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ELŐSZÓ 

 
 

AZ IDŐSKORNAK VAN JÖVŐJE! 
(Prof. Dr. Czeizel Endre) 

 
 
Kedves Olvasó! 

 
Közismert tény, hogy a születéskor várható élettartam növekedése a XXI. század egyik 
meghatározó gazdasági és társadalmi kihívásához vezetett. Ez a tény, valamint az aktív és 
egészséges időskor biztosítására való törekvés paradigmaváltást eredményez az idősek 
világáról való gondolkodásban, az idős emberek gazdasági, társadalmi és kulturális 
szerepvállalásának a megítélésében.  
 
Jelen kiadvány a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 
megalapításának, célkitűzéseinek és tevékenységeinek a bemutatásával kíván reflektálni az 
említett kérdésekre, amelyek mögött korunk egyik legörvendetesebb és egyben 
legösszetettebb demográfiai kihívása rejlik. A kötet egyben egyfajta krónika is, amely a 
Munkabizottságot és megalakulásának előzményeit mutatja be, sorra véve a különböző 
tevékenységeket, rendezvényeket, oktatási programokat és projekteket az alapítás óta eltelt 
három éves időszakban és az azt megelőző években.  
 
A Munkabizottság kiemelt figyelmet fordít az idősödés kérdéseinek – multidiszciplináris 
keretben történő – tudományos vizsgálatára,  az idősödés megítélésével kapcsolatos 
paradigmaváltás érdemi előmozdítására, valamint azokra a jövőbeli, még részben 
kiaknázatlan lehetőségeknek a feltárására, amelyek érdemben hozzá tudnak járulni az 
egészséges és aktív időskor feltételeinek megteremtéséhez, a generációk közötti 
együttműködés erősítéséhez. 
 
Arra kérünk minden Kedves Olvasót, hogy fogadja szeretettel kiadványunkat és – 
lehetőségeihez mérten – vegyen részt a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia 
Munkabizottság tevékenységeiben. Kérjük, ne feledjék Prof. Dr. Czeizel Endre gondolatát: 
„Az időskornak van jövője.” 

 
Miskolc, 2019. október 25. 
 
Tisztelettel: 

 
 

Prof. Dr. Dinya Zoltán 
a Munkabizottság elnöke 

 

Dr. Dobos László 
a Munkabizottság titkára 
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A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA 

 

 
A Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság (a továbbiakban: THG 
Munkabizottság) 2017. június 28-án alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci 
Területi Bizottságának égisze alatt a Társadalomelméleti Szakbizottság keretein belül. A 
Munkabizottság létrejöttének egyik legfőbb indoka az a jelentős demográfiai változás volt, 
amely a múlt század végétől kezdődően nemcsak hazánkat, hanem gyakorlatilag az összes 
európai államot érintette. A korfa átalakulása és az időskorúak számának növekedése az egész 
társadalom számára jelent olyan komoly gazdasági és szociális kihívást, amely az idősödés 
kérdéseinek újra gondolását teszi szükségessé.  
A Munkabizottság egyik alapvető célkitűzése éppen ezért az idősödés megítélésével 
kapcsolatos paradigmaváltás érdemi elősegítése, átfogó tudományos vizsgálata és gyakorlati 
tapasztalatainak összegzése. Ezen célok megvalósításához hivatottak hozzájárulni a 
Munkabizottság által évente megrendezésre kerülő konferenciák és egyéb rendezvények, 
kerekasztal beszélgetések, workshop-ok is. További célunk, hogy lehetőséget kínáljunk a 
Munkabizottság tagjainak kutatási témáik bemutatására, egymás tevékenységének jobb 
megismerésére, valamint a jövőbeli szoros együttműködés alapjainak a megteremtésére.  
 

 

 
MTA MISKOLCI TERÜLETI 

BIZOTTSÁGA 
 
 
A Munkabizottság célkitűzése: 

 az aktív és méltóságteljes időskor megélésének elősegítése. 
 
Fontosabb feladatai: 

 az idősödés kérdéseinek tudományos vizsgálata, 
 az idősödés megítélésével kapcsolatos paradigmaváltás érdemi elősegítése, 
 a generációk közötti kapcsolatok erősítése, 
 az egész életen át tartó tanulás támogatása. 

 
A Munkabizottság legfőbb jellemzője: 

 az interdiszciplinaritás. 
 
A Munkabizottság elérhetősége: mab.gerontologiamiskolc@gmail.com 
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A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG MEGALAPÍTÁSÁNAK A KEZDEMÉNYEZŐI 

 
A Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság megalakításának a 
gondolata a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítványhoz, pontosabban az Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke, Dr. Dobos László nevéhez kapcsolódik. 
Tekintettel a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítványban végzett közös tevékenységre, a 
Munkabizottság létrehozását az alábbi szervezetek is aktívan támogatták: 

 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Nyelv és 
Kommunikáció Kutatócsoport 

 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Alternatív Konfliktuskezelési és 
Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont 

 Szikra Alapítvány Miskolc  

 

    

A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG TAGJAI  

 
A Munkabizottságnak az alapítás évében 14 tagja volt, a Munkabizottság elnöki pozícióját 
Prof. Dr. Dinya Zoltán, titkári pozícióját Dr. Dobos László látta el. A tagság 2018-ban két 
fővel (Prof. Dr. Semsei Imre és Papp Mónika), 2019-ben pedig egy fővel (Győrffy Judit) 
bővült. 2019-ben a THG Munkabizottság tagjainak száma: 17 fő.  
 
A Munkabizottság elnöke: Prof. Dr. Dinya Zoltán  
A Munkabizottság titkára: Dr. Dobos László  
A Munkabizottság tagjai: 
Dr. Bobula Zsuzsanna  
Csemáné dr. Váradi Erika 
Dr. habil. Dobos Csilla 
Dr. Felszeghi Sára PhD 
Győrffy Judit 
Prof. Dr. Hell Judit 
Prof. Dr. Illésné dr. Kovács Mária 
Dr. habil. Jakab Nóra 
Dr. Juhász Antal  
Kegyesné dr. Szekeres Erika 
Nyerjákné Sári Róza 
Papp Mónika 
Prof. Dr. Semsei Imre 
Dr. habil. Simigné dr. Fenyő 
Sarolta 
Dr. Szalkai Iván 
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A SAJTÓBAN MEGJELENT CIKK A TÁRSADALOM- ÉS 
HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA MUNKABIZOTTSÁG 

MEGALAKULÁSÁRÓL 
 

Társadalomtudományi gerontológia munkabizottság a MAB-ban 
 

2017. június 28-án Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság alakult 
Miskolcon. A Munkabizottság a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi 
Bizottságának égisze alatt a Társadalomelméleti Szakbizottság keretein belül folytatja 
tevékenységét. 
A Munkabizottság létrejöttének legfőbb indoka az a jelentős demográfiai változás, amely a 
múlt század végétől kezdődően nemcsak hazánkat, hanem gyakorlatilag az összes európai 
államot érintette. A korfa átalakulása és az időskorúak számának növekedése az egész 
társadalom számára jelent olyan komoly gazdasági és szociális kihívást, amely az idősödés 
kérdéseinek újra gondolását teszi szükségessé. A Munkabizottság egyik alapvető célkitűzése 
éppen ezért az idősödés megítélésével kapcsolatos paradigmaváltás érdemi elősegítése, átfogó 
tudományos vizsgálata és gyakorlati tapasztalatainak összegzése. Az idősödés tudományának 
összetett jellege megerősíti a kutatás multidiszciplináris jellegének létjogosultságát, ezért a 
bizottságban egyaránt helye van a jogtudománynak, a filozófiának, az etikának, a 
nyelvtudománynak, a kommunikációelméletnek, a szociológiának, a pszichológiának, az 
egészségtudományoknak, a kulturális antropológiának és még folytathatnánk a sort. 
A Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság tevékenységével, főbb 
kutatási irányainak kialakításával a gerontológia tudományos közéletbe történő regionális 
beágyazottságát kívánja elősegíteni. Emellett az új irányokat feltáró és a már meglévő 
területeket megerősítő kutatások egyaránt az aktív és méltóságteljes időskor megélését 
hivatottak szolgálni. 2017 novemberében a Munkabizottság országos gerontológiai 
konferenciát szervez a miskolci MAB székházban, majd ezt követően kerekasztal 
beszélgetések és workshop-ok adnak keretet a további kutatásoknak, illetve egy-egy téma 
részletes megvitatásának.  
A Munkabizottságnak jelenleg 14 tagja van, köztük három professzor, két habilitált egyetemi 
docens, valamint ismert kutatók és a Miskolci Egyetemen vezető pozíciót betöltő 
szakemberek. A Munkabizottság elnöki pozícióját Prof. Dr. Dinya Zoltán, titkári pozícióját 
Dr. Dobos László látja el. 
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A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA ELNÖKÉNEK LEVELE A TÁRSADALOM- ÉS 
HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA MUNKABIZOTTSÁG 

MEGALAKULÁSÁRÓL 
 
3.KEMA Kuratórium Tagjainak! 
3.KEMA Kuratórium Partnereinek! 
Szépkorú Társainknak! 
Kedves Barátainknak! 
 
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy  2017. június 28-án megalakult a Magyar 
Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságán a Társadalom- és Humántudományi 
Gerontológia Munkabizottság.  
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az MTA MAB Társadalomelméleti  Szakbizottság 
vezetőjének, Prof. Dr. Hell Judit Elnök Asszonynak, aki felkarolta, segítette és képviselte 
kezdeményezésünket. Köszönetet mondunk továbbá a Miskolci Egyetem BTK és ÁJK 
oktatóinak, akik korábbi ageing kutatásaik és előadásaik alapján támogattak bennünket. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki mindazon Szépkorú  Társainknak, 
akik az elmúlt években különböző rendezvényeinken (pl. Szépkorúak Akadémiája, Észak-
Magyarországi Szenior Szabadegyetem, Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium, 
klub rendezvények, informatikai képzések, kreatív délutánok, kutatási felmérések stb.) 
felvetették annak gondolatát, hogy hasznos lenne, ha az idős kor kérdéseivel a tudományos 
élet  műhelyei is foglalkoznának.  
A Munkabizottság megalakulásáról, céljáról és feladatairól összeállított tájékoztató 
közleményünket mellékelem. 
Munkabizottságunk, a tudományos munka végzése mellett, kiemelt figyelmet kíván fordítani 
a nemzedékek együttműködésére,  különös tekintettel az idősödő és időskorú emberekre.  
 

