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Technikatörténeti konferencia 
Vízakna, 2007. augusztus 21. 

 
A MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, valamint az OMBKE Techni-

katörténeti Bizottsága rendezésében, a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda együttműkö-
désével, az augusztus 19–26. közötti Magyar Hét keretében – a 2007-ben Európa kulturá-
lis fővárosa szerepében lévő Nagyszeben város védnöksége alatt – Vízaknán, a Helios 
szállóban került sor egy olyan konferenciára, mely az Erdéllyel kapcsolatos magyar tudo-
mány- és technikatörténeti értékeket kívánta a középpontba helyezni.  

A konferencián Ausztria (Gerhard Sperl, az Európai Vas Útja elnöke képviseletében), 
Felvidék, Magyarország és Erdély tudománytörténeti – elsősorban magyar – kutatói adtak 
egymásnak találkozót. A rendezvényt megtisztelte Serfőző Levente, a Nagyszebeni Ma-
gyar Kulturális Iroda vezetője, valamint a kolozsvári származású Guttmann Szabolcs, 
Nagyszeben főépítésze, akinek a plenáris ülésen elhangzott előadása kitűnő áttekintését 
adta a Nagyszeben és környéke kultúr- és ipartörténelmi emlékei körül felmerülő kérdé-
seknek, lehetőségeknek és gondoknak. Megítélésünk szerint, az Ő személye kitűnő partner
lehet a jövőben az EMT ipartörténeti törekvéseiben. 

A délelőtti előadások középpontjában a gyulafehérvári születésű Born Ignác élete és
munkássága állott (Kunhalmi Gábor és Tóth János előadásai) de szó volt a két – három-
széki eredetű – Bodola (apa és fia) technikatörténeti hagyatékának értékeléséről (Gál Vil-
mos), az erdélyi magyar és szász kutatók szerepéről az erdélyi földgázkincs felfedezésé-
ben (Wanek Ferenc) és a dualizmus-kori Magyarország vegyészeti kutatóintézményeinek 
építéstörténetéről (Vámos Éva – Tóth László). 

A találkozó alkalom volt arra is, hogy az Európai Kultúrutak mozgalmához most csatla-
kozó ipartörténeti szerveződés kérdésköre terítékre kerüljön. Szó volt pályázati lehetőségek-
ről (Négyesi Barbara), és szerveződési elképzelésekről. Itt föltétlen kiemelendő a miskolci
(igen népes) résztvevői csoport erőteljes lobbija, hogy a Vas- és az Ipartörténet Útja szerve-
ződő struktúrájának titkársága városukban létesüljön. Érvként az infrastrukturális háttér, a
személyi adottságok épp úgy, mint az ott tömörülő ipartörténeti értékek felemlítődtek. 

Délután a résztvevők (helyi magyar idegenvezetővel) megtekintették Nagyszeben bel-
városának néhány kiemelkedő építészettörténeti emlékét, majd ki-ki ízlése szerinti 
kultúrprogramon vehetett részt. 

 
Wanek Ferenc
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IV. Linuxtábor 
Kolozsvár 

2007. augusztus 21-28. 
 
