
Eseménynaptár 

1992. november 18.: Elnökségi ülés. Az elnökség megállapította a szakosztályi munkatervek határ- 
idejét, jóváhagyta az 1993-ra szóló kiadói tervet, kitűzte a következő közgyűlés időpontját, 
rangsorolta az Illyés Alapítványhoz benyújtott pályázatokat, kijelölte a helytörténeti pályázat 
bírálóbizottságának tagjait. 

1993. január 20.: Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta a március 3-ra tervezett választmány 
előkészítésére szükséges teendőket, és javaslatokat tett a választmánynak többek között az 
ügyviteli szabályzat kiegészítésére, valamint a tagdíjak felemelését és a választmány 
megújítását illetően. Továbbá jóváhagyta az ingatlanok javítására és új bérleményünkre vo- 
natkozó előterjesztéseket, a tudományos munka előmozdítása érdekében kitűzött pályatételek 
és a kutatási megbízások megszervezésének tervezetét. Megtárgyalta a kiadványainkkal kap- 
csolatos teendőket, és jóváhagyta az Erdélyi Történelmi Adatok sorozat újraindítására tett ja- 
vaslatot. 

1993. március 6.: Választmányi ülés. A választmány megtárgyalta és jóváhagyta a közgyűlésen 
előterjesztendő főtitkári, gazdasági tanácsosi és ellenőri jelentést, valamint a jogtanácsosi be- 
számolót, megvitatta és jóváhagyta az évi munkatervet, a kiadói tervet, és állandó szerkesz- 
tőbizottságokat küldött ki. Jóváhagyta az újabb belépési kéréseket. Végül kisorsolták azt a 
hét választmányi tagot, akiknek helyére a közgyűlés újakat választ. 

1993. március 9.: A helytörténeti pályázat bírálóbizottsága a referensek ajánlásai nyomán döntött a 
díjak odaítéléséről. 

1993. március 20.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évi közgyűlése a Protestáns Teológiai Intézet 
dísztermében. (Iratait lásd előző számunkban.) 

Marosbogát — Szamosújvár, 1993. március 20—21.: Szongott Kristóf születésének 150. évfordu- 
lója alkalmával a kolozsvári Apáczai Csere János Baráti Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egye- 
sület, a tordai Jósika Miklós Irodalmi Kör, az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Kelemen Lajos 
Műemlékvédő Társaság és a kolozsvári Piarista Öregdiákok Baráti Köre szervezésében szü- 
lőhelyén: Marosbogáton, valamint Szamosújváron, ahol tanárkodott és történeti munkásságát 
végezte, emléktáblát helyeztek el, Szamosújváron pedig tudományos ülésen emlékeztek meg 
az örménység történetírójáról. 

Debrecen, 1993. április 22—23.: Debrecen szabad királyi várossá" nyilvánításának 300. évforduló- 
ján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Akadémiai Bizottság és a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Történeti Intézete által rendezett tudományos konferencián, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület képviseletében Jakó Zsigmond elnök, Benkő Samu alelnök és 
Kiss András főtitkár vett részt. 

Ez alkalommal az EME elnökségi tagjai együttműködési megállapodást kötöttek a KLTE 
Történelmi Intézetével. 

1993. június 1.: Elnökségi ülés. Az elnökség kijelölte a posztgraduális és kutatói ösztöndíjpályáza- 
tok határidejét, jóváhagyta az Országos Széchényi Könyvtárral, a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Történettudományi Karával és Történeti Intézetével, az Ybl Miklós Főis- 
kolával kötött együttműködési megállapodásokat és a Magyar Tudományos Akadémiával 
való tervegyeztetést, tájékozódott ingatlanaink helyzetéről és peres ügyeink állásáról, jóvá- 
hagyta a Magyar Filológiai Tanszék pályázatának anyagi támogatását. 

1993. június. 16.: Elnökségi ülés. Az elnökség megvizsgálta és döntött a szakosztályok által 
rangsorolt egyéves MTA-ösztöndíjpályázatok ügyében. 

1993. július 27.: Elnökségi ülés. Az elnökség megvizsgálta és döntött a szakosztályok által rangso- 
rolt posztgraduális és kutatói ösztöndíjpályázatok ügyében. 

