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A régiók tudományA – A tudományok régiói

Helyszín: a Protestáns teológiai intézet díszterme

Program:

10.00	 •	 Megnyitó
  SiPoS gábor, az EmE elnöke
  gÖrÖmBEi András, az mtA mtk EB elnöke 
10.30	 •		SZEGEDY-MASZÁK	Mihály:	Magyar-	és	világirodalom
11.00	 •		POZSONY	Ferenc:	Az	erdélyi	népi	kultúra	táji	tagolódása
11.30	 •		PÁL-ANTAL	Sándor:	Az	erdélyi	magyar	történetírás	ma

KÁvéSZüNET

12.30	 •		KOvÁCS	András:	Az	erdélyi	fejedelmek	gyulafehérvári	palotája
13.00	 •		GARDA	Dezső:	Gyergyó	a	18–19.	század	fordulóján	keletkezett	források	tükrében
13.30	 •		A	Romániai	Magyar	Irodalmi	Lexikon	5/1,	5/2	kötetének	bemutatója
14.00	 •		Gr.	Mikó	Imre	emléklap	átnyújtása

EbéDSZüNET

16.00	 •		FARKAS	Zoltán:	Páter	béla,	az	erdélyi	gyógynövénykutatás	úttörője
16.30	 •		bENEDEK	József:	Régióképződési	folyamatok	Romániában
17.00	 •		PAPP	KINCSES	Emese:	Kulturális	globalizáció	és	nyelvi	térvesztés	a	Székelyföldön

18.00	 •		A	zömök	sárkány	kiállítás	megnyitója	az	EME	székházában
	 	 A	Rhédey-ház	története	című	kiállítás	megnyitója

18.30	 •		Fogadás
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Az EmE szAkosztályAinAk tudományos ülésszAkA
2010.	november	20.,	szombat	

szAkosztályi ElőAdások
i. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály 
térség/tudomány
Az	előadások	helye:	EME	székház,	Kolozsvár,	Jókai/Napoca	u.	2–4.	sz.
Időpont:	2010.	november	20.,	9	óra
marosvásárhelyi Fiókegyesület
Az	előadások	helye:	Szováta,	Polgármesteri	Hivatal	ülésterme
Időpont:	2010.	november	13.,	10	óra
ii. természettudományi szakosztály 
Az	előadások	helye:	Apáczai	Csere	János	Gimnázium
Kolozsvár,	Király/I.C.	brătianu	u.	26.	sz.
Időpont:	2010.	november	20.,	9.30
iii. orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztály
Csőgör lajos emlékkonferencia
Az	előadások	helye:	Marosvásárhely,	Kultúrpalota	Kisterme
Időpont:	2010.	november	12.,	18	óra
kolozsvári program
Az	előadások	helye:	Szentegyház/	I.	Maniu	u.	2.	sz.,	I	emeleti	előadóterem
Időpont:	2010.	november	20.,	10	óra
iV. Jog-, közgazdaság- és társadalomtudományi szakosztály
közgazdaságtudományi szekció 
Az	előadások	helye:	bbTE	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	
Kolozsvár,	Teodor	Mihali	u.	58–60.	sz.
Időpont:	2010.	november	20.,	9.30
társadalomtudományi szekció
Az	előadások	helye:	Sapientia	EMTE	központi	épülete	(Óváry-terem)
Kolozsvár,	Mátyás	király/	Matei	Corvin	u.	4.	sz.	
Időpont:	2010.	november	20.,	9.30
Jogtudományi szekció
Az	előadások	helye:	Sapientia	EMTE	központi	épülete	
Kolozsvár,	Mátyás	király/Matei	Corvin	u.	4.	sz.	
Időpont:	2010.	december	3.,	15	óra
V. műszaki tudományok szakosztálya
Az	előadások	helye:	Sapientia	EMTE	központi	épülete	(kis	előadóterem)
Kolozsvár,	Mátyás	király/	Matei	Corvin	u.	4.	sz.	
Időpont:	2010.	november	20.,	9.30
Vi. matematikai és informatikai szakosztály
Az	előadások	helye:	EME	székház,	Kolozsvár,	Jókai/Napoca	u.	2–4.	sz.
Időpont:	2010.	november	13.,	9.30
Vii. Agrártudományi szakosztály
Az	előadások	helye:	Sapientia	EMTE,	Természettudományi	és	Művészeti	Kar,
Kolozsvár,	Déva	u.	19.	szám.
Időpont:	2010.	november	20.,	8	óra
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BölCsészEt-, nyElV- és történEttudományi szAkosztály 
térség/tudomány

Helyszín: EME	székház,	Kolozsvár,	Jókai/Napoca	u.2-4.	sz.
időpont: 2010.	november	20.,		szombat	9	óra

		9.00	 •		Megnyitó	SIPOS	Gábor,	az	EME	elnöke

i. társadalom, értelmezés
Elnök: PéNTEK	János
		9.10	 •	 TAPODI	Zsuzsa: Kis- és nagyrégiók, centrum és periféria a 21. század elején
		9.30	 •	 KESZEG	vilmos:	Emlékező társadalom, emlékezetközösségek 
		9.50	 •	 MOLNÁR	bODROGI	Enikő:	Erdélyi kutatóként meänkieli nyelvrokonaink földjén 
10.10	 •	 KOMÁROMI	Tünde: Demonológia-kutatás a kortárs Oroszországban

