Regionális szociális mappa (REGSZOM) projektünk nyitókonferenciája 2012.
december 10-én került sor a Miskolci Egyetemen.
http://www.minap.hu/news.php?extend.61767.2

A roma lakosság helyzete a visegrádi országok periférikus területein. V4-es
projektünk zárókonferenciájára 2012. őszén került sor. Két híradás a konferenciáról:
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a35529
http://www.minap.hu/news.php?extend.60044.3

„Elszenvedőből a társadalom cselekvő tagjai”. Hegedüs Zsuzsa volt a vendégünk
2012 novemberében a Megújulás és Szociológia sorozatunk keretében.
http://www.minap.hu/news.php?extend.61272.2

Egyetemi Nyílt Napok: 2012. december 5-6. Jelen voltunk a párválasztás és szerelem
szociológiai szempontból című előadásunkkal.
http://www.minap.hu/news.php?extend.61502.2

Székelyföld szerelmesei vagyunk, idén ötödször megyünk terepgyakorlatra a
hallgatókkal Erdélybe. Többek között ez is szóba került az „Új Ember „ decemberi
számában Szabó-Tóth Kingával készült interjúból.
http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=20743:sz%C3%A9kelyf
%C3%B6ld-szerelmesei

A Magyar Szociológiai Társaság 2011-es éves konferenciájára és közgyűlésére a
ME Szociológiai Intézete szervezésében került sor, november 11-13 között, rengeteg
színvonalas szakmai előadással, kísérőrendezvényekkel.
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a30494

A csernelyi biomassza program keretében megrendezett konferencia
sajtóvisszhangja.
Példamutató a biomasszaprogram. Magyar Hírlap online, 2012 november 24.
http://www.magyarhirlap.hu/a-videk-magyarorszaga/peldamutato-abiomasszaprogram

„Megújulás és Szociológia” sorozatunk 2011-ben kezdődött. A nyitóelőadást április
5-én Szabó-Tóth Kinga tartotta a megújuló családokról.
http://www.boon.hu/szociologiai-estek-a-mab-ban/1947741
Csepeli György szociálpszichológus az önsegítő társadalomról beszélt .
http://www.boon.hu/szociologiai-estek-onsegito-tarsadalom-2-0/1987993
A sorozat keretében 2012. szeptember 6-án„Nemzeti hagyományok és közösségi
megújulás” címmel kollegánk, Szepessy Péter tartott előadást.
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a34949
Egészségi állapot és megújulás – Gyukits György előadása, a 2013 januárjában.

http://www.boon.hu/egeszsegi-allapot-esmegujulas/2186551?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fe
ed%3A+boon%2Fborsod+%28Borsod+Online+B.-A.-Z.+megye+h%C3%ADrei%29

„Szegények mindig lesznek veletek I.” Nemzetközi konferenciát szerveztünk a
szegénységről, 2009. május 4-5-én.
http://indavideo.hu/video/SzaboToth_Kinga_riport_a_szegenysegrol_rendeztek_konferencian

„Szegények mindig lesznek veletek II.” – szegénység a kisebbségi létben.
Konferenciánk 2010 július 20-án Miskolcon.
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a23638

A családon belüli agresszióról tartott előadás Szabó-Tóth Kinga a MEBESZ által
szervezett konferencián, 2010 szeptemberében.
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a24401

Kívülállás és beilleszkedés konferenciánk a MAB-ban, 2008, november 13-án.
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a15267

Sokszor megjelenünk a MERT-ben. „Család és Hivatás” című konferenciánkat a
Születés Hete keretében rendeztük meg 2011 májusában, erről is tudósított az
egyetemi újság.
http://mertnet.net/cikkek/2011/2011-05-18/csalad-esvagy-hivatas

2010 május 6-án rendeztük meg országos konferenciánkat, „A demográfiai válság
okai és következményei” címmel, melyek többek között Dr. Czeizel Endre volt a
vendégünk. Két híradás a rendezvényről.
http://www.mertnet.net/cikkek/2010/2010-05-05/gyermekvallalashoz-pozitivjovokep-kellene
http://www.mison.hu/miskolc/a-demografiai-valsagrol-tanacskoztak-miskolcon

„A faluszékétől a virtuális mediációig” címmel megrendezett konferencián SzabóTóth Kinga a szétzilált társadalomról beszélt, 2010 októberében.
http://www.jogiforum.hu/hirek/24178