A 2007-es Linuxtáborra, amely 

immár a negyedik a sorban, augusz-
tus végén került sor az Erdélyi Ma-
gyar Műszaki Tudományos Társaság 
EMT és a Protestáns Teológiai Inté-
zet közös szervezésében, az Apáczai 
Közalapítvány és a RedHat cég tá-
mogatásával. A rendezvény elsősor-
ban rendszergazdáknak szólt, akik 
már üzemeltetnek Linux-alapú szer-
vereket vagy a közeljövőben át sze-
retnének térni erre az operációs rend-
szerre. Kezdőket és haladók részvé-
telét egyaránt vártuk a táborba, amely 
egy workshop-szerű együttlét kívánt 
lenni, ahol a résztevők az oktatók se-
gítségével ki is próbálták a bemuta-
tottakat. A tábor egy hetes időtartama 
alatt napi négy témáról esett szó napi 
nyolc órában. A táborban használt 
Linux disztribúció a CentOS, amely a 
kereskedelmi RedHat Enterprise 
Linuxszal binárisan kompatibilis – 
azaz ugyanazon csomagokat tartal-
mazza –, de nagy előnye, hogy in-
gyenes. Az előadások a Linux-szal 
kapcsolatos gyakran megjelenő prob-
lémákat igyekeztek felölelni, így 
alapvető rendszerbeállítástól kezdve 
haladó hálózati beállításokon keresz-
tül a grafikus felhasználói felületekig 
mindenről szó esett. Az előadások 
zömét Dr. Virágh János, a Szegedi 
Tudományegyetem tanára tartotta, 
rajta kívül Majó Zoltán, Rózsa Sán-
dor és Veres Levente, gyakorlott 
linuxosok adtak elő. Programon kívül 
Monoses János, a Kiwi Linux fejlesz-
tője is tiszteletét tette a táborban, be-
mutatva az általa készített disztribú-
ciót, illetve a tábor résztvevői elláto-
gathattak a RoEduNet kolozsvári 
központjába, ahol a RoEduNet2 fel-
építésével ismerkedhettek Cristian 
Klein vezetésével. 

 
Majó Zoltán 
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XIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
2007. november 8-10., Kolozsvár 

 
Helyszín: 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki 
Kar, Kolozsvár (Arany János u. 11.) 
 

Szervező: 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
Kémia Szakosztálya 
 

Társszervező: 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  
Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Tagozat 
 

A konferencia elnöke: 
Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke 
 

A konferencia tudományos bizottsága: 
Dr. Novák Lajos, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, Vegyészmérnöki Kar 
Dr. Kilár Ferenc, Pécsi Tudományegyetem TTK,  

Analitikai Kémia Tanszék 
Dr. Zsuga Miklós, Debreceni Egyetem, 

Alkalmazott Kémiai Tanszék 
Dr. Dibó Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem,  

Szerves Kémia Tanszék 
Dr. Bolla Csaba, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  

Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár 
Dr. Majdik Kornélia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  

Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár 
 

A konferencia programja: 
 

2007. november 8., csütörtök 
17,30 regisztráció 

2007. november 9., péntek 
   8,00 regisztráció 
   9,00 megnyitó 
   9,30 plenáris előadások 
 13,00 ebédszünet 
 15,00 doktorandusz plénum 
 18,00 diák-poszterek bemutatása 
 20,00 ünnepi állófogadás 

2007. november 10., szombat 
félnapos szakmai kirándulás: Kolozsvár – Bonchida –
Szamosújvár – Kolozsvár útvonalon 
 

egész napos szakmai kirándulás: 
Kolozsvár–Nagyszeben–Kolozsvár útvonalon 

 

Fabinyi Rudolf Emlékülés 
2007. november 8., Kolozsvár 

 
Szervezők: 

Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 

Kémia Szakosztálya 
BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Kar 
 
 

Az emlékülés programja: 
 15,00 órától regisztráció 
 17,00 Fabinyi Rudolf emlékülés 

20,00 állófogadás 
 

Az érdeklődők bővebb felvilágosításért, jelentkezési lapokért az 
EMT kolozsvári titkárságához fordulhatnak. 
Kapcsolattartó: Pap Tünde. Honlapcím: http://vegyesz.emt.ro. 

EMT tagsági díj 2007 
 

Az EMT elnökségének határozata értelmében 2007. évre 
a tagsági díj aktív személyeknek 20 lej, nyugdíjasoknak, diákoknak 
10 lej. Jogi személyek tagsági díja min. 500 lej. Felkérjük szerveze-
tünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a folyó évre kifizetni.  

Köszönjük.

III. Erdélyi Csillagásztábor 
 

Zeteváralja 2007. augusztus 17-22. 
 
