1. sz. melléklet


A Magyar Diszlexia Alapítvány

A rendezvény címe: A Magyar Diszlexia Alapítvány Kutatásfejlesztési Projektjei
A rendezvény tartalma: Diszlexia és autizmus diagnosztikai eljárások elmélete és gyakorlata
Diszlexia és Autizmus Diagnosztikát Segítő Rendszer Fejlesztése
Időpont: 2020. november 13. 15 óra
Helyszín: Laffert Kúria Dunaharaszti, Fő út 172, 2330
Résztvevők: a vírus helyzet miatt 20 fő a helyszínen, kb. 100 szakmai meghívott online + a
csatlakozni kívánók korlátlan számban
Közvetítés módja: a zoom vagy valamelyik más konferencia szervező csatornáról kiküldött
mailen keresztül
Weboldal: cicpestmegye.hu


Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

A rendezvény címe: Zöld energia és fenntarthatóság
A rendezvény tartalma: Előzetes tervezés alapján 5 napon tesszük elérhetővé az előadásokat.
Egy előadás 20 perces, egy alkalommal két előadást nézhetnek meg az érdeklődők, előzetes
regisztrációt követően a google zoom-on keresztül.
Időpont: 2020. november 19.
Közzétesszük a GreenTech Konferencia előadásainak elérhetőségét a megye civil szervezetei
számára: https://greentechzalaegerszeg.hu/videok/
Weboldal: www.zalacivil.hu


ME/ Miskolci Egyetem Civil Szeminárium

A rendezvény címe: „A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon. Miért
érdemes fiatalon is civil közösségekben tevékenykedni?”
A rendezvény tartalma: A civilek mint munkaadók. Vezetés a civil szervezetben
Időpont: 2020. november 4., 16-17:30
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6 épület XVIII. előadó
Weboldal: https://civil.info.hu/

A rendezvény címe:„A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon. Miért
érdemes fiatalon is civil közösségekben tevékenykedni?”
A rendezvény tartalma: Civilek és a környezetvédelem
Időpont: 2020.november 11., 16-17:30
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6 épület XVIII. előadó
Weboldal: https://civil.info.hu/
A rendezvény címe: „A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon. Miért
érdemes fiatalon is civil közösségekben tevékenykedni?”
A rendezvény tartalma: Civilek az oktatás és a kultúra, hagyományőrzés területén
Időpont:2020. november 18. 16-17:30
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6 épület XVIII. előadó
Weboldal: https://civil.info.hu/
A rendezvény címe: „A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon. Miért
érdemes fiatalon is civil közösségekben tevékenykedni?”
A rendezvény tartalma: Civilek az egészségügyben és a szociális szférában + Civilek a család
védelmében
Időpont: 2020. november 25.
 Civilek az egészségügyben 16-17:30
 Civilek a család védelmében: 17:45-19:15
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6 épület XVIII. előadó
Weboldal: https://civil.info.hu/


CONTACT MKSZ, Civil Közösségi Szolgáltató Központ

A rendezvény címe: A Csillagászat jövője
A rendezvény tartalma: A Csillagászat jövője című - online térbe helyezett - előadással
kívánunk csatlakozni, amelybe a határon túli civil szervezet partnereinket is bevonni kívánjuk.
A tervezett program részleteinek kidolgozása folyamatban van.
Időpont: az Ünnep teljes időtartama alatt: 2020. november 4-30. között elérhető lesz
a Csillagászat jövője című - online térbe helyezett - előadás

Weboldal: http://contactmksz.hu/kezdolap
Facebook: https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok

Határon túli események (Vajdaság)


Kiss Lajos Néprajzi Társaság

A rendezvény címe: Nemzeti összetartozásunk jegyei
A rendezvény tartalma: Az átfogó címhez kapcsolódva 2020-ban minden előadó a maga
kutatásának legújabb eredményeiről számolhat be.
Helyszín: Kishegyes
Időpont: 2020. november 6-7.
Weboldal: http://klnt.info/



Vajdasági Magyar Tudományos Társaság

A rendezvény címe: A koronavírus-járvány és társadalmi hatásai
A rendezvény tartalma: A tanácskozáson előadóként tudományos kutatók és publicisták
vesznek részt mind a társadalom-, mind a természettudományok területéről. A tanácskozás
alkalmat ad kutatóknak időszerű csoportos és egyéni kutatásaik és azok eredményeinek
bemutatására.
Helyszín: Újvidék
Időpont: 2020. november 14.
Weboldal: http://www.vmtt.org.rs/MTN2020.html

Határon túli események (Kárpátalja)


II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar
Akadémiai Tanács

A rendezvény címe: Trianon hatásai a mai Kárpátalján
A rendezvény tartalma: Tudománynépszerűsítő előadás a trianoni békediktátum 100.
évfordulójáról, annak kárpátaljai vonatkozásairól
Helyszín: Ungvár (online rendezvény)
Időpont: 2020. november 04-30. (pontos időpont egyeztetés alatt)
Weboldal: http://kmf.uz.ua/hu/



II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar
Akadémiai Tanács

A rendezvény címe: Könyvbemutató és kerekasztal a Hodinka Antal Nyelvészeti
Kutatóközpont és a Filológiai Tanszék munkatársainak új kiadványaiból
A kerekasztal résztvevői: Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Karmacsi Zoltán, Márku
Anita, Dudics-Lakatos Katalin, Gazdag Vilmos.
A bemutatásra kerülő kiadványok:
 Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka,
Tóth-Orosz Enikő: Kárpátalja 1920–2020. A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve. II.
RFKMF Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, 60 pp. A kiadványokat bemutatja:
a Hodinka Intézet munkatársai.
 Karmacsi Zoltán: „Róka у лісі живе”. Stratégiák az etnikailag heterogén családokban
nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján. II. RFKMF Hodinka
Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Termini Egyesület, 2020, 156 pp. A kötetet
bemutatja: Márku Anita.
 Beregszászi Anikó és Csernicskó István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна
конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття.
[Nyelvpolitika és pénzek: A nyelvpolitikai törekvések megjelenése a bankjegyeken a
ma Kárpátaljának nevezett területen]. II. RFKMF Hodinka Antal Nyelvészeti
Kutatóközpont, Termini Egyesület, 2020, 120 pp. A kötetet bemutatja: Gazdag
Vilmos.
Helyszín: Ungvár (online rendezvény)
Időpont: 2020. november 04-30. (pontos időpont egyeztetés alatt)
Weboldal: http://kmf.uz.ua/hu/



II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar
Akadémiai Tanács

A rendezvény címe: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky
Tivadar
Társadalomtudományi
Kutatóközpontja
és
a
Történelemés
Társadalomtudományi Tanszék közös könyvbemutatója a munkatársak új
kiadványaiból
A kerekasztal résztvevői: Molnár D. Erzsébet, Molnár D. István, Jakab Eleonóra, Csatáry
György, Kész Barnabás.
A bemutatásra kerülő kiadványok:
 Csatáry György: A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján.
Bemutatja: Csatáry György, Kész Barnabás.
 „Őrzeni kincses temetőket”. A beregszászi római katolikus köztemető egykori római
katolikus sírkertje. Szerk.: Dobos Sándor – Molnár D. Erzsébet.
Bemutatja: Molnár D. Erzsébet, Csatáry György.

 Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában 2014–2019. Anti-Hungarіan Attacks in
Ukraine 2014–2019. Антиугорські акції в Україні 2014–2019.
Bemutatja: Darcsi Karolina, Bocskor Andrea.
Helyszín: Ungvár (online rendezvény)
Időpont: 2020. november 04-30. (pontos időpont egyeztetés alatt)
Weboldal: http://kmf.uz.ua/hu/



Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A rendezvény címe: A Lechner Tudásközpont által kezelt téradatvagyon a közigazgatás
szolgálatában
A rendezvény tartalma: A korszerű e-közigazgatás igényli és ösztönzi a térbeli helyhez
köthető adatok felhasználását az állami, önkormányzati és hatósági feladatokban. Mindez új
típusú, térbeli szemléletű kormányzati IT megoldások bevezetését teszi szükségessé. Ennek
alapja az épített környezetre vonatkozó 2D és 3D téradatok, valamint a természeti környezet
téradat-nyilvántartásainak integrált kezelése és elérhetővé tétele a közigazgatás számára – ami
a Tudásközpont egyik legfontosabb feladata!
Előadó: Dr. Sik András, térbeli szolgáltatások igazgató
Helyszín: Online előadás - Webex
Időpont: 2020. november 13. péntek 13.00-14.00 között
Weboldal: http://lechnerkozpont.hu/

A rendezvény címe: Virtuális séta a jelen és a jövő örökségvédelmi megoldásaiban
A rendezvény tartalma: Kulturális örökségvédelmi jó gyakorlatok; A műemlékvédelem
lehetőségei a jelen globális válságainak kezelésében; Virtuális séta az Építésügyi
Dokumentációs és Információs Központban
Korzenszky Tamás kulturális örökségvédelmi igazgató: Kulturális örökségvédelmi jó
gyakorlatok: Népi Építészeti Program 2017-2018.
Bognár Gábor örökségvédelmi szakértői főosztályvezető: A műemlékvédelem lehetőségei a
jelen globális válságainak kezelésében.
Kis Yvette dokumentációs főosztályvezető: Virtuális séta az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központban.
Időpont: 2020. november 12. csütörtök, 10:00-11:00 között
Helyszín: webes, illetve honlapon elérhetővé tett előadások
Weboldal: http://lechnerkozpont.hu/



Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

A rendezvény címe: Táguló horizontok - „Best of Blue Sky”– egy különleges
konferenciafolyam kiemelkedő előadásai
A Hankiss Elemér kezdeményezésére 2013-ban elindított, 2 évente megrendezésre kerülő
Európai Blue Sky konferencia egyes eseményein kiemelkedő nemzetközi szaktekintélyek
tárgyalják korunk globális, regionális és helyi átalakulási folyamatait meghatározott tematikák
mentén. A tudományos fórum általános nagy témái a klíma-változás társadalmi hatásai, az új
háborúk és biztonságpolitika a digitalizáció korában, az új kormányzás lehetőségei, a
fenntartható társadalom, a demokrácia újjászületése, valamint az állam átalakulása a globális
gazdaság fényében. Elismert tudósok, szakemberek, diplomaták, kutatók elmúlt években
tartott előadásai közül az idei tudományhónap „Jövőformáló tudomány” mottója jegyében
válogattuk ki azokat a darabokat, amelyek mai napig frissek, figyelemre és újra felfedezésre
méltóak, s ugyanolyan magas színvonalon szólnak hozzá mai aktualitásokhoz, mint tették azt
elhangzásuk pillanatában.
Az angol nyelvű előadások magyar felirattal követhetőek. Az események elérésére szolgáló
linket két nappal korábban tesszük közzé a Best of Blue Sky oldalán
Időpont:
 2020. november 4. 15:00 – Fenntartható és reziliens társadalmak
 2020. november 10., 15:00 – A tudomány szerepéről gondolkodni
 2020. november 17., 15:00 – Európa jövője globális kontextusban
 2020. november 24., 15:00 – Biztonság a konfliktusok korában
 2020. november 30., 15:00 – European Blue Sky?
Weboldal:
https://iask.hu/hu/tagulo-horizontok-best-of-blue-sky/
https://iask.hu/en/expanding-horizons-best-of-blue-sky/

Várkapitányság
A rendezvény címe: Az eredetiség, érzékiség és áhítat feszültsége a manierista
művészetben (előadás a művészettörténeti sorozat keretében)
Időpont: 2020. november 4.
Weboldal:
https://varkertbazar.hu/esemenyek/muveszettortenet-manierizmus
A rendezvény címe: Zene- és zenészábrázolások a képzőművészetben (De la Motte-os
sorozat része, Bellák előadás+zene)
Időpont: 2020. november 9.
Weboldal:
https://varkertbazar.hu
A rendezvény címe: A festészet az ipari forradalmat követően (előadás a
művészettörténeti sorozat keretében)
Időpont: 2020. november 18.
Weboldal:
https://varkertbazar.hu/esemenyek/muveszettortenet-ipari-forradalom
A rendezvény címe: A régi Habsburgok különös titkai… - Bécs, Prága és Madrid,
franciák, törökök (Rejtélyes történelem)
Időpont: 2020. november 26.
Weboldal:
https://varkertbazar.hu/esemenyek/rejtelyes-tortenelem-sorozat-11

