Darvay 
Béla, a kolozsvári Versenyszervező Bizottság tagjai és Boga Katalin, a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium fizika szakos tanára köszöntötte. A kö-
szöntő beszédeket bátorító idézetek színezték. 

A három órás írásbeli verseny után a diákok megnézhették Szat-
márnémeti nevezetességeit. 

A díjkiosztásra délután 6 órakor került sor a Kölcsey Ferenc Fő-
gimnázium dísztermében. Tellmann Jenő tanár úr ismertette az eredmé-
nyekkel kapcsolatos megjegyzéseit, köszönetet mondott a versenyszer-
vezőknek és a felkészítő tanároknak, majd Boga Katalin, Csípő Irma és 
Tankó Ildikó adták át a díjazottakat illető okleveleket és a támogatóktól 
összegyűjtött értékes ajándékokat. 

A verseny díjazottai: 
 
VII. osztály 
I. díj – Szabó Roland, Margittai Általános Iskola,  

felkészítő tanára Rend Erzsébet; 
II. díj – Bartos Júlia Dorottya, Marosvásárhely,  

Unirea Líceum, felkészítő tanára Király Melánia; 
III. díj – Fehér Áron, Vámosgálfalva,  

Fogarasi Sándor Általános Iskola, felkészítő tanára Szász Mária; 
Dicséret – Csiszér Ágnes, Csíkszereda,  

Nagy Imre Általános Iskola, felkészítő tanára Kömény Ildikó; 
Dicséret – László Alma, Zilah,  

Avram Iancu Líceum, felkészítő tanára Kovács Kuruc Erzsébet;

VIII. osztály 
I. díj – Para Attila, Sepsiszentgyörgy,  

Mikes Kelemen Líceum, felkészítő tanára Ravasz József; 
II. díj – Sipos Lehel, Sepsiszentgyörgy,  

Székely Mikó Kollégium, felkészítő tanára Bodor Mária; 
III. díj – Popa Tímea, Kolozsvár,  

Báthory István Elméleti Líceum, felkészítő tanára Popa Márta; 
Dicséret – Szász Ferenc, Sepsiszentgyörgy,  

Székely Mikó Kollégium, felkészítő tanára Bodor Mária; 
Dicséret – Simon Erika Tímea, Szatmárnémeti,  

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanára Csípő Irma; 
Dicséret – Nagy Csaba, Marosvásárhely,  

Unirea Líceum, felkészítő tanára Király Melánia; 
Dicséret – Mezey Zsolt, Marosvásárhely,  

Unirea Líceum, felkészítő tanára Király Melánia; 
Dicséret – Brudaşcă Renáta, Kolozsvár,  

Báthory István Elméleti Líceum, felkészítő tanára Popa Márta; 
 
IX. osztály 
I. díj – Szerző Péter, Sepsiszentgyörgy,  

Székely Mikó Kollégium, felkészítő tanára Bartha Erzsébet; 
II. díj – Kerekes Zsolt, Nagykároly,  

Elméleti Líceum, felkészítő tanára Zsidó Sándor;  
III. díj – Mikó Gergely, Kolozsvár,  

János Zsigmond Unitárius Kollégium, felkészítő t. Popa Márta;
Dicséret – Korpos Andor Hunor, Marosvásárhely, Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum, felkészítő tanára László József; 
Dicséret – Nikora Nárcisz, Szatmárnémeti,  

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanára Boga Katalin; 

Dicséret – Fábián György Levente, Kolozsvár,  
János Zsigmond Unitárius Kollégium, felkészítő t. Popa Márta;

Dicséret – Bakos Katinka, Marosvásárhely,  
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, felkészítő tanára Szász Ágota; 

Dicséret – Szász Róbert, Gyergyószentmiklós,  
Salamon Ernő Elméleti Líceum, felkészítő tanára Szász Ildikó 

 
X. osztály 
I. díj – Ferenc Endre, Szatmárnémeti,  

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanára Boga Katalin;  
II. díj – Sándor Bulcsú, Székelykeresztúr,  

Orbán Balázs Gimnázium, felkészítő tanára Illyés Ferenc;  
III. díj – Péntek Máté, Kolozsvár,  