Üdvözlettel: 
Dr. Dobos László  

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány  
Kuratóriumának elnöke 

 
A Munkabizottság elnöke: Prof. Dr. Dinya Zoltán 

A Munkabizottság titkára: Dr. Dobos László 
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A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEGZÉSE 

KRONOLÓGIAI SORRENDBEN 
 

2017. november 8. 
KONFERENCIA 

a Munkabizottság első tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozatban 
A konferencia címe: 

AZ IDŐSKORNAK VAN JÖVŐJE! – A GERONTOLÓGIA TÁRSADALMI ASPEKTUSAI 
A XXI. SZÁZAD MÁSODIK ÉVTIZEDÉBEN MAGYARORSZÁGON 

 
2018. január 24. 

Együttműködési megállapodás aláírása az MTA Debreceni Területi Bizottsága Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottságának Gerontológiai Munkabizottságával 

 
2018. január 24. 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I. 
Téma: Az időskor sokszínűsége 

 
2018. április 17. 

KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS, Kazincbarcika 
Téma: Szunnyadó kompetenciák – kreativitás, alkotás, innováció 50+ éves korban 

 
2018. május 8. 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II. 
Téma: A művészetek és a tanulás szerepe az időskorban 

 
2018. szeptember 27. 

KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS, Bánhorváti 
Téma: MTA MAB története, küldetése, főbb kutatási területei, szervezeti felépítése, különös 

tekintettel a Társadalom- és humántudományi Gerontológia Munkabizottság munkájára 
 

2018. november 27. 
KONFERENCIA 

a Munkabizottság második tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozatban  

A konferencia címe: CSALÁDOK ÉVE 2018 
A nemzedékek közötti kommunikáció mint a családi összetartozás alappillére 

 
2019. január  

ELŐZETES EGYEZTETÉSEK, MEGBESZÉLÉSEK 
Az idősödéstudományi képzés lehetőségei a Miskolci Egyetemen 

 
2019. március 6. 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS  
Téma: A színek világa és az idősödés tudománya 
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2019. március 25. 
ELŐADÁS 

Prof. Dr. Dinya Zoltán: Az emberi sejt védelme az aktív és egészséges öregedés érdekében 
 

2019. április 17. 
KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS, Vadna 

Prof. Dr. Patkó Gyula: A tanulás szerepe az ember életében 
 

2019. május 30. 
ELŐADÁS 

Dr. Szalkai Iván: Az idősödéssel és időskorral kapcsolatos évezredes tapasztalatok 
Indiában – Hagyományok a XXI. században 

 
2019. november 19. 

KONFERENCIA 
a Munkabizottság harmadik tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe 

rendezvénysorozatban  
Cím: „ÖREGEDJÜNK EGÉSZSÉGGEL” – INNOVATÍV ÉS TUDATOS 

ÉLETVEZETÉSI STRATÉGIÁK IDŐSKORBAN 
 
 
 
 
 

 
 

  



11 
 

 
A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIÁK 

 
2017. 

AZ ELSŐ KONFERENCIA 
 

„AZ IDŐSKORNAK VAN JÖVŐJE” – A GERONTOLÓGIA TÁRSADALMI 
ASPEKTUSAI A XXI. SZÁZAD MÁSODIK ÉVTIZEDÉBEN MAGYARORSZÁGON  

2017. november 8.  
MTA MAB Székház, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3. 

 
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A KONFERENCIÁRÓL 

 
A Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2017. november 8-án 
egész napos konferenciát szervezett „Az időskornak van jövője” – A gerontológia társadalmi 
aspektusai a XXI. század második évtizedében Magyarországon címmel. A konferencia a 
Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat részeként került megszervezésre, melynek 
2017. évi mottója az EMBERKÖZPONTÚ TUDOMÁNY volt. 
A konferencia témája az idősödés problémakörének különböző tudományterületek 
aspektusaiból történő vizsgálata. Az idősödés tudományának multidiszciplináris jellegét 
tükrözi, hogy a konferencián gerontológus, filozófus, szociológus, pszichológus és 
andragógus szakemberek, továbbá orvosok, jogászok és nyelvészek, valamint analitikus 
kémiával, egészség- és táplálkozás-tudománnyal foglalkozó kutatók egyaránt tartottak 
előadásokat. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a társadalmi gerontológia 
fontosságáról, indokoltságáról és sokszínűségéről. 
A konferencián összesen 15 előadás hangzott el, a megnyitót három plenáris előadás követte, 
majd két szekcióban tizenkét előadást hallgathattak meg a résztvevők. 
A konferencia szervezésében a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia 
Munkabizottság mellett aktív szerepet játszottak a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány, a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, valamint a Szikra 
Alapítvány Miskolc munkatársai. 
 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
MEGNYITÓ 
PROF. DR. ROÓSZ ANDRÁS, MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke 
 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
ELNÖK: DR. DOBOS LÁSZLÓ, THG Munkabizottság titkára 
 
PROF. DR. HELL JUDIT, Miskolci Egyetem, BTK,Társadalomelméleti Szakbizottság elnöke, 
THG Munkabizottság tagja: Demokratikus értékek – diszkriminatív gyakorlatok, tekintettel az 
időskorúak státusára 
PROF. DR. SEMSEI IMRE, az MTA doktora, dékán, Debreceni Egyetem, EK: A gerontológia 
Magyarországon – az idősödés művészete 
PROF. DR. DINYA ZOLTÁN, az MTA doktora, a THG Munkabizottság elnöke: A táplálkozás 
szerepe az egészséges öregedésben 
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SOKSZÍNŰ TÁRSADALMI GERONTOLÓGIA I. 
ELNÖK: KEGYESNÉ DR. SZEKERES ERIKA 
 
DR. HABIL. JAKAB NÓRA, rektorhelyettes, Miskolci Egyetem, ÁJK, THG Munkabizottság 
tagja: A fogyatékosságtudomány és az öregedés társadalmi és jogi kapcsolódási pontjai 
SZEITZ JÁNOS, andragógus, a Szocio-andragógia műhely vezetője: Időskorúak létfeltételeinek 
válaszra váró kérdései 
KISS GÁBOR, a Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke: A Harmadik Kor 
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet bemutatása 
DR. BOBULA ZSUZSANNA, belgyógyász, háziorvos, üzemorvos, THG Munkabizottság tagja: 
ECCE HOMO  
DR. SZALKAI IVÁN, Miskolci Egyetem, EÜK, THG Munkabizottság tagja: Preventív geriátria 
– a XXI. századi társadalom új lehetősége 
CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA, egyetemi docens, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem, ÁJK, 
THG Munkabizottság tagja: Új társadalmi probléma: a bűnmegelőzés generációs aspektusa 
 
SOKSZÍNŰ TÁRSADALMI GERONTOLÓGIA II. 
ELNÖK: PAPP MÓNIKA 
 
DR. SIMIGNÉ DR. HABIL. FENYŐ SAROLTA, habilitált egyetemi docens, Nyíregyházi Egyetem, 
THG Munkabizottság tagja: Értelmet az éveknek – Gondolatok egy új társadalom- és 
humántudományi interdiszciplína kialakulásáról 
DR. HABIL. DOBOS CSILLA, egyetemi docens, intézetigazgató, Miskolci Egyetem, BTK, THG 
Munkabizottság tagja: A generációk közötti kommunikáció – A társadalmi gerontológia 
kommunikációelméleti aspektusai 
KEGYESNÉ DR. SZEKERES ERIKA egyetemi docens, Intézeti tanszékvezető, Miskolci Egyetem, 
BTK, THG Munkabizottság tagja: Az időskori kommunikáció jellemzői 
PAPP MÓNIKA, szociológus, Szikra Alapítvány, THG Munkabizottság tagja  
Önkéntesség, avagy híd a generációk között 
SZANYI MÁRIA, pszichológus, testnevelő tanár, jógaoktató, bodyART instruktor: Az időskor 
jobb megélése életünk tudatos döntésein múlik 
SÁRI RÓZA,  címzetes főiskolai docens, egészségügyi szaktanár, Miskolci Egyetem, THG 
Munkabizottság tagja: A szalutogenikus megközelítés lehetőségei az idősödés folyamatában 
 
Vita, hozzászólások – A konferencia zárása 
 
A konferencia ideje alatt a MAB Székház Könyvtárában kiállítást szerveztünk, ahol a 
résztvevők Dr. Bobula Zsuzsanna és Juhászné Ceglédi Tünde (a Drogambulancia Alapítvány 
elnöke) alkotásait tekinthették meg. 
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2018. 
A MÁSODIK KONFERENCIA 

 
„CSALÁDOK ÉVE – 2018” 

A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ MINT A CSALÁDI ÖSSZETARTOZÁS 
ALAPPILLÉRE 

2018. november 27.  
MTA MAB Székház, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3. 

 
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A KONFERENCIÁRÓL 

 
A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat részeként került 
megszervezésre, melynek 2018. évi mottója a HATÁRTALAN TUDOMÁNY volt. A 
rendezvény három szekcióra tagozódott. 
 
