Beköszöntő
Hölgyeim és uraim, Találkozónk tisztelt résztvevői, kedves vendégek!
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöksége és a Földmérő Szakosztály
vezetése nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a XXI–XXII. FÖLDMÉRŐ
TALÁLKOZÓ munkálatainak megnyitása alkalmából a 2020. évben tervezett, de a koronavírus
járvány miatt elhalasztott találkozónkat. A 2021. évi találkozónkkal egyesítve, a megszokott tavaszi,
májusi időponttól eltérően most ősszel, szeptemberben rendezzük itt, Székelyudvarhelyt. Egyesített
találkozónk a minket jellemző optimizmus jegyében a szakosztályunk által megfogalmazott
négydimenziós közösségi terünket alkotó közösségépítés, honismeret, tudomány és szórakozás
terén kifejtett tevékenységünk újrakezdését és a kitartó folytatását jelenti.
Találkozónkra bizonytalanságokkal terhelt, bonyolult, különleges egészségügyi, politikai és
gazdasági körülmények által előidézett sok nehézség és kihívás között került sor. A koronavírus
járvány enyhülése után itt van az induló negyedik hullám, nem tudni mit idéz elő számunkra a
közeljövőben. A jelenlegi romániai politikai krízishelyzet semmi jót nem vetít előre, az előidézett
bizonytalanság szakembereink számára is nehéz jövőt körvonalaz. E két említett körülmény a
gazdaságra is jelentős negatív hatást gyakorol, ami nem kerüli el a szakmánkat sem. Ilyen
helyzetben találkozónk jó alkalom a szakmai lehetőségeink elemzésére és a megfelelő reagálási
lépések keresésére. Találkozónkkal ilyen körülmények között próbálunk szerényen, de határozottan
hozzájárulni a kitűzött céljaink eléréséhez.
A közösségépítés terén örömmel mondhatom, hogy az anyaországi és erdélyi magyar
földmérők együvé tartozásának egyik konkrét bizonyítéka a megjelent szakemberek száma: 40
anyaországi és 46 erdélyi magyar földmérő tisztelte meg jelenlétével találkozónkat, ami a mostani
körülmények figyelembevételével nagyszerű eredmény. A másik konkrét bizonyíték a Márton
Gyárfás Emlékplakett 2020. és 2021. évi adományozására vonatkozik. Az Adományozási
Szabályzat előírásainak megfelelően az MFTTT 2020. évben Dr. Mihály Szabolcsnak, 2021. évben
pedig Hetényi Ferencnének adományozta az emlékplakettet, átadásukra 2021. július 8-án
Miskolcon, az MFTTT 33. Vándorgyűlésén került sor. Az EMT 2020. Évben Márton Edithnek,
2021. évben pedig Drimba Györgynek adományozta az emlékplakettet, átadásukra 2021.
szeptember 17-én, Székelyudvarhelyt, a XXI-XXII. Földmérő találkozónkon kerül sor.
A honismeret terén a Nyikó és a Nagyküküllő mentén szervezett szakmai kirándulás nyújtja a
Székelyföld e sok múltat idéző vidéke megismerésének lehetőségét.
A tudomány területén a rendezvényünk tudományos konferenciánkon az anyaországi és az
erdélyi magyar földmérők által bejelentett szakmai tudományos előadással és majd az az azokat
követő szakmai vitákkal próbáljuk a rohamos tudományos-technikai fejlődés újdonságait és saját
eredményeinket ismertetni. Ezzel próbálunk hozzájárulni a szakembereink szakmai
felkészültségének bővítéséhez. Az erdélyi magyar földmérők a szakma piacán, szerény gazdasági
erejük miatt, sikert csak naprakész, kimagasló elméleti és gyakorlati tudással biztosíthatnak. Ezeket
az alapgondolatokat és a kialakult bizonytalan helyzetet figyelembe véve fogalmaztuk meg jelen
tudományos konferenciánk témáját: A járvány utáni esélyeinket a szakmai megoldásaink
folyamatos megújulásán alapuló intelligens, rugalmas és innovatív hozzáállásunk biztosíthatja.
E téma keretén belül három lehetséges problémakört javasoltunk:
− szakmai megoldásaink folyamatos megújulásának jelen és jövőbeni lehetőségei,
− az új szakmai feladatok és a tudományos-technológiai lehetőségek intelligens,
rugalmas és innovatív egyeztetése,
− várható és elért szakmai eredmények.
E javasolt tematikához kapcsolódik a bejelentett 11 szakelőadás. Elgondolkoztató az erdélyi
magyar szakembereink által bemutatandó előadások számának, egy idő óta észlelhető folyamatos
csökkenése. Jó lenne, ha sikerülne pozitív változást elérni e téren.

A szórakozás terén a hagyományos ünnepi vacsoránk biztosítja a komoly, szellemi
erőfeszítéseink utáni lazítást szórakozást. A jó hangulat minden feltételét próbáljuk biztosítani:
találkozónk színhelyére jellemző ételek, italok, zene, kultúrműsor, ami megteremti a meghitt
együttlét, új barátságok kialakításának, a már meglévőek elmélyítésének, gondtalan szórakozásunk
lehetőségét. Találkozónk e területre vonatkozó információit a tisztelt résztvevők a rendezvényünk
kiadványában megtalálják, ezért külön nem térek rá erre a problémára.
Azt hiszem, minden résztvevőnk talált kedvére való eseményt találkozónk során és remélem
jelen találkozónkon is részünk lesz meglepetésekben, maradandó élményekben. Érezzék itthon
magukat Székelyudvarhelyt. Az említett négy területen szervezett események során minden
résztvevőnek hasznos, kellemes együttlétet, jó szórakozást és maradandó emlékeket kívánok.
Ezúttal szeretném megköszönni a rendezvényünk résztvevőinek a jelenlétet, az előadóknak a
tudományos előadásaik összeállítása és bemutatása terén kifejtett nagyra értékelt munkáját és
szervező csoportunk elismert tevékenységét és az azt támogató székelyudvarhelyi barátaink
segítségét. Köszönet mindenért mindenkinek.
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