HOZZÁSZÓLÁSOK,	KÁvéSZüNET

ii. nyelvek, módszerek
Elnök: EgyEd ákos
10.50	 •		PéNTEK	János: Nyelvi tervezés, nyelvalakítás: tennivalók a külső régiókban
11.10	 •		bURA	László:	Pakocs Károly. Az írói életmű és az alkotó személyisége kutatásának és értékelésének 

néhány kérdése és szempontja
11.30	 •	 bÁNYAI	éva: „Ott vannak, csak nem látszanak.” Elhallgatásalakzatok Bodor Ádám prózájában
11.50	 •	 TAR	Gabriella	Nóra: Gyermekkultúra-kutatás irodalmi és színházi komparatisztika révén: nemzetközi 

elmélet(ek) – erdélyi (ujj)gyakorlat 
12.10	 •	 FAZAKAS	Emese:	Törvénykönyvek és jogi nyelv az erdélyi régiségben

HOZZÁSZÓLÁSOK

iii. nemesi társadalom és intézményei a 14–17. századi szilágyságban
Elnök:	KOvÁCS	András
12.50	 •	 HEGYI	Géza:	A helytörténeti kutatás forrásai és feladatai. A Wesselényi család levéltárainak jelentősége 

a Szilágyság kutatásában
13.10	 •	 FEJéR	Tamás:	A hadadi br. Wesselényi család archívumai. Levéltártörténeti vázlat

iV. könyvbemutató
13.30	 •	 Könyvbemutató:	Aranka György Erdély-története. Aranka György gyűjteménye II., Kolozsvár, az Erdélyi 

Múzeum kiadása, s.a.r. Biró Annanamária. ETF 264. A könyvet bemutatja: EGYED Emese

13.50	 Zárszó
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mArosVásárHElyi FiókEgyEsülEt

Helyszín: Szováta,	Polgármesteri	Hivatal	ülésterme
időpont:	2010.	november	13.,	szombat	10	óra

10.00	 •		Megnyitó	PÁL-ANTAL	Sándor	az	EME	Marosvásárhelyi	fiókjának	elnöke
10.05	 •		Köszöntő		•		PéTER	Ferenc,	Szováta	város	polgármestere
	 	 		 																•		SIPOS	Gábor,	az	Erdélyi	Múzeum–Egyesület	elnöke

Elnök:	PÁL-ANTAL	Sándor,	akadémikus
10.15	 •	 SIPOS	Gábor	(egyetemi	előadótanár,	az	EME	elnöke,	Kolozsvár): A székely múlt emlékei az EME gyűjte-

ményeiben
10.35	 •		EGYED	Ákos,	akadémikus,	Kolozsvár:	Még egyszer a székelyörökségről
10.55	 •		 RüSZ	FOGARASI	Enikő	(egyetemi	előadótanár,	Kolozsvár):	Marosvásárhelyi kora újkori végrendeletek
11.15	 •		 JÓZSA	András	(tanár,	Szováta):	Szováta	legelső	térképe

SZüNET

Elnök: EGYED	Ákos,	akadémikus
11.45	 •		bALÁZS	Lajos	(egyetemi	tanár,	Csíkszereda):	Egy keresztény kor előtti székely házasságkötési rítus 

hipotézise
12.05	 •		GARDA	Dezső	(egyetemi	előadótanár,	Gyergyószentmiklós):	Életmódváltozások a 18. században és a 

19. század elején a Gyergyói medencében
12.25	 •		bIRTOK	György	(mérnök,	az	Ősmarosszék	közbirtokosság	jegyzője):	Ősmarosszék közbirtokosság régen 

és ma
12.45	 •		TüDÖS	Kinga	(tudományos	kutató,	Sepsiszentgyörgy):	Egy elfelejtett 17. századi székely nagyasszony 

Mindszenti Krisztina
13.05	 •		Könyvismertető:	EGYED	Ákos:	Erdély	1848–1849

EbéDSZüNET

Elnök:	SIPOS	Gábor,	előadótanár
15.00	 •		SIMON	Zsolt	(tudományos	kutató,	Marosvásárhely): A csíki harmincad az 1671. és 1672. évi vámnaplók 

alapján
15.20	 •		SPIELMANN	Mihály	(főkönyvtáros,	Marosvásárhely):	Marosszék hadereje 1674-ben
15.40	 •		TAMÁSI	Zsolt	(tanár):	Alcsíki és felcsíki papság az 1848-as forradalomban

SZüNET

Elnök: bALÁZS	Lajos,	egyetemi	tanár
16.00	 •		ZEPECZÁNER	Jenő	(muzeológus,	Székelyudvarhely):	Székelyudvarhelyi céhpecsétek
16.20	 •		bOéR	Hunor	(dokumentarista,	Sepsiszentgyörgy): A Magyar Autonóm Tartomány múzeumainak 

Kollektív Tanácsa, 1956–1957
16.40	 •		PÁL-ANTAL	Sándor	(akadémikus,	Marosvásárhely): Kézműipartörténeti kutatások Erdélyben
17.00	 •		vita,	zárószó
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tErmészEttudományi szAkosztály 
őszi természettudományi konferencia

Helyszín:	Apáczai	Csere	János	Líceum,	I.C.	brătianu	(Király)	u.	26,	Kolozsvár
időpont:	2010.	november	20,	szombat	8.30	

		8.30	 •		Regisztráció,	a	poszterek	elhelyezése
		9.30	 •		Megnyitó	SiPoS gábor, az EmE elnöke 
		9.45	 •		éLETEK	A	TUDOMÁNY	éS	NEvELéS	SZOLGÁLATÁbAN.	Köszöntjük	a	85	éves	várhelyi	Csabát,	a	80	éves	

Makkay	Klárát	és	Makkay	Ferencet,	a	75	éves	Muzsnay	Csabát	és	a	70	éves	Tamás	Istvánt.		