Megnyitó 
Dr. habil. Jakab Nóra, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese köszöntötte a meghívottakat: a 
Munkabizottság tagjait, valamint az időskorúakkal foglalkozó megyei, városi, civil és 
társadalmi szervezeteknek a vezetőit, szakembereit (Miskolc, Kazincbarcika, Vadna és 
térsége, Rudabánya). Ezt követően a jelenlévők nevében köszöntötte Prof. Dr. Hell Judit 
Asszonyt, az MTA MAB Társadalomelméleti Szakbizottság elnökét, a Társadalom- és 
Humántudományi Gerontológia Munkabizottság tagját, Prof. Dr. Dinya Zoltánt, az MTA 
doktorát, a Munkabizottság elnökét, és Prof. Dr. Semsei Imrét, az MTA doktorát, a Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Karának dékánját, a DAB Gerontológiai Munkabizottságának elnökét, 
a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság tagját.  
 
Plenáris előadások 
Dr. Dobos László felkérte Prof. Dr. Hell Juditot, hogy tartsa meg "Anyám szájából édes volt 
az étel, apám szájából szép volt az igaz." Nyelvi és metakommunikációs elemek szerepe a 
családtagok mindennapi érintkezésében című előadását. A professzor asszony előadásában 
kiemelte, hogy a 2018-as „Családok éve” felhívta a figyelmet a demográfiai problémákra és 
azok kezelésének a fontosságára. Előadásában kifejtette, hogy milyen típusú családok vannak 
veszélyben, valamint azt, hogy a technológiai fejlődés milyen különbségeket generál a 
generációk között. Hangsúlyozta, hogy az egyén szocializációja a családban alakul ki. 
 
Prof. Dr. Semsei Imre előadása a Generációk közötti szolidaritás: a család címet viselte. 
Előadásában elmondta, hogy mára a generációk eltávolodtak egymástól és az idősek szerepe 
megváltozott, ami nem kedvez a család működésének. Magyarország elöregedett ország, 
ugyanis az átlagéletkor növekedett és sokan megélik az öregkort. Az idősek aránya is 
növekszik, egyre kevesebb eltartóra egyre több eltartott jut. Kiemelte, hogy egyre több az idős 
beteg és az idősek döntő többsége nő. 
 
Prof. Dr. Dinya Zoltán A család szerepe az egészséges táplálkozásban című előadásában 
hangsúlyozta, hogy az élettartam és az életminőség alapja a család. A család szempontjából az 
egészség a legfontosabb, az egészségen belül az optimális táplálkozás meghatározó szerepét 
emelte ki. Felhívta a figyelmet a táplálkozás megfelelő idejének a megtartására, valamint arra, 
hogy a gyermekek táplálkozásának az alapja a változatosság és az egyensúly. 
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I. SZEKCIÓ: A család jellemzői és szerepe a XXI. század elején 
Dr. Boga Bálint előadásában elmondta, hogy a generációk között napjainkban is jellemző az 
intergenerációs transzfer. A kapcsolatot az érzelem, az elvek és a táplálkozás határozza meg. 
Előadásában kiemelte, hogy a nagyszülő a stabilitást képviseli a családban. 
Dr. Szalkai Iván előadásában kifejtette, hogy Indiában a vallásnak és a társadalmi 
rétegződésnek mai napig meghatározó szerepe van. Kiemelte, hogy a családjog Indiában már 
1830-ban megjelent. Megemlítette, hogy ma már Indiában is a kiscsalád a jellemző, azonban a 
nagycsalád elvei és szokásai megmaradtak. 
Csemáné Dr. Váradi Erika előadása elején arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb családi 
fotón már nem láthatók több generáció képviselői és ez azt mutatja, hogy az idősek nem aktív 
tagjai a családnak. Az előadó elemezte a családi konfliktushelyzetek okait, köztük az időskori 
szerepek változását, az intézményi kapcsolatrendszerek átalakulását, a környezeti 
változásokat, a pszichés problémákat és az új kihívásokat. 
 
II. SZEKCIÓ: Családi kommunikáció 
Dr. Simigné Dr. habil. Fenyő Sarolta előadásában elmondta, hogy a család a verbális és nem 
verbális kommunikáció legfontosabb színtere. A szülők felelősége a beszéd-minta biztosítása 
és kiemelte, hogy a családban meghatározó szerepet játszik a beszéd öröme. 
Dr. Bodnár Ildikó az öregségről szóló versek három típusát mutatta be: a költő saját 
öregségéről, a családtagok idősödéséről és a véletlenül megpillantott személyek öregkoráról 
szóló műveket. Előadásában példákon keresztül illusztrálta, hogy sok költő az évszakok 
képeivel írja le az emberi élet különböző korszakait. 
Ezt követően Dr. Dobos László megköszönte az előadóknak és a résztvevőknek a 
megjelenést, majd a konferenciát bezárta. 
 
Juhászné Ceglédi Tünde a konferenciára egy különleges szobrot készített, amelynek a 
Nagyszülők és unokák címet adta. A szobor paverpol technikával készült, amelynek célja a 
kreativitás és az újrahasznosítás. A szobor olyan kidobásra szánt anyagok felhasználásával 
készült, mint az alufólia és régi ruhadarabok.  
 
 

 
 

Juhászné Ceglédi Tünde: Nagyszülők és unokák 
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 
MEGNYITÓ 
DR. HABIL. JAKAB NÓRA, rektorhelyettes, Miskolci Egyetem, ÁJK, THG Munkabizottság 
tagja 
 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
ELNÖK: DR. DOBOS LÁSZLÓ, THG Munkabizottság titkára 
 
PROF. DR. HELL JUDIT, Miskolci Egyetem, BTK,Társadalomelméleti Szakbizottság 
elnöke,THG Munkabizottság tagja: "Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép 
volt az igaz." Nyelvi és metakommunikációs elemek szerepe a családtagok mindennapi 
érintkezésében 
PROF. DR. SEMSEI IMRE, MTA doktora, dékán, Debreceni Egyetem, 
Egészségügyi Kar, THG Munkabizottság tagja: Generációk közötti szolidaritás: a család 
PROF. DR. DINYA ZOLTÁN, MTA doktora, THG Munkabizottság elnöke: A család szerepe az 
egészséges táplálkozásban 
 
I. SZEKCIÓ: A CSALÁD JELLEMZŐI ÉS SZEREPE A XXI. SZÁZAD ELEJÉN 
ELNÖK: PAPP MÓNIKA, szociológus, Szikra Alapítvány, THG Munkabizottság tagja 
 
DR. BOGA BÁLINT, geriáter szakorvos, a Magyar Gerontológiai és Geriátriai 
Társaság (MGGT) volt elnöke, Milton Friedman Egyetem, Magyar Hospice Alapítvány: A 
poszt-modern családi életformák viszonya a nagyszülői korosztállyal 
DR. SZALKAI IVÁN PhD, orvos, Miskolci Egyetem, EÜK, THG Munkabizottság tagja: 
Az  indiai családmodell jellemzői és változása az elmúlt 50 évben 
CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA PHD LLM, elnök, Miskolci Egyetem ÁJK AKIK  (Alternatív 
Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont), THG Munkabizottság 
tagja: A "béke szigete”? – Gondolatok az intergenerációs konfliktusok hangjáról és a kollektív 
magány csendjéről 
 
II. SZEKCIÓ: CSALÁDI KOMMUNIKÁCIÓ 
ELNÖK: DR. HABIL. DOBOS CSILLA, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, BTK, THG 
Munkabizottság tagja 
 
DR. SIMIGNÉ DR. HABIL. FENYŐ SAROLTA, nyugalmazott egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 
BTK, Nyíregyházi Egyetem, THG Munkabizottság tagja: A beszélés és a hallgatás szerepe a 
családi kommunikációban 
DR. BODNÁR ILDIKÓ, nyugalmazott egyetemi docens, Miskolci Egyetem, BTK: Az öregség 
metaforái 20. századi magyar költők családverseiben és más, időskori tematikájú műveiben  

 

https://uni-milton.hu/dr-boga-balint/
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2019. 
A HARMADIK KONFERENCIA 

 
„ÖREGEDJÜNK EGÉSZSÉGGEL!” – INNOVATÍV ÉS TUDATOS ÉLETVEZETÉSI 

STRATÉGIÁK IDŐSKORBAN 
2019. november 19.  

MTA MAB Székház, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3. 
 

A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat részeként került 
megszervezésre, melynek 2019. évi mottója a ÉRTÉKTEREMTŐ TUDOMÁNY volt.  

 
 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
MEGNYITÓ 
PROF. DR. BERKŐ PÉTER, MTA MAB, alelnök 
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PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
ELNÖK: DR. DOBOS LÁSZLÓ, THG Munkabizottság titkára 

PROF. DR. DINYA ZOLTÁN, MTA doktora, THG Munkabizottság elnöke: Oxidánsok és 
antioxidánsok szerepe az emberi egészséges öregedésben 
PROF. DR. SEMSEI IMRE, az MTA doktora, Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, THG 
Munkabizottság tagja: Az öregedés művészete 
 
AZ AGEING-ART c. KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 
A kiállítást megnyitja: MÁGER ÁGNES, festőművész  
A kiállítás a MAB Székház Könyvtárában tekinthető meg. 
 