 

Az elmúlt évi csillagásztáborok felejthetetlen élményei arra 
késztetett, hogy az idén is megszervezzük Erdélyben a csilla-
gásztábort. A tavalyi évekhez hasonlóan táborunkban diákok, 
amatőr- és hivatásos csillagászok egyaránt részt vettek. Az idei 
táborban mindegy hetvenöt résztvevőnek örvendhettünk, ebből 
35 diák volt, 5 évestől 18 évesig, és sokan voltak tavalyi illetve 
tavalyelőtti visszatérő vendégek is.  

A diákok valamint az előadók számára kedvezményes rész-
vételi feltételeket sikerült biztosítani az Balassi Intézet és az Er-
délyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) támogatá-
sával. A tábor szervezését és lebonyolítását segítette továbbá a 
csíkszentmártoni Telescop-Expert Kft., valamint a sepsiszent-
györgyi Cosys Kft. 

A tábor célkitűzései között elsőként szerepelt új csillagászati 
ismeretek elsajátítása, további ismeretek bővítése, és a csillagá-
szat iránti érdeklődés felkeltése diákok, egyetemisták, körében,
az erdélyi amatőrcsillagászok találkozási lehetőségeinek megte-
remtése, kapcsolatteremtés és bővítés hazai és külföldi csillagá-
szat iránt érdeklődő személyek és egyesületek között. 

Az öt nap során távcsöves és szabadszemes észleléseket vé-
geztünk, megismerkedtünk a korszerű észlelési módszerekkel,
műszerekkel, előadásokat hallgathatunk a csillagászat különböző 
területeiről. A diákoknak csoportos foglalkozásokat, vetélkedőt 
tartottunk. A tudományos tevékenységeket különböző szabad-
idős tevékenységek egészítették ki: bejártuk a Hargita-alja leg-
szebb vidékeit és sportrendezvényeket szerveztünk. 

A csillagászat legkülönbözőbb területeiről előadásokat tar-
tottak: Kovács István – Gyál, HU; Kovács Jucus – Gyál, HU; 
Szánthó Lajos – Linz, A; Friderik Madarasi – Rogaska Slatina, 
SL; dr. Hegedüs Tibor – Baja, HU; Nagy István – Sepsiszent-
györgy, RO; Morvai József – Fülöpszállás, HU; Riss József –
Dorog, HU; Szent-Királyi Szabolcs – Debrecen, HU; Barabás 
Szende – Csíkszentmárton, RO. 

Az éjszakai észlelések között szerepelt a csillagos égbolt 
megismerése (csillagkép ismertető), változócsillagok, kettőscsil-
lagok, mély-ég objektumok észlelése, és nem utolsó sorban a 
távcsövek használatának elsajátítása.   

A tábor utolsó két napján a diákok összemérték az öt nap 
alatt szerzett tudásukat. Egy több fordulós vetélkedőn vehettek 
részt, amelyet különféle könyvekkel, csillagtérképekkel, csilla-
gász pólókkal díjaztunk. A vetélkedő fő díja egy 114/900 EQ2
típusú Newton távcső volt.  

Az előző évekhez hasonlóan a táborzárón minden részvevő 
emléklapot vehetett át. A táborzáró után egy hatalmas tábortűz 
köré gyűltünk össze, ahol vidám hangulat, beszélgetés, éneklés
és nagy nevetés töltötte be az észlelő rétünket. 

A másnap reggeli csomagolás szomorú hangulatot keltett 
bennünk, de azzal a reménnyel búcsúztunk egymástól, hogy jö-
vő évben találkozunk a negyedik Erdélyi Csillagásztáborban.   

 
Barabás Szende, szervező
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 Jelen, jövő magánerdő 
 

mottóval, 2007. szeptember 30-án tartotta a magyarországi Ma-
gán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ) ez évi konferenciáját. A rendezvény helyszíne a
Mocz és Társa Magánerdészet Kft. Somogyszob közelében levő
Szentkeresztpusztai Csemetekertje volt.   

A magyarországi Országos Erdészeti Egyesület és a
MEGOSZ meghívására az EMT Erdészeti Szakosztályát képvi-
selte kis csoportunk (négy személy). 