Kolozsvár, 1993. június 28.: A Magyar Filológiai Tanszék Tudományos Diákköri Pályázatára be- 
érkezett és jutalmazott munkák díjazása alkalmával kiosztották az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
50 000 lejes pályadíját is. 

1993. november 16.: Elnökségi ülés. Az elnökség megvizsgálta és döntött a szakosztályok által 
rangsorolt posztgraduális és kutatói ösztöndíjpályázatok ügyében. 
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Szakosztályi munka 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 
Felolvasóülések: 
1993. január 29.: Fodor Katalin: Diák-énképek a nyolcvanas évekből (Antal Imola, Balogh Boglár, 

Kacsó Agnes, Takács Enikő egyetemi hallgatók közreműködésével). 
1993. február 19.: Muckenhaupt Erzsébet: XVI. századi reneszánsz könyvkötések a csíksomlyói 

műemlékkönyvtár gyűjteményében. 
1993. március 19.: A szakosztályi közgyűlés keretében hangzott el Kovács András A radnóti kas- 

tély című előadása. 
1993. június 11—12.: A Babeş—Bolyai Tudományegyetem Történettudományi Kara által Etnie, 

confesiune în Europa centrală şi orientală címmel rendezett tudományos konferencián 
Fazekas István és Sipos Gábor tartott előadást. 

1993. szeptember 30.: Gulya János göttingai professzor: Göttinga — egy magyar filológus szemé- 
vel. 

1993. november 12.: Bethlenfalvy Géza budapesti indológus: A buddhizmusról — új megközelítés- 
ben (soron kívüli tudományos összejövetel). 

1993. november 19.: Kozma Zsolt teológiai professzor: Ki az én ellenségem? {Az ellenségkép le- 
bontása.) 

A székhelyen kívül tartott előadások: 
Torda, 1993. március 9.: Ferenczi István: Tordavára és történelmi jelentősége (a Jósika Miklós 

Irodalmi Kör közreműködésével). 
Dicsőszentmárton, 1993. március 20.: Sipos Gábor: Bethlen Miklós és a református egyház. 
Szilágysomlyó, 1993. szeptember 11.: A Báthory Napok keretében hangzott el Wolf Rudolf A 

Báthory család története a XIV. századtól a család kihalásáig és Sipos Gábor Az erdélyi 
református egyház a Báthoryak korában című előadása. 

Vice, 1993. november 13.: A II. Rákóczi Ferenc mellszobra leleplezése alkalmával rendezett 
ünnepélyen egyesületünket Benkő Samu alelnök képviselte, aki Erdély és a Rákócziak 
címmel tartott előadást. 

Természettudományi és Matematikai Szakosztály 
Felolvasóülések: 
1993. január 22.: Uray Zoltán: Korszerű sugárvédelem. 
1993. február 26.: Wagner István: Rózsanemesítés. 
1993. március 26.: Zsakó János: Fuller ének, a kémikusok futballabdái. 
1993. április 28.: Inzelt György (Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem): Módosult elektro- 

nok előállítása és alkalmazása (az EMT-vel közös előadás). 
1993. május 7.: Darvay Zsolt: Microsoft windows fejlesztési eszközök és kvázipárhuzamos progra- 

mozás. 
1993. május 28.: Kubassek János (Az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója): Kőrösi Csorna 

Sándor útja Nyugat-Tibet ösvényein (az EMT-vel közös előadás). 
1993. október 20.: Bakó Botond: Fenichel Sámuel utazó életútja és emlékei Nagyenyeden. 
1993. október 25.: Berényi Dénes professzor (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem): A ter- 

mészettudományos megismerés útjai (az EMT-vel közös előadás). 
1993. november 20: Megemlékezés Török Zoltán professzor születésének 100. évfordulója alkal- 

mávál. (Együttműködve Török Zoltán Kolozsvárt lakó tanítványainak csoportjával.) 