PlEnáris ElőAdások
10.00 •		VrEmir Mátyás (SOURCE	GEOSERvICE - EME Kolozsvár): A Sebes völgyének (Fehér megye) paleontoló-

giai vonatkozásairól
10.30	 •		orBán László	István, orBán László	Tihamér (veszprém):	Az elektron neutrinó tömegének pontos 

értéke

KÁvéSZüNET,	A	POSZTEREK	MEGTEKINTéSE	

szEkCióElőAdások

KéMIA	–	bIOKéMIA	–	MOLEKULÁRIS	bIOLÓGIA
11.30 •		MUZSNAY	Csaba: Erdey Grúz Tibor, a modern elektrokinetika megteremtője,  érdemeinek elhallgatásával 

igazságtalan, hatalmi és elsőbbségi mesterkedések áldozata
11.45	 •		 ifj.	vÁRHELYI	Csaba, VértES Attila,	KUZMANN	Ernő,	HOMONNAY	Zoltán,	vÁRHELYI	Csaba:	Vas(II)-

komplexek oximokkal
12.00 •		ErdEi Gyula, FERENCY	Zsolt,	RÁCZ	Csaba,	SZAbÓ	gabriella,	CSAvDÁRI	Alexandra:	

Táplálékkiegészítőkben használt β-ciklodextrin zárványkomplexek előállítása és vizsgálata
12.30	 •		Bodor Zsolt, orBán Csongor,	SINKLER	réka,	ALbERT	Csilla,	MIKLÓSSY	ildikó,	ÁbRAHÁM	Beáta, 

LÁNYI	Szabolcs: Bacillus licheniformisból származó alfa amiláz heterológ expressziója és tisztítása
12.45	 •		MéSZÁROS	ildikó,	KRAUSZ	Ludovic-Tibor,	FISCHER-FODOR	éva:	Néhány immunmodulációs gén 

expressziós profilja rákos betegségben
13.00	 •		 PÁL	Alina,	SINKLER	réka,	bOTH	Eszter,	bÁLINT	Emese, PEtrES Judit, orBán Csongor,	ÁbRAHÁM	Beáta, 

LÁNYI	Szabolcs: Pullulanáz expressziójának összehasonlítása különböző expressziós rendszerekben
13.15	 •		KOvÁCS	Erika,	PÁLFI	mária,	bÁLINT	Emese,	SZILÁGYI	László,	MIKLÓSSY	ildikó,		ÁbRAHÁM	Beáta, 

LÁNYI	Szabolcs:	A humán glikokortikoid által indukált tumor nekrózis factor liganduma (GITRL) előállí-
tásának összehasonlítása különböző expressziós rendszerekben

13.50	 •		bÁLINT	Emese,	MIKLÓSSY	ildikó, Bogdán ágnes,	SZILÁGYI	László,	ÁbRAHÁM	Beáta,	LÁNYI	Sza-
bolcs:	Granzim H heterológ expressziója

13.45	 •		PÁLFI	mária,	KOvÁCS	Erika,	MIKLÓSSY	ildikó,	bÁLINT	Emese	éva,	SZILÁGYI	László,	ÁbRAHÁM	Beáta, 
LÁNYI	Szabolcs:	A módosított zöld fluorescens fehérje (Green Fluorescent Protein-GFP) lehet egyszerre 
receptor és reporter molekula?
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FIZIKA	–	bIOLÓGIA	–	ETOLÓGIA	–	SUGÁRbIOLÓGIA
11.30	 •		SZŐCS	katalin: Korunk új kihívásai a természettudományok mérései alapján
11.45	 •		KOvÁCS	Zoltán:	A fizika kérdéseken alapuló (IBL), irányított felfedeztetés útján történő oktatása
12.00	 •		KERTéSZ	Krisztián:	Kék boglárkalepkék faj szerinti azonosítása a szárnyak optikai reflexiós spektruma 

alapján
12.15	 •		bÁRÁNY-HORvÁTH	Attila,	LÁZÁR	éva	Andrea,	vITÁLYOS	Gábor	Áron: Információ és alkotóképesség
12.30	 •		bÁRÁNY-HORvÁTH	Attila,	vITÁLYOS	gábor áron,	LÁZÁR	éva	Andrea:	Az állati és humán kommuniká-

ció összehasonlítása
12.45	 •		bÖJTHE	Pál:	A	csimpánzkölykök	szopási	viselkedése	állatkerti	körülmények	közt
12.45	 •		diugAn éva-Andrea,	POPESCU	Silvana:	A munkalovak jólétének felmérése az állathoz kapcsolódó 

paraméterek alapján
13.00 •		KORCSOG	Mátyás, urAy Zoltán:	Farmakológiai és sugárbiológiai kutatások standardizált propolis 

kivonattal
13.15	 •		urAy Zoltán:	Új nézőpontok a sugárbiológiai kutatásokban

FÖLDTUDOMÁNYOK	–	KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK
11.30	 •		WAnEk Ferenc:	A Szamosfalvi-fürdő földtana
11.45	 •		Nagy-Korodi	István,	Gál	Ágnes,	Ionescu	Corina,	Szakács	Alexandru,	Tămăşan	Monica:	 

A kolozsmonostori Kálvária templom (volt Bencés Apátság) építőköveinek mállása és azok származási 
vizsgálata

12.00	 •		márton István:	A zöld technológiák “szennyes” titkai: a ritkaföldfémláz és erdélyi vonatkozásai
12.15	 •		OZSvÁTH	Gábor	Dániel	(Szeged):	A Gyergyai Havasok és a Dél-Alföld szimbiózisa, avagy Alföldi hajó-

malmok a Havasi fából
12.30	 •		PÁLFALvI	Pál:	Vadvirágok, vadvirágárusok Székelyudvarhelyen
12.45	 •		PAtkó	Ferenc: A Nagy-Küküllő folyó állatvilágának a változásai a környezetszennyeződés hatására
13.00	 •		BuriA	István,	vIZAUER	Tibor-Csaba: A Romániában ismert utolsó két narancslepke (Colias myrmidone 

Esper, 1781) populáció természetvédelmi állapotának felmérése és élőhelyének jellemzése. Előzetes 
adatok

