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A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) Programjai  
az ENSZ Egészséges Idősödés Évtizede jegyében 

a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Partnereként 
Gerontológiai Napok 2021. Nemzetközi Tudományos Konferencián (online)  

2021. november 25-26. 
 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) az ENSZ Egészséges Idősödés Évtizede 
jegyében a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Partnereként a Gerontológiai Napok 
2021 Nemzetközi Tudományos Konferencia (online) mindkét napján önálló szekcióval jelent meg.  
2021. november 25-én a Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar) levezető 
elnökletével megrendezett „MNKSZ Kerekasztal” résztvevői voltak  
Ferenczi Andrea az MNKSZ elnöke, előadásának címe „Szigorúan 60 év felett”,  
Hajós Katalin média szakértő a „Barátunk-e a média? Torz a tükör, vagy csak homályos?  Idősek, Covid, 
Média” címmel tartott előadást, 
Modláné Görgényi Ildikó, felnőttképzési szakértő pedig a „Lépést tartani a digitalizációs világban, egy 
többgenerációs kihívás” témában adta elő prezentációját. 
2021. november 26-án a konferencia nemzetközi napján az MNKSZ meghívott partnerei tartottak 
előadást az angol nyelvű MNKSZ Szekció keretében, amelynek házigazdái  
Bene Ágnes PhD. (Debreceni Egyetem) és Ferenczi Andrea (MNKSZ) voltak. 
Prof. Jolanta Mackowicz, Ph.D, a Pedagogical University of Krakow részéről, aki partnerünk a Visegrádi 
női projektünkben, “Education in Old Age in the Experiences of Polish Euro Grandparents - Időskori 
oktatás a lengyel euro-nagyszülők tapasztalatai alapján” címmel tartott előadást, 
Dr. Susan B. Somers az INPEA (International Network for the Prevention Elder Abuse) elnöke amerikai 
partnerünk, akivel az ENSZ-ben együtt dolgozunk a idősödő nők érdekképviseletében, 
„A Step Forward with the Help of a Friend of Older Persons - Egy lépés előre az idősek barátjának 
segítségével”  címmel adta elő prezentációját, 
Willeke van Staalduinen CEO AFEdemy; Vice-Chair and Grant Holder az “Action For Smart Healthy 
Age-Friendly Environments - Akció az Okos, Egészséges Korbarát Környezetért” című európai uniós 
tudományos Akcióról számolt be, amelynek az MNKSZ is tagja. 
 
Reflexiók – köszönjük! 
 
Nagyon örülök, hogy a konferencián jobban megismerhettem a Magyar Női Karrierfejlesztési 
Szövetséget. Eddig is hallottam Önökről. Örömmel kapcsolódtam az Önök szekcióihoz, az ott elhangzó 
témák nagyon érdekeltek (pl a lengyel beszámoló két oldalról is: otthon hagyott idősek, idősoktatás).  
A Szövetségük alaptémája egyre jobban foglalkoztat, bár már korábban is, egy tudós és értelmiségi nők 
életével foglalkozó budapesti nemzetközi konferencián előadást is tartottam valamikor a 90-es években,  
Tompa Anna volt az itteni szervező. A női karrier és az idősödés kérdését együtt tárgyalni - izgalmas 
téma. Gratulálok, sok sikert kívánok. 
Boga Bálint dr. az MGGT volt elnöke (Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság) 
 
Kedves Szekció/Kerekasztal/Szimpózium Vezetők! 
Szeretnénk kifejezni köszönetünket és nagyrabecsülésünket a Gerontológiai Napok 2021. Nemzetközi 
Tudományos Konferencia első napján végzett tudományos munkájukért. 
A Konferencia első napján több, mint száz résztvevőt üdvözölhettünk a különböző szekciókban, 
kerekasztal beszélgetésekben, szimpóziumokon. 
Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak a Konferencia sikeréhez. 
Találkozunk jövőre a Gerontológiai Napok 2022. Konferencián! 
A Konferencia Szervező Bizottságának nevében, 
Bene Ágnes, a konferencia titkára 


	SAJTÓHÍR