A MEGOSZ rendezvényét a tökéletes szervezés jellemezte. 
A délelőtti órákban tartották meg a konferenciát, amely Luzsi
József elnök beszámolójával kezdődött.  

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képvi-
selője beszédében választ adott a magánerdő-tulajdonosok és 
gazdálkodók kérdéseire, utalt a várható szabályozás-
módosításokra. 

A résztvevőket köszöntötte Somogy megye parlamenti kép-
viselője és Somogyszob polgármestere is. A házigazda, Mocz
András bemutatta a Magánerdészet tevékenységét és megvalósí-
tásait. 

A jövőkép előrejelzéseként bajor erdészeti szakemberek tar-
tottak érdekes előadást arról, hogyan kapcsolódik a bajor erdőtu-
lajdonos és gazdálkodó a gazdasági életbe, hogyan alakult az er-
dőtulajdonos és a környezetvédelem kapcsolata. Az energetikai
apríték termelés és felhasználás témaköréből megtudtuk, hogy
főleg a kiöregedett, újrafelhasználható faanyagból és hulladék-
ból készítenek aprítékot, amelyet kistelepülési vagy háztáji
hőközpontokban égetnek el. A megújuló alapanyagot használó
energia termelést az állam támogatja, de támogatás nélkül sem
veszteséges az energia (hőenergia) termelések ez a formája. 

A kulturális programot a Balatonkeresztúri fúvószenekar 
szolgáltatta. 

A szakmai program tartalmas és számunkra érdekes volt.
Gyakorlailag a házigazda erdészeti tevékenységének egy részét
láthattuk: a 11 hektáros csemetekertet, amelyben évente
3.000.000 darab (főleg tölgy) csemetét termelnek, az erdőműve-
lésben használt modern gépparkot, az Erdei Iskolát és a 6 km-es 
Vackos tanösvényt, sikeres tölgy-felújításokat. 

A program vacsorával és baráti találkozóval zárult. 
A rendezvény tanulsága számunkra az volt, hogy érdemes

figyeni az EU programjaira és támogatásrendszerére, mert azok
hasznosak lehetnek a hazai erdőtulajdonosok és gazdálkodók
számára is. 

 

Szabó Mária, erdőmérnök

Kárpát-medencei erdészek Budapesten 
 
A magyarországi Országos Erdészeti Egyesület 2007. évi 

programjának megfelelően megszervezte a Kárpát-medencei Er-
dészek I. Találkozóját Budapesten. Kárpátaljáról (Ukrajnából)
nem sikerült az erdészek csatlakozása, rajtuk kívül minden kör-
nyező ország erdészei képviseltették magukat, összesen 18-an. 
Romániából az EMT Erdészeti Szakosztályának négy küldötte 
vett részt a rendezvényen. 

A program a Magyar Tudományos Akadémián kezdődött, 
ahol a magyar erdészcsoport részt vett a Szili Katalin házelnök 
asszony védnöksége alatt rendezett A fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos nemzetközi törekvések c. fórumon. A házelnök asz-
szony külön köszöntötte a Kárpát-medencéből érkezett erdésze-
ket. A szervezőkkel történt egyeztetés eredményeként a Kárpát-
medencei erdészek nevében Szakács Sándor, az EMT Erdészeti 
Szakosztálya elnöke  tartott előadást a Román Nemzeti Erdő-
program fenntarthatósági fejezetét ismertetve. A konferencia ér-
dekességét jelentette, hogy megjelent minden parlamenti párt 
szakpolitikusa és kifejtette véleményét a témáról. A hozzászólá-
sok kapcsán kifejezésre jutott, hogy a pénz hatalmára, a fogyasz-
tásra épülő társadalmunk nem fenntartható.  

Az ülés után Szili Katalin beszélgetett az erdészekkel és kö-
zös kép készült a találkozás emlékére. 