Báthory István Elméleti Líceum, felkészítő tanára Czilli Péter; 
Dicséret – Hadi Szabolcs, Szatmárnémeti,  

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanára Boga Katalin;  
Dicséret – Erős Loránd, Gyergyószentmiklós,  

Salamon Ernő Elméleti Líceum, felkészítő tanára Szász Ildikó; 
Dicséret – Dabóci Mátyás János, Marosvásárhely,  

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, felkészítő tanára Máthé Márta;
Dicséret – Kántor Lajos, Marosvásárhely,  

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, felkészítő tanára László József;
Dicséret – Kertész Loránd, Sepsiszentgyörgy,  

Székely Mikó Kollégium, felkészítő tanára Bartha Erzsébet; 
 
XI. osztály 
I. díj – Tyukodi Botond, Margitta,  

Octavian Goga Elméleti Líceum, felkészítő tanára Veres Zoltán;
II. díj – Bálint Balázs László, Szatmárnémeti,  

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítő tanára Csípő Irma;  
III. díj – Bartha Levente,  

Nagyszlontai Elméleti Líceum, felkészítő tanára Bödi Kálmán; 
Dicséret – Kovács István, Marosvásárhely,  

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, felkészítő tanára László József;
Dicséret – Papa László, Margitta,  

Octavian Goga Elméleti Líceum, felkészítő tanára Veres Zoltán;
Dicséret – Györfi Tamás, Margitta,  

Octavian Goga Elméleti Líceum, felkészítő tanára Veres Zoltán;
Dicséret – István Zsolt, Nagyvárad,  

Ady Endre Líceum, felkészítő tanára Bogdán Károly; 
Dicséret – Patka Kinga Enikő, Marosvásárhely, Bolyai Farkas El-

méleti Líceum, felkészítő tanára Tőkés András; 
 
Az Öveges József Fizikaverseny döntőjének időpontja és helyszíne 

2006. május 19-21., Győr. A döntőbe jutott diákok: Szabó Roland, 
Bartos Júlia, Para Attila, Sipos Lehel. 

A Vermes Miklós Nemzetközi Fizika Emlékverseny megrendezésére 
2006. június 15-18. között kerül sor Sopronban. A döntőbe jutott diá-
kok:  

– IX. osztály: Szerző Péter, Kerekes Zsolt, Mikó Gergely, Korpos 
Andor Hunor, Nikora Nárcisz; 

– X. osztály: Ferenc Endre, Sándor Bulcsú, Péntek Máté, Hadi 
Szabolcs, Erős Loránd; 

– XI. osztály: Tyukodi Botond, Bálint Balázs László, Bartha Le-
vente, Kovács István, Papa László; 

Ezúton megköszönjük Darvay Béla és Tellmann Jenő tanárúrnak, 
hogy áldozatos munkájukkal segítségünkre voltak a versenyfeladatok 
összeállításában, továbbá köszönetet mondunk a versenyszervező bi-
zottság többi tagjának, Popa Mártának, a János Zsigmond Unitárius 
Kollégium igazgatójának, Vörös Alpár és Czilli Péter fizikatanároknak.

Köszönjük a Kölcsey Ferenc Főgimnázium vezetőségének, 
hogy otthont adott a versenynek, külön köszönet illeti a fizika ta-
nárokat, név szerint Boga Katalint, Muhi Miklóst, Csípő Irmát, 
Mártin Csillát, akik lelkes munkájukkal járultak hozzá a verseny 
eredményes lebonyolításához. 

Köszönjük a támogatóinknak, akik évről évre hozzájárulnak a ver-
seny nyerteseinek a díjazásához. 

A versenyben maradt diákoknak további sikeres felkészülést kívá-
nunk! 

Tankó Ildikó
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DIÁKRENDEZVÉNYEK
HEVESY GYÖRGY Kémiaverseny  

magyarországi döntő

Idén is a Hevesy György Kémiaverseny országos fordulóját 
Egerben szervezték meg 2006. május 19-21 között. 