I. SZEKCIÓ 
ELNÖK: PAPP MÓNIKA, szociológus, Szikra Alapítvány, THG Munkabizottság tagja 

DR. FELSZEGHI SÁRA, PhD, egyetemi docens, vezető főorvos, szakfelügyelő főorvos: Az aktív 
életkor meghosszabbításának lehetőségei 
GYŐRFFY JUDIT, MESZEGYI szakmai igazgató helyettese: Tevékenységek és értékteremtés a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény nyugdíjas 
klubjaiban 
LAKATOSNÉ DR. SZUHAI GYÖRGYI PhD, a Project Life Management Akadémia megalapítója: 
Project Life Management avagy a projekt szemlélet a magánéletben a Bölcsek szemüvegével 
DR. DOBOS LÁSZLÓ, jogász, THG Munkabizottság titkára: Az Aktív Idősödés Indexe c. EU-s 
kutatás Miskolcon és a régióban – A kutatás eddigi eredményeinek rövid összegzése 
 
II. SZEKCIÓ 
ELNÖK: DR. HABIL. DOBOS CSILLA, THG Munkabizottság tagja 

PROF. DR. HELL JUDIT, a Társadalomelméleti Szakbizottság elnöke, THG Munkabizottság 
tagja: A boldog élet, avagy a sikeres öregedés titka és felelőssége. Dr. Iván László tiszteletére 
DR. SZALKAI IVÁN PhD, orvos, Miskolci Egyetem, EÜK, THG Munkabizottság tagja: A 
szupernagyik keleti titka 
DR. ROSENBERG LÁSZLÓ, egyetemi docens, Lucian Blaga Egyetem, Szeben, Orvosi Kar, 
Homeopátia és Dietoterápia Tanszék: Az integratív medicina  szerepe az anti-agingben  
DR. BODNÁR ILDIKÓ, nyugalmazott egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és 
Fordítástudományi Tanszék: Az időskori nyelvtanulás ösztönzői, szépségei és nehézségei 
 

 
 
Az AGEING-ART című kiállításon tíz festő és négy szobrász alkotásait mutatjuk be, 
mindannyian 55 évesnél idősebbek és találunk közöttük 96 éves, jelenleg is aktív művészt. A 
Munkabizottság célja, hogy a konferencia résztvevőinek és minden vendégnek megmutassuk 
az időskori művészeti tevékenység csodás alkotásait, a művészek színes, értékes egyéniségét, 
példaértékű kitartását. 
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KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÉS ELŐADÁSOK 
 

2018. január 24. 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I. 

Téma: Az időskor sokszínűsége 
 

Együttműködési megállapodás aláírása 
Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Társadalomelméleti Szakbizottságának 
Társadalom- és humántudományi gerontológia munkabizottsága és az MTA Debreceni 
Területi Bizottsága Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottságának Gerontológiai 
Munkabizottsága közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS aláírása  
 
Sajtótájékoztató 
 
Vitaindító előadók  

1. Prof. Dr. Semsei Imre, a Munkabizottság tagja: Változnak az idők – változnak az 
emberek 

2. Prof. Dr. Dinya Zoltán, a Munkabizottság elnöke: Tudatos táplálkozás – tudatos 
gondolkodás. „A táplálékod legyen gyógyítód” (Hippokratész)  

Kérdések, hozzászólások 
Moderátor  
Dr. Dobos László, a Munkabizottság titkára 
 

 
 

     
 



20 
 

 
 

2018. május 8. 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II. 

Téma: A művészetek és a tanulás szerepe az időskorban 
 

Felkért vitaindító előadók:  
 

1. Dr. Felszeghi Sára, a Munkabizottság tagja: Betegségélmény és időskor a magyar 
irodalomban 
"S ne hidd, hogy a lantnak 
Ereje meglankadt"  (Arany János)      
 

2. Dr. Bobula Zsuzsanna, a Munkabizottság tagja: Időskor és művészet 
 

3. Dr. Dobos László, a Munkabizottság titkára: A Gerontológiai oktatási csomagban 
rejlő lehetőségek  

 
GERONTOLÓGIAI KÉPZÉSI CSOMAG 

 
A THG Munkabizottság a 2018. május 8-ai kerekasztal megbeszélésén megtárgyalta a 
Gerontológiai képzési csomag elemeit.  
Előzmények: 
2018. november 27-én a Miskolci Egyetem vezetői, Prof. Dr. Semsei Imre, Prof. Dr. Dinya 
Zoltán a gerontológiai képzés előkészítésével kapcsolatban eredményes megbeszélést 
tartottak.  
Az ülésen jelenlévők egyhangúan támogatták a javaslatot, és azt, hogy bizonyos 
kiegészítésekkel a Gerontológiai képzési csomagot a Munkabizottság elnöke és titkára 
juttassa el a Miskolci Egyetem vezetői részére.  
A Gerontológiai képzési csomagot támogatja Prof. Dr. Dinya Zoltán, az MTA MATB THG 
Munkabizottság elnöke és Prof. Dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem EÜK dékánja, a THG 
Munkabizottság tagja. 
Az állami, egyházi és civil szervezetek jelenlévő  vezetői döntöttek a  Gerontológiai képzési 
csomagot „Támogató Nyilatkozat” elkészítéséről. A kerekasztal beszélgetést követően – 3 hét 
alatt – összesen 277 támogató aláírás érkezett, ami egyértelműen igazolja, hogy a régióban 
szükség van gerontológiai képzésekre. 
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2019. március 6. 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS  

Téma: A színek világa és az idősödés tudománya 
 

Felkért előadók 
 

1. Dr. Simigné Dr. habil. Fenyő Sarolta, nyugalmazott egyetemi docens, Miskolci 
Egyetem, BTK, Nyíregyházi Egyetem, THG Munkabizottság tagja: Élet a Kék 
zónákban – távoli régiók és szigetek, ahol az emberek az átlagnál tovább élnek 
 

2. Dadvandipour Zsuzsa, PhD hallgató, Pécsi Egyetem: A színek szerepe az orvoslásban 
 

3. Amtmann-né Hédervári Zita, iparművész-tanár, Edelényi Nyitott Ajtó Baptista 
Oktatási Központ: Öregedés-gátló információk; időskorúakat ábrázoló festmények 
több szempontú vizsgálata 

 
Kérdések, hozzászólások 
Moderátor 
Dr. Dobos László, THG Munkabizottság titkára 
 

     
 

     
 
 

2019. március 25. 
ELŐADÁS 

 
Megnyitó 
Dr. Dobos László, THG Munkabizottság titkára 
 
Előadó 
Prof. Dr. Dinya Zoltán, MTA doktora, THG Munkabizottság elnöke: Az emberi sejt védelme 
az aktív és egészséges öregedés érdekében 
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Az előadás rövid tartalma 
Az emberi egészség egyik döntő alapja a test sejtjeinek egészséges, optimális működése. 
Testünk sejtjei állandó aktivitásban vannak, a sejtek képződnek, átalakulnak és elhalnak. 
Döntő tehát az optimális működésüknek a körülményeit biztosítani.  
A sejtek működésének alapja a sejt összetevőinek (sejthártya, sejtmag, mitokondrium) 
megismerése, különös tekintettel a genomikai és epigenomikai jellemzőkre valamint a 
génjeinkben kódolt információ megőrzésére és optimális felhasználására. A sejt működésében 
alapvetően fontos tényezők a táplálkozás, a hozzákapcsolódó nutrigenomika és nutrigenetika, 
a sejti jelátvitel és a mitokondrium szerepe a redox-egyensúlyban. Fontos továbbá az 
emésztőrendszer működése és az ún. „agy–bél” kapcsolat.  
Ezek a tényezők az alapjai az egészséges öregedésünknek.  
A legfontosabb cél: az egészségesen töltött évek számának növelése.  
Az előadás keretében ismertetésre kerülnek a fenti területeken született kutatási eredmények, 
illetve az azok alkalmazásai mindennapi életünk során. 
 
Kérdések, hozzászólások 
Moderátor 
Dr. Dobos László, THG Munkabizottság titkára 
 

          
 

2019. május 30. 
ELŐADÁS 

 
Megnyitó 
Prof. Dr. Hell Judit, a Társadalomelméleti Szakbizottság Elnöke 
Felkért előadó 
Dr. Szalkai Iván, PhD, orvos, Miskolci Egyetem, EÜK, THG Munkabizottság tagja: Az 
idősödéssel és időskorral kapcsolatos évezredes tapasztalatok Indiában – Hagyományok a 
XXI. században 
Kérdések, hozzászólások, beszélgetés az előadóval 
Moderátor 
Dr. Dobos László, THG Munkabizottság titkára 
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KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 
 

2018. április 17. 
ELSŐ KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS, KAZINCBARCIKA 

Kiállítás és workshop 
Téma: Szunnyadó kompetenciák – kreativitás, alkotás, innováció 50+ éves korban 

 
 

Megnyitó 
Máger Ágnes festő, grafikus, a Művészeti Akadémia tagja 
 
Alkotók  
Dr. Bobula Zsuzsanna, Bessenyei Béla, Juhászné Ceglédi Tünde, Kovács Istvánné Boncsér 
Éva, Latorcai László, Majercsik János, Majercsikné Bierbaum Anna, Novák Géza, Novák 
Gézáné, Nestádeliné Kállai Mária, P. Dányi Gabriella 
 
A kiállításon, amelyet  Máger Ágnes festőművész nyitott meg, tizenegy, 50 évesnél idősebb 
művész alkotásaival ismerkedhettünk meg. A kiállítást követő szakmai workshop-ra a 
Munkabizottság nevében meghívtuk – a kiállító művészeken kívül – a környező falvak 
nyugdíjas klubjainak, idősotthonainak a képviselőit. A tartalmas, jó hangulatú beszélgetés 
során számos lehetőséget találtunk hasonló kiállítások megszervezésére. Azok a jelenlévők, 
akik valamilyen kreatív tevékenységet szeretnének megismerni és gyakorolni, támogató 
közösségekre találtak a nyugdíjas klubok, iskolák segítségével.  
Máger Ágnes festőművész jelenléte, aktív közreműködése biztosította a művészet és a hobbi 
kapcsolatának helyes megítélését.  
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2018. szeptember 27. 
MÁSODIK KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS, BÁNHORVÁTI 

A tudás házhoz megy 
 

Téma: MTA MAB története, küldetése, főbb kutatási területei, szervezeti felépítése, különös 
tekintettel a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság tevékenységére.  
Célunk a társadalmi nyitás, az emberközpontú és ember-közeli tudomány népszerűsítése. 
 

A KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS PROGRAMJA 
 

A munkabizottsági ülés helyszíne: Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár 
Helyi szervezők:  
Földvári István, Bánhorváti polgármestere 
Pál Gábor László, a Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 
 

A KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS PROGRAMJA 
 
Az ülés megnyitása 
Köszöntő: Földvári István, Bánhorváti polgármestere 
Moderátor:  Papp Mónika, a MAB Munkabizottság tagja 
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Első előadás 
Prof. Dr. Hell Judit, a Szakbizottság elnöke, a Munkabizottság tagja: A Magyar Tudományos 
Akadémia Miskolci Területi Bizottságán belül működő Társadalomelméleti Szakbizottság 
tevékenységének és céljainak a bemutatása  
Második előadás 
Dr. Dobos László, a Munkabizottság titkára: A Társadalom- és Humántudományi 
Gerontológia Munkabizottság tevékenységének bemutatása 
 
Hozzászólások és közös beszélgetés az előadásokban felvetett kérdésekről 
 

                                                 
 

                                                           
 

 



26 
 

2019. április 17. 
HARMADIK KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS, VADNA 

A tanulás szerepe az ember életében 
 
A munkabizottsági ülés helyszíne:  
Vadna, Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár (IKSZT) 
Helyi szervezők:  
Bencze Péter, Vadna polgármestere, Vadna Községért Alapítvány elnöke  
Marinné Tóth Krisztina, a Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár vezetője  
Czakó Lászlóné, Őszirózsák Nyugdíjas Klub elnöke 
 

A KIHELYEZETT MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS PROGRAMJA 
 
Őszirózsák Nyugdíjas Klub Énekkara köszönti a vendégeket 
Az énekkart vezeti: Czakó Lászlóné 
Köszöntő 
Bencze Péter, Vadna polgármestere 
Megnyitó 
Dr. Dobos László, THG Munkabizottság titkára 
Előadó: 
Prof. Dr. Patkó Gyula, Professor Emeritus, okleveles gépészmérnök, egyetemi tanár, a 
Miskolci Egyetem volt rektora: ”Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek” – avagy a 
tanulás szerepe az ember életében 
Kérdések, hozzászólások: 
Moderátor: Dr. Dobos László, THG Munkabizottság titkára 
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A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKA 
 

Munkabizottság tagjainak, köztük Dr. Bobula Zsuzsanna (belgyógyász, háziorvos, 
üzemorvos) tagtársunknak meggyőződése, hogy a művészetekben rejlő lehetőségek, azok 
gyakorlati alkalmazhatósága rendkívül fontos szerepet játszik az aktív időskor megélésének 
elősegítésében. 
A művészeti tevékenység az ember privilégiuma, ami bizonyítottan gyógyító hatással van a 
befogadóra és öngyógyító hatással az alkotóra. Aktiválja agyunk jutalmazó rendszereit.  
Személyiségfejlődésünk során az időskorra elérhetünk az ún. érett-bölcs személyiséghez, 
melyre jellemző az alkotói szintézis és a gondolkodói szintézis birtoklása.  
Agyunk plaszticitása óriási lehetőségekkel rendelkezik. Einstein szerint mindent, ami valóban 
nagyszerű és inspiráló, olyan egyén teremtett, aki szabadon tudott dolgozni. Időskorra 
szabaddá válunk a munkahelyi, gyereknevelési, egzisztencia teremtési gondoktól, 
lényeglátásunk kialakul, érzelmeinket irányítani tudjuk. Mindez összességében megteremtheti 
az alapját a kreatív tevékenységek gyakorlásának, amelynek segítségével –  tudatosan – egy 
öngyógyító funkcióhoz juthatunk. 
Az ember egy életen át fejlődő, kreatív lény, aki képes a pozitív változásra és életének aktív 
irányítására. Ez teszi lehetővé a kreatív tevékenységek tudatos beépíthetőségét az ember 
életébe. A THG Munkabizottság támogatni és segíteni kívánja ezt a folyamatot. 
Dr. Bobula Zsuzsanna csodás olajfestményeivel és akvarelljeivel mindannyiunk számára 
bizonyítja, hogy ötven évesen is lehet alkotó tevékenységet kezdeni és folytatni. 
 

           
 
 

deCORK AGEING KREATÍV KLUB 
 
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítványa és a deCork Kft közötti Együttműködési 
megállapodás aláírásával 2016. október 16-án létrejött Miskolcon a deCork Ageing Kreatív 
Klub. 
 
A deCork Ageing Kreatív Klub céljai:  

 Elősegíteni a Miskolcon élő nyugdíjas emberek alkotási kedvét, kreativitását, felszínre 
hozni a szunnyadó kompetenciákat, a már elfelejtett népi hagyományokat a 
kézművességek különböző területein, a rendelkezésre álló anyagok újszerű 
felhasználásával, a saját elképzelések megvalósításával. 
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 Lehetőséget adni az alkotó, kreatív nyugdíjasoknak az életük során felhalmozott 
értékeket továbbadni a fiatalabb generációnak és bemutatni a kis és nagy közösségek 
előtt.  

 Feltárni az újabb kapcsolódási lehetőségeket a nyugdíjas klubokkal, alkotó 
barátságokat és új közösségi tereket építve.  

 Elősegíteni az idősödő és időskorú emberek szellemi, testi, lelki frissességének 
megőrzését. Megvalósítani az életen át tartó tanulás mellett az életen át tartó 
kreativitást a gyakorlatban. 
 

A deCork Ageing Kreatív Klub foglalkozásain felhasznált és újra hasznosított anyagok: 
parafa, méhviasz, különböző hulladék tárgyak és textíliák, csipkék, gyöngyök.  
A kreativitás főbb területei: parafa ajándéktárgyak, textilszobrászati alkotások, 
viaszfestmények egyedi elképzelések és fantázia alapján való készítése, egyéb kézműves 
technikák megismerésével új tárgyak létrehozása, az egyéni innováció érvényesülése (pl.: 
dekupázs, gyöngyfűzés, quilling, encaustic, paverpol, textilszobrászat). A deCork Ageing 
Kreatív Klub alkotásaiból az Együttműködő felek közreműködésével kiállításokat, szakmai 
bemutatókat szervez. 

 

                    
 

             
 

    
 



29 
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 
2015. október 20. 

Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása  
a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, a Gerontológiai Tudományos Koordinációs 

Központ és a Szikra Alapítvány között 
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2016. április 27. 
Együttműködési megállapodás megkötése a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a 

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra Alapítvány között 
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2016. október 16. 
Együttműködési megállapodás megkötése a Miskolc Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub és a 

a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány között 
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2016. október 16. 
Együttműködési megállapodás megkötése a deCork Kft. és a 

a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány között 
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2018. január 24. 

Együttműködési megállapodás aláírása az MTA Debreceni Területi Bizottsága Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottságának Gerontológiai Munkabizottságával 
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A TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYI GERONTOLÓGIA 
MUNKABIZOTTSÁG MEGALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 

 
GERONTOLÓGIAI SZIMPÓZIUMOK      

A MISKOLCI EGYETEMEN  
 

1. Az időskor tudománya (2011)  
2. Az aktív idősödés európai éve (2012)  
3. Az aktív idősödés és a generációk szolidaritása (2013) 
4. Az idősödő és időskorú emberek daganatos megbetegedései, megelőzésük, 

gyógyításuk (2014)  
5. Az ageing kutatások hazai és nemzetközi tapasztalatai, eredményei, jó gyakorlatok 

(2015)  
6. Egy szikra generációkon át (2016)  

 

 
 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 Szépkorúak Bűnmegelőzési Szabadegyeteme (2011-2018) 
 Szépkorúak felkészítése az önkéntes munkára (2011) 
 Szépkorúak alap- és emeltszintű informatikai képzése (2011-2017) 
 Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem (2016-2018) 
 Legkisebb ellenállás – bűnmegelőzés Szépkorúak körében (2015-2016) 
 Táplálkozásod legyen az egészséged – táplálkozás időskorban (klubfoglalkozások, 

2011-2018) 
 Tudományos ismeretterjesztő előadások Szépkorúak részére (évente több alkalommal, 

2011-2018) 
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KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG      
 
Kérdőíves felmérések: 
 Negyedik Kor (2011) – a 80 éven felüliek aktivitása, életminősége, családon belüli és 

kívüli foglalkoztatása 
 Időskorúak egészségmegőrzését, személyi és vagyoni védelmét szolgáló eszközök hazai 

használata és fejlesztési lehetőségei (2013-2015) 
 Kérdőív a Szépkorúak részére (2015) – IKT eszközök használata 
 Generációk közötti kommunikáció − Hogyan beszélnek egymással a nagyszülők és az 

unokák? (2016) 
 A generációk közötti kommunikáció az Y generáció szemszögéből (2016) 
 Az Aktív Idősödés Indexe c. EU-s kutatás (Active Ageing Index) Miskolcon és a 

régióban (2018-2019) 
 

A Miskolci Egyetem hallgatóinak szakdolgozatai: 
 Az idősödéstudomány terminológiája 
 A kormenedzsment terminológiája – Adatbázis a harmadik kor egyetemeinek 

tevékenysége alapján 
 
Kiadványok: 
 Az időskornak is van jövője − Szólások, mondások és aforizmák az időskorral 

kapcsolatban (2011) 
 A XX. század gyermekeinek üzenetei a XXI. század gyermekeinek (2013)  
 Módszertani útmutató: Lépjünk együtt Nagyi – Játsszunk együtt Nagyi (2013) 
 Életutak – interjúkötet Szépkorúakkal (2016) 
 CD a Harmadik Kor Egyetemeiről (2016) 

 
FONTOSABB PROJEKTEK 

 
 Lépjünk együtt Nagyi – Játsszunk együtt Nagyi (2012-ben az EU Aktív idősödés és a 

generációk közötti szolidaritás elnevezésű központja jó gyakorlatként befogadta 
programjai közé)  

 Miskolc az én városom c. retró-konferencia sorozat (2011-2013) 
 Az életen át tartó tanulás szerepe az aktív, minőségi időskor megélésének 

szolgálatában (2012) 
 Adventi sakkdélután (2010-2014) 
 Szépkorúak Turisztikai Centruma (2011-2017) 
 Önkéntesek napja (2011) 
 Ageing Kreatív Klubok hálózata (2016-2017) 
 Egy Szikra a fiatal felnőtt tehetségek és az idős emberek között (2016) 
 Élménynapok-műhelysorozat (2016) 
 A Harmadik Kor Egyetemeinek hazai és külföldi hálózatának építése (2016-2017) 
 V4 Age Management c. projektben a 3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képviselte 

Magyarországot (2016) 
 Gyógy- és fűszernövénykert Martin-Kertvárosban (2017) 
 Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet létrehozása (2017) 
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM 
KAZINCBARCIKÁN 

 
AZ AKTÍV IDŐSÖDÉS MŰVÉSZETE A XXI. SZÁZADBAN 

 
Az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem (ÉMSZ) megalapítására 2016-ban 
Miskolcon került sor. Az oktatás az ÉMSZ keretein belül a 2016/2017-es tanév I. félévében 
kezdődött Kazincbarcikán.  
Az ÉMSZ alapítói:  

 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Nyelv és 
Kommunikáció Kutatócsoport,  

 Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány (3. KEMA), 
 Szikra Alapítvány Miskolc. 

