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Szilágyi Miklós (Sapientia, Marosvásárhely): A szummabilitás által indukált végtelenváltozós parciális műveleteknek a multioperátor csoportja
Horváth Sándor (Sapientia, Marosvásárhely): Mátrixok Frobenius-alakjának egy
jellemzése
Szász Róbert–Albert László Róbert (Sapientia, Marosvásárhely): Egy elégséges feltétel arra, hogy egy analitikus leképezés csillagszerű legyen
Makó Zoltán (BBTE): Perturbált Kepler-egyenlet közelítő megoldása mesterséges neuronhálókkal
Németh Sándor (BBTE): Optimalizálás hálószerűen rendezett végesdimenziós vektortérben
Kiss Sándor (Szatmárnémeti): Koordináta-transzformációk
András Szilárd (BBTE): Többértékű szubkonvex kontrakciók uniform terekben
Bege Antal–Fülöp Péter (BBTE): Schimzel egy prímszámokra vonatkozó sejtésének vizsgálata
Barta Tibor–Dénes István (Kolozsvár): Brown-mozgás wavelet közelítése
Sándor József (BBTE): Vályi Gyula számelméleti munkásságáról
Pál László (Sapientia, Csíkszereda): Diszkrét interpoláció
Győrfi Jenő–Zsombori Gabriella (Sapientia, Csíkszereda): Léptető regiszterek
Ionescu Klára (BBTE): A bináris keresés algoritmusának meglepő alkalmazásai
Simon Károly (BBTE): Dinamikus klaszterezés genetikai algoritmusokkal
Kása Zoltán (BBTE): Véges és végtelen szavak bonyolultsága
A rendezvény fővédnöke Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke volt.
Támogatói a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottsága, a Communitas Alapítvány, az Illyés Közalapítvány.
A támogató intézményekhez címzett beszámolójában Egyed Ákos, az EME elnöke kiemelte
a harmadízben megtartott nagyrendezvény jelentőségét az erdélyi magyar tudományos életben.
Fontosnak tartja, hogy az írott és elektronikus sajtó kellő figyelemmel kísérte az eseményeket.
Foglalkozott vele a kolozsvári Szabadság, Krónika, Romániai Magyar Szó, a Kolozsvári TV, a
Duna TV, a Kolozsvári Rádió.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2004-i rendezvényéről Vizi E. Szilveszter, az MTA
elnöke a következő levelet küldte az EME elnökének:
Tisztelt Elnök Úr! Kedves Barátom!
Nagy örömömre szolgált, hogy jelen lehettem az Erdélyi Múzeum-Egyesület 3. Fórumán,
ahol szép számban voltak jelen a romániai magyar tudományos műhelyek képviselői.
Bízom benne, hogy az a párbeszéd, ami a kezdeményezésed nyomán elindult, eredményre
vezet, s követőkre is talál szerte a Kárpát-medencében, s a közeljövőben az Akadémia átgondolt, helyi igényekhez igazodó regionális magyar tudománypolitikai elgondolások támogatásával segítheti a tudományosság fejlődését a környező országokban.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2005. évi közgyűlése
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2005. március 5-én tartotta évi rendes közgyűlését Kolozsvárott, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az Egyesület 132 tagja vett részt a rendezvényen. Napirenden szerepelt az elnöki jelentés, a főtitkári jelentés kiegészítései, a gazdasági
tanácsos 2004. évi beszámolója és a 2005. évi költségterv, az ellenőr és a jogtanácsos jelentése,
a folyó évre vonatkozó tevékenységi tervek ismertetése, továbbá a Gróf Mikó Imre-díj átadása,
az új szakosztályok jóváhagyása, a Kéziratkezelő és Könyvkiadó Bizottság Szabályzatának elfogadása, az Akadémiai Testület megalakulásával kapcsolatos elnöki beszámoló, a Kutatóinté-
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zet szervezeti szabályzatának megvitatása és elfogadása, a választmány egyharmadának megújítása.
