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Douglas Osheroff (1996., a hélium-3 szuperfolyékonyságának felfedezője): Lenyűgöző 
műszaki alkotás az LHC, észbontó a szuperfolyékony hélium 27 km-en. Ő is eddig is-
meretlen részecskék sokaságának felfedezésére számít. 

Carlo Rubbia (1984., W és Z bozonok felfedezője a CERN-ben) úgy véli, hogy a Termé-
szet okosabb a fizikusoknál, mondja el a Természet a titkait. Meglepetések várnak ránk.  

George Smoot (2006., mikrohullámú háttérsugárzás mérése) az új részecskefizikai 
eredményektől a kozmológia előrehaladását várja. Szeretné befejezettnek látni a Stan-
dard Modellt, várja a Higgs-részecskét. Extra dimenziók feltárulására is számít, valamint 
a szuperszimmetriára és a sötét anyag megismerésére.  

Martinus Veltman (1999., az elektrogyenge kölcsönhatás kvantumszerkezete unalmas 
lesz, ha csak a Higgs-részecske kerül elő, váratlan felfedezésekben bízik. Reméli, hogy 
nem igazolódik be a Standard Modell, mert akkor új fizika kezdődhet. 

 
 

Jéki László,  
a fizika tudományok kandidátusa, szakíró 

 
 

A számítógépes grafika  

X. rész 

Rajzolás OpenGL-ben 
Rajzolási műveletek 
OpenGL-ben kétféleképpen rajzolhatunk: vagy közvetlenül (azonnal), vagy a rajzolási 

parancsokat ún. display-listában (megjelenítési lista) tároljuk, és később dolgozzuk fel őket. 
Az első rajzolási művelet az ablak törlése, amely nem más, mint az ablakot képviselő 

téglalap háttérszínnel való kitöltése. 
A háttérszín – törlési szín – RGBA értékeit a  
void glClearColor(GLclampf red, GLclampf green, 
GLclampf blue, GLclampf alpha) 

parancs segítségével állíthatjuk be. A paraméterek a [0.0, 1.0] valós intervallumban ábrá-
zolt RGBA értékek. Az alapértelmezett törlő szín a (0, 0, 0, 0). 

Ha színindex módban vagyunk, az aktuális törlőszínt a 
void glClearIndex(GLfloat c) 

paranccsal állíthatjuk be. 
A bufferek tartalmát a 
void glClear(GLbitfield mask); 

paranccsal törölhetjük. A mask argumentum egy bitenkénti vagy kombinációja a 
GL_COLOR_BUFFER_BIT (színbuffer – színek kezelése), GL_DEPTH_BUFFER_BIT 
(mélységbuffer – a Z-buffer adatai, mélységteszt), GL_STENCIL_BUFFER_BIT 
(stencilbuffer) és GL_ACCUM_BUFFER_BIT (gyűjtőbuffer) szimbolikus konstansoknak. 

Azokat a tárterületeket, amelyekben minden pixelhez ugyanannyi adatot tárolunk, 
buffernek nevezzük. 

A színbuffer az, amiben rajzolunk. Animáció esetében létezik egy első és egy hátsó 
színbuffer, sztereoszkópikus ábrázolás esetén létezik egy bal és egy jobb színbuffer is. 

Az OpenGL a mélységbuffer (z-buffer) algoritmust használja a láthatóság megállapításá-
hoz, ezért minden pixelhez z értéket is eltárol. 

A stencilbuffert arra használjuk, hogy a rajzolást a képernyő bizonyos részeire korlá-
tozzuk. 
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A gyűjtőbuffert arra használjuk, hogy több képet összegezve állítsunk elő egy végső 
képet. Így valósítható meg a teljes kép kisimítása (antialiasing), a motion blur (mozgó ob-
jektumok körvonalának elmosása), a mélységélesség. 

