
A használt betűk és kódjuk: 

- 0000 A 0001 B 0010 C 0011 

D 0100 E 0101 F 0110 G 0111 

H 1000 I 1001 J 1010 K 1011 

L 1100 M 1101 N 1110 O 1111 

Bolyai Nyári Akadémia 
(továbbképző a matematika, fizika  és kémia szakos tanárok részére) 

Sepsiszentgyörgy 1993 július 17. – 23. 

Immár harmadik éve rendezi meg az EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság) a matematika, fizika  és kémia szakos tanárok számára a nyári továbbkép-
zőt. Az elmúlt három év mérlege alapján elmondhatjuk, hogy a tanártovábbképzés 
területén folyamatos  fejlődésnek  vagyunk tanúi. Ez egyrészt a résztvevők számában 
(1990-ben 60 résztvevő, 1993-ban közel 200), másrészt az előadások számában és 
minőségében mutatkozik meg. Az előadásokat egyetemi tanárok, tudományos kuta-
tók és akadémikusok tartották. Nemcsak hazai, hanem nagy számú magyarországi 
előadó is volt. A hallgatók soraiban ezúttal a magyarországiak mellett üdvözölhettük 
a szlovákiai és a vajdasági kollegákat is. 

A rendezvény lebonyolítását a kovászna megyei tanfelügyelőség  vállalta magára 
az idén is (Rákosi Zoltán főtanfelügyelő  és Szakács Zoltán szaktanfelügyelő).  Az 
előadások színhelye a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Gimnázium volt, néhány 
rendezvényé pedig a katolikus plébánia előadóterme volt. 

Rendkívüli érdeklődés övezte Dr. Soós Károly (ELTE) megnyitó előadását és Bá-
rányi Károlynak a Nemzeti Alaptantervről szóló ismertetését. A záróelőadáson Pun-
gor Ernő akadémikus a tudományos kutatás problematikáját vázolta fel  nemzetközi 
viszonylatban, ezen belül taglalva a magyarországi és a keleteurópai lehetőségeket. A 
szakelőadásokon kívül, ezekkel párhuzamosa, pedagógiai, pszihológiai és szakmód-
szertani előadások is elhangzottak. A továbbképző végén tartott kiértékelésekalapján 
megállapítható, hogy a hallgatók sokra értékelték az elhangzott előadások magas 
színvonalát; a kiértekelőlapok szerint a népszerűségi skálán toronymagasan vezetett 
Károlyházi Prigyes professzor,  akinek az érdekes és humoros epizódokkal tarkított 
előadásait még a nem szakos tanárok is nagy érdeklődéssel fogadták. 

Az egyhetes rendezvény a hagyományossá váló egyházi megnyitóval kezdődött (a 
sepsiszentgyörgyi református  templomban ökumenikus áhítaton vettek részt a hall-
gatók és az előadók), és egynapos kirándulással zárult. 

A továbbképzőn kialakult egyöntetű vélemény az volt, hogy az ilyen jellegű to-
vábbképzésre nagy szükség van, mert ez nemcsak a szakmai fejlődést  szolgálja, hanem 
a kapcsolattartást a határon belül és kívül egyaránt. 

Híradó 

Mi a kódolandó szó és a kulcs, ha eredményül AMBELGF-t kaptunk? Hogyan 
kaptad meg? írj algoritmust amelyik a KOD-ból visszaállítja a SZO-t! 

(A XI.–XII. osztályosok számára kiírt feladatokat  a következő számban közöljük.) 