 
Az ÉMSZ tevékenységének mottója Dr. Michael Merzenich neurobiológus (Kaliforniai 
Egyetem, San Francisco) egyik gondolata: „Az agy tanulni akar, tanuló gépezetként le akarja 
foglalni magát. Az agynak aktív, folyamatos tanulásra van szüksége. Változásra, ennek a 
változásnak pedig feltétele új készségek és képességek megszerzése, új hobbiké és olyan 
tevékenységeké, amelyek megkívánják az agytól, hogy átépítse magát.” 
                                                          
Az ÉMSZ alapításának célja: a szépkorúak folyamatosan növekvő társadalmi rétegének 
oktatása az életen át tartó tanulás keretében, valamint a generációk közötti kommunikáció és 
tudásátadás biztosítása. 
 
Az ÉMSZ alapításának okai: A XXI. század egyik legnagyobb eredménye a születéskor 
várható élettartam meghosszabbodása. A XX. század a népességnövekedés évszázada volt, a 
XXI. század egyik legfőbb ismérve az öregedés lesz.  
Az időskori tanulási folyamat pozitív hatással van az önbizalom, az énkép, a személyiség 
fejlesztésére, és ezáltal az egészség megőrzésére, a társadalmi életben való aktív részvételre. 
Számos európai ország tapasztalatai igazolják, hogy az életen át tartó tanulás egyrészt 
csökkenti az állam anyagi ráfordításainak összegét, és az idős emberek társadalmi függőséget, 
másrészt növeli az idős emberek önsegítő, önfenntartó képességeit, továbbá javítja az 
aktivitást, az életminőséget, a foglalkoztatás lehetőségeit. 
 
Az ÉMSZ feladatai: 

 Az életen át tartó tanulás biztosítása az Észak-magyarországi régióban, a társadalom 
egyik legfontosabb erőforrásának, a tudásnak az átadása idős emberek részére. 

 A kormenedzsment szemléletének és gyakorlatának terjesztése az Észak-
magyarországi régióban. 

 Az egyetemi kutatási eredmények megismertetése és népszerűsítése az idős emberek 
és családtagjaik körében. 

 A tudásvagyon közérthető szintre való átfordítása, és eredményes, hasznosítható 
továbbadása a szépkorúak részére. 

 Az Észak-magyarországi régióban élő idős emberek bevonása az ageing kutatások 
gyakorlati feladataiba. 

 Az Észak-magyarországi régióban élő polgárok szellemi potenciáljának növelése, a 
generációk közötti tudás-szakadék csökkentése. 

 A helyi értékek felszínre hozása, megerősítése, támogatása. 
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Az ÉMSZ alapításának előzményei: 
 Bűnmegelőzési Szabadegyetem, Miskolc, ME, FRK (2004)  
 Szépkorúak Akadémiája, Miskolc, Miskolci Egyetem (2009) 
 A Miskolci Egyetem és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2011. október 

11-én kötött Együttműködési Megállapodása. 
 A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Nyelv és Kommunikáció 

Kutatócsoport, a Szikra Alapítvány, valamint a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány (3.KEMA) 2015. évi együttműködési megállapodásai az EMMI "Fiatal 
felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok" c. pályázaton 
való közös részvétel céljából.  

 Az „Egy Szikra a fiatal felnőtt tehetségek és az idős emberek között” c. nyertes 
pályázat tapasztalatai (2016). 

 Együttműködési megállapodás a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoportja, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány (3.KEMA) és a Szikra Alapítvány között (Miskolc, 2016.), melynek célja 
az ageing kutatások (idősödéstudomány, aktív időskor, kormenedzsment, generációk 
együttműködése, generációk közötti kommunikáció, gerontológia stb.) közös 
folytatása, valamint közös pályázati tevékenység és képzések szervezése. 

 
Az ÉMSZ célcsoportja: Észak-Magyarország, kiemelten B.-A.-Z. Megye településein élő 
időskorú emberek (50+), valamint családtagjaik.  
 
Az ÉMSZ oktatási módszerei: Az ismeretátadás folyamatában kiemelt helyen szerepelnek a 
felnőttképzés sokszínű módszerei és eszközei, figyelembe véve a résztvevők előzetes elméleti 
tudását, gyakorlati ismereteit, tapasztalatait. 

 A felnőttképzés módszerei, eszközrendszere, különös figyelemmel az életkor 
sajátosságaira. 

 A hatékony tudásátadás és megértés érdekében előzetes érdeklődés, tudásfelmérés. 
 Gyakorlatorientált tudásátadás, többoldalú téma-megközelítés, képi szemléltetés, 

interaktív óravezetés, résztvevői gyakorlatból hozott tudásvagyon közös 
megbeszélése. 

 
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEMEN ELHANGZOTT 

ELŐADÁSOK SZEMESZTERENKÉNTI BONTÁSBAN 
 

2016-2020 
 

2016/2017. I. félév 
 

1. Előadó: Prof. Dr. Patkó Gyula, Miskolci Egyetem, rektor 
Előadás címe: Selmecbányától a Miskolci Egyetemig – történeti visszatekintés (2016. 
október 27.) 

2. Előadó: Dr. Váradi Erika, egyetemi docens, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem, 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Előadás címe: Áldozatorientált bűnmegelőzés, áldozatsegítés nemzedékeken 
keresztül (2016. november 10.)  

3. Előadó: Dr. Felszeghi Sára, PhD, egyetemi docens, vezető főorvos, szakfelügyelő 
főorvos  
Előadás címe: Az egészséges idősödés, az egészséges időskor megélése, prevenció 
minden életkorban (2016. november 24.)  
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4. Előadó: Dr. habil. Dobos Csilla, Miskolci Egyetem, BTK, intézetigazgató, egyetemi 
docens 
Előadás címe: A generációk közötti kommunikáció (2016. december 8.) 

5. Előadó: Dr. Juhász Antal, nyugdíjas kórházigazgató, szülész-nőgyógyász főorvos 
Előadás címe: A női nemi szervi daganatokról és a szűrés fontosságáról a 
megelőzésben  (2017. január 12.) 

 
2016/2017. II. félév 
 

1. Előadó: Dr. Dobos László, jogász, pszicho-pedagógus, a Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány Kuratóriumának elnöke 
Előadás címe: A XXI. századi technika az időskorú emberek életében – részletek egy 
kutatásból (2017. február 2.) 

2. Előadó: Prof. Dr. Semsei Imre, dékán, Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar 
Előadás címe: Az öregedés művészete (2017. február 16.) 

3. Előadó: Dr. Cseres Judit, pszichológus, mediátor 
Előadás címe: Az időskori konfliktusok megelőzése, terápiája, különös tekintettel a 
mediáció módszereire (2017. március 2.) 

4. Előadó: Dr. Böhm József, címzetes egyetemi tanár, Miskolci Egyetem 
Előadás címe: A bányászat múltja, jelene, jövője (2017. március 16.) 

5. Előadó: Dr. Bódizs Dénes, atomfizikus, nyugdíjas egyetemi docens 
Előadás címe: A radioaktív sugárzásokról, a XXI. századi energia és környezet 
kérdéseiről Csernobili „élményeim” (2017. március 30.) 

 
2017/2018. I. félév 
 

1. Előadó: Dr. habil Dobos Csilla, egyetemi docens, intézetigazgató, Miskolci Egyetem, 
BTK 
Előadás címe: A beszélgetés aranyszabályai: az erőszakmentes kommunikációtól a 
verbális agresszióig (2017. október 26.) 

2. Előadó: Dr. Szalkai Iván, menedzser,  Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális 
Klaszter, Ayurveda tanár, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 
Előadás címe: Az indiai gyógyászat (Ayurveda) és az idősödő ember (2017. 
november 9.) 

3. Előadó: Szilvásyné dr. Mazurek Magdolna, gyógypedagógus, pszichológus 
Előadás címe: Az életfa, avagy a családból fakadó erő (2017. november 23.) 

4. Előadó: Dr. Boga Bálint, főorvos, Magyar Hospice Alapítvány, Budapest 
Előadás címe: Aktív idősödés – sikeres idősödés. Szellemi működés időskorban, a 
múlt feldolgozása időskorban, időskor, esztétika, művészetek (2017. december 7.) 

5. Előadó: Szanyi Mária szakpszichológus, testnevelő, jóga és body ART oktató 
Előadás címe: Test és lélek, egészség és betegség, boldogság és boldogtalanság 
(2017. január 11.) 
 

2017/2018. II. félév 
 

1. Előadó: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens, intézetigazgató, Miskolci Egyetem, 
BTK 
Előadás címe: A szavak ereje: A szó olyan, mint a méh: méze és fullánkja van (2018. 
február 8.) 
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2. Előadó: Dr. Utry Attila, ny. főiskolai docens, Eötvös József Főiskola, Baja 
Előadás címe: Kultúrák harca és együttműködése: menekülés és/vagy hittérítés? 
Keresztény és iszlám kulturális konfliktusok (2018. február 22.) 