Nagyon nagy öröm volt számomra, amikor az erdélyi fordu-
ló után megtudtam, hogy én leszek az egyik diák, aki képviselni 
fogja Erdélyt a Magyarországon szervezendő országos döntőn.
A versenyre Kovács Zsuzsánna tanárnő kísért három másik di-
ákkal együtt (Szőke Árpád Ferenc, Margittai Általános Iskola, 
felkészítő tanára: Floruncuţ Erika; Cserei Zoltán, Nagy Mózes 
Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára Kovács 
Zsuzsánna; Várhelyi Melinda, Nicolae Titulescu Általános Isko-
la, Kolozsvár, felkészítő tanára Szente Enikő). Csütörtökön, 
2006. május 18-án este indultunk el, Kolozsvárig vonattal utaz-
tunk. Pénteken reggelre megérkeztünk az EMT székházához, 
ahonnan a többi továbbjutott diákkal és az Öveges József Fizi-
kaverseny döntős diákjaival indultunk Magyarországra egy 
mikrobusszal. Pénteken 14 órakor érkeztünk meg Egerbe, a 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium épületéhez, ahová el 
voltunk szállásolva. Sajnos a megnyitót lekéstük, de rövid pihe-
nés után városi sétára indultunk, meglátogattuk az egri várat és a 
város „Nobel-díjasok” szoborparkját, ahol Hevesy György szob-
rát megkoszorúztuk.  

Szombaton, 2006. május 20-án zajlott a verseny. Reggeli 
után az Esterházy Károly Főiskola Kémia Tanszékére vittek és 8 
órakor kezdtük is az írásbeli feladatok megoldását, amire másfél 
óránk volt. Ezt követte a szóbeli forduló, aztán ebéd után a gya-
korlati próba volt. Délután 4 órakor lett vége a versenyezésnek 
és szabad program következett egészen a vacsoráig. A verseny 
ideje alatt a kísérő tanároknak Dr. Murányi Zoltán, az Esterházy 
Károly Főiskola tanára tartott továbbképzést Fémoxidok mint ka-
talizátorok címmel. Május 21-én reggel következett az ünnepé-
lyes eredményhirdetés és a díjkiosztás. Az első hat legsikeresebb 
diák díjban részesült, de mi, a többiek is értékes részvételi díja-
kat kaptunk. Az elért eredményem nem volt a legjobbak közé 
sorolható, de ennek ellenére meg vagyok elégedve, mivel mi tel-
jesen másképp tanuljuk a kémiát, mint a magyarországi diákok. 

Nagyon színvonalas versenynek lehettünk tanúi, résztvevői, 
nagyon kellemes, emlékezetes volt e három nap. Mindezért kö-
szönet az EMT-nek, és a Magyar Természettudományi Társulat-
nak. 

A verseny alatt sok diákkal ismerkedtem meg, sok újdonság-
ról hallottam, érdekes tapasztalatokat szereztem. Úgy gondolom 
megéri tanulni, versenyeken résztvenni, hisz kellemes emlékek 
maradnak egy életre. 

 
Gál Orsolya

VIII. oszt. tanuló, Nagy Mózes Elméleti Líceum
Kézdivásárhely

 

Számítástechnika  
diáktábor  
Kovászna 

2006. augusztus 21-27. 
 
Javasolt témakörök: algoritmika, hardver, grafika (3D, játé-

kok, rajzfilmek, OpenGL, DirectX), Nemes Tihamér versennyel kap-
csolatos feladatmegoldó ötletek és trükkök, Kovinfo – versenyfel-
adatok: megoldási ötletek 

Középiskolás diákok jelentkezését várjuk 2006. július 15-ig! 
A tábor költsége (ami magába foglalja a szállást és 6 napi teljes 

ellátást): 220 új lej (2.200.000 régi lej). 
A helyek száma korlátozott! A helyek lefoglalása a 2006. július 

30-ig befizetett részvételi díj esetén biztosított! 
A táborral kapcsolatban az EMT kolozsvári titkárságán lehet ér-

deklődni: tel.: 0264-590825, 0264-594042, e-mail: emt@emt.ro, 
programszervező: Tankó Ildikó, ildiko@emt.ro; 0742-980809 

Második erdélyi csillagásztábor 
2006. augusztus 25-30., Zeteváralja  

 
2006. augusztus 25-30. között, az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság (EMT) és az Univerzum Csillagászati 
Egyesület (UCSE) másodszor szervezi meg közös észlelő táborát 
Zeteváralján. Táborunkat ajánljuk a középiskolás korosztálynak,  
egyetemistáknak, amatőrcsillagászoknak és azon személyeknek, 
akik érdeklődést fejeznek ki a csillagászat iránt.  