A bufferek törlési értékei beállíthatók a  
void glClearDepth(GLclampd depth) 
void glClearStencil(GLint s) 
void glClearAccum(GLfloat red, GLfloat green,  
GLfloat blue, GLfloat alpha) 

parancsokkal. 
Például a  
glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0); 
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

kódrészlet beállítja a törlő színt fehérre, majd törli vele a színbuffert. 
A rajzolás eredménye az általunk kiválasztott színbufferbe vagy bufferekbe kerül. 
Az aktuális buffert a 
void glDrawBuffer(GLenum mode); 
paranccsal állíthatjuk be, ahol a mode a következő értékeket veheti fel: GL_NONE, 

GL_FRONT_LEFT, GL_FRONT_RIGHT, GL_BACK_LEFT, GL_BACK_RIGHT, GL_FRONT, 
GL_BACK, GL_LEFT, GL_RIGHT, GL_FRONT_AND_BACK, és GL_AUXi, ahol i egy 0 és 
GL_AUX_BUFFERS–1 közötti érték. 

Pixeladatokat olvashatunk be a  
void glReadBuffer(GLenum mode); 

paranccsal kiválasztott bufferből. 
A buffereket maszkolhatjuk logikai és (AND) művelettel, és így számos trükköt tu-

dunk megvalósítani a következő parancsokkal: 
void glIndexMask(GLuint mask); 
void glColorMask(GLboolean red, GLboolean green,  
GLboolean blue, GLboolean alpha); 
void glDepthMask(GLboolean flag); 
void glStencilMask(GLuint mask); 
Ha kiadjuk a rajzolási parancsot, az objektum megjelenéséig az OpenGL végrehajtja 

a transzformációkat, vág, színez, árnyal, textúrát képez le stb., vagyis végigjárja a teljes 
megjelenítési láncot (graphic pipeline). Ezeket a műveleteket általában más-más hardver-
elemek hajtják végre. A CPU nem várja meg, hogy ezek végigmenjenek a teljes láncon, 
hanem folyamatosan adja ki a parancsokat. 

Ha azt szeretnénk, hogy a CPU csak akkor adja ki a következő parancsot, ha az elő-
ző grafikus parancs már befejeződött, használjuk a  

void glFinish(); 
parancsot. Ez kikényszeríti a korábban kiadott OpenGL parancsok végrehajtását, és 

nem adja vissza a vezérlést az előző parancsok teljes végrehajtásának befejezéséig. 
Használatának hátránya, hogy lelassul a lánc, s így a végrehajtás. 

A 
void glFlush(); 
parancs kikényszeríti a korábban kiadott OpenGL parancsok végrehajtásának meg-

kezdését, és garantálja, hogy ez véges időn belül befejeződik. 
A raszterizálás módját a 
Glint glRenderMode(GLenum mode); 
parancs segítségével állíthatjuk be. A mode értékei GL_RENDER, GL_SELECT, vagy 

GL_FEEDBACK lehetnek. Az alapértelmezett és a normál mód a GL_RENDER. Ekkor a 
primitíveket raszterizálja a rendszer, a pixelek a frame-bufferbe és onnan a képernyőre 
kerülnek. GL_SELECT vagy GL_FEEDBACK esetén semmiféle raszterizálási művelet nem 
kerül sorra, hanem a primitívek nevei egy általunk megadott bufferbe (GL_SELECT) 
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vagy a primitívek adatai a feedback-bufferbe kerülnek (GL_FEEDBACK). Ekkor a függvény 
visszatéríti a bufferbe írt bejegyzések számát. GL_SELECT mód esetén a 

void glSelectBuffer(GLsizei size, GLuint *buffer); 
parancs segítségével lehet az eredménybuffert kiválasztani, size a buffer mérete, 

buffer pedig a címe lesz. A primitíveket, raszterizálási műveleteket egyedi névvel tud-
juk ellátni. A 

void glInitNames(); 
parancs segítségével inicializálhatjuk a név-vermet, a  

void glLoadName(GLuint name); 
segítségével be tudunk tölteni egy nevet a név-verem legfelsőbb eleme helyére, a  

void glPushName(GLuint name); 
paranccsal a verembe menthetünk egy nevet, a 

void glPopName(); 
segítségével pedig kivehetjük a legfelsőbb nevet. 

GL_FEEDBACK mód esetén a 
void glFeedbackBuffer(GLsizei size, GLenum type,  
GLfloat *buffer); 

paranccsal állíthatjuk be a visszajelzés módját, ahol size a buffer mérete (ennyi adatot 
írhatunk bele), type a bufferelemek típusa (minden vertexről ez az információ kerül a 
bufferbe), ez a következő szimbolikus konstansok valamelyike lehet: GL_2D, GL_3D, 
GL_3D_COLOR, GL_3D_COLOR_TEXTURE, GL_4D_COLOR_TEXTURE; a buffer pedig a 
tömb, amibe az adatokat írtuk. 

Geometriai objektumok rajzolása 
A geometriai objektumokat a vertexek segítségével lehet leírni. 
A legtöbb geometriai objektumot glBegin / glEnd párok között specifikáljuk. A 

specifikációba beletartozik a vertex, textúra és szín koordináták megadása. A parancsok: 
void glBegin(GLenum mode); 
void glEnd(); 
A glBegin parancsnak a következő argumentumai lehetnek: POINTS, 

LINE_STRIP, LINE_LOOP, LINES, POLYGON, TRIANGLE_STRIP, TRIANGLE_FAN, 
TRIANGLES, QUAD_STRIP, QUADS, attól függően, hogy milyen geometriai objektumot 
specifikálunk. 

A POINTS (pontok) segítségével független pontokat adhatunk meg. A LINE_STRIP 
(szakasz sorozat) egy vagy több összekötött szakaszt specifikál a végpontok sorozatá-
nak megadásával. Az első vertex specifikálja az első szakasz kezdőpontját, a második 
vertex az első szakasz végpontját, és a második szakasz kezdőpontját stb. A LINE_LOOP 
(szakasz hurkok) ugyanaz, mint a LINE_STRIP, de az utolsóként specifikált vertexet 
összeköti az elsőként specifikált vertexszel. A LINES független szakaszokat specifikál. 
Az elsőként specifikált két vertex határozza meg az első szakaszt, a második két vertex a 
második szakaszt stb. Ebben az esetben, ha páratlan számú vertexet specifikálunk a 
glBegin / glEnd pár között, akkor az utolsóként specifikált vertexet az OpenGL 
nem veszi figyelembe. 

A POLYGON sokszöget specifikál. Polygonokat úgy specifikálhatunk, ha specifikáljuk 
a határvonalát szakaszok sorozataként, ugyanúgy, mint a LINE_LOOP-nál. Az OpenGL 
csak konvex sokszögek helyes kirajzolását garantálja (konkáv sokszögeket pl. úgy tu-
dunk rajzolni, hogy felbontjuk konvex sokszögekre). 

A TRIANGLE_STRIP háromszögek sorozata közös oldalakkal. Ebben az esetben az 
első három vertex specifikálja az első háromszöget, minden további vertex egy további 
háromszöget specifikál úgy, hogy a másik két vertex az előző háromszögből származik. 
A TRIANGLE_FAN (háromszög legyező): az összes háromszögnek van egy közös csúcsa. 
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Ezeket az OpenGL úgy valósítja meg, hogy mindig eltárol két vertexet, egy A-t és 
egy B-t, valamint egy bit mutatót, amely jelzi, hogy melyik eltárolt vertex helyettesítődik 
az új vertexszel. A TRIANGLE_STRIP hívás után a mutató az A vertexre mutat, minden 
további vertex átkapcsolja a mutatót, így az első vertex A vertexként, a második vertex 
B vertexként, a harmadik A vertexként stb. lesz tárolva. Minden vertex, a harmadiktól 
kezdve, egy háromszöget specifikál az A és B vertexszel. 

TRIANGLE_FAN esetében a két vertex közül az A vertex mindig az elsőként specifikált 
vertex, az összes többi pedig helyettesíti a B vertexet. 

A TRIANGLES független háromszögeket definiál. 
A QUAD_STRIP (négyszög sorozat) párhuzamos oldalakkal rendelkező téglalapokat 

hoz létre. 
A QUADS független négyszögeket specifikál. 
A pontok mérete a 
void glPointSize(GLfloat size); 

paranccsal állítható be. Az alapértelmezett érték 1.0 (pontosan egy pixelből áll). Ha a 
méret 2.0 akkor minden pontot egy 2×2-es négyzet ábrázol. A lebegőpontos számok 
azt jelentik, hogy a pont átlagos átmérője ennyi lesz. 

Lehetőség van pont élsimítás (antialiasing) használatára is, amely letiltható, illetve 
engedélyezhető, ha az általános glEnable, illetve glDisable parancsot a 
POINT_SMOOTH szimbolikus konstanssal hívjuk meg. Alapértelmezés szerint a pont 
élsimítás le van tiltva, ekkor a pixelek négyzet alakú régiója rajzolódik ki. Ha az élsimítás 
engedélyezett, akkor a pixelek kör alakúak. 

A raszterizált szakasz szélességét a 
void glLineWidth(GLfloat width); 

paranccsal állíthatjuk be. Az alapértelmezett szélesség 1.0.  
A szakaszok élsimítását a glEnable, glDisable parancsokkal lehet szabályozni, ha 

azokat a GL_LINE_SMOOTH argumentummal hívjuk meg. Ha az élsimítás engedélyezett, 
akkor valós szélességek is megadhatók, és ekkor a szakasz szélén kirajzolt pixelek inten-
zitása kisebb lesz, mint a szakasz közepén lévő pixeleké. 

A vonal stílust a 
void glLineStipple(GLint factor, GLushort pattern); 

paranccsal állíthatjuk be. A pattern 16 bit hosszú bináris sor. Az 1-esek azt jelentik, 
hogy rajzolni kell a pixelt, a 0-ás pedig azt, hogy nem. A pattern megnyújtható a 
factor használatával, amely minden bináris részsorozatot megsokszoroz. Például ha a 
pattern tartalmaz három 1-est egymás után, és a factor 2, akkor a három 1-es helyén 
hat 1-es lesz. A szakasz stílust engedélyezni, illetve letiltani lehet a glEnable, 
glDisable parancsokkal, ha azokat a GL_LINE_STIPPLE szimbolikus konstanssal hív-
juk meg. 

Mivel egy szakaszt két vertex határoz meg, ezért a szakaszhoz tartozó pixelek színe 
is ezen két vertex színéből származik. Mivel a két vertex színe különböző lehet, a sza-
kasz színe az árnyalási modelltől függ. Smooth árnyalási modellben a szakasz egyes pont-
jainak színe a két különböző színű vertex között átmenetet képez (színinterpoláció). 
Flat árnyalási modellben a szakasz egyszínű lesz, mégpedig olyan színű, amilyen az utol-
sóként specifikált vertex színe. 

Az árnyalási modellt a 
void glShadeModel(GLenum mode); 
paranccsal állíthatjuk be. A mode a GL_FLAT illetve GL_SMOOTH valamelyike lehet. 
A színeket nem a primitívekhez, hanem a vertexekhez rendeljük hozzá, így a sok-

szögek színe is valamiképpen a vertexeinek színéből származik. Az árnyalási modell 
aszerint dolgozik, hogy a sokszögek egyszínűek-e (ebben az esetben az adott sokszög 



2008-2009/6 231 

színe megegyezik az utolsóként specifikált vertexének színével, kivételt képeznek ezalól 
a GL_POLYGON-nal létrehozott primitívek: itt az elsőként specifikált vertex színe lesz a 
primitív színe), vagy a belső pontok színét a vertexek színéből számítottuk ki (interpolá-
cióval Smooth árnyalási modellben). 

 

   
 Smooth és Flat árnyalási modellek OpenGL-ben 

 

A látható felszínek meghatározásának alapelve egyszerű: ha egy pixelt kirajzolunk, 
akkor hozzárendelünk egy z értéket (z-buffer), amely a pixel megfigyelőtől való távolságát 
jelzi. Ezután, ha egy új pixelt akarunk rajzolni ugyanarra a helyre, akkor az új pixel z ér-
téke összehasonlítódik az eredeti pixel z értékével. Ha az új pixel z értéke nagyobb, ak-
kor közelebb van a megfigyelőhöz, ezért az eredeti pixelt felülírjuk az új pixellel, egyéb-
ként marad az eredeti pixel. 

A mélységbeli összehasonlítást engedélyezhetjük illetve letilthatjuk a glEnable, 
glDisable parancsok GL_DEPTH_TEST szimbolikus konstanssal való meghívásával. 

