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Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz Békésben 

a Gál Ferenc Egyetem nyitókonferenciája  

a Békés Megyei Kormányhivatallal partnerségben  

a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 keretében  

GFE Békéscsabai Campus, 2021.11.09. kedd  

Az MTA 2021 novemberében 18. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét,  
a „Magyar Tudomány Ünnepe 2021” című országos és határon túli programsorozatot. 

A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”, amelynek fő üzenete, hogy csak a 
tudományos tények és összefüggések ismeretében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok megértésére, és azok 

várható következményeinek felmérésére, befolyásolására; felhívja a figyelmet továbbá a közérthető és élményalapú ismeretátadás 
szerepére az álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok létrehozására. 

A Gál Ferenc Egyetem a Magyar Tudomány Ünnepe konferenciáin a keresztény jövőkép megközelítésében 
tárgyalja az élhető jövő kérdéseit, ezzel is megfelelve az általa művelt tudományterületeken és képzésekben 
kibontakozó küldetésének. A GFE-n folyó tudományos tevékenységben feltárt ismereteknek a képzésekben 
és a gyakorlatban való alkalmazása ezzel jól működő iránytűvé válhat hallgatóik, a szakmák, a régió 
társadalma számára.  A GFE ezek tárgyalására hívta meg a Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos 
Tanácsát, amely összefogja Békés megye szellemi, gazdasági, társadalmi szolgálatában együttműködőket. 

 

Program: 

930 – 1000: Regisztráció  

1000 – 1020: Nyitóelőadás: Az állam, az egyház és a civilek – a tudomány szerepe 

Előadó: Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 
1020 – 1040: A társadalmi alapokon nyugvó területi közigazgatás 

Előadó: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, c. egyetemi tanár, Békés Megyei Kormányhivatal 
1040 – 1100: A jövő útjai Békés megyében 

Előadó: Nemesi Pál kormánybiztos, Dél-alföldi Regionális Gazdaságfejlesztési Zóna 
1100 – 1120: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz Békésben 

Előadó: Dr. Kozma Gábor rektor, Gál Ferenc Egyetem 
1120 – 1140: Az új szakképzési rendszer, elérhető képzések Békés megye szolgálatában 

Előadó: Mucsi Balázs főigazgató, Békéscsabai Szakképzési Centrum 
1140 – 1200: Egy sikeres versenyre történő felkészülés háttere 

Előadó: Bakonyi Dávid* kiválósági érem győztes (mechatronika) – EuroSkills 2021 Graz 

 
A konferenciára az itt elérhető online felületen kell regisztrálni november 8-ig. 

 

 

https://forms.gle/4QJwxhPRvQ1ePYgs8