Részvételi díj (öt nap/fő):  
– turistaházas elszállásolás és étkezés 19.000  HUF; 
– saját sátor és étkezés diákoknak 11.500 HUF,   

felnőtteknek 13.000 HUF; 
– saját sátor, étkezés nélkül diákoknak 3.000 HUF,  

felnőtteknek 3.500 HUF;  
Hazai diákok számára 15 kedvezményes hely (öt nap/fő): saját sátor 

és étkezés 100 RON 
Jelentkezési határidő 2006. augusztus 1. 
További részletek és információk a szende.barabas@gmail.com, 

office@astroservice.ro e-mail címeken illetve a +40 740 645 859 
telefonszámon kaphatók.  

III. Nyomdavilág  
Kolozsvár, 2006. július 1., szombat, EMT székház 

 

9 00 köszöntések  
Dr. Köllő Gábor EMT elnök 

 Boros János Kolozsvár alpolgármestere 
előadások – levezető elnök Hoch Sándor 

 9 20  Colţea Tibor (Kolozsvár): Hatékonyság és verseny-
képesség Közel-kelet Európa nyomdaiparában a 
XXI. század kezdetén 

 9 40 Tolnai László (Budapest): Nyomtatás és X-média 
10 00 Ciotlăuş Pál (Kolozsvár): A borítékok univerzuma 
10 20 Kávészünet 
10 40  Ratkovics Péter (Budapest): Az előretörő digitális  

nyomtatás helye és lehetőségei 
11 00  Nistor Gáspár (Kolozsvár): Kötészet a romániai 

nyomdaiparban 
11 20  Radó István: (Gyöngyös)Tipográfia – a betűrend-

szer művészete 
11 30  Kerekasztal megbeszélés, kérdések és hozzászólások
12 30  Zárszó 
13 30  ebéd 
16 00  Kirándulás Torockóra, borkostoló Nagyenyeden 

www.emt.ro
emt@emt.ro
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EMT TÁJÉKOZTATÓ 
Szerkesztik: Matekovits Hajnalka, Prokop Zoltán, 

Szabó Zsófia, Tankó Ildikó, Tibád Zoltán 
Cím: Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút 

(Magyar u.) 116. sz.,  
Postacím: 400750 Cluj, C.P. 1-140. 
Tel./Fax:  0264-590825; 0264-594042; 0744-783237,  
E-mail:   emt@emt.ro,  
Honlap: http://www.emt.ro 
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Adószám: 5646615

A kiadvány megjelenését támogatja:  
Illyés Közalapítvány – Budapest 
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Bányász, Kohász, Erdész Találkozó 
Eger, 2006. május 26-28. 

 
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 

meghívottjaként ért az a tisztelet, hogy részt vehettem a 95. alkalommal, 
ezúttal Egerben megszervezett Bányász, Kohász, Erdész Találkozón. 

Bányász, kohász, erdész – rokon szakmának tartják, főleg azért,
mert a felsőfokú műszaki képzés a Selmeczbányán alapított egyetemről
indult. Itt a mérnökjelöltek nemcsak szakmát tanultak, de hagyományo-
kat is teremtettek, amelyeket már egy évszázada ápolnak. Ezt a célt 
szolgálta a 95. szakmai találkozó is. 

A találkozó tudományos konferenciával kezdődött, amely a „Ter-
mészeti Erőforrásaink” címet viselte. A lignit, mint energiaforrás, ennek 
környezetkímélő kitermelése és hasznosítása villamosenergia előállítás 
céljából volt az egyik témakör. Ehhez kapcsolódott a faenergetika ak-
tuális kérdéseit tárgyaló előadás, amely azt mutatta be, hogy lehet hasz-
nosítani nagy értékkihozatallal a lombos fafajok véghasználatánál meg-
jelenő tűzifa minőségű fát. Az „Ózdi kohászat lehetőségei”, azt mutatta
be, hogyan sikerült modernizálni és életképessé tenni egy régi, hagyo-
mányos technológiával működő vasüzemet. 

