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A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2015
BARNABÁS BEÁTA, AZ MTA FŐTITKÁRHELYETTESE 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE

Rohanó világunkban rengeteg fontos és sok-
szor egész életünkre kiható döntést kell hoz-
nunk. A ránk zúduló információáradatban 
nehéz eligazodni, megkülönböztetni a hiteles 
információkat a megbízhatatlan vélekedések-
től. Az információs forradalom hatás sal van 
életünk valamennyi területére, előnyei és kö-
vetkezményei társas kapcsolatainkban, életvi-
telünk és környezetünk fokozatos át ala kulásá-
ban egyaránt érzékelhetők.

Felismerjük-e a helyes döntések alapjául 
szolgáló megbízható tudás határait, helyesen 
látjuk-e a bennünket körülvevő világot?

A Magyar Tudomány Ünnepe november-
ben induló, egy hónapos országos rendezvény-
sorozatával a Magyar Tudományos Akadé-
mia közös gondolkodásra hívja a társadalmat, 
ami az egyént, a szűkebb értelemben vett kö-
zösségeket és az egész emberiséget érintő kér-
déseket egyaránt magában foglalja. Az MTA 
Székházában megrendezésre kerülő, ki  emelt 
akadémiai programok témakörei között sze-
repel – a teljesség igénye nélkül – az élővilág 
evolúciójának kérdése, a mindennapok infor-
matikája az 5G fényében – kifejezet ten diákok 
számára –, a védőoltások és a pla cebohatás 
körül fellángolt vita kapcsán meg fogalmazó-
dott tények és tévhitek; foglalko zunk továbbá 
az idősödő társadalom életminőségének javí-
tásával, amit éppen az infotechnológia robba-

násszerű fejlődése tesz lehetővé, és természe-
tesen nagy hangsúlyt fektetünk a napjaink 
legkomolyabb kihívását jelentő problémákra, 
mint a migráció, valamint a klímaváltozás. A 
Magyar Tudomány Ünnepe programjai lehe-
tőséget teremtenek arra is, hogy megismertes-
sük a fiatalokkal a legújabb kutatási eredmé-
nyeket, és vonzóvá tegyük számukra a kuta-
tói pályát.

Mindezek tudatában a programok össze-
állításánál idén különös figyelmet fordítot-
tunk a tudomány népszerűsítésére.

Megszólítjuk a gazdasági vonalon érdekel-
teket és a nagyvállalatokat is. Erre alkalmat 
ad a hazai gazdaság potenciális lehetőségeit 
és azok hasznosítását bemutató nyilvános elő-
adás, valamint A tudomány megrendelői című 
program, amelynek keretében arra szeretnénk 
ráirányítani a figyelmet, hogyan kapcsolódnak 
össze a jelenben és a közeljövőben a kutatási 
szempontok a felhasználói igényekkel.

A tudomány ünnepének országszerte és 
határainkon túl is zajló eseményeiről folya-
matosan tájékozódhatnak az érdeklődők az 
mta.hu/tudomanyunnep oldalon.

Kívánom mindenkinek, hogy a Magyar 
Tudomány Ünnepe rendezvényei révén a 
min dennapi döntéseket megkönnyítő tapasz-
talatokkal, a legfrissebb tudományos ismeretek-
kel és valódi szellemi élményekkel gazdagodjon.

A jövő tudósai
lehetőséget adva a felsőfokú képzésbe való 
bekapcsolódásba is.

Kérjük, ha a nők tudományban betöltött 
helyzetével vagy az ifjú kutatókkal kapcsola-
tos témában bármilyen megjegyzése vagy ja-
vaslata lenne, keresse meg a melléklet szer-
kesztőjét, Kiss Ritát az alábbi e-mail címen.

Kiss Rita
az MTA doktora, BME Mechatronika, Optika, 

Gépészeti Informatika Tanszék • rikiss@mail.bme.hu

Tisztelt Olvasó!

A becsült adatok szerint a gyermekvédelem-
ben élők kb. 5%-a folytat felsőfokú tanulmá-
nyokat, ami megdöbbentő. A Kelet-Európai 
Utógondozottakért és Lakóotthonokban 
Lakókért Alapítvány célja, hogy az állami 
gondoskodásban élő gyermekeket, fiatalokat 
csoportos és egyéni fejlesztő programokon 
keresztül a középfokú oktatásba bevonják, 

A KELET-EURÓPAI 
UTÓGONDOZOTTAKÉRT 

ÉS LAKÓOTTHONOKBAN LAKÓ-
KÉRT ALAPÍTVÁNY SZEREPE 

A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

Összefoglalás: A KUL (Kelet-európai Utó-
gondozottakért és Lakóotthonokban Lakó-
kért Alapítvány) célja, hogy állami gondozott, 
lakóotthonokban, nevelőotthonokban élő 
fiatalok, gyermekek társadalmi integrációját 
segítse. Az állami gondoskodásban élő gyer-
mekeket, fiatalokat csoportos és egyéni fej-
lesztő programokon keresztül támogatjuk, 
hogy egészséges és sikeres felnőttekké váljanak, 
hogy a változó társadalom olyan teljes jogú 
tagjaivá váljanak, akik képesek, mernek és 
akarnak változtatni saját életükön. A keresz-
tény értékrenden alapuló alapítvány egyik 
törekvése, hogy az állami gondozott gyerme-
kek társadalmi integrációjába minél több 
önkéntest bevonjon. Olyan önkéntes rend-
szer kialakítására törekszünk, amelyen keresz-

tül a gyerekeket családban nevelkedett fiata-
lokkal kapcsoljuk össze. Programunkban az 
önkéntesek rendszeresen találkoznak a neve-
lőotthonban élőkkel. Az évközi, helyben 
működő klubok mellett táborokat, kirándu-
lásokat is szervezünk a gyermekeknek.

A Keleteurópai Utógondozottakért és 
Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány célja

A Kelet-európai Utógondozottakért és Lakó-
otthonokban Lakókért Alapítvány története 
2007-ben a tiszadobi gyermekotthonban in-
dult. Az alapítvány célja, hogy a fiatalok – 
elsősorban intézetben lakók – felé olyan ke-
resztény értékrenden alapuló mentorálást és 
programokat nyújtson, amelyek pozitív és 
minőségi változásokat hoznak az életükbe. 
Így a változó társadalom olyan teljes jogú 
tagjaivá váljanak, akik képesek és akarnak 
változtatni saját életükön. Célunk, hogy ez a 
változás alkalmassá tegye őket az integrált és 
sikeres életre, és hiteles példát állítsanak sors-
társaiknak. Mindezt értékteremtő táborok, 

A jövő tudósai