A székhelyen kívül tartott előadások: 
Marosvásárhely, 1993. március 30.: Kékedy László: Műkincs és természettudomány. 
Orvostudományi szakosztály 
Marosvásárhely, 1993. április 2.: Petrás Győző (Budapest, Országos Közegészségügyi Intézet Jár- 

ványügyi Osztálya) A kórházhigiéne, a kórház-infektológia és a kórház-epidemiológia néhány 
alapvető sajátossága címmel tartott előadást. 
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Nagyvárad, 1993. május 6—9.: A Szakosztály III. tudományos ülésszaka. Három tagozatban, több 
mint 250 orvos, gyógyszerész előtt 60 előadás hangzott el. A medicina minden területéről a 
Szakosztály tagjain kívül magyarországi (Budapest, Debrecen, Pécs) orvostudományi egyete- 
mek tanárai és magyarországi orvosok is tartottak előadást. 

Nagyvárad, 1993. május 7—8.: A szakosztály III. tudományos ülésszaka. 
Marosvásárhely, 1993. október 22.: Környei Edit (Budapest) A delirium tremens és differenciál 

diagnosztikai kérdései, Kerekes Medárd Ferenc (Budapest) Neuromediátorok és egyes szemé- 
lyiség-lélektani faktorok szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában címmel tartott elő- 
adást. 

Marosvásárhely, 1993. november 6.: Megemlékezés Szent-Györgyi Albert 100. születésnapja alkal- 
mából. Orbán János a tudós életpályáját, László József tudományos tevékenységét, Csirák 
Csaba irodalmi munkásságát ismertette. A megemlékezésen eredeti hangfelvételeket mutattak 
be, Fekete Júlia és Váta Loránd, a Színművészeti Főiskola hallgatói pedig Szent-Györgyi 
Albert verseiből olvastak fel részleteket. 

A székhelyen kívül tartott előadások: 
Sepsiszentgyörgy, 1993. április 4.: Petrás Győző megismételté a Marosvásárhelyen április 2-án el- 

hangzott előadását. 
Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen havonta rendszeresen tartanak a Szakosztály tagjai előadá- 

sokat, bemutatásokat és referátumokat. 

Műszaki Tudományi Szakosztály 
Felolvasóülések: 
1993. február 19.: Gyenge Csaba: Szemléletváltozás a gépgyártásban. 
1993. szeptember 24.: Kiss Ernő: Fejezetek a kolozsvári szerelvénygyártás történetéből (I.) 
1993. október 29.: Bitay Enikő: Számítógépes adatbázis műszaki rajzokhoz. 
1993. november 26.: Kiss Ernő: Fejezetek a kolozsvári szerelvénygyártás történetéből (II.) 
Székhelyen kívül tartott előadások: 
Tusnádfürdő, 1993. február 21—26.: a Szakosztály Építő-Szerelő Csoportjának Műemlékek rehabi- 

litásának elméleti és gyakorlati kérdései előadás-sorozata 73 hazai és külföldi előadó részvé- 
telével. 

 

Pályázati felhívás 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megismétli nagysikerű honismereti-helytörténeti
pályázatát olyan tanulmányok számára, amelyek erdélyi falvak, városok, vidékek,
intézmények, (falusi és városi) iskolák, társadalmi szervezetek, egyházközségek,
műemlékek, művészeti és történeti emlékek (műtárgyak, várak) múltját és értékelését
tárgyalják, valamint néprajzi, népköltészeti, népművészeti, népzenei, magyar tájnyelvi
témát dolgoznak fel a szakszerűség igényével, eredeti levéltári és helyszíni kutatások,
új források (tehát nem csak az eddigi irodalom) alapján, vagy ilyen tárgyú ismeretlen
anyagot (pl. egy falu földrajzi neveit) gyűjtenek össze és- rendszereznek. A
pályaművek legkisebb terjedelme 30—40 gépelt lap. Már közzétett dolgozatokkal nem
lehet pályázni. A pályaműveket jeligés, a szerző nevét és címét tartalmazó boríték
kíséretében 1994. december 31-ig kell beküldeni két gépelt példányban a következő
címre: EME, 3400 Cluj 1, c.p. 191. Az Egyesület illetékes szakembereiből alakított
bírálóbizottság a pályaműveket szakmai értékük szerint a pénz akkori vásárlóértékét
figyelembe vevő komoly összegű (1993-ban 60, 40, 20 ezer lej értékű)
pénzjutalommal díjazza. 

 


