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A XI. Székelyföldi Geológus Találkozó
Bányai János Emlékkonferencia
Hasznos tudnivalók
A XI. Székelyföldi Geológust Találkozót Bányai János tanár, geológus és muzeológus
emlékének szenteljük. Ezért a szervezők vágya és egyben feltett szándéka, hogy egy
közösségként egy szellemiségben vegyünk részt és éljük meg ezt a találkozót.
Fontosnak tartjuk a kötetlen beszélgetést és kommunikációt és szeretnénk megőrizni a
baráti találkozó-, összejövetel-jellegét ennek a rendezvénynek, ezért a megosztottság
elkerüléséért nem lesznek külön szekciók.
Külön bátorítjuk és felkérjük Földrajzos kollégáink (diákok, általános-, középiskolaiés egyetemi oktatók) minél nagyobb számú részvételét.
Ebből a megfontolásból és az idő rövidsége miatt csak meghatározott számú szóbeli
előadás tartható meg, a többi bemutatásra szánt anyagot, kutatást szívesen fogadjuk poszter
előadásként, mely bemutatására öt perc áll majd a szerző rendelkezésére. A szóbeli vagy
poszter előadások elfogadásáról a tudományos bizottság fog dönteni és a visszajelzéskor
fogjuk értesíteni a szerzőket a javaslatról. Elsőszámú szempontok, az előadások
kiválasztásában: a kutatásnak a székelyfölddel kapcsolatosnak kell lennie, új és egyedi
információkat szolgáltasson, lehetőséget kínálunk a fiatal kutatóknak, diákoknak a
bemutatkozásra.
Az előadás bemutatására szánt idő 15 perc. A posztert álló helyzetben kérjük
elkészíteni, mérete nem haladhatja meg az A0-s (84x120 cm).
A szervezők felkérik a meghívott előadókat és a további, bemutatásra elfogadott
munkák szerzőit, hogy az előadások nyelvezete törekedjen a közérthetőségre és a
tudománynépszerűsítésre.

Harmadik körlevelet nem küldünk, helyette a Találkozó részletes programját csatoljuk.
Nem áll módunkban utazási költségeket megtéríteni. A Szervezők a programváltozás jogát
fenntartják.

Költségek:
- Regisztráció:
- Diákoknak (BsC, MsC hallgatók) 15 RON / 1000 HUF,
- Felnőtteknek (végzett geológus, tanár, szimpatizáns) 25 RON / 1600 HUF
- Kirándulás: felnőtt 35 RON / 2300 HUF, diák 20 RON /1300 HUF tartalmazza a szállítást ,
a pityókatokány és a sör árát
- Állófogadás: felnőtt 35 RON / 2300 HUF, diák 20 RON / 1300 HUF
X.................................összeggel szeretnék hozzájárulni a rendezvény költségeihez (a
megmaradt összeget a székelyudvarhelyi Haáz Rezső múzeumban található Bányai János
hagyaték feldolgozására és rendbetételére szeretnénk fordítani).
A kivonatok (absztrakt/abstract ) formai követelményei
MAGYAR NYELVŰ CÍM: KÖZÉPEN, TIMES NEW ROMAN 12 PT.
VASTAGÍTOTT (BOLD), NAGYBETŰS (ALL CAPS)
Angol nyelvű cím: középen, Times New Roman 12 pt, vastagított, normál
Szerzők: középen, Times New Roman, 12 pt, normál, pld.:
Hargitai F. M.1,2, Fenyves E.2 & Szárcsalábú L.3
Intézmény / cég / szervezet: középen, Times New Roman 10 pt. dőlt betűs (Italic) pld:
1
Sóhivatal, Aktatologató osztály
2
Elmepallérozó Intézmény, Keleti Kar
3
Kiződült egyesület

Kivonat – Times New Roman 12 pt. normál, sorkizárt (Justify), Sortávolság A kivonatok
teljes terjedelme nem haladhatja meg a 2500 leütést címmel, szerzőkkel és az intézmény
nevével együtt. Amennyiben a kivonat tartalmaz ábrákat, vagy képet, a teljes terjedelem nem
haladhatja meg egy A4-es oldal terjedelmét. Az ábrákat és képeket külön kérjük feketefehérben is elküldeni JPG, BMP, vagy TIF kiterjesztésben, a felbontás legalább 200 de
legtöbb 300 dpi lehet. A hivatkozásokat (Kicsi, Nagy & Indián, 2005), vagy Kicsi & Nagy
(2005), formában kérjük használni.
Jelentkezés:
Jelentkezési határidő 2009. október 9. Kérjük megjelölni a jelentkezési lapon az érkezés
dátumát és a programokat amelyeken részt szeretne venni. A kivonatok beérkezési határideje
2009. október 12. A jelentkezési lapot és a kivonatot a szfgt09@gmail.com vagy a
tothattis@yahoo.com e-mail címre kell beküldeni.

Szálláslehetőség:
A Tamási Áron Gimnázium (TÁG) bentlakása – Márton Áron tér 4 szám
- szobák: 2db – 6 ágyas, 2db – 5 ágyas, 3db – 10ágyas, 2db – 12 ágyas, 2db – 13 ágyas,
1 db – 11 ágyas, 1db – 16 ágyas (a szállás ingyenes, elfoglalható, érkezési sorrendben,
közös zuhanyzók a folyósón)
Küküllő szálloda *** - www.kukullo.ro, www.hoteltarnava.ro
- kedvezményes árak: egy ágyas szoba 120 RON/éjszaka, két ágyas szoba 150
RON/éjszaka. (az ár magába foglalja a reggelit, internet használatot és a wellness terem
használatát)
További szálláslehetőségek az alábbi linkeken találhatóak:
www.gonduzo.ro
www.koronapanzio.ro
www.hotel-tranzit.ro
www.orionpanzio.ro
www.petofipanzio.ro
Étkezési lehetőség:
A TÁG diákétkezdéjében (reggeli 6,00 RON, ebéd 12,00 RON, vacsora 10,00 RON)
Elérhetőségek:
- Tóth Attila: tel/fax: +40-266-219549, mobil +40-743-118368; e-mail:
tothattis@yahoo.com, totha@sapientia.ro;
- Laczkó György: tel/fax: 004-0266-218379, tel: 004-0266-217764,
laczkogyorgy@gmail.com;

Székelyudvarhely, 2009 szeptember 9