Egyed Ákos elnök felolvasta Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke, dr. Terényi János, a Magyar Köztársaság Nagykövetségének nagykövete, Székely György akadémikus, a DAB elnöke,
Koncz Erika, a NKÖM helyettes államtitkára, Tarnóczy Mariann, az MTA Külföldön Elnöki
Bizottságának irodavezetője, Hadnagy Miklós Illyés Közalapítvány részéről elektronikus úton
küldött üdvözlőlevelét.
Monok István, a Gróf Mikó Imre Alapítvány elnöke kifejtette: örvendetes számára, hogy a
2004-ben alapított díjat ő adja át először. A Gróf Mikó Imre-díjat azoknak a fiatal (35 év alatti)
kutatóknak alapították, akik Erdélyben élnek, és Erdély történelmi, kulturális, nyelvészeti – tehát a humán tudományok – területén dolgoznak, kutatnak. A díjazott mű kiválasztása hallatlanul nehéz feladat volt. Az elmúlt 5 évben megjelent, 35 évnél fiatalabb szerzők monografikus
igényű feldolgozásairól, illetőleg forráskiadványairól a Kuratórium az EME Elnökségétől egy
nagyon hosszú listát kapott. A kiadványokat szakemberek értékelték, és egyhangúlag az Erdélyi királyi könyvek című munkát ajánlották a jutalmazásra. Így a Gróf Mikó Imre-díjat az Erdélyi királyi könyvek kutatói, Fejér Tamás, Rácz Etelka és Szász Anikó kapták.
Bejelentette ugyanakkor, hogy másik két díjat készülnek alapítani: egy műszaki és természettudományi díjat (melyet magánszemély alapít) és egy Erdély újkori és legújabb kori történet és filológiai díjat.
A Kutatóintézet megalakítása és szervezeti szabályzatának megbeszélése érdekében 2005.
március 3-án az ügyviteli szabályzat III. fejezetének 48.§-a szerint az EME elnöke bizottságot
hívott össze. A bizottság elemezte a Közgyűlésre beérkezett javaslatokat, és az előterjesztett
határozati javaslat alapján a Közgyűlés megszavazta a Kutatóintézet megalakítását és egy Tudományos Tanács létrehozását. A Tudományos Tanácsot az EME szakosztályai és az Elnökség
előterjesztése alapján a már létező kutatócsoportok képviseletének figyelembevételével a Választmány alakítja meg. A Tanács dolgozza ki a Kutatóintézet végleges ügyviteli szabályzatát a
már elkészített ügyviteli szabályzat, valamint a Közgyűlésre beküldött írásbeli javaslatok alapján.
Az ülés ünnepélyes hangulatban zárult: az Egyesület Magyari András, Kiss András, Ajtay
Ferenc, Nagy-Tóth Ferenc, László József professzorokat köszöntötte és avatta tiszteleti tagjaivá. Alapító tagsági oklevelet kapott László Ferenc.
Alább az ülésen elhangzott elnöki jelentést, a főtitkári jelentést és a gazdasági tanácsos beszámolóját tesszük közzé.

Egyed Ákos elnöki jelentése a 2004. évről
Tisztelt Közgyűlés, kedves tagtársak, kedves jelenlevők!
Az elnöki jelentés rendeltetése alapszabályunk szerint az, hogy a Közgyűlést az Egyesület
helyzetéről, a vezetőség munkájáról tájékoztassa. A következőkben tehát azokra az alapvető
kérdésekre próbálok választ vagy válaszokat adni, amelyekkel a vezetőségnek és személyesen
az elnöknek 2004-ben szembe kellett néznie. Ezek a kérdések két csoportba sorolhatók:
1. azok, amelyek az Egyesület folyamatos működésével és tudománypolitikájával kapcsolatosak, illetve
2. amelyek az Egyesület tudománypolitikáját és jövőjét illetik.
Lássuk ezeket részletesebben.

