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TÁJÉKOZTATÁS 

az OMBKE és az  Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által  

2017. március 30-április 1. között 

KOLOZSVÁRON rendezendő  

XVII. BÁNYÁSZATI –KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIÁRÓL 

 

Tisztelt Tagtársak! 

A Kolozsváron rendezendő konferenciáról a www.emt.ro honlap ad részletes információt.  

A konferenciára az OMBKE Budapestről autóbuszt indít.  
Tervezett program:  

március 30. csütörtökön:    

           7:00 órakor indulás  Budapestről az Újpest városközpontból. 

        Útvonal: Bp –M3. autópálya - Nagyvárad- Kolozsvár a szükséges megállásokkal,  

        útközben ebéd. Este érkezéskor vacsora*  

                   Szállás: Hotel Agape ( www. hotelagape.ro).    

                                A szálloda a centrumban van, de személygépkocsi parkolására itt nincs lehetőség. 

                                Itt lesznek az előadások és a közös étkezések                  

                                Hotel Comfort ( www.hotelcomfort.ro). 

                                1,5 km-re van a centrumtól, kb 10 szgk parkolhat a szálloda előtt.                 

                                  

március 31. péntek:   Reggeli a hotelben.  A Bányászati-Kohászati Szekció egész napos szakmai 

                                    kirándulására indulás 8:30 órakor a  hotelek elől.   

      Tervezett útvonal: Kolozsvár - Gyerőfalva ( ortodox fatemplom) - Bánffyhunyad (középkori templom) -       

                                    Kőrösfő  (erődtemplom) - Magyargyerőmonostor (erődtemplom, Debreceni Márton  

                                    emléktábla)- Magyarvalko (népművészeti bemutató)- Kolozsvár                                 
                                 Útközben ebéd.  (A program az útviszonyoktól függően módosulhat) 

                                 Vacsora *  

április 1. szombat:     Reggeli a hotelben. Délelőtt részvétel a konferencia megnyitóján, plenáris előadásokon, 

                                    ebéd*.  Délután szekció előadások. A kísérőknek egyéni városnézés idegenvetetővel 

Kolozsváron ( Központ, Házsongárdi temető).  

                                    Este állófogadás * 

április 2. vasárnap:     Reggeli a hotelben, 8:30  órakor hazaindulás.  Útközben ebéd .  

                                    Budapestre érkezés  kb. 18:00 órakor.    

                                    Részletesebb  tájékoztatót a jelentkezőknek küldünk ill. az autóbuszban osztjuk szét. 

* .gal jelöltük meg azokat az étkezéseket, melyeket az EMT szervez, és amelyet a résztvevők  szabadon 

választhatnak  a mellékelt  jelentkezési lapon.                                          
Az autóbusszal utazók a jelentkezésüket az OMBKE-hez küldjék el és minden, a konferenciával kapcsolatos 

költséget az OMBKE-hez  fizessenek be.  Az is jelentkezhet az OMBKE-nél, aki személygépkocsival utazik. 

Aki az EMT-nél jelentkezett a rendezvényre, a március 31-i kirándulásra jelentkezhet az EMT-nél és az 

OMBKE-nél is. 

Az utazásához a baleset – betegség - poggyász biztosítást javasoljuk egyénileg megkötni.  

A konferencia plenáris ülésén és az állófogadáson résztvevőknek az egyenruha, vagy sötét öltöny ajánlott. 

Az utazáshoz és a kiránduláshoz öltözködjenek sportosan, rétegesen.  Pénzváltásról egyénileg kell 

gondoskodni.  Az autóbuszban a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.  

Akinek az úttal kapcsolatban kérdése van az OMBKE Titkárságon Csányi Juditot a 201-7337-es telefonon 

vagy az  ombke@ombkenet.hu  e-mail címen megtalálja.   

 

Budapest, 2017. 01.09.                                                                                                                              

                                               Jó szerencsét !                          

                                                                                                                   Dr. Gagyi Pálffy András s.k.        

               ügyvezető igazgató 
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