13.15	 •		bENCSICS	Tünde,	HORvÁTH	Zoltán, VErESS Erzsébet, BEgy	Róbert:	A Kapus patak (háztartási) szeny-
nyezettsége és radioaktivitása

13.30	 •		SZENTES Sarolta, LASLO	éva,	tAmáS	éva,	mArA	Gyöngyvér,	gyÖrgy	éva,	LÁNYI	Szabolcs:	Különböző 
talajbaktériumok enzimtermelésének és membránprotein-profiljának vizsgálata

POSZTEREK		
P-01	 •		bOTH	Emese, gyÖrgy éva,	ÁbRAHÁM	Beáta,	LÁNYI	Szabolcs: Tejsavbaktériumok tulajdonságainak 

vizsgálata az emésztőrendszert szimuláló kísérletekben
P-02	 •		bUCS Szilárd Sándor, SZILvESZTER	Szabolcs,	LÁNYI	Szabolcs,	LAvRIC	vasile:	Szabad és részben pelyhek-

hez kötött enzimek kísérleti tanulmányozása eleveniszapos szennyvíztisztítási rendszerekben
P-03	 •		MIKLÓSSY	Ildikó,	SZILÁGYI	László,	bÁLINT	Emese,	ÁbRAHÁM	beáta,	LÁNYI	Szabolcs:	A stemzyme IDP-β 

expressziója eukarióta rendszerben
P-04	 •		BEgy	Róbert-Csaba,	FARKAS	Ervin, COSMA	Constantin:	Különböző gombafajok radionuklidtartalma
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orVos- és gyógyszErésztudományi szAkosztály

i. Csőgör lAJos EmlékkonFErEnCiA
szervezők: 
EME	Orvos-	és	Gyógyszerésztudományi	Szakosztálya
Kolozsvári	Akadémiai	bizottság	Egészségügyi	Szakbizottsága	
STUDIUM	Alapítvány

Helyszín: Marosvásárhely,	Kultúrpalota	Kisterme
időpont:	2010.	november	12.,	szombat	18	óra

ülésvezető:	EGYED-ZSIGMOND	Imre,	EMEOGySz	elnöke

•		CSŐGÖR	András: Bevezető
•			KILYéN	Ilka:	Vers
•			bOCSKAY	István:	Csőgör Lajos, az egyetemalapító
•			PéTER	Mihály:	Csőgör Lajos tudományos munkássága
•			Könyvbemutató	Csőgör István: “Csőgör Lajos börtönévei (1949-1955)” (ismerteti	FESZT	György)
•			Hangemlékek	Csőgör	Lajossal
•			Szimfonikus	percek	

ii. kolozsVári ProgrAm
Helyszín:	Szentegyház/	I.	Maniu	u.	2.	sz.,	I	emeleti	előadóterem
időpont:	2010.	november	20.,	szombat	10	óra

•			PéTER	H.	Mária: XVI -XVIII. századi erdélyi orvosló- és füvészkönyvek gyógynövényeiről mai ismereteink alapján
•			SZéMAN	Péter	(Erdély),	CSÍK	Ferenc	Adalbert	(Kárpátalja),	FARKAS	Emil	(Délvidék),	SZUTRéLY	Péter	(Nyugati	
szórvány):	Kisebbségi orvos – beteg kapcsolat

KÁvéSZüNET

•			SZéPLAKI	Attila:	Csípőprotézis program megvalósítása klinikánkon 
•			bÓDIZS	György: Génmódosított élelmiszerek egészségügyi hatásai
•			Könyvbemutató	Csőgör István: “Csőgör Lajos börtönévei (1949-1955)” (ismerteti	FESZT	György)
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Jog-, közgAzdAság és társAdAlomtudományi szAkosztály

i. közgAzdAságtudományi szEkCió
Helyszín: babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-,	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	Teodor	Mihali	u.	
58–60.	sz.
időpont: 2010.	november	20.,	szombat	9.30	

		8.30	 •		Regisztráció
		9.20	 •		Megnyitó	vINCZE	Mária	szakosztályi	elnök

PlEnáris ElőAdások
321-es	terem

		9.30	 •		PETE	István,	NAGY	Ágnes,	MATIŞ	Dumitru,	GYÖRFY	Lehel,	benyovszki	Annamária,	PETRU	Petra	(babeş-
bolyai	Tudományegyetem	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozsvár):	Kezdő vállalkozói 
aspirációkat befolyásoló tényezők a hatékonyság-vezérelt gazdaságokban

		9.55	 •		SZAbÓ	Árpád,	SZENTES	Tünde	Zsuzsánna,	TÖvISI	Attila	Dániel(Sapientia	EMTE,	Csíkszereda):	 
Az épített kulturális és történelmi örökségünk megőrzése- a Keresdi kastély

10.20	 •		ZAKOTA	Zoltán	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	Trendvonalak az információs társadalom 
fejlődésében

10.45	 •		HORvÁTH	Alpár	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Gyergyószentmiklósi	Kihelyezett	Tagozat):  
A turizmuskutatás transzdiszciplináris jellege - Székelyföld példáján

KÁvéSZüNET

1.	MARKETING	-	TURIZMUS	
324-es	terem
11.30	 •		TALPAS	János	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Földrajz	Kar,	Kolozsvár): Románia gyenge pontjai a 

turizmusban
11.50	 •		bIRÓ	András	Csaba	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	A faluturizmus jogi szabályozása 

Romániában
12.10	 •		PAJZOS	Csaba	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	A falusi panziós és idegenvezetési szolgálta-

tások bővítésének lehetőségei Romániában
12.30	 •		SZAbÓ	Orsolya	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	Az ökoturizmus helyzete Romániában
12.50	 •		KÁNYA	Hajnalka	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	Társadalmilag felelős marketing Románi-

