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H I R D E T É S

HUSZADIK ALKALOMMAL SZERVEZI MEG A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN CÍMŰ RENDEZVÉNYÉT AZ EME

Az élhető jövő iránytűje a tudomány
Az erdélyi magyar tudományos-
ság fóruma kíván lenni A Magyar 
Tudomány Napja Erdélyben című 
rendezvénysorozat, amelyet immár 
huszadik alkalommal szervez meg az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME). Az 
értekezéssorozatot a virtuális térben 
tartják pénteken és szombaton. 

» KISS JUDIT

H uszadik alkalommal szervezi meg 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(EME) A Magyar Tudomány Napja 

Erdélyben rendezvényét, amelyet ezúttal 
Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz cím-
mel hirdettek meg. A kétnapos rendezvé-
nyen – melyre idén november 19–20-án 
kerül sor – online módon vehetnek részt 
az érdeklődők. Az EME 2002-ben csatla-
kozott a Magyar Tudományos Akadémia 
Magyar Tudomány Ünnepe című rendez-
vénysorozatához, azóta évi rendszeres-
séggel megszervezik ezt a konferenciát. 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
időpontja hagyományosan a november 
23-ához legközelebb eső hétvége, a szer-
vezők ezzel is emlékeznek az EME 1859-es 
alapító közgyűlésére. Az idei eseménnyel 
a konferencia első megszervezésének 20. 
évfordulóját is ünneplik. Az ünnepségso-
rozat kiemelkedő eseménye a Mikó-em-
lékkő avatása a kolozsvári Mikó-kertben. 

A rendezvény fővédnöke Freund Tamás, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

A konferencia pénteki nyitóeseménye 
keretében délelőtt 11 órakor felavatják a 
Mikó-emlékkövet a Mikó-kertben, azon a 
Mikó-villán, mely jelenleg is az oktatás és 
tudomány szolgálatában áll. A Mikó-em-
lékkövet az EME eredetileg a két évvel 
ezelőtti rendezvényen, az egyesület fenn-
állásának 160 éves évfordulóján szerette 
volna felavatni, azonban az adminisztratív 
akadályok miatt erre akkor nem kerülhe-
tett sor. A megnyitó részeként köszöntő-
beszédek és ünnepi plenáris előadások 
hangzanak el, melyre idén is fi atal erdélyi 
kutatókat kértek fel a szervezők. A plenáris 

előadássorozatot Erdei Anna immunoló-
gus, akadémikus, az MTA főtitkárhelyettes 
ünnepi előadása nyitja meg, címe: Járvány 
elleni védelem az egyén és a társadalom 
szintjén. A konferencia második részében 
az EME szakosztályai és fi ókegyesületei 
tartják meg a saját tudományterületük és 
régiójuk aktuális kérdéseit felvető, elem-
ző konferenciájukat, melyre a rendezvény 
második napján, szombaton kerül sor. A 
rendezvénysorozat egyik fő célkitűzése, 
hogy az erdélyi magyar tudományosság fó-
ruma legyen. A tudománynapi rendezvény 
egyik kiemelt momentuma a gr. Mikó Im-
re-emléklapok átadása. Az emléklapot eb-
ben az évben is jelentős oktatói és kutatási 

tevékenységek elismeréseként, illetve az 
EME-ben folyó tudományos, szakmai mun-
ka támogatásáért nyújtják át. Plenáris előa-
dást tart többek közt Székely István Gergő 
politológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet (ISPMN) munkatársa, 
előadásában az erdélyi magyar közösség 
helyzetét tárgyalja a romániai kisebbség-
politikai rezsimben. Molnár Katalin ker-
tészmérnök, a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem Marosvásárhelyi Karának 
munkatársa bemutatja a termesztéstechno-
lógiák intenzivizálását a növények védeke-
ző mechanizmusát indukáló kezelőanyagok 
alkalmazásával. Kovács Zsolt biokémikus, 
orvos genetikus a marosvásárhelyi „George 
Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány és Technológiai Egyetem Biokémi-
ai Tanszékének munkatársa előadásában 
a molekuláris biológia helyét vizsgálja az 
onkológiai kutatásban és kezelésben. W. 
Kovács András történész, az Erdélyi Múze-
um-Egyesület kutatója a nemesi megyék-
nek a középkori Erdélyben betöltött szere-
péről és működéséről tart előadást. Boér 
Máté nyelvész, hungarológus, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai 
Doktori Iskolájának doktorandusza azok-
ról a nyelvi dilemmákról beszél, melyek a 
18. század végének oktatásmódszertani vi-
táit jellemezték. András Endre mérnök-in-
formatikus, a Petrozsényi Egyetem docense 
előadásában a bányagépek szerkezeti ele-
meinek és működési folyamatainak model-
lezését és szimulációját mutatja be.

Az ünnepség kiemelkedő eseménye lesz a Mikó-emlékkő avatása a kolozsvári Mikó-kertben
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