3. Előadó: Dr. Mélypataki Gábor, Miskolci Egyetem, ÁJK 
Előadás címe: Fogyasztóvédelem időskorban (2018. március 8.) 

4. Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán, akadémikus  
Előadás címe: A táplálékod legyen gyógyítód (2018. március 22.) 

5. Előadó: Dr. Korányi Mariann, jogász, jógaoktató és Yumeiho terapeuta 
Előadás címe: Erő, csend, harmónia – Gondolatok és tapasztalatok az 55 év feletti 
egészséges életmódról (2018. április 5.) 

 
2018/2019. I. félév 
 

1. Előadó: Prof. Dr. Besenyei Lajos, rector emeritus, Miskolci Egyetem 
Előadás címe: A jövőkutatás aktuális kérdései (2018. október 25.)    

2. Előadó: Dr. Korányi Mariann, jogász, jógaoktató és Yumeiho terapeuta 
Előadás címe: ÁRNYÉK ÉS JÖVŐKÉP -  Újrakezdési motiváció Szépkorúaknak 
(2018. november 8.) 

3. Előadó: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens, intézetigazgató, Miskolci Egyetem, 
BTK 
Előadás címe: Nyelvi humor – Ma még nem nevettem! (2018. november 22.) 

4. Előadó: Prof Dr. Berkő Péter, szülész-nőgyógyász főorvos, MTA Miskolci 
Akadémiai Bizottság alelnöke 
Előadás címe: Időskori egészségmegőrzés (2018. január 17.) 

5. Előadó: Dr. Szalontai Lajos, adjunktus, Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika 
Intézet 
Előadás címe: A fenntartható fejlődés és megújuló energiaforrások (2019. január 31.) 

 
2018/2019. II. félév 
 

1. Előadó: Dr. Szalkai Iván PhD, orvos, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 
Előadás címe: India más szemmel. Egy ayurveda orvos tapasztalatai (2019. február 
21.) 

2. Előadó: Dr. Lubinszki Mária, pszichológus, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi 
Kar 
Előadás címe: "Az élettel egyetértve élni" – az élet megélésének lélektana (2019. 
március 7.) 

3. Előadó: Dr. Osváth Andrea, szociológus, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi 
Kar 
Előadás címe: Miért (nem) vagyunk boldogok? (2019. március 21.) 

4. Előadó: Huszka Éva, geronto-andragógus, földrajz-testnevelés szakos tanár, az ELTE 
Szocio-andragógiai műhelyének tagja 
Előadás címe: Miért játsszunk? – Társasjátékkal  a szellemi és lelki 
egészségért (2019. április 4.) 

5. Előadó: Dr. Nagy Sándor, mb. intézetigazgató, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 
Előadás címe: Értékek az elektronikai hulladékokban (2019. április 18.) 
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2019/2020. I. félév 
 

1. Előadó: Dr. Váradi Erika, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar 
Előadás címe: A digitális társadalom hatásai az intergenerációs kapcsolatokra (2019. 
szeptember 26.) 

2. Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán akadémikus, az MTA doktora, a MAB THG 
Munkabizottságának elnöke 
Előadás címe: Öregedjünk egészséggel! Az emberi agy védelme (2019. október 10.) 

3. Előadó: Prof. Dr. Patkó Gyula Professor Emeritus, okleveles gépészmérnök, egyetemi 
tanár, 2013-ig a Miskolci Egyetem rektora   
Előadás címe: ”Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek” – avagy a tanulás 
szerepe az ember életében (2019.október 24.) 

4. Előadó: Prof. Dr. Semsei Imre, dékán, tudományos tanácsadó, Debreceni Egyetem, 
Egészségügyi Kar 
Előadás címe: Az idősödés művészete a XXI. század második évtizedében (2019. 
november 7.) 

5. Előadó: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens, intézetigazgató, Miskolci Egyetem, 
BTK, Modern Filológiai Intézet 
Előadás címe: Az orvos és a beteg közötti kommunikáció sajátosságai (2019. 
november 21.) 
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EURÓPA LEGJOBB ÉS LEGSZEBB EGYETEMÉN JÁRTUNK  
2017. március 17. 

 
Az ÉMSZ hallgatói nemcsak az előadásokon, hanem a gyakorlatban is tanulnak. Példaként 

említhetjük Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem volt rektorának kihelyezett gyakorlati 
foglalkozását, melynek során az ÉMSZ szenior hallgatói megismerhették a Miskolci 

Egyetemet és az ott folyó oktató-kutató munkát. 
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A 3. KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY, A MISKOLCI 

EGYETEM BTK MODERN FILOLÓGIAI INTÉZETE ÉS A SZIKRA 
ALAPÍTVÁNY KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GENERÁCIÓK 

KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 
 

2016 
 

EGY SZIKRA A FIATAL FELNŐTT TEHETSÉGEK ÉS  
AZ IDŐS EMBEREK KÖZÖTT  

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi 

felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázatának nyertes projektje 
 

A pályázat célja: a fiatal tehetséges felnőttek társadalmi felelősségvállalásának fejlesztése  
A pályázat során megvalósított feladatok: 
 
1.  A 3. Kor Egyetemei nemzetközi hálózatának feltérképezése  

 olyan netes oldalak keresése angol, német és orosz nyelven, ahol külföldi harmadik 
kor egyetemeinek a leírása található (pl. az adott egyetem profilja, képzései, 
hallgatóinak száma, általános leírása stb.), 

 a harmadik kor egyetemeire vonatkozó információk rendezése egy dokumentumban, 
az oldalak lefordítása magyar nyelvre,  

 a fordítás többnyelvű kiadványban történő megjelentetése. 
 
A hálózatépítő munka célja a  harmadik kor egyetemeinek hazai és nemzetközi hálózatának 
feltérképezése, adatbázisok készítése, a hálózati működés tervezetének kidolgozása szakértők 
bevonásával, valamint kapcsolatfelvétel az egyetemekkel. A nemzetközi modellekről, a 
hálózati szereplőkről, vagyis a hazai és külföldi harmadik kor egyetemeiről kapott 
információkról, az egyetemek célkitűzéseiről, hallgatóiról, kurzusairól, tevékenységeiről 
összegyűjtött és összegzett ismeretek egy három nyelvű kiadványban kerültek publikálásra. 
 
A hazai és külföldi harmadik kor egyetemei az alábbi szempontok szerint kerültek 
bemutatásra: 
 

1. Ország 
2. Város 
3. A szervezet neve 
4. A szervezet működésének 

kezdete  
5. A szervezet jogi státusza 
6. A szervezet fenntartója 
7. A szervezet működési forrásai 
8. A szervezet jogi képviselője  
9. A szervezet jellege 
10. A szervezet székhelye 
11. A szervezet elérhetőségei 

12. A szervezet honlapja 
13. A szervezet nemzetközi kommunikációs 

nyelve 
14. A szervezetnél működő önkéntesek száma 
15. A szervezet főállású munkatársainak száma 
16. A szervezet célja 
17. A szervezet főbb tevékenységei 
18. Oktatási tevékenység 
19. Nagyobb projektek 
20. Rendezvények száma évente 
21. Részt vevő nyugdíjasok száma évente 
22. A szervezet jövőképe 
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Az alábbi városokban található harmadik kor egyetemei kerültek be az adatbázisba: 
 

1) Anglia, Cambridge  
2) Anglia, London  
3) Anglia Walton-on-Thames  
4) Ausztrália, Adelaide  
5) Ausztrália, Brisbane  
6) Ausztrália, Canberra  
7) Ausztrália, Melbourne  
8) Ausztrália, Sydney  
9) Franciaország, Annecy  
10) Kanada, Montreál  
11) Németország, Essen  

12) Németország, Frankfurt am Main (1)  
13) Németország, Frankfurt am Main (2)  
14) Németország, Göttingen 
15) Németország, Greifswald  
16) Németország, Leipzig 
17) Oroszország, Kazán  
18) Svájc, Bern  
19) Svájc, Basel  
20) Svájc, Winterthur  
21) Svájc, Zürich  
22) Skócia, Aberdeen  

 

 
 
2. Interjúk készítése időskorúakkal 

 egyetemi hallgatók készítenek életút-interjúkat idős emberekkel megadott kérdéssor 
alapján (7-8 évtizedes visszatekintés), 

 az interjúk digitális adathordozóra történő rögzítése, a felvételek átiratának elkészítése, 
 az interjúk fordítása angol, német és orosz nyelvre (összegző fordítás), majd egy 

többnyelvű kiadványban történő megjelentetése. 
 

 
 
Az életút-interjúk főbb tematikai elemei: gyermekkor, család, óvoda, gyermekkori játékok, 
mesék, iskola, szórakozás, szabadidő, munka, hivatás, szerelem, hobbi, számítógép, modern 
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eszközök, idegen nyelvek, utazás, kirándulás, mozi, színház, irodalom, közösségi élet, 
önkéntes munka, elfoglaltságok, élethosszig tartó tanulás, nyugdíjas évek, jövőbeli tervek, 
üzenet a fiatalok számára. 
 
3. Moderátori szerep az élménynapokon: egyetemi hallgatók moderálnak időskorú 
közönségnek szóló előadásokat, rendezvényeket 

 kb. két órás rendezvények irányítása, moderálása, kapcsolattartás az időskorú 
közönség tagjaival, a közönség köszöntése, az előadó bemutatása, a közönség részéről 
érkező kérdések feltevésének az irányítása stb., 

 videó-felvételek készítése az eseményről. 
 
Az Élménynapok témái: 

 Az aktív és minőségi időskorra való felkészülés  (2016. január)   
 Az idősödés művészete (2016. február) 
 A generációk közötti kommunikáció sajátosságai (2016. március) 
 Az időskori konfliktusok és kezelésük – a mediáció (2016. április) 
 Az életen át tartó tanulás mint az aktív és minőségi időskor feltétele  (2016. május) 

 
 

2018.  
 

