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Bemutatkozás
A „Műszakiak Bólyai Körét” (továbbiakban Kör) a hazánk műszaki-természettudományos értékeinek
megőrzéséért és gazdagításáért felelősséget érző szakemberek hozták létre. A Kört jórészt az "ezüst nemzedék"
korosztályába tartozó személyek alakították meg, azaz többnyire nyugdíjas, de még alkotóképes mérnökök,
egyetemi tanárok, vállalkozók.
Az „ezüst nemzedék” képességeit az utóbbi években Európa-szerte felismerték, és ismereteik felhasználásukra
különböző kormányzati és társadalmi (civil) kezdeményezések jöttek létre. Ez a folyamat nemcsak az általános
elöregedés miatti szakember-hiánnyal függ össze, hanem annak a felismerését is jelenti, hogy ez a nemzedék
olyan érték-szemléletet képes átadni a fiatalabbaknak, amelyek nélkül a tisztán műszaki tudás nem tudja a kívánt
mértékben szolgálni a közjót.
A Kör tagjai úgy vélik, hogy a közjó hathatós szolgálatának egyik akadálya az erkölcsi értékrend megingása, a
közösségépítő és közösségmegtartó értékek háttérbe szorulása (relativizálása). Mindezt látva a Kör célul tűzte ki,
hogy véleményt alkosson és tegyen közzé olyan témákban, mint a gazdálkodási/termelési rendszerek és az
erkölcs, a minőség és az erkölcs, az oktatás és az erkölcs, a tudomány és az erkölcs stb. összefüggései.
Véleménynyilvánításával, tudományos és erkölcsi állásfoglalásával a közjót kívánja szolgálni és gazdagítani.
Különösen is fontosnak tartja a Kör a hazai felsőoktatás jelenlegi zilált állapotának elemzését, a kibontakozás
irányának közös keresését, és jobbító javaslatok kidolgozását.
Részben az erkölcs általános kérdéskörével összefüggésben, részben attól elkülönülten is foglalkozni kívánunk a
természeti környezet és az emberi tevékenység egyensúlyának kérdéseivel. Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra,
hogy célnak kell tekinteni a természeti, erkölcsi és szellemi erőforrás készleteink gondozását, valamint, hogy
azokat hasznosítható állapotban őrizzük meg, és felhasználásának ellentmondásait oldjuk fel.
Feladatunknak tekintjük a szakmai magyar nyelv ápolását, közreműködést az észszerű magyarításban és
"nyelvújításban". Valljuk, hogy a magyaros, érthető és világos nyelvhasználat a tiszta és észszerű (logikus)
gondolkodás alapvető jellemzője. E tekintetben, a Kör, erejéhez képest, készséggel közreműködik szabványok,
szakcikkek, szakfordítások, sajtótermékek és a média nyelvhasználatának figyelemmel kísérésében és
javításában.
Elengedhetetlennek tartjuk a társadalom legaktívabb rétegével, a fiatal nemzedékekkel (X és Y generáció) való
párbeszédet.
A fiatalokkal való gondolat- és véleménycserének, elhívatottságuk, munkásságuk és teljesítményük
megismerésének legszerencsésebb módja a személyes találkozás, ezért a Kör hangsúlyozza, hogy nyitott
műhelyként kíván működni; megbeszéléseire, szakmai összejöveteleire (ankétjaira, konferenciáira) tisztelettel és
szeretettel várja a fiatalabb nemzedékek tagjait, elsősorban a műszaki-természettudományi területen működőket
vagy aziránt érdeklődőket, és számít a közös gondolkodásban, munkában való részvételükre.
A Kör tevékenysége rendszeres munkamegbeszélések, kerekasztal-beszélgetések, szakosított (tematikus)
összejövetelek, vitadélutánok, szakmai rendezvények (konferenciák), egyetemi és főiskolai előadások, eseti
kiadványok stb. formájában ölt testet.
Természetesen igénybe vesszük az elektronikus levelezés és a honlapok nyújtotta lehetőségeket is.
A Kör székhelye: az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ székháza, 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14. e-posta
címe: www.szvt.hu