ában
13.10	 •		ALT	Mónika-Anetta	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	

Kolozsvár):	Okos- és hagyományos telefon használata az erdélyi fiatalok körében
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2.	MENEDZSMENT	-	PéNZüGY	
320-as	terem
11.30	 •		 SCHOLTZ	béla	(közgazdász,	Szatmár):	A gazdasági recesszió következményei a romániai piacgazdaságra 
11.50	 •		FOGARASI	József	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	Az árfolyam volatilitás mérésének 

módszertani problémái 
12.10	 •		FLÓRIÁN	Gyula	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	Rizikó menedzsment
12.30	 •		NAGY	Edit	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad):	A romániai nagyvállalatok társadalmi felelős-

ség tudatossága
12.50	 •		SZÁSZ	Erzsébet	(Partiumi	Keresztény	Egyetem,	Nagyvárad): A vállalati teljesítmény torzított kimutatá-

sának számviteli és etikai aspektusai
13.10	 •		SZéKELY	Imre	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozs-

vár):	A költségvetési felelősség keretrendszerének romániai alkalmazása

3.	EU-S	POLITIKÁK	ROMÁNIAI	NéZŐPONTbÓL
321-es	terem
11.30	 •		MADARAS	Szilárd	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	

Kolozsvár):	A regionális munkaerő-foglalkoztatás helyzete Romániában
11.50	 •		bÍRÓ	bíborka-Eszter,	bÍRÓ	boróka-Júlia	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	Gazdálko-

dástudományi	Kar,	Kolozsvár):	Románia régióinak versenyképessége. Javaslat új regionális felosztásra
12.10	 •		vINCZE	Mária,	MEZEI	Elemér,	SZŐCS	Emese	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság	–és	

Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozsvár):	A Beszterce-Naszód megyei vidéki térségek klaszter-analízise
12.30	 •		KEREKES	Kinga,	PAKUCS	bernadett,	vERESS	Enikő	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	

Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozsvár):	A vidéki foglalkoztatási lehetőségek diverzifikációja Beszterce-
Naszód megyében

12.50	 •		bAROK	István,	GYÖRFY	Lehel,	LACZKÓ	Dénes,	vINCZE	Tamás	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	
Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozsvár):	Az energiaipar aktuális kihívásai 

13.10	 •		 bÍRÓ	boróka-Júlia	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozs-
vár):	Birtokstruktúra és koncentráció Romániában. Kelet-közép-európai és Európai Uniós összehasonlítás

13.30	 •		SZŐCS	Emese	(babeş-bolyai	Tudományegyetem,	Közgazdaság-	és	Gazdálkodástudományi	Kar,	Kolozs-
vár):	A klímaváltozás hatásainak érzékelése és adaptációs lehetőségek azonosítása a Gyergyói-medence 
gazdálkodóinak körében
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ii. Jogtudományi szEkCió
római jogi hagyomány és modern magánjog konferencia

szervezők:
Sapientia	Erdélyi	Magyar	Tudományegyetem	Jogtudományi	Tanszéke	
Erdélyi	Múzeum-Egyesület	Iv.	Jog,	Közgazdaság-,	és	Társadalomtudományi	Szakosztálya	

Helyszín:	Sapientia	EMTE	Mátyás	király	u.	4.	sz.	alatti	épülete	
időpont: 2010.	december	3.,	13	óra

15.00	 •		Megnyitó
TONK	Márton,	Sapientia	EMTE,	Kolozsvár,	dékán
vERESS	Emőd,	Sapientia	EMTE,	Jogtudományi	Tanszék,	tanszékvezető
NÓTÁRI	Tamás,	Károli	Gáspár	Egyetem,	egyetemi	docens,	MTA	Jogtudományi	Intézet,	tudományos	munkatárs
15.20	 •		SZŰCS	Magdolna	(Újvidéki	Egyetem,	egyetemi	tanár):	Vajon miért maradt ki a iustinianusi Digestából 

a Fragm. Vat. 9 által közvetített papinianusi szöveghely?
15.40	 •		NÓTÁRI	Tamás	(Károli	Gáspár	Egyetem,	egyetemi	docens,	MTA	Jogtudományi	Intézet,	tudományos	

munkatárs):	Egyesületek az ókori Rómában a köz- és a magánjog határán

KÁvéSZüNET

16.20	 •		LUPÁN	Ernő	(Sapientia	EMTE,	Kolozsvár,	egyetemi	tanár):	A Polgári Törvénykönyv göröngyös útjai
16.40	 •		 PAPP	Tekla	(Szegedi	Tudományegyetem,	egyetemi	docens):	Atipikus szerződések a magyar magánjogban
17.00	 •		SZALÓKI	Gergely,	LLM	(Schönherr	Hetényi	ügyvédi	Iroda):	Biztosítéki vételi jog telekkönyvi bejegyzése 

során felmerülő hitelezői kockázatok
17.20	 •		bÁNYAI	József	(ügyvéd,	Kolozsvár):	Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Maria Atanasiu vs. Romania 

ügyében hozott irányadó határozata

KÁvéSZüNET

18.00	 •		AUER	Ádám	(Szegedi	Tudományegyetem,	PhD-hallgató): Felelős társaságirányítás - társadalmi felelős-
ségvállalás

18.20	 •		vERESS	Emőd	(Sapientia	EMTE,	Kolozsvár,	tanszékvezető	egyetemi	adjunktus,	ügyvéd):	Magánjogi 
alapelvek és a fizetésképtelen vállalat

18.40	 •		KOKOLY	Zsolt	(Sapientia	EMTE,	Kolozsvár,	egyetemi	adjunktus,	az	EME	Iv.	Jog,	Közgazdaság-,	és	
Társadalomtudományi	Szakosztályának	alelnöke):	A kereskedelmi társaságok határokon átnyúló 
székhelyáthelyezésének kérdése az európai és román jogban

