
EMFT Hírlevél

Kedves EMFT-Tagok és Alapító Tagok, 

Amint honlapunkról is értesülhettetek, az idén a csíkszépvízi filozófus tábor idején,  
pontosabban 14-én, csütörtökön 16 órától tartjuk meg éves közgyűlésünket. A napi-
rendi pontok között természetesen meglesz az elnöki beszámoló, annak vitája, a cen-
zori jelentés, valamint a 2012-es cselekvési- valamint rendezvényterv megbeszélése.  
(Itt szeretném megjegyezni, hogy mivel Schmidt Dániel oly pontosan rakta fel majd  
minden rendezvényünket, avagy minket érintő eseményeket a honlapra, voltaképpen  
onnan leolvasható az elnöki beszámoló egész tartalma. Kivéve nyilván az értékelése-
ket. Ezért arra kérek mindenkit, hogy előkészületképpen ismét tanulmányozza át hon-
lapunk szépen okadatolt, színes grafikus felületeit.) 

Több fiatal kutató kollégánk szükségesnek tartja a Böhm Károly Filozófiai Kutatóin-
tézet megalapítását. (Az EMFT Alapszabálya szerint létrehozhatunk és fenntarthatunk  
kutatóhelyet.) Más kollégáink szerint ezt nem szabad elsietni, hanem alapos megbe-
szélést és vitát kell róla folytatni előzetesen. Kérlek tehát, hogy mérlegeljétek a pro és  
kontra érveket. 

Amint idejében jeleztük, az a megtiszteltetés ért, hogy az EMFT lehetett a Hungaroló-
giai Kongresszus filozófiai szekcióinak (Felvilágosodás, Magyar századforduló) a hi-
vatalos szervezője. Nagy sikernek tudhatjuk be,  hogy augusztus 23-án, 24-én jelen  
lesznek a magyar filozófiatörténeti kutatás legjelesebbjei előadásaikkal, mintegy hu-
szonöt kutató. (Erről szóló részletes beszámoló, programok a táborban és nemsokára  
a honlapon.)

Ugyancsak egyik fő szervezője vagyunk egyre nagyobb részvétellel zajló őszi tanév-
nyitó konferenciánknak (Fogalom és kép III., október 28.), amelyről és kiadványaink-
ról szintén be fogunk számolni. (A napokban  a behívó szövegét is kiküldjük valamint  
feltesszük a honlapra.)



Magunkkal hozzuk a Többlet 2010-ben megjelent számait (Virtuális Valóságok, Gyer-
mekfilozófia), mely számok alanyi jogon járnak minden tagdíjat fizető EMFT-tagunk-
nak. Beszámolunk a már elkészült, 2011-ben és 2012-ben megjelenő 6 lapszám tema-
tikájáról, és várjuk javaslataitokat, a következőeket illetően. 

Minden EMFt-tagot és Alapító tagot, kollégát szeretettel várunk a tábor rendezvénye-
ire és a közgyűlésre, megbeszélésekre, vitákra.  

Egyed Péter elnök,  2011. július 4, Székelyudvarhely 

(Közlöm továbbá minden tanár kollégával, alapszintű-, mesteri- és doktori egyetemi  
felvételben,  EMFT-tagsági,  információs  és  fejlesztés/támogatási  kérdésekben  érde-
kelttel, hogy  mivel érettségi bizottsági elnökként ebben a periódusban Székelyudvar-
helyen tevékenykedek, tartózkodom – a Kós Károly Iskolacsoportban vagyok elérhető,  
telefonszámom változatlanul 0743 140081 – hogy minden szakmai-tájékoztatási kér-
désben a rendelkezésükre állok. E.P.)


