Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének a köszöntése
Elhangzott 2020. november 20-án, A Magyar Tudomány Napja Erdélyben –19. fórum rendezvény
megnyitóján

Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim!
Szokatlan, rendhagyó módon találkoznak Önök, találkozunk mi, bár egyre inkább megszokottá
válik ez a szokatlanság, egyre inkább hozzászokunk ahhoz, most már 8-9. hónapja, hogy a digitális
eszközöket, az online teret használjuk arra, hogy találkozzunk, véleményt cseréljünk, hogy
beszélgessünk. És ez átrendezi, átszabja az életünket minden területen. Így ez a mai rendezvény is
ilyen körülmények között kerülhet megszervezésre, de mégis jó, hogy megszervezésre kerül és
köszönet ezért az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek és a Magyar Tudományos Akadémiának.
Köszönöm a lehetőséget elnök úrnak, hogy röviden köszöntehetem Önöket, röviden szólhatok.
Két kérdésről beszélnék, röviden, tulajdonképpen csak megemlítem ezeket, mert egy köszöntő
erejéig kaptam szót és nyilván nem lehet ez alatt kifejteni egyiket sem. A világjárvány alatt
megtapasztaltunk néhány fontos dolgot, amit talán tudtunk addig is, de nem figyeltünk oda eléggé,
megtapasztaltunk néhány fontos dolgot a tudományos kutatással és az oktatással kapcsolatosan.
Láttuk azt , hogy mindaz ami velünk történik és a tudományos kutatások eredményei azt is
mutatják hogy az oktatásból, a tudományos ismereteknek a terjesztése, milyen típusúak voltak,
milyen hatással van arra, hogy hogyan viszonyul a társadalom, hogyan viszonyulnak a társadalom
tagjai ennek a járványnak a megértéshez, és ez azt mutatja, hogy óriási kihívás elött áll az oktatási
rendszerünk, a tudományos ismeretterjesztés, a tudományosság megismertetése, az nagyon nagyon
fontos, a tudományos gondolkodás a formális logika, miből mi következik, ennek az oktatásban,
akár az általános oktatástól kezdődően a bevezetése kiemelkedően fontos.
A másik az a kutatás finanszírozása, hisz azt láttuk hogy azok a nemzetek, azok országok, ahol a
kutatásra évtizedeken keresztül a kormányzatok jelentős összeget szánnak, azok az élvonalba
kerülnek minden területen, így a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kutatások is, milyen
hihetetlen gyorsasággal haladtak, és még mindig keveset tudunk erről a járványról és ennek
következményeiről, és ezért a tudományos kutatások finanszírozására, azt gondolom, hogy nekünk
is itt Romániában és természetesen a Kárpát-medencében, összességében Közép-Európában,
Kelet-Európában nagyobb figyelmet kell szenteljünk. Ezért én kiemelten fontosnak tartom azt,
hogy az egyetemeinket a kutatásba bevonják és átalakítsák a kutatás finanszírozását a döntéshozók.
Ezért is támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban az
egyetemek részéről, a tudományos világ részéről érkeztek hisz egyrészt kevés a finanszírozás,
másrészt ennek az elosztása és az ehhez való hozzáférés az egyetemek számára nem föltétlenül
kielégítő, nem föltétlenül méltányos. Ezen változtatni kell.
Végezetül azért említettem, vagy azért emeltem ki ezt a két dolgot, mert az általam képviselt szerv
munkájával ezekkel lehet valamilyen mértékben hatást gyakorloni, és eszközeinkkel feltett
szándékom, hogy a következő időszakban a korrekciók törvényes hátterének a kialakításához
hozzájáruljunk és megteremtsük annak a lehetőségét, hogy az oktatásban egyrészt a tudományos

ismeretek, a tudományos gondolkozás nagyobb teret kapjon, erre szükség van, látjuk hogy hogyan
viszonyul, látjuk hogy tanult emberek vonják kétségbe, azt hogy létezik vírus, nem létezik,
egyáltalán hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez másrészt pedig a finanszírozás kérdésére egy
gyors és hatékony választ adni a román politikának, a döntéshozóknak, a kormánynak.
Sikeres konferenciát kívánok és remélem, hogy ez a mostani helyzet olyan mértékben nem alakítja
át az életünket, hogy a személyes, a közvetlen kapcsolatok azok olyan nagyon leszűküljenek.
Köszönöm, még egyszer sikeres konferenciát kívánok Önöknek.