19.00	 •		SZTRANYICZKI	Szilárd	(Sapientia	EMTE,	Kolozsvár,	társult	oktató,	ügyvéd): A felfolyamodás intézménye 
az új Polgári eljárási törvénykönyvben

ZÁRSZÓ
NÓTÁRI	Tamás,	Károli	Gáspár	Egyetem,	egyetemi	docens,	MTA	Jogtudományi	Intézet,	tudományos	munkatárs
KOKOLY	Zsolt,	Sapientia	EMTE,	Kolozsvár,	egyetemi	adjunktus,	az	EME	Iv.	Jog,	Közgazdaság-,	és	Társadalomtu-
dományi	Szakosztályának	alelnöke
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iii. társAdAlomtudományi szEkCió

szervezők:
Erdélyi	Múzeum-Egyesület	Jog-,	Közgazdaság	és	Társadalomtudományi	Szakosztály	
Sapientia	Erdélyi	Magyar	Tudományegyetem	Természettudományi	és	Művészeti	Kar

Helyszín: Sapientia	EMTE	központi	épülete	(Óváry-terem),	Kolozsvár,	Mátyás	király/	Matei	Corvin	u.	4.	sz.	
időpont:	2010.	november	20.,	szombat	9.30	

		9:30	 •		Megnyitó
TONK	Márton	(a	Sapientia–EMTE	kolozsvári	Természettudományi	és	Művészeti	Kar	karának	a	dékánja)

PSZICHOLÓGIA,	NEvELéSTUDOMÁNY,	SZOCIOLÓGIA
		9:45	 •		OZSvÁTH	Judit	(bbTE,	Pszichológia	és	Neveléstudományok	Kar):	A Római Katolikus Népszövetség 

Egyetemi és Főiskolai Szakosztályának tevékenysége a két világháború közötti időben

POLITIKATUDOMÁNY	éS	POLITIKAI	FILOZÓFIA
10:15	 •		 ILYéS	Szilárd	Zoltán	(bbTE,	Történelem–Filozófia	Kar):	Forradalom és katarzis a bibói politikaelméletben
10:45	 •		SZÁSZ	Alpár	Zoltán	(bbTE,	Politika-,	Közigazgatás-	és	Kommunikációtudományi	Kar):	Európai parla-

menti választások 2009-ben – romániai perspektívában nemzetközi kitekintéssel
11:15		•		SZéKELY	Tünde	(budapesti	Corvinus	Egyetem,	Társadalomtudományi	Kar	/	Romániai	Magyar	Dokto-

randusok	és	Fiatal	Kutatók	Szövetsége):	TBA
11:45		•		vita
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műszAki tudományok szAkosztályA
11. fórum

Helyszín:	Sapientia	központi	épület,	a	bocskay-ház	kis	előadóterme,	Kolozsvár,	Mátyás	király	utca	4.	sz.
időpont: 2010.	november	20.,	szombat	9.30

		09.30	•		Megnyitó/köszöntések
GYENGE	Csaba,	az	MTA	külső	tagja,	az	EME	alelnöke
DÁvID	László,	a	Sapientia	EMTE	rektora

i. rész
Elnökök:	
GYENGE	Csaba,	az	MTA	külső	tagja,	az	EME	alelnöke
KAKUCS	András,	tanszékvezető	egyetemi	docens,	Sapientia	EMTE,	Marosvásárhely
MÁRTON	László,	az	EME-MTSz	alelnöke,	Gyergyószentmiklós

09.45	 •		bITAY	Enikő	(az	EME	Műszaki	Tudományok	Szakosztály	elnöke): Az EME hozzájárulása a műszaki 
kutatások alapfeltételeinek megteremtéséhez

10.00	 •		POKORÁDI	László	(egyetemi	tanár,	Debreceni	Egyetem,	Műszaki	Kar,	az	MTA	DAb	Műszaki	Szakbizott-
ság	elnöke):	A Monte-Carlo szimuláció szemléltetése és alkalmazása

10.15	 •		DEZSŐ	Gergely	(főiskolai	tanár,	Nyíregyházi	Főiskola,	Műszaki	és	Mezőgazdasági	Kar,	Műszaki	Alapozó	
és	Gépgyártástechnológia	Tanszék),	SZIGETI	Ferenc	(főiskolai	tanár,	Nyíregyházi	Főiskola,	Műszaki	és	
Mezőgazdasági	Kar,	Műszaki	Alapozó	és	Gépgyártástechnológia	Tanszék),	vARGA	Gyula	(egyetemi	
tanár,	Miskolci	Egyetem,	Gépészmérnöki	és	Informatikai	Kar,	Gépgyártástechnológiai	Tanszék),	
PéTER	László	(főiskolai	tanár,	Nyíregyházi	Főiskola,	Műszaki	és	Mezőgazdasági	Kar,	Műszaki	Alapozó	
és	Gépgyártástechnológia	Tanszék):	Szerszámkopás és felületi érdesség vizsgálata környezetbarát 
megmunkálásoknál

10.30	 •		GYENGE	Csaba	(egyetemi	tanár,	Kolozsvári	Műszaki	Egyetem),	FRĂŢILĂ	Domniţa	(egyetemi	adjunktus,	
Kolozsvári	Műszaki	Egyetem):	Gyakorlati kutatások a környezetbarát fogazás területén

10.45	 •		máté márton	(egyetemi	docens,	Sapientia	EMTE	Marosvásárhely),	HOLLANDA	Dénes	(egyetemi	tanár,	
Sapientia	EMTE	Marosvásárhely):	Arkhimédeszi spirál-vezérgörbéjű hengeres fogaskerekek

11.00	 •		GObESZ	Ferdinánd-Zsongor	(egyetemi	docens,	KME,	építőmérnöki	Kar),	KOPENETZ	Gh.	Ludovic	
(egyetemi	tanár,	KME,	építőmérnöki	Kar):	Számítástechnikai eszközök az építőmérnöki képzésben

KÁvéSZüNET
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ii. rész
Elnökök:
MÁTé	Márton,	EME-MTSz	alelnök,	Marosvásárhely
POKORÁDI	László,	az	MTA	DAb	Műszaki	Szakbizottság	elnöke
GObESZ	Ferdinánd-Zsongor,	egyetemi	docens,	KME

11.30	 •		 IMECS	Mária	(egyetemi	tanár,	KME,	villamosmérnöki	Kar,	villamos	Hajtások	és	Robotok	Tanszék):	A 
térfázor elmélettől a villamos gépek egységes szabályozási elvéig

11.45	 •		vALLASEK	István	(tudományos	főkutató),	ROÓSZ	András	(tanszékvezető	egyetemi	tanár,	Miskolci	
Egyetem),	vERES	Zsolt	(egyetemi	adjunktus,	Miskolci	Egyetem),	SZŐKE	János	(tudományos	munka-
társ,	ADMATIS	Kft.	Miskolc),	SZIROvICZA	Péter	(tudományos	munkatárs,	ADMATIS	Kft.	Miskolc),	TÖRÖK	
Gyula	(tudományos	főmunkatárs,	Szilárdtest	Fizikai	és	Optikai	Kutatóintézet	budapest),	KÁLI	György	
(tudományos	munkatárs,	Szilárdtest	Fizikai	és	Optikai	Kutatóintézet	budapest):	Bizmuttellurid alapú 
félvezető ötvözetek egykristályainak előállítása és jellemzése

12.00	 •		vARGA	béla	(egyetemi	tanár,	brassói	Transilvania	Egyetem):	Alumíniumolvadékok	gáztalanítása	
12.15	 •		bITAY	Enikő	(egyetemi	docens,	Sapientia	EMTE,	Marosvásárhely),	MÁRTON	László	(az	EME-MTSz	

alelnöke,	Gyergyószentmiklós),	SZŐCSNé	GAZDA	Enikő	(doktorandus,	muzeológus,	Székely	Nemzeti	
Múzeum,	Sepsiszentgyörgy):	Szemelvények a háromszéki vasipar történetéből (XIX. század) 

12.30	 •		MIHALIK	András	(Regionális	nagyváradi	Kutatócsoport	„építmények	viselkedése	és	Diagnosztikája”	
Nagyváradi	Egyetem,	Nagyvárad):	Szivárgórendszerű előregyártott vasbeton elemekből kivitelezett 
küszöbgát 25 év alatti viselkedése és diagnosztikája „in situ” a Sebes Körös nagyváradi szakaszán

12.45	 •		 ifj.	ORbÁN	György	(építész,	doktorandus,	KME):	Római Katolikus egyházi műemlékek és ingatlanok 
számbavétele és hasznosítási lehetőségeinek tanulmányozása a Gyulafehérvári főegyházmegyében

13.00	 •		bAKI-HARI	Zoltán-Gábor	(kutatóasszisztens,	Erdélyi	Múzeum-Egyesület):	Modern technológiák flexibi-
lis-moduláris szerszámok előállítására 

13.	15	 •		Kiértékelés	és	eszmecsere



14 A	MAGYAR	TUDOMÁNY	NAPJA	ERDéLYbEN

mAtEmAtikAi és inFormAtikAi szAkosztály
matematika és informatika alkalmazásokkal

szervezők: 
Erdélyi	Múzeum-Egyesület	Matematikai	és	Informatikai	Szakosztály
Farkas	Gyula	Egyesület	a	Matematikáért	és	Informatikáért
Sapientia	Erdélyi	Magyar	Tudományegyetem
Kolozsvári	Akadémiai	bizottság

Helyszín: Kolozsvár,	EME	székház	(Jókai	/	Napoca	utca	2-4)
időpont:	2010.	november	13.,	szombat	9.30

		9.00	 •		Regisztráció
		9.25	 •		Megnyitó	bEGE	Antal,	a	szakosztály	elnöke

PlEnáris ElőAdások („A” tErEm) 
Elnök:	bEGE	Antal
		9.30	 •		NéMETH	Sándor(az	MTA	külső	tagja,	bbTE): Projekció hálókúpokra heurisztikus módszerrel 
10.00	 •		 IONESCU	Klára	(bbTE): Gondolkodás iskolája – Pólya György nyomán 
10.30	 •		WESZELY	Tibor	(Sapientia	EMTE):	Bolyai János felfedezésének alapeszméje és jelentősége 

KÁvéSZüNET 
  
MATEMATIKA	SZEKCIÓ	(„A”	TEREM)	
Elnök:	SZENKOvITS	Ferenc	
11.30	 •		KOLUMbÁN	József	(az	MTA	külső	tagja,	bbTE):	Pszeudoegyensúlyi feladatok 
11.50	 •		bEGE	Antal	(Sapientia	EMTE):	Mátrixok és determinánsok számelméleti függvényekkel 
12.10	 •		FARKAS	Csaba	(bbTE	):	Kakeya problémakör 

INFORMATIKA	SZEKCIÓ	(„b”	TEREM)	
Elnök:	CSATÓ	Lehel	
11.30	 •		KÁSA	Zoltán	(Sapientia	EMTE):	Véges szavak általánosított részszó-bonyolultsága 
11.50	 •		bODÓ	Zalán	(bbTE):	Kernel alapú félig-felügyelt tanuló algoritmusok 
12.10	 •		DARvAY	Zsolt	(bbTE):	Súlyozott prediktor-korrektor algoritmusok 

EbéDSZüNET	

INFORMATIKA	SZEKCIÓ	(„A”	TEREM)	
Elnök:	KÁSA	Zoltán	
14.30	 •		CSATÓ	Lehel	(bbTE):	Dirichlet folyamatok informatikában 
14.50	 •		ÁFRA	Attila	(bbTE):	Bonyolult modellek valós idejű megjelenítése sugárkövetéssel 
15.10	 •		GASKÓ	Noémi	(bbTE):	Játékelméleti egyensúlypontok keresése evolutív algoritmusokkal 
15.30	 •		 JAKAb	Hunor	(bbTE):	Megerősítéses	tanulás	nemparametrikus	függvényközelítéssel	
15.50	 •		NAGY	Réka	(bbTE):	Fuzzy	egyensúly	gazdasági	játékok	esetén	



15A régiók tudományA – A tudományok régiói

MATEMATIKA	SZEKCIÓ	(„b”	TEREM)	
Elnök:	KOLUMbÁN	József	
14.30	 •		bANDI	Árpád	(nyugalmazott	tanár,	Marosvásárhely): Pávai képek 
14.50	 •		KISS	Sándor	(középiskolai	tanár,	Szatmárnémeti):	Szatmár megye kiemelkedő magyar reál és műszaki 

szakembereiről 
15.10	 •		RÓTH	Ágoston	(bbTE):	Zárt görbék és felületek modellezése ciklikus és racionális trigonometrikus bázis-

függvényekkel 
15.30	 •		bENCZE	Mihály	(középiskolai	tanár,	brassó):	A Jensen egyenlőtlenség egy új finomítása 

KÁvéSZüNET 

16.30	 •		A	Farkas	Gyula	Emlékérem	átadási	ünnepsége	
17.30	 •		Fogadás	a	díjazottak	tiszteletére	



16 A	MAGYAR	TUDOMÁNY	NAPJA	ERDéLYbEN

Agrártudományi szAkosztály

szervezők:	EME	Agrártudományi	Szakosztály	
Sapientia	EMTE	Környezettudomány	Szak,	Kolozsvár	és	Kertészmérnöki	Szak,	Marosvásárhely	

Helyszín:	Sapientia	EMTE,	Természettudományi	és	Művészeti	Kar,	Kolozsvár,	Déva	utca	19.	sz.
időpont:	2010.	november	20.,	szombat	8	óra

Regisztráció:	7.45	–	8.00	óra
Elnök: URÁK	István,	FARKAS	Zoltán
Megnyitó:	FARKAS	Zoltán,	a	szakosztály	elnöke

		8.00	 •		 FARKAS	Zoltán:	Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez (1940-44)
		8.15	 •		vALLASEK	István:	Grand Miklósnak, a bánsági méhészet úttörőjének élete és munkássága
		8.30	 •		KEREKES	Zsolt:	Hajdani idők kastélykertjei: bethleni Bethlen kastély 
		8.45	 •		ALbERT	Imre: A biotermesztés jelene és jövője
		9.00	 •		LŐRINCZ	Piroska:	A biogazdaságok és termékek minősítése
		9.15	 •		ORbÁN	Sándor:	Génmódosított szervezetek a mezőgazdaságban
		9.30	 •		bOGDÁN	Imre:	Az erdélyi kopó és hányatott sorsa
		9.45	 •		FILEP	Kálmán	Csaba:	Fitoplazmák, kevésbé ismert növényi kórokozok nyomai
10.00	 •		RévéSZ	Erzsébet:	Repcéből előállított biodiesel szerepe környezetünk védelmében
10.15	 •		TÓTH	Attila,	PÁL	KATONA-barna,	PÁL	Péter,	AMbRUS	László:	Biomassza alkalmazásainak lehetőségei és 

potenciáljai Hargita megyében
10.30	 •		WAGNER	István:	Kolozsváron nemesített újabb rózsafajták
10.45	 •		FARKAS	György,	ZSIGMOND	Andrea-Rebeka,	SCHÖNSTEIN	László:	Az érmelléki borok és a szőlősök 

talajának fémtartalma közötti kapcsolat 

KÁvéSZüNET

Elnök:	Nyárádi	Imre-István,	Lázár	László
11.30	 •		HETTIG	Andrea:	A spermium nemi meghatározása flow-citometriás módszerrel
11.45	 •		HETTIG	Andrea:	Sertés oocita krioprezervációja, gyorsfagyasztásos szilárd felületen
12.15	 •		WEITHALER	Walter:	Adalékok a csukatenyésztésben alkalmazott szaporítási módszerhez
12.30	 •		FILEP	Rita,	NYÁRÁDI	Imre-István,	FARKAS	Ágnes:	Különböző csicsóka fajták terméshozamának vizsgá-

lata Marosvásárhelyen
12.45	 •		GÁL	Katalin-Erzsébet,	CSERGŐ	Anna-Mária,	NYÁRÁDI	Imre-István:	Különböző élőhely típusok jellemzé-

se a növényfajok megjelenése alapján, Marosvásárhelyen és környékén
13.00	 •		DÁvID	István,	MÁTé	Endre:	A vízkeménység és pH módosító adalékok befolyása a herbicidek hatékony-

ságára
13.30	 •		OROSZ	Ferenc,	GAGYI	Emőke: Fűtetlen fólia alatti fűszerpaprika termesztési tapasztalatai
13.45	 •		bENCSICS	Tünde,	HORvÁTH	Zoltán,	KERESZTES	Zoltán,	MANDREAN	Greta:	Fáscserjés „öko-falak” a 

lakossági zajkitettség csökkentésére
14.00	 •		HORvÁTH	Zoltán,	vÍGH	Melinda,	KERESZTES	Zoltán,	bORODAN	Ioana:	Erdészeti „védősávok” és a bánya-

vizek szennyezése a verespataki példa

KIéRTéKELéS