 

 
A találkozó a Dunán folytatódott egy baráti találkozó és ha-

jón elfogyasztott vacsora keretében, Dr. Pethő József elnök kö-
szöntötte a megjelent Kárpát-medencei erdészeket. Az esti fé-
nyekben pompázó Budapest jó hátteret adott az ismerkedéshez, 
baráti beszélgetésekhez.  

Másnap reggel az Országház megtekintése szerepelt a prog-
ramban. Külön extraként Simon József kabinetfőnök-helyettes 
segítségével a csoport bemehetett hivatali parlamenti irodájába, 
melynek erkélyéről Nagy Imre kihirdette a Második Köztársasá-
got. Ezt követően átmentünk Szili Katalin házelnök asszony dol-
gozószobájába, és megtekintettük az íróasztalán lévő sok-sok kis 
kedvességként kapott ajándékot és történelmi ereklyéket. 

A Kárpát-medencei Erdészek I. Találkozójának programja az 
Erdészeti Egyesület volt székházában, az Erdészteremben folyta-
tódott. Dr. Pethő József elnök köszöntője után Dr. Solymos Re-
zső akadémikus tartott előadást a kárpát-medence és hazánk er-
dőiről. Ezt követően sorra szólaltak fel a delegációk tagjai, akik 
nagyra értékelték az előadást és találkozás lehetőségét. Többen 
kifejezték igényüket a folytatásra. Dr. Führer Ernő ERTI főigaz-
gató és Szakács Sándor is bejelentette, hogy a II. Találkozót ez
évben október 24-28. között Erdélyben, Szovátán szervezik meg, 
az EMT Erdészeti Szakosztályának ez évi Szakkonferenciájával 
egybekötve.  

Szakács Sándor Orbók Ilona
az Erdészeti Szakosztály elnöke az Erdészeti Szakosztály titkára 

Erdészeti szakosztály

VII. Erdészeti Szakkonferencia 
 

2007. október 26-27-én Szovátán, a Hephaistos Szállóban ke-
rül sor az EMT Erdészeti Szakosztálya által szervezett ez évi 
szakkonferenciára Az erdőgazdálkodás jelentősége a XXI. század 
kezdetén a Kárpát-medencében témával. 

Első nap, 26-án, szokás szerint, Szováta környéki  szakmai ki-
rándulással kezdjük a rendezvényt, 27-én plenáris előadásokkal és 
tapasztalatcserével folytatódik a program, melyre több Kárpát-
medencei országból várunk résztvevőket. 

A szállás, étkezés és szállítás költsége a teljes programra sze-
mélyenként kb. 200 lej lesz. 

Kérjük a részt venni szándékozókat, jelentkezzenek Szakács 
Sándornál a 0744-599253-as és Orbók Ilonánál a 0740-015839-es 
telefonszámon. 
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EMT TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szerkesztik:  Horváth Erika, Matekovits Hajnalka,  
Pap Tünde, Prokop 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 
 

Bankszámlaszámok:  
LEI RO69BTRL01301205A34952XX – BT, Suc. Cluj 
EUR RO44BTRL01304205A34952XX – BT, Suc. Cluj 

 

Adószám: 5646615 

Exp. 
 
EMT 
RO – 400750 Cluj 
CP. 1–140 

 

www.emt.ro 
emt@emt.ro 

Üzenet a Kerpely Antal  
Emlékülés résztvevőihez! 

 
Tisztelt Egybegyűltek! 
Magam, és szervezetünk, az Erdélyi Magyar Műszaki Tu-

dományos Társaság (EMT) nevében tisztelettel és szeretettel 
üdvözlöm az Emlékülés megálmodóit, szervezőit (az OMBKE 
vezetőségét) és minden résztvevőjét. Távollétünkért nem ma-
gyarázkodni akarok, csak bocsánatukat kérem. Az ember nem 
mindig tud ott lenni, hol szíve szerint leginkább szeretne. 