„EGY SZIKRÁVAL TÖBB…” SZAKMAI FÓRUMSOROZAT A GENERÁCIÓK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT 

EFOP-1.3.5-16-2016-00246 keretében 
 

A projekt keretében olyan szakmai fórumokat szerveztünk, ahol egyetemi hallgatók (BTK, 
Fordító és tolmács mesterszak I. és II. éves hallgatói) tartottak előadásokat szépkorúaknak az 
alábbi tematika szerint: 
  

1. Pozitív pszichológia  
2. A kommunikáció fejlődése  
3. A magabiztos kommunikáció 
4. Non-verbális kommunikáció  
5. A generációk jellemzése és a 

kommunikáció változása 
6. Digitális kommunikáció 
7. Idősek és fiatalok közötti 

kommunikációs szakadékok 
8. Az írásbeli kommunikáció szerepe 

nagyszüleink életében 

9. Orvos-beteg kommunikáció 
10. A Bibliáról 
11. Digitális világ 
12. Számítógépes ismeretek 
13. Facebook, Instagram és egyéb 

függőségek,  
14. Híres Twitter posztok 
15. Magyarországi kirándulóhelyek 
16. A japán kultúra bemutatása 
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A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY 
TEVÉKENYSÉGEINEK RÖVID BEMUTATÁSA 

 
A Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság létrejöttének számos 
előzménye volt, ezek közül az egyik legmeghatározóbb a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány közel 10 éves, aktív és széleskörű tevékenysége Miskolcon, B.-A.-Z. Megyében, 
valamint az Észak-Magyarország Régióban. 

 
 

 
 

 

A fenti vonalkódot (QR kódot) okostelefon segítségével lehet beolvasni (a kamerát a 
vonalkód felé kell tartani) és a telefon behívja a Harmadik Kor Egyetem Miskolc 

Alapítvány honlapját.  
http://www.harmadikkoregyeteme.hu/alapitvany.html 

 
KORMENEDZSMENT, IDŐSÖDÉSTUDOMÁNY, TUDÁSTRANSZFER ÉS 

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS  
 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány (a továbbiakban: 3. KEMA) létrehozását 
nemzetközi és magyar, az idősödés kérdéseihez szorosan kapcsolódó történések és események 
előzték meg. Az elmúlt évtizedekben az Európai Unió országainak többségében az egész 
életen át tartó tanulás (Lifelong Learning – LLL) óriási mértékben fejlődött és valamennyi 
korosztály részére elérhetővé vált. A XXI. század az élet minden területén megköveteli a 
sokoldalúan képzett, művelt, a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő emberek 
jelenlétét. Mindez a harmadik kor generációjára is vonatkozik.  
 

MAGYARORSZÁG LEGELSŐ HARMADIK KOR EGYETEME 
 
Magyarországon 2010-ig a szakmai köztudatban csak cikkekben, folyóiratokban létezett a 
harmadik kor egyeteme terminus, önálló szervezetként, jogilag is szabályozott formában nem 
volt jelen. Önálló jogi személyként Magyarországon először 2010. április 30-án alakult meg a 
bíróság által is bejegyzett harmadik kor egyeteme, Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 
Közhasznú Alapítvány néven1.  
A miskolci székhelyű Harmadik Kor Egyeteme mint modell jelent meg az ország harmadik 
kor egyetemei között. A miskolci modellt az alábbiak jellemzik:  

1. Önálló jogi személyként működő civil szervezet, amelynek munkáját öttagú 
Kuratórium vezeti az ún. Idősek Tanácsa (11 fő) közreműködésével.  

2. A 3. KEMA önkéntesek segítségével végzi tevékenységeit, elsődleges célcsoportját 
az idősödő és az időskorú emberek alkotják, akik a tevékenységeik során 
együttműködnek más generációk képviselőivel is.  

                                                           
1 Borsod Abaúj Zemplén Megyei Bíróság  15 Pk.60.069/2010/2/ 

http://www.harmadikkoregyeteme.hu/alapitvany.html


52 
 

3. Programjai a célcsoport igényeire és szükségleteire támaszkodnak, ezért rendkívül 
sokrétűek és sokszínűek.  

4. Évente 25-30 rendezvény kerül megszervezésre, ahol a részvevők száma éves 
vonatkozásban eléri az 2-3000 főt. A rendezvények között vannak néhány fős, 
kiscsoportos tevékenységek, és több száz fős konferenciák egyaránt.  

5. A 3. KEMA – a hazai és nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok alapján – éves 
munkatervet készít, amelynek elemeiről folyamatosan tájékoztatja a célcsoportot.  

6. Az állandó kapcsolattartást szolgálja az alapítvány honlapja 
(www.harmadikkoregyeteme.hu) és a rendszeresen, havonta több alkalommal 
kiküldött hírlevelek, amelyek egyrészt – sok-sok fényképpel illusztrálva – 
beszámolnak az adott időszak eseményeiről, másrészt tájékoztatnak a közeli jövőben 
tervezett rendezvényekről. Az állandó kapcsolattartást a 3. KEMA által létrehozott 
elektronikus adatbázis biztosítja, amely közel 70-75 intézményt, valamint szervezetet 
ér el, és folyamatosan bővül.  

 
A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY FŐBB 

CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÜLDETÉSE 
 

A 3. KEMA alaptevékenységeinek legfőbb célja az életen át tartó tanulás megvalósítása, 
kiemelten az idősödő és az időskorú lakosság körében. Ennek során törekszik a sokrétű és 
sokszínű felnőttképzési követelmények megtartására, illetve azok korspecifikus 
alkalmazására. Az életen át tartó tanuláson keresztül megvalósíthatóvá válik az a célkitűzés is, 
amely az aktív idősödés folyamatának támogatására, a szellemi, testi és mentális frissesség 
megtartására, a méltóságteljes időskor megélésére, a foglalkoztathatóság egyéni és 
differenciált előkészítésére, továbbá a nemzedékeket áthidaló kommunikáció és 
együttműködés  megerősítésével a konfliktusok csökkentésére, és végül, de nem utolsó sorban 
a kormenedzsment-szemlélet és -gyakorlat megvalósítására irányul.  
Fontos törekvés továbbá az egyetemek szellemi bázisára épülő idősödéstudományi kutatási 
központok létrehozása, amelyeknek célja az idősödéstudomány különböző területeinek az 
átfogó vizsgálata. Mindez megfelelő elméleti hátteret és keretet biztosít a 3. KEMA gyakorlati 
tevékenységeihez.  
Az említett célok megvalósítását szolgálják az iparvállalatokkal, különböző cégekkel kiépített 
kapcsolatok is, amennyiben hozzájárulnak az ún. ezüst-gazdaság fejlődéséhez, új, idősbarát 
szolgáltatási formák kialakításához. 
 

A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 

 
A 3. KEMA tevékenységei között központi helyet foglal el a szépkorúak képzésére, 
továbbképzésére irányuló munka. Közismert, hogy több időskori betegség megelőzésének 
egyik legjobb módja, ha az agyunkat folyamatosan dolgoztatjuk, az idegsejtjeink közötti 
kapcsolatokat aktívan tartjuk és szürkeállományunkat mindennap különböző kihívások elé 
állítjuk. 
A megalakulóban lévő 3. KEMA kuratóriumának elnöke 2009-ben kezdeményezte a 
Szépkorúak Akadémiájának megszervezését a Miskolci Egyetemen. Az egyetem akkori 
rektorának, Prof. Dr. Patkó Gyulának a támogatásával 2009-ben elkezdődtek az előadások a 
szépkorúak részére, amelyeket az egyetem karainak oktatói és kutatói tartanak. A 2019/2020-
as tanévben immár a 11. évfolyam indította el munkáját. A MINŐIES Alapítvány mellett a 3. 
KEMA továbbra is az egyik legaktívabb toborzója a Szépkorúak Akadémiája 
hallgatóságának. 

http://www.harmadikkoregyeteme.hu/
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A 3. KEMA 2011 novemberében kötött együttműködési megállapodást a B.-A.-Z. Megyei 
Bűnmegelőzési Alapítvánnyal az időseket is érintő bűnmegelőzési munka összehangolása, 
valamint a Szépkorúak Bűnmegelőzési Szabadegyetemének megszervezésére céljából. 2012-
től folyamatosan, évente kerül megrendezésre a Szépkorúak Bűnmegelőzési Szabadegyeteme, 
amelynek kezdeményezésében, megszervezésében, a tematika összeállításában meghatározó 
szerepet játszott 3. KEMA, együttműködve a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal és a 
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjával. A szabadegyetemi előadások 
mellett a szervezők mindig kiemelt figyelmet fordítottak a gyakorlati ismeretek átadására is. 
Ezt a célt szolgálják az olyan rendezvények, mint például a 2014-ben szervezett bemutató: 
Szépkorúak bűnmegelőzése a gyakorlatban: Elektronikus és mechanikai személyi és 
vagyonvédelmi eszközök bemutatása, mindennapi használatuk.   
Az Önkéntesség Európai Évében (2011) a 3. KEMA Szépkorúak felkészítése az önkéntes 
munkára címmel 20 órás elméleti és gyakorlati képzést szervezett. 
A 3. KEMA nevéhez kapcsolódik a Szépkorúak Informatikai Képzésének kezdeményezése és 
megszervezése Miskolcon. Az informatikai képzés jelenleg már két szinten folyik a Kandó 
Kálmán Szakgimnáziumban az itt tanuló gimnazista diákok együttműködésével. A képzések, 
ahol a szépkorú hallgatók megismerkedhetnek az internet világával és a modern 
infokommunikációs eszközök használatával, rendkívül népszerűek, a kurzusokon rendszerint 
túljelentkezés tapasztalható. 
Az alapítvány céljai között az is szerepel, hogy képzéseit ne csak Miskolcon, hanem a megye 
kisebb-nagyobb városaiban, településein is meg tudja hirdetni. Ezért 2016-ban a Miskolci 
Egyetem BTK Modern Filológiai Intézetében működő Nyelv és Kommunikáció 
Kutatócsoport, a 3. KEMA és a Szikra Alapítvány létrehