Társadalom és tudomány az élhető jövőért
a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának konferenciája
a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 keretében
GFE GK Békéscsabai Campus, 2021.11.17. szerda
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 Gazdasági Kara ezek sorában tartja meg multidiszciplináris konferenciáját a
tudomány felsőoktatási üzeneteiről elsősorban Békés megye szellemi, gazdasági, társadalmi szolgálatában.

Program:
930 – 1000: Regisztráció
1000 – 1010: Megnyitó - Társadalom és tudomány az élhető jövőért
Dr. Kozma Gábor, GFE rektor
1010 – 1030: Hit, tudomány, jövő
Előadó: Dr. Gellén Márton, vezető-kormányfőtanácsos, MPEE főtitkár
30
10 – 1050: Co-governance, good governance – Tapasztalatok és alapvetések a közösségi
alapú településfejlesztő munkában
Előadó: Ditzendy Károly Arisztid, igazgató, HROD Közösségi Gazdaság- és
Társadalomfejlesztési Központ
1050 – 1110: A méltányos kereskedelem és bevezetésének lehetőségei Magyarországon
Előadó: Dr. Czagány Gábor docens, GFE
1110 – 1130: Blokklánc: iránytű a pénzügyi rendszer jövőjéhez?
Előadó: Dr. Árpási Zoltán, intézetvezető főiskolai tanár, dékán, GFE Gazdasági Kar
30
11 – 1150: Technológiai szingularitás – jövőnk vagy végzetünk?
Előadó: Dr. Simon Sándor, tanszékvezető főiskolai tanár, GFE Gazdasági Kar
A konferenciára az itt elérhető online felületen kell regisztrálni november 16-ig.