De lélekben ott vagyunk Önökkel, kik azoknak a szemé-
lyeknek emlékére gyűltek össze, akik közös büszkeségünk. 
Hisz, az idősebb Kerpely Antal a hozzánk szakadt országrész, 
a Partium (Arad város) gyermeke. Fia, ifjabb Kerpely Antal 
pedig a Bánság (Ruszkabánya) szülötte. Ám nem csak az apa 
születésének és mindkettejük halálának közös, kerek évfordu-
lója ad alkalmat számunkra, a keletre szakadt országrész ma-
gyarságának, hogy kegyelettel és tisztelettel emlékezzünk em-
lített nagyjainkra, de az idősebb Kerpely Antal két, szűkebb 
honunkhoz kötődő, nevezetes életfordulatának kerek évfordu-
lója is az idei év. 145 éve annak, hogy a frissen végzett szak-
ember a Bánságban (előbb az Osztrák Vasúti Társaság aninai 
vasbányájában) elkezdte áldásos technikai működését, és 140 
éve, hogy egy általa felépített Ruszkabánya-közeli vasgyárat 
maga mögött hagyva elhagyta ezt az országrészt. 

Mindkettejük technikai zsenialitása, nemes lelkű szellemi és 
anyagi hagyatéka méltán tölti el szívünket – az anyaországi és a 
politikai határokon kívül rekedt magyar nemzetrészek fiaiként – 
egyaránt. Emlékük (is) egy összekötő kapocs határon innen és 
túl élők számára, közös kultúridentitásunkat meghatározó büsz-
keségünk; egyik alapja a magyar nemzetrészek újbóli egymásra 
találásának a drótháló-éra utáni egyesült Európában. 

Őszinte szívvel kívánok magam és az EMT nevében sikert 
a rendezvényhez. Együtt érzünk és ünneplünk mi is az egybe-
gyűltekkel. 

 
Tisztelettel, 
 

Wanek Ferenc, 
az EMT Földtani Szakosztályának elnöke, 
a Vas Útja és annak Ipartörténeti Bizottsága erdélyi megbízottja 
 
 

Az EMT Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete és a MTESZ 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete közös szervezésében 
2007. június 11-én egynapos konferenciára került sor EU integ-
rációs tapasztalatok átadása romániai civil szervezeteknek
címmel. 

A konferencia helyszíne a Puskás Tivadar Szakközépiskola 
konferenciaterme volt, melyet a Romániának az Európai Unió-
hoz való csatlakozása alkalmából avattak fel. 

A program célja az EU-val összefüggő általános ismeretek
bemutatása, feldolgozása, Magyarország EU csatlakozásával 
összefüggő problémák és feladatok megismertetése, EU-ról szó-
ló információhoz jutás, magyarországi tapasztalatok átadása
(EU-pontok, EU-napok) volt. 

A jelenlevőket Dr. Török Istvánné, a Curie Alapítvány Kura-
tóriumának elnöke köszöntötte, majd ezt követően a Hörcsik 
Lajosné (Szolnoki Főiskola, Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék)
Ötven éves az Európai Unió (története, fejlődése, tapasztalatok, 
az EU intézmény rendszere, döntési mechanizmusa, jogrendsze-
re, az EU övezethez csatlakozás problematikája, Magyarországi
helyzetkép, a csatlakozás várható hatásai Romániában) című 
előadása hangzott el. 

Az ebédszünet után Pelikán Lajos a MTESZ képviseletében 
a magyarországi tapasztalatokról (pályázatírás, EU finanszíro-
zás, kutatás fejlesztés, Liszaboni elvek) tartott előadást. 

A konferencián pedagógusok, civil szervezetek képviselői 
valamint diákok vettek részt, akik nagy érdeklődéssel fogadták
az információkat. 

A konferenciát a MTESZ és az EMT vezetőinek találkozása 
követte. 

Köszönet a Puskás Tivadar Szakközépiskola támogatásáért! 
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Szakács Dalma

Sepsiszentgyörgy

Megjelent a  
Firka 2007/2008 – 1. száma! 