Egy sokszögnek két oldala van – az elülső és a hátulsó oldal –, és ezért különböző-
képpen jelenhet meg a képernyőn, attól függően, hogy melyik oldalát látjuk. Alapértel-
mezésben mindkét oldal ugyanúgy rajzolódik ki. Ezen tulajdonságon a 

void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode); 
paranccsal lehet változtatni, amely kontrollálja a polygon elülső és hátulsó oldalának 

rajzolási módját. A face paraméter a GL_FRONT_AND_BACK, GL_FRONT, illetve 
GL_BACK; a mode paraméter pedig a GL_POINT, GL_LINE, illetve GL_FILL szimbolikus 
konstansok valamelyike lehet, aszerint, hogy csak a poligon pontjai, határvonala legyen 
kirajzolva, vagy ki legyen töltve. Alapértelmezésben a poligon mindkét oldala kitöltve 
rajzolódik ki. Az elülső oldal alapértelmezésben az, amelynek vertexei az óramutató já-
rásával ellentétes irányban voltak specifikálva. 

Ha ellenkezőjére akarjuk változtatni az elülső és hátulsó oldalak meghatározását, ak-
kor ezt a 

void glFrontFace(GLenum mode); 
paranccsal tehetjük meg. A mode a GL_CW és GL_CCW szimbolikus konstansok vala-

melyike, ahol GL_CW azt jelenti, hogy az elülső oldal az az oldal lesz, amelynek vertexeit 
az óramutató járásával megegyező irányban specifikáltunk, GL_CCW pedig az ellenkezője. 

Ha egy objektumot specifikáluk, akkor előfordulhatnak olyan felszínek, melyek soha 
nem fognak látszani. Például egy kockát határoló négyzetek belső oldala soha nem lát-
szik. Alapértelmezés szerint az OpenGL azonban minden oldalt kirajzol, tehát a határo-
ló négyzetek belső oldalát is. Ha elkerülnénk a belső oldalak kirajzolását, sok időt spó-
rolnánk meg a kép kirajzolásakor. 

A sokszögek elülső vagy hátulsó oldalának figyelmen kívül hagyását cullingnak (vá-
lasztás) nevezzük. 

A 
void glCullFace(GLenum mode); 
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paranccsal specifikálhatjuk, hogy a sokszögek elülső vagy hátulsó oldalát figyelmen kívül 
hagyjuk a rajzolásnál. A parancs a sokszög meghatározott oldalán letiltja a világítási, ár-
nyalási és szín-számítási műveleteket. A mode a GL_FRONT vagy a GL_BACK szimbolikus 
konstans valamelyike lehet. 

A cullingot engedélyezhetjük illetve letilthatjuk a glEnable, glDisable paranccsal, 
ha azt a GL_CULL_FACE paraméterrel hívjuk meg. 

Alapértelmezés szerint a sokszögek teljesen kitöltöttek. A kitöltési mintát, amelyet 
egy 32×32-es bináris mátrix reprezentál a 

void glPolygonStipple(const GLubyte* mask); 
paranccsal lehet beállítani. 

A sokszög minta engedélyezhető illetve letiltható a glEnable, illetve glDisable 
paranccsal, ha azt a GL_POLYGON_STIPPLE szimbolikus konstanssal hívjuk meg. 

Sokszögek kisimított rajzolását a glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH) paranccsal 
engedélyezhetjül. 

A 
void glRect{s i f d}{# v}(T x1, T y1, T x2, T y2); 

paranccsal egy (x1, y1) és (x2, y2) pontok által meghatározott téglalapot rajzolhatunk. 

Raszteres objektumok rajzolása 
OpenGL-ben kétféle raszteres objektum rajzolható: bittérkép és kép. OpenGL-ben a 

bittérkép pixelenként egyetlen bitben tárol információt (van vagy nincs képpont) és a 
rendszer maszkként kezeli ezt, a kép pedig pixelenként tárolja pl. az RGBA értékeket és 
nem maszkként kezeli a rendszer. 

Az OpenGL a bittérképeket és képeket mindig az aktuális raszterpozíciótól kezdődően raj-
zolja meg úgy, hogy a kurrens raszterpozíció lesz a bittérkép vagy kép bal alsó sarka. 

A kurrens raszterpozició (xc, yc) a 
void glRasterPos{2 3 4}{s i f d}{# v}(T x, Ty, Tz, Tw); 

paranccsal adható meg. 
Értékét a 
glGetFloatv(GL_CURRENT_RASTER_POSITION) 

függvénnyel kérdezhetjük le. 
Bittérképek rajzolásaára a 
void glBitmap(GLsizei width, GLsizei hight, GLfloat xo,  
GLfloat yo, GLfloat xi, GLfloat yi, const GLubyte *bitmap); 

parancsot használjuk. A *bitmap a bittérkép címe, a width és a hight a bittérkép 
pixelekben mért szélessége és magassága. Az (x0, y0) párral a bittérkép bal alsó sarká-
nak az eltolását adhatjuk meg, a raszterizálás után a rendszer a kurrens raszterpoziciót 
(xi, yi)-vel tolja el. 

A képek kirajzolása a 
void glDrawPixels(GLsizei width, GLsizei height,  
GLenum format, GLenum type, const GLvoid* pixels); 

parancs segítségével történik, ahol format határozza meg, hogy hogyan kell értelmezni 
az egyes pixeleket, type a pixelek méretét és tárolási módját írja le, pixels pedig a kép 
tömbjére mutató pointer. 

Az OpenGL az alábbi formátumokat támogatja: 
− RGB képek (RGB hármassal megadva) 
− Intenzitás képek (szürkeárnyalatos) 
− Mélység képek (mélységi buffer) 
− Stencil képek (stencil buffer) 
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Pixelek kiolvasására szakosodott a 
void glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width,  
GLsizei height, GLenum format, GLenum type,  
const GLvoid* pixels); 

amely a képbuffer (x, y) pontjáról olvas ki pixeleket. A pixelek automatikusan konvertá-
lódnak a képbuffer fomátumáról a megadott formátumra és típusra. 

A 
void glCopyPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width,  
GLsizei height, type GLenum format); 

paranccsal lehet a képbuffer egy részét átmásolni a képbuffer egy másik területére. A 
paraméterek a forráspixelek helyét írják le, az eredmény az aktuális raszterpozíció által 
meghatározott helyre kerül. 

Képeket kicsinyíteni, nagyítani a 
void glPixelsZoom(GLfloat xfactor, GLfloat yfactor); 

segítségével lehet. 
 

Kovács Lehel 
 
 

Beszámoló a  
VI. Nemzetközi Kémikus Diákszimpóziumról 

 
Tíz évvel ezelőtt, Pécsett első alkalommal került sor az azóta kétévente (a páratlan 

években) áprilisban megrendezett Kémikus Diákszimpóziumra, mely a Sárospataki Ár-
pád Vezér Gimnázium, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete 1984-ben elindított és minden páros évben megszervezett Sá-
rospataki Diákvegyész Napok célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósítását szolgálják (a 
kémia számos kutatási területének bemutatása, a tudományos diákköri munka színvona-
lának emelése, a diákok természettudományos gondolkodásmódjának, megfigyelőképes-
ségének, kísérleti jártasságának, szóbeli kifejezési készségének fejlesztése).  

Az első öt (1999 – 2007) szimpóziumot Pécsett Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár, a 
Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézetének vezetője irányításával a Pécsi Tudo-
mányegyetem Kémiai Intézete, a Magyar Kémikusok Egyesületet valamint az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság szervezte, melyen az anyaországi diákok mel-
lett erdélyiek is résztvettek. A pécsi szervezők két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a 
továbbiakban a szimpózium túlléphetné Magyarország határait. Így a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumot érte az a megtiszteltetés, hogy házigazdája lehetett a 
2009-es rendezvénynek (április 16–18.), melyre zentai (Szerbia) és dunaszerdahelyi 
(Szlovákia) magyar középiskolás diákok is beneveztek, ezért a marosvásárhelyi szer-
vezőbizottság (Horváth Gabriella főszervező) úgy döntött, hogy az idei rendezvény 
elnevezését kiegészíti a „nemzetközi” jelzővel. 

A 2009. évi rendezvény fővédnöke Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti 
nagykövete volt, aki jelenlétével megtisztelte a szimpózium munkálatait és a programfü-
zet előszavában többek között ezt üzente: „A kémia az emberiség talán legszebb és 
mindenképpen a legpontosabb és legfontosabb kísérlete, hogy megfejtse a világ legben-
sőbb titkait.” A megnyitón rajta kívül jelen voltak: Androsits Beáta, a MKE ügyvezető 
igazgatója, Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere, meghívott előadóként dr. 
Oláh-Gál Róbert, a csíkszeredai Sapientia EMTE előadótanára. 