A konferencia megnyitójaként, házigazdáink részletes bemutatót 
tartottak Eger megyei jogú városról. 

A tartalmas rendezvénysorozat kirándulást is kínált a Bükki Nemze-
ti Parkba a Felsőtárkányi Erdészet területére. Itt utazhattunk erdei kis-
vasúttal, megnézhettük a régi Stimetz erdészházat, amelyben ma erdei 
iskola működik, végigjártunk egy tanösvényt és meglátogattuk a helyi 
élővilágot bemutató kiállítást. 

Volt városnézés, várlátogatás, térzene és baráti találkozó. A küldöt-
tek, 27-en, résztvettek a 95. küldöttgyűlésen. 

A rendezvény ünnepi hangulatát fokozta a fúvószenekarok és a 
díszegyenruhába öltözött résztvevők felvonulása. 

Bányászat, kohászat erdészet – nagy múltú szakmák, amelyek az 
európai piacgazdaság feltételei közt teret veszítettek. Főleg a bányász és 
kohász szakma ma kevésbé keresett, de az erdész szakma is átértékelő-
dött. Jó volt látni és érezni, hogy a jelenlévők, büszkék szakmájukra, 
tisztelik hagyományaikat és bíznak abban, hogy ezeknek a szakmáknak 
van jövőjük is. 

Szabó Mária , erdőmérnök

Öveges József Fizikaverseny 
magyarországi döntő, beszámoló 

 
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) szervezésében és az 

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) közremű-
ködésével, 2006. május 19-21. között Győrben került sor az Öveges 
József nevét viselő fizikaverseny magyarországi, országos döntőjé-
re. A versenyen magyarországi, csallóközi, kárpátaljai, vajdasági és 
erdélyi diákok mérik össze tudásukat.  

A verseny második fordulójának győztesei: Sipos Lehel (Sep-
siszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium, felkészítő tanára Bodor 
Mária), Para Attila (Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líceum, 
felkészítő tanára Ravasz József), Szász Ferenc (Sepsiszentgyörgy, 
Székely Mikó Kollégium, felkészítő tanára Bodor Mária), Simon 
Erika Tímea (Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, fel-
készítő tanára Csípő Irma) képviselték Erdélyt a magyarországi 
döntőn. 

Az ünnepélyes megnyitóra a Révai Miklós Gimnáziumban ke-
rült sor, majd városnézés után Pető István dandártábornok, a kecs-
keméti Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka MIG-ek, 
GRIPEN-ek és a FIZIKA címmel tartott előadást. 

Szombaton az öt órás verseny a Kazincy Ferenc Gimnáziumban 
zajlott. Vacsora után dr. Molnár Miklós, a Szegedi Egyetem docen-
se mutatott be csodás fizikai kísérleteket. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a városháza dísztermében 
került sor. Büszkék lehetünk diákjainkra, nagyon jó eredményeket 
értek el. Sipos Lehel III. díjban részesült, ugyanakkor ő volt a leg-
jobb feladatmegoldó és a legjobb határontúli versenyző is.  

Köszönjük az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) munka-
társainak a meleg fogadtatást és a figyelmet, amivel körülvették kis 
csapatunkat. Köszönjük a diákok és a felkészítő tanárok munkáját, 
és azt, hogy évről évre nagyobb érdeklődést mutatnak versenyeink 
iránt. Garatulálunk! 

 
T.I.

 

Megjelent a FIRKA 2005/2006 – 6. száma 
 

Fizika 
Földközelben egy szétszakadt üstökös, Az elektrét I., Fontosabb 
csillagászati események, Izzítva, hűtve, Érdekes fizika kísérletek 
VI., Alfa-fizikusok versenye, Kitűzött – megoldott fizika felada-
tok, Vetélkedő

Kémia 
Kémia a művész szemével, művészet a kémikus lelkével és kezé-
vel, Megemlékezések, Kísérletek, Kitűzött – megoldott kémia fel-
adatok, Híradó 
 

Informatika 
A nyilvános kulcsú kriptográfia egy bizonyos alkalmazása II.,  
Tények, érdekességek az informatika világából, Honlap-szemle, 
Érdekes informatika feladatok XIII., Kitűzött informatika felada-
tok, Számítástechnikai hírek


