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Az idén húszéves Erdélyi Magyar Mû-
szaki Tudományos Társaság szolid,
de annál hangulatosabb ünnepségre
invitálta Egyesületünket, melyet Pet-
hõ József elnök és a helybéli erdé-
szek, Orbók Ilona és Szakács Sándor,
valamint e sorok írója képviselt. Kö-
szöntõk sokasága hangzott el, melye-
ket a helyieken kívül az anyaország-
ból érkezettek mondtak. Reményét
fejezte ki mindenki, hogy a Társaság
színvonalas rendezvényeit, kiadvá-
nyait továbbiak követik, és ezáltal
erõsödik a magyar identitás. 

Pethõ József köszöntõje:
Az OEE nevében, a világ legplasztiku-
sabb nyelvén köszöntöm az EMT-t, ala-
pításának 20-ik évfordulóján. Megtiszte-
lõ számunkra, hogy az EMT Erdészeti
Szakosztálya két képviselõjének társasá-
gában mi erdészek is az Önök körében
ünnepelhetünk. Szeretném elmondani,
hogy immár kilenc éve az EMT Erdésze-
ti Szakosztályával kötött megállapodás
alapján együtt kutatjuk a növényföldrajzi
összetartozás különbözõ területeit. Bár a
történelmi Magyarország erdõterületé-
nek nagyságához viszonyítva az anyaor-
szág a szórvány szintjére került, azonban
a szakmai és nemzeti összetartozás ko-
vácsolása terén felelõssége nem válto-
zott. Ezért hívtuk össze, 2007. szeptem-
ber 20-21-én, Budapesten a Kárpát-me-
dencei Erdészek I. Találkozóját, ezért
emlékeztünk meg 2009. július 3-án Sel-
mecbányán az erdõmérnökképzésünk
200 éves évfordulójáról, s ezért gondol-
tuk, hogy 2012-ben, Székelyföldön le-
gyen az OEE éves Vándorgyûlése.

Úgy gondolom, hogy az EMT szelle-
mi erejére – közös jövõnk építése érde-
kében – nekünk erdészeknek is szüksé-
günk lesz.

Ehhez kívánok mindannyiunknak jó
szerencsét!

dr. Köllõ Gábor elnök
(képünkön) köszöntõje: 

„Az 1989-es változások új helyzetet te-
remtettek Romániában. Ami azelõtt el-
képzelhetetlen volt, az már valóssággá
válhatott, elkezdõdött a civil szféra
megalakulása. 1990-ben néhány mû-
szaki értelmiségi úgy gondolta, jó vol-
na, ha a mérnöktársadalomnak is lenne
egy szervezete, és így megalakították az
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
társaságot (röviden EMT). Megalakult
egy mûszaki társaság, a mérnökök és a
reál tudományokkal foglalkozó értelmi-
ség tudományos civil szervezete.

Egy szervezet mûködése, fejlõdése
nagymértékben függ az aktív tagságtól, de
nem szabad megfeledkezni azokról a sze-
mélyiségekrõl, akiknek meghatározó sze-
repük volt a tagság összetartásában, moz-
gósításában, vezetésében. Most, hogy 20

éve mûködik az EMT, nagyon sok min-
dent el lehetne mondani az elmúlt évekrõl,
hogyan és mikor kezdõdött a szakosztá-
lyok megalakulása, hány szakosztállyal in-
dult el a szervezet, hogy kezdõdött a terü-
leti szervezetek megalakulása. Statisztikai
adatok halmaza áll a rendelkezésünkre,
amelyeket közölni lehetne. Mégsem ezt
szeretném ebben az írásban tenni, hanem
inkább néhány gondolatot osztanék meg
olvasóinkkal, tagságunkkal.

El kell mondani, hogy azok az elvek
és célkitûzések, amelyeket a kezdemé-
nyezõk megfogalmaztak, az évek során
maradéktalanul megvalósultak. Az EMT
a mesebeli legkisebb fiúhoz hasonlóan
annyit nõtt, fejlõdött egy év alatt, mint
egy másik három év alatt, és rövid idõn
belül Erdély legsikeresebben mûködõ
tudományos civil szervezetévé vált.
Megalakultak és mûködni kezdtek a
szakosztályok, megindult az élet, a
munka a fiókszervezetekben, késõbb új
fiókszervezetek és szakosztályok ala-
kultak. Jelenleg az EMT-ben 12 szak-
osztály és 7 fiókszervezet mûködik. Az
EMT tevékenysége már a kezdetektõl
széles skálán mozgott: tudományszer-
vezés (konferenciák), oktatás (diáktá-
borok, diákversenyek, terminológia
elõadások), kiadói tevékenység.

Az EMT büszkélkedhetik 1997 óta az
egyetlen Magyarország határain kívül
megjelenõ magyar nyelvû mûszaki fo-
lyóirattal, a Mûszaki Szemlével. Ezt a fo-
lyóiratot a Kárpát-medence országaiban
már mindenhol ismerik és elismerik. Je-
lentõs és tekintélyes szakemberek kö-
zölnek tanulmányokat ebben a folyói-
ratban. Szervezetünk kiterjedt szakmai
viszonyokat ápol belföldi és külföldi ci-
vil szervezetekkel, oktatási intézmé-
nyekkel, gazdasági egységekkel. Az
összeköttetések fõleg a Kárpát-meden-
ce országaira terjednek ki, de Európa
távolabbi országaival és tengeren túli
államokkal is kapcsolatban vagyunk.

Az EMT sikerének, dinamikus fejlõ-
désének titka mégiscsak a tagságában
rejlik, azokban az emberekben, akik a
szervezetet megálmodták és elindítot-
ták 20 évvel ezelõtt, valamint azokban
az emberekben, akik útközben álltak
csatasorba és vitték tovább mindazt,
amit elõdeik, társaik elkezdtek.”

Kép és szöveg: Pápai Gábor 

Jubileumi emlékülés Kolozsvárott

Balról: Pethô József, Orbók Ilona és Szakács Sándor




