Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Az idei Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat méltó folytatása volt annak a
hagyománynak, amelynek keretében az Akadémia immár több mint két évtizede
megemlékezik alapításáról, a Tudós Társaság megalakulását kezdeményező gróf
Széchenyi István nemes gesztusáról. Mindemellett a tudományünnep kiemelt célja a
tudomány áttörő eredményeinek a bemutatása és elterjesztése a társadalom széles
körében.
A Magyar Tudományos Akadémia egy hónapig tartó országos és határon túli
programjain elsősorban arra kaphatott választ a tudomány iránt érdeklődő
nagyközönség egy-egy terület kiemelkedő kutatójától, hogy melyek azok a kutatási
irányok, amelyek esetében a tudósok és az innovátorok előtt álló lehetőségek
úgyszólván határtalanok.
Az önvezető autók jövője, a neveléstudomány új eredményei és a digitális eszközök
hasznosítása az oktatásban, az őssejtek felhasználásának lehetőségei – csak néhány
téma azok közül, amelyekről itt, az MTA Székházában hallhattak előadásokat. Az
Akadémia területi bizottságai révén csaknem kétszáz további programot is kínáltunk
az érdeklődőknek országszerte és a határon túli magyar közösségek számára.
Kedves Közönség!
Tudomány és kultúra egy tőről sarjad. Mindkettőt az emberi alkotásvágy, az élet
könnyebbé és szebbé tételének igénye motiválja. Méltó zárása ezért az idei
tudományünnepi rendezvénysorozatnak egy olyan program, amely szórakoztatva
gyönyörködtet és egyúttal hagyományápoló szerepet is betölt. A martonvásári
Százszorszép Táncegyüttes tagjai, az MTA Zenetudományi Intézetével közösen,
különleges előadással készültek a mai gálaműsorra. Az 1979-ben alakult táncegyüttes
előadásában ízelítőt kaphatunk a Kárpát-medence hagyományos néptánckultúrájából.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Százszorszép Táncegyüttes szűkebb hazája, Martonvásár különleges otthont biztosít
nemcsak a táncnak, hanem a zenének is. A Beethoven Emlékmúzeum megnyitása óta,
immár hatvan éve rendezik meg a nemzetközi szinten is ismert és elismert nyári
komolyzenei koncerteket a martonvásári angolpark színpadán.
A martonvásári helyszínt, tudomány és kultúra közös hajlékát azonban a tradíció
ápolása mellett a megújulás is jellemzi. Az Akadémia és Martonvásár város
együttműködésében, néhány hete adhattuk át az MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Agrárinnovációs Centrum Projektjének első lépéseként, a korabeli tervek alapján
átalakított Brunszvik-kertet, továbbá a jövő évben tervezzük megnyitni az Agroverzum
Látogatóközpontot.
A Brunszvik család szellemi és történelmi hagyatékán alapuló fejlesztés, reményeink
szerint a következő években is folytatódik a Brunszvik-terv keretében. Az eddigi
erőforrásokra alapozva és a Kormány további támogatásában bízva, szándékunkban áll
bővíteni és korszerűsíteni a Beethoven Emlékmúzeumot, emellett a tervezett
felújításnak köszönhetően a kastély igazi zenei-kulturális központtá válhat. Olyan
helyszínné, amely az előbb említett tudományos élményközponttal együtt a
zenehallgatás és a korszerű tanulás élményét, valamint a művelődés lehetőségét
nyújtja a gyerekektől a felnőttekig minden korosztálynak.

Kedves Vendégeink!
A mai gálaműsorral a 2018. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata
lezárul, ugyanakkor az MTA kutatóintézet-hálózatában dolgozó kutatók eredményeiről
különböző programjainkon továbbra is rendszeresen beszámolunk. Várjuk Önöket
2019-ben is az Akadémia Székházában meghirdetett nyilvános rendezvényeinkre, és
mindenekelőtt november hónaptól az ideihez hasonlóan gazdag tudományünnepi
eseménysorozatra.
Köszönöm a figyelmüket!
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