Accra
Előadás címe

Fogadással egybekötött rövidfilmvetítés és
kiállítás

Előadás időpontja

2017. november 3.

Előadás helyszíne

Magyarország Accrai Nagykövetsége

Részletek

A

Magyar

Tudományos

szervezésében
Tudomány

a

november

Ünnepéhez

Akadémia
3-i

Magyar

kapcsolódóan

a

külképviselet fogadással egybekötött rövidfilm
vetítést (pl. Budapest Business Region-Get
Engaged; Hungary-World of Potentials)

és

magyar találmányokat bemutató kiállítást (pl.
golyóstoll, hologram, gömböc, nyugtató stb.)
tart azzal a céllal, hogy tudatosítsa azt a tényt,
hogy hazánk olyan tárgyakat és találmányokat
adott a világnak, melyek többsége nélkül
mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének.
Az esemény során a kortárs magyar tudás és
technológia, külgazdasági tevékenységünkből
adódóan
vállalkozók

kiemelt

jelentőséggel

(pl.

bíró

szennyvíztisztítás)

bemutatására is kitérnek. A rendezvényre
elsősorban az anno Magyarországon tudást
szerzett,

azonban

ma

már

a

ghánai

véleményformáló elit soraiba tartozó Alumni
csoport tagjait hívják meg. Az eseményen
köszöntő beszédet mond Szabó András
nagykövet.
Szervezők

Magyarország Accrai Nagykövetsége

Ankara
Előadás címe

Előadás Ankarában a szigetvári ásatások
helyzetéről és az ahhoz kapcsolódó magyar
kormányzati támogatásról
Pap Norbert, egyetemi docens, PhD (PTE,
TTK, Földrajzi Intézet)

Előadás időpontja

2017. november 15.

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Ankara

Részletek

Dr. Pap Norbert, az ásatások történetét
bemutató rövid dokumentum film vetítését is
magába foglaló előadásával mutatják be a
magyar történész csoport által végzett eddigi
feltárási

munkálatok

eredményeit

és

a

tervezett további lépéseket. Törökországban
is kiemelt figyelmet kapott a Szigetvár melletti
turbéki szőlőhegyen 2013 óta tartó kutatás,
amelynek célja az volt, hogy a Szigetvár 1566os ostroma idején elhunyt I. Szulejmán
szultán

halálának

helyét

meghatározza,

valamint az ott emelt türbe és az azt
körülvevő más épületek maradványait feltárja.
A vizsgálat során egymás után tárultak fel a
komplexum

épületei,

újabb

és

újabb

egyedülálló felfedezésekkel. A feltárást és a
kapcsolódó

vizsgálatokat

a

Pécsi

Tudományegyetem és a Magyar Tudományos
Akadémia

Bölcsészettudományi

Kutatóközpontjának kutatói végzik a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
által biztosított forrásból.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Ankara

Barcelona
Előadás címe

A hallgatói mobilitás stratégiai jelentősége
a felsőoktatás nemzetközivé válásában,
nemzetközi konferencia

Előadás időpontja

2017. november 17.

Előadás helyszíne

Debreceni Egyetem

Részletek

A

barcelonai

Főkonzulátussal

együttműködésben kerül megrendezésre a
Debreceni Egyetem és a Magyar Rektori
Konferencia

szervezésében

„A

hallgatói

mobilitás stratégiai jelentősége a felsőoktatás
nemzetközivé

válásában”

nemzetközi konferencia.

címet

viselő

Az egész napos

konferencia során előadások – köztük Dr.
Guillermo
nemzetközi

Palao,

a

Valenciai

rektor-helyettese,

Egyetem

továbbá

a

Spanyol Rektori Konferencia egyik vezetője -,
valamint kerekasztalbeszélgetésre kerül sor
„Minőség és versenyképesség – nézetek és
vélemények a magyar felsőoktatásról” címmel.
A

kerekasztalbeszélgetéseket

követően

szekcióelőadásokkal zárul a konferencia.
Szervezők

Debreceni

Egyetem,

Magyar

Rektori

Konferencia, Magyarország Főkonzulátusa
Barcelona

Bécs
Előadás címe

Maria Theresia, König von Ungarn c.
osztrák–magyar

multidiszciplináris

konferencia második napja
Előadás időpontja

2017. november 10.

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Bécs

Részletek

A Maria Theresia, König von Ungarn c.
osztrák–magyar

multidiszciplináris

konferencia második napja német és angol
nyelvű előadásokkal.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Bécs

Berlin 1. program
Előadás címe

Szakmai workshop robotsebészet témában magyar és német kutatók részvételével

Előadás időpontja

2017. november 9. 16:00

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Berlin

Részletek

A

rendezvény

lehetőséget

interdiszciplináris

eszmecserére

teremt
a

robotsebészet, egy forradalmian új és széles
körben

alkalmazható

orvostechnológiai

szakterületen, német és magyar sebészek,
klinikavezetők

és

egyetemi

oktatók

bevonásával. Az esemény része lesz a 2017.
november 1-10. között megrendezésre kerülő
Berlini Tudományos Hétnek is, amely a
Falling Walls Alapítvány szervezésében kerül
megrendezésre.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Berlin

Berlin 2. program
Előadás címe

Németországban élő magyar és magyarországi
kapcsolatokat ápoló német kutatók szakmai
találkozója

Előadás időpontja

2017. november 22. 15:00

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Berlin

Részletek

A nagykövetség, a Magyar Szüret elnevezésű
rendezvény

keretében

találkozót

és

tudományos rendezvényt szervez a négy nagy
tudományterületen – természet-, társadalom-,
műszaki és élettudományok – magyar kutatók
és Magyarországgal szoros kapcsolatot ápoló
német kutatók bevonásával és részvételével.
Cél, hogy minél több főként Berlinben és
környékén, illetve természetesen az ország
más részein élő magyar és német kutatót
ismerjenek meg és csatlakozzanak a Gábor
Dénes
esemény

Tudományos
a

Gábor

Társasághoz.
Dénes

Az

Tudományos

Társasággal közös szervezésben valósul meg
és a tervek szerint előadást tart a Magyar
Tudományos

Akadémia

Titkárságának

Határon Túli Magyarok Osztályának vezetője
is.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Berlin, Gábor
Dénes Tudományos Társaság

Brüsszel
Előadás címe

„Élet a buborékban, avagy Magyarok az
EU intézményeiben” előadás, Belgiumi
Magyar Tudósklub
Bokor Péter és Sztáray Éva szociológus

Előadás időpontja

2017. november 16.

Előadás helyszíne

Brüsszeli Balassi Intézet

Részletek

Előadásukban az EU székhelyén dolgozó
magyarok

körében

végzett

társadalomtudományi felmérés eredményét
mutatják be az érdeklődő közönségnek.
„Magyarország európai uniós csatlakozását
követő években kialakult Brüsszelben egy új
közösség: az Európai Unió intézményeiben
rövidebb-hosszabb

időre

munkát

vállaló

magyarok – és családtagjaik – csoportja.
Idővel felmerült a kérdés, hogy kikből áll,
hogy látja magát, jövőjét ez a – szociológiai
értelemben – migráns csoport, amely sok
szempontból igen sajátos populáció, igen
sajátos helyzetben. A kutatás célja, hogy
tudományos igényű, átfogó, hosszú távú
vizsgálat keretében – az összetételen túl –
feltérképezze

e

populáció

motivációit,

integrációját, ill. ezek alakulását, és segíthet
abban is, hogy a vizsgált csoport tagjai jobban
megismerjék, megértsék saját helyzetüket.
Magyar nyelvű előadásunk során beszámolunk
a kutatás eddigi eredményeiről.”

Szervezők

Magyarország

Nagykövetsége

Brüsszel,

Brüsszeli Balassi Intézet

Bukarest 1. program
Előadás címe

IRINYI 200

Előadás időpontja

2017. november 7.

Előadás helyszíne

Székelyudvarhely (Művelődési Ház)

Részletek

A Bukarestben június 8-án megvalósított
Irinyi

bicentenáriumhoz

rendezvényt

kapcsolódó

Székelyudvarhelyen

is

megrendezik. Az Irinyi 200 színes események
sorával helyezi fókuszba a gyufa feltalálóját:
gyufa-gyűjtemény kiállítással, gyufás logikai
játékokkal és egy dokumentumfilmmel. A
gyufa-gyűjtemény

kiállítást

lelkes

gyűjtők

kölcsönözték, melyek között a két világháború
közti gyufásdobozok is találhatók, kiemelten
magyar gyufákra fókuszálva, azonban néhány
kifejezetten

egzotikus

gyufát

megmutatnak

is

országban
a

készült

székelyföldi

közönségnek. Az érdeklődők gyufás logikai
játékokkal emlékezhetnek gyermekkorukra, de
a fiatalabb korosztály is felfedezheti a
gyufaszálak adta logikai-matematikai világ
csodás rejtélyeit. Az estet Marossy Géza,
Székelyudvarhelyen

született

operatőr,

rendező Irinyi Jánosról, erre az alkalomra a
Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet
felkérésére

készített,

29

perces

életrajzi

dokumentumfilmjével zárják.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége, Balassi Intézet

– Bukaresti Magyar Intézet

Bukarest 2. program
Előadás címe

Sepsi Dizájn Hét

Előadás időpontja

2017. november 19-26.

Előadás helyszíne

Sepsiszentgyörgy

Részletek

III. Sepsi Design Week – az idén Urban
Function alcímmel megvalósuló egészhetes
eseménysorozat célja olyan szakmai fórum
biztosítása, amely kezdő formatervezőknek
biztosít bemutatkozási teret. A Balassi Intézet
– Bukaresti Magyar Intézet társszervezőként
bemutatja

a

Tanszékének

MOME
2017-es

Tervezőgrafikai
grafikai

diploma-

kiállítását, Kollai István által vezetett fiatal
csoport HorizonGuide mobil applikációját,
mely „kulturális sart-up”-ként geolokációs
távolsági

útikalauz

a

turisták

számára.

Továbbá a magyar gyökerekkel rendelkező Illy
kávésdobozokra tervezett grafikai kiállítás
anyagát juttatják el Sepsiszentgyörgyre.
Szervezők

Magyarország

Nagykövetsége

Bukarest,

Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet

Canberra
Előadás címe

Deák Kör megbeszélés

Előadás időpontja

2017. 11. 18 és 2017. 11. 25

Előadás helyszíne

Magyarország Ausztrália Nagykövetsége Canberra és Prince Henry Centre - Sydney

Részletek

A rendezvénysorozat célja, hogy az ausztráliai
magyar értelmiségieket tömörítő Deák Kör
újraalakuljon Canberrában, és Sydneyben. A
rendezvényen több Ausztrál egyetem magyar
származású oktatóját szeretnénk meghívni. A
Deák kör elődleges célja, hogy Magyarország
és Ausztrália közötti egyetemi és K+F+I
együttműködéseket elősegítse, valamint a két
ország közötti kapcsolatokat tovább erősítse.

Szervezők

Magyarország Nagykövetsége

Csíkszereda 2. program
Előadás címe

Tudományos konferencia Szent Lászlóról

Előadás időpontja

2017. november 10.

Előadás helyszíne

Sapientia EMTE Csíkszeredai kara

Részletek

Az Erdélyi Múzeum Egyesület csíkszeredai
fiókegyesületével

közösen

kerül

megrendezésre a Szent László király erdélyi,
székelyföldi kultusza konferencia a Sapientia
EMTE Csíkszeredai karán.
Szervezők

Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Dublin
Előadás címe

Visegrád 4 Startups in Ireland - V4
startupok bemutatkozása Dublinban

Előadás időpontja

2017. november 23.

Előadás helyszíne

GEC, Taylors Lane, Dublin 8, Írország Guinness Enterprise Centre

Részletek

Az egynapos programon V4 elnökségünk
keretében az induló magyar vállalkozásokon
kívül lengyel, cseh és szlovák startupok is
meghívást

kapnak,

valamint

vendégként

Georgia is reszt vesz, így 20-22 cég kap
lehetőséget arra, hogy Dublinban növelje
ismertségét, szélesítse kapcsolati hálóját. Az
induló vállalkozások rollup kiállítás keretében
és

projekttől/terméktől

függően

egy-egy

asztalon mutatkoznak be, majd 3-3 perces
pitch-ekre kerül sor a jelenlevő üzletemberek,
angyal-befektetők

előtt.

A

rendezvényre

meghívást kaptak az Irish-Hungarian Business
Association, az Enterprise Ireland, a Dublin
Business Innovation Centre, a közép-és
keleteurópai kereskedelmi kamarákat tömörítő
i-Cham és a HALO Business Angels Network
képviselői, valamint az öt nagykövetség
kapcsolati hálójában lévő fontosabb üzleti
partnerek.

A

tervek

szerint

a

magyar

résztvevők között szerepel a Route4U, a
Shoployal,

a

Beedzy,

az

Eventshouse,

valamint a Mamukko.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Dublin

Iszlamabad
Előadás címe

A Fővárosi Vízművek „Made in Hungary”
című, a magyar innovatív tudásbázisról
szóló kiállítás

Előadás időpontja

2017. november 15.

Előadás helyszíne

3rd Karachi International Water Conference

Részletek

A Fővárosi Vízművek „Made in Hungary”
című, a magyar innovatív tudásbázisról szóló
nagyszabású kiállítása méltó módon mutatja
be Magyarország értékeit. A kiállítás a
vízgazdálkodással
szaktudást

kapcsolatos

dolgozza

fel,

magyar

illetve

magyar

találmányokat, feltalálókat mutat be angolul. A
„Made in Hungary” innovációs kiállítást
Iszlamabadot követően a Hisaar Foundation
által szervezett vízügyi konferencián mutatják
be novemberben, Karachiban. A rendezvényt
immár harmadik alkalommal rendezik meg
„3rd Karachi International Water Conference
2017 The future of water” címen. A
rendezvényeken

a

Fővárosi

Vízművek

delegációja előadást is tart, cél a vízipari
együttműködés

elindítása

Pakisztán

Magyarország között.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Iszlamabad

és

Lendva
Előadás címe

Olaj-és gázmezőkön” című előadás a
Lendvai

Mindentudás

Egyeteme

előadássorozat keretében
Tóth János, igazgató (Magyar Olaj és Gázipari
Múzeum)
Előadás időpontja

2017. november 8. 16:00

Előadás helyszíne

Magyar

Nemzetiségi

Művelődési

Intézet

Bánffy Központja (9220 Lendva, Fő utca 32)
Részletek

A

Lendvai

Mindentudás

Egyeteme

előadássorozat keretén belül magyar tudósok
tartanak ismeretterjesztő előadást magyar
nyelven, a természettudományok, műszaki
tudományok,

orvostudomány,

agrártudományok témakörében. Tóth János
„Olaj-és

gázmezőkön”

című

előadása

bemutatja a magyar olaj és gázkitermelés
történetét,

különös

figyelemmel

a

zalai

lelőhelyekre, melyek a szlovéniai Petesházáig
nyúlnak át. Az előadásnak különös aktualitást
ad, hogy petesházi földgáz- és kőolajmező
újrafejlesztése a közelmúltban indult el.
Szervezők

Magyarország Főkonzulátusa Lendva

Ljubljana
Előadás címe

Nemzetközi Rubik kocka kirakó verseny

Előadás időpontja

2017. november 11-12.

Előadás helyszíne

Ljubljanai Balassi Intézet

Részletek

A nemzetközi Rubik kocka kirakó versenyt a
sikeres 2016-os rendezvényt követően 2017ben is megrendezik a Ljubljanai Balassi
Intézetben. Tavaly a kétnapos nemzetközi
Rubik versenyre 5 országból 30 résztvevő
jelentkezett

(Szlovénia,

Magyarország,

Olaszország, Horvátország, Tunézia). Az idén
november 11-12-én lesz a verseny, melyen 40
versenyző vehet részt, ami 10 fővel több, mint
tavaly. Tavaly nagy sajtóérdeklődés kísérte az
eseményt, idén is számítanak erre. A cél, hogy
a hétvégi, egész napos rendezvényen a
résztvevőkön és a sajtón kívül az érdeklődő
látogatók is lehetőséget kapjanak a magyar
találmány kipróbálására.
Szervezők

Magyarország

Nagykövetsége

Ljubljanai Balassi Intézet

Ljubljana,

Moszkva
Előadás címe

Széchenyi kiállítás és A hídember című
film bemutatása

Előadás időpontja

2017. november 3.

Előadás helyszíne

Moszkvai Magyar Kulturális Központ

Részletek

A moszkvai Magyar Kulturális Központ már
2016-ban betervezte a 2017-es programjába a
Magyar

Tudomány

Ünnepe

alkalmából

tervezett kiállítás megrendezését. A kiállítás a
moszkvai bemutatót követően Kazanyba,
majd Szentpéterváron és Jekatyerinburgban
lesz látható.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Moszkva

New York
Előadás címe

Gravitációs hullám és fekete lyuk kutatás
előadás

Előadás időpontja

2017. november 10.

Előadás helyszíne

Magyarország Főkonzulátusa New York

Részletek

Lévai Péter főigazgató (MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai
Intézet) részvételével szerveznek rendezvényt.
Az előadás témája a 2017-es fizikai Nobeldíjjal jutalmazott gravitációs hullám és fekete
lyuk kutatás. Az eseményen előreláthatólag
résztvevő lesz a LIGO projektben a Columbia
Egyetem részéről résztvevő, magyar kutatói
csapata is (Dr. Bartos Imre, Dr. Márk
Szabolcs, Dr. Márka Zsuzsanna, Dr. Heuman
Zoltán).

Szervezők

Magyarország Főkonzulátusa New York

Párizs 1. program
Előadás címe

„1947, egy kulcsfontosságú év: a franciamagyar kapcsolatok 70 éve” előadás
Fejérdy Gergely, történész

Előadás időpontja

2017. november 16.

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Párizs

Részletek

Az előadás azt mutatja be, hogy miért volt az
1947-es év sarkalatos pont a két ország
kapcsolatában, milyen tényezők okozták a
viszony

megromlását,

és

milyen

következményekkel, lehetőségekkel jár ez 70
évvel később. A rendezvény a Magyar Intézet
Baráti Szövetsége és a Dumakavics Üzleti
Klubbal

közös

szervezésben

kerül

megrendezésre. Fejérdy Gergely a franciamagyar diplomáciai kapcsolatok történetének
szakembere. Több díjat is nyert, köztük a
Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia
érmét,

valamint

a

franciaországi

Prix

Hungarica díjat. Jelenleg Magyarország Párizsi
Nagykövetsége

belpolitikáért

felelős

diplomatája.
Szervezők

Magyarország
Magyar

Nagykövetsége

Intézet

Baráti

Dumakavics Üzleti Klubbal

Párizs,

a

Szövetsége,

Párizs 2. program
Előadás címe

Előadás a jelenkori kommunikációról
Harai Dénes és G. Etényi Nóra, történészek

Előadás időpontja

2017. november 30.

Előadás helyszíne

Párizsi Magyar Intézet

Részletek

Kutatásaik közös metszéspontját az újkori
nyilvánosság,

kommunikáció,

közvéleményformálás adja, a rendezvényen
megvitatásra kerülnek a korszakra jellemző,
európai,

illetve

Magyarországon

Franciaországban

és

használatos

eszközrendszerek, szimbólumok, információs
csatornák, a vizuális kommunikáció egyes
eszközei. Mindkét előadó számos cikk és
könyv szerzője az újkori magyar, illetve a
francia politikatörténet területén. G. Etényi
Nóra habilitált egyetemi docens az ELTE
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti
Tanszéken, a Magyar Tudományos Akadémia
Művelődéstörténeti

Bizottságának

titkára,

több elismerést és kutatási ösztöndíjat is nyert.
Ez utóbbi rendezvény alatt a tavaly készült
Széchenyi roll-up kiállítás is bemutatásra
kerül.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Párizs

Szkopje
Előadás címe

Shaping Hungary utazó dizájn kiállítás magyar fővendég a Szkopjei Design
Héten

Előadás időpontja

2017. november 22 - 2017. november 26.

Előadás helyszíne

Javna Soba közösségi kulturális helyszín,
Szkopje

Részletek

A 2017-i évi Szkopjei Design Hét kiemelt
országa

lesz

Magyarország.

A

Shaping

Hungary utazó dizájn kiállítást a magyar
Külgazdasági

és

Külügyminisztérium

szervezte a legtehetségesebb fiatal magyar
tervezőművészek

munkáiból,

hogy

a

formatervezéssel foglalkozó jelentős európai
rendezvényeken a közönség és a szakma
közvetlenül megismerkedhessen a legújabb és
legötletesebb alkotásokkal.
A Szkopjei Design Hét egy nagyszabású
regionális, több ország részvételével zajló,
kortárs designra fókuszáló rendezvény. A
kiemelt ország külön emeletet kap a közösségi
térben.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Szkopje

Szófia
Előadás címe

II.

Hungarológiai

szeminárium

-

Kihívások az oktatásban, Könyvbemutató
–

Műfordítói

konferencia

előadás-

gyűjteménye
Előadás időpontja

2017. november 21.

Előadás helyszíne

Szófiai

Ohridai

Szent

Kelemen

Tudományegyetem, Szófiai Magyar Intézet
Részletek

A Szófiai Nagykövetség Szófiai Magyar
Intézete és a Szófiai Ohridai Szent Kelemen
Tudományegyetem

magyar

szakja

szervezésében 2017. november 21-én kerül
sor

a

II.

Hungarológiai

Szemináriumra

„Kihívások az oktatásban” címmel. A magyar
szak oktatói a magyar, mint idegen nyelv
oktatásának nehézségeit, problémáit vitatják
meg. A szemináriumon jelen lesznek a magyar
szakon tanuló diákok is, akik visszajelzés
formában

világítanak

erősebb/gyengébb

rá

az

oktatás

oldalaira.

A

tapasztalatcsere célja, hogy a magyar nyelv
külföldön történő oktatása minél hatékonyabb
legyen, figyelembe véve a különböző országok
nyelvi sajátosságait.

Dr. Bedecs László

előadó, aki jelenleg az Asztraháni Egyetem
magyar nyelvi lektora, hétéves bulgáriai
vendégoktatói tapasztalatáról számol be. A
szeminárium után a Szófiai Magyar Intézet
konferenciatermében bemutatásra kerül a
2016 májusában megrendezett műfordítói
konferencia anyagából készült „Találkozások.
A magyar könyvek bolgár olvasata” című
gyűjtemény.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Szófia

Tbiliszi
Előadás címe

„A magyar és grúz szőlészeti-borászati
kutatás

közötti

tudományos

és

technológiai ismeretátadás a fönntartható,
klímarezisztens és versenyképes borászati
ágazat érdekében”
Előadás időpontja

2017. november 6-10.

Előadás helyszíne

Georgiai Mezőgazdasági Egyetem

Részletek

A projekt során a genetikai, génbanki
kutatások

területén

is

eredményes

együttműködés elindítására van lehetőség a
Georgiai Mezőgazdasági Egyetemen működő
molekuláris biológiai, valamint szőlészeti és
borászati intézetekkel és a ligeti szőlő
típusokkal foglalkozó kutatócsoporttal. A
ligeti szőlő egyik ősi géncentruma Georgiában
található, ami a magyar nemesítés számára is
kifejezetten értékes új információkat adhat.
Georgiában eddig 22 ligeti szőlő típust
azonosítottak, amelyek a hazai eredményekkel
egyesítve segíthet a szőlő domesztikációjának
folyamatát, esetleges rezisztencia források
eredetét feltérképezni. A kutatások fontos
alapelve a grúz genetikai források megőrzése,
fenntartása és felhasználása a helyi termelők,
illetve az export célú igények kielégítésére.
Magyarországon is nagy hangsúly helyeződik a
genetikai források megőrzésére és a genetikai
variabilitás kihasználására.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Tbiliszi

Tel-Aviv 1. program
Előadás címe

Magyar-izraeli szakértői kerekasztal az
okosvárosokról

Előadás időpontja

2017. november eleje

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Tel-Aviv

Részletek

Budapest

és

Tel-Aviv

több

évtizedes

testvérvárosi kapcsolata jó alap a jövő
városainak

megteremtésében

való

együttműködésre. A novemberi szakértői
kerekasztal és delegációs látogatás célja, hogy
K+F+I és üzleti együttműködések létrejöttét
segítse Magyarország és Izrael energetikai,
közlekedési, informatikai ágazati vállalati és
egyetemi innovációs szakemberei között. A
szakmai találkozó két pillére az "okos" városi
infrastruktúra,

és

az

"okos"

támogató

környezet, beleértve a szabályozást és az olyan
eszközöket,

mint

az

önkormányzati

inkubátorok

vagy

más,

vállalkozásokat

támogató

intézkedések

és

létesítmények.

További cél, hogy a látogatás tudásimporttal
járuljon hozzá Budapest Gazdaságélénkítési és
Munkahelyteremtési

Stratégiájának

2021) célkitűzéseihez.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Tel-Aviv

(2015-

Tel-Aviv 2. program
Előadás címe

A világot átformáló zsidó származású
magyar feltalálók napja, filmvetítés és a
nagykövetségi

innovációs

kiállítás

bemutatása
Előadás időpontja

2017. november közepe

Előadás helyszíne

Magyarország Nagykövetsége Tel-Aviv

Részletek

Az

esemény

keretében

átadjuk

a

Nagykövetség rendezvénytermében a magyar
tudomány múltbéli eredményeit és aktuális
kiemelt projektjeit bemutató állandó kiállítást,
a Hungarian Innovation Cornert. Az olyan
zsidó származású magyar feltalálók iránti
tisztelet jeléül, mint Bánki (szül.: Löwinger)
Donát, Bíró (szül.: Schweiger) László, Gábor
(szül.: Günszberg) Dénes vagy Goldmark
Péter

Károly

külön

tablót

is

állít

a

külképviselet. Levetítjük továbbá „Az élet ára”
c. dokumentumfilmet a nagyiparos Weiss
családról, amelynek rendezője Katona Zsuzsa,
producere Nyeste Péter.
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Tel-Aviv

Toronto
Előadás címe

„A Magyar Tudomány új eredményei”
című műhelybeszélgetés

Előadás időpontja

2017. november 6.

Előadás helyszíne

Főkonzuli rezidencia, Toronto

Részletek

„A Magyar Tudomány új eredményei” című
műhelybeszélgetés

az

Alumni

Hungary

(Magyarországon tanult kanadaiak) és a
Wigner

Jenő

Fizikai

igazgatójának,

dr.

fizikusnak

részvételével

a

Lévai

Kutatóközpont
Péter
a

főkonzuli

rezidencián.
Szervezők

József

Magyarország Főkonzulátusa Toronto

Újdelhi 2. program
Előadás címe

Smart Hungary kiállítás

Előadás időpontja

2017. november 3-10.

Előadás helyszíne

Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális
Központ

Részletek

Pethő Gyula nagykövet megnyitóját követően
dr. Farkas Hilda TéT szakdiplomata tart
filmvetítéssel kiegészített előadást a magyar
tudomány

eredményeiről.

(A

megnyitóra

meghívót kapnak egyetemek, kutatóintézetek,
illetve a DT szakdiplomatái is.)
Szervezők

Magyarország Nagykövetsége Újdelhi

