Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesének köszöntése
Elhangzott 2020. november 20-án, A Magyar Tudomány Napja Erdélyben –19. fórum rendezvény
megnyitóján
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Ünneplők!
Amikor alig több, mint két hete, november 3-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Székházában
tartott ünnepséggel megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvénysorozata, mi, szervezők csak
remélni tudtuk, hogy nem vész kárba sok száz ember munkája, s egy világjárvány közepette is meg tudjuk
tartani személyes részvétellel az MTÜ programjait.
Sajnos ez másképp alakult, és bár a körülmények idén teljesen mások, az eddigi tapasztalatok alapján ez nem
szegte kedvét a tudomány iránt érdeklődőknek. A szokatlan helyzet, a nehézségek ellenére van ok az örömre
is. A számok azt mutatják, hogy az új koronavírussal kapcsolatos naprakész kutatási eredményekről, a
lehetséges terápiákról és a járvány társadalmi hatásairól szóló előadások internetes közvetítését sokan követték
élőben is, de még többen látták a róluk készült felvételeket az MTA YouTube csatornáján. Van olyan előadás,
amelyet több mint tizenötezren néztek meg már eddig. Nagy érdeklődés kísérte a matematika jövőbeni
szerepéről, a víz jelentőségéről, a népegészségügy fejlesztési irányairól vagy a Mars-expedícióknak a Földön
kívüli élet keresésére gyakorolt hatásáról szóló előadásokat is.
Kedves Ünneplők!
Az előadások sikere azt mutatja, hogy van igény a tudomány eredményeinek hiteles és közérthető
bemutatására. Különösen egy olyan időszakban, amikor mindannyian láthatjuk, hogyan futnak versenyt az
idővel a kutatók egy a jelenünket felforgató és a holnapunkat is jelentősen formáló vírus legyőzése érdekében.
A jövőformáló tudományt Erdély-szerte művelik a magyarországi és a nemzetközi kutatói közösséghez ezer
szálon kapcsolódó szakemberek. Eredményeikből ad gazdag ízelítőt az a 149 előadás, 17 könyvbemutató és
2 kerekasztal-beszélgetés, amelyet az idei rendezvénysorozat keretében nézhetnek és hallgathatnak meg az
érdeklődők.
A különböző szakterületeket képviselő fiatal kutatók 2016 óta megrendezett plenáris előadásai mellett, az
EME hét szakosztálya és öt fiókegyesülete idén összesen 15 online rendezvénnyel járul hozzá a központi
rendezvényekhez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Tudományos Akadémiának nem csupán az a feladata, hogy hozzájáruljon az új tudományos
eredmények megszületéséhez, hanem az is, hogy ezeket minél szélesebb közönséghez el is juttassa. Ennek a
feladatának a teljesítésében nagyon szoros és természetes szövetségesei Erdélyben az itteni magyar kutatók.
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Hálásan köszönöm a munkájukat, azt, hogy részt vállalnak ebben az egyetemes és nemzeti érdekeket egyaránt
szolgáló küldetésben. Külön köszönet illeti Bitay Enikő főtitkár asszonyt, aki a kezdetektől fogva
fáradhatatlanul szervezi a Magyar Tudomány Napja Erdélyben eseménysorozatot.
További eredményes munkát, a tudományünnepi rendezvényekhez pedig tartalmas szórakozást kívánok
mindannyiuknak!

Köszönöm szépen a figyelmüket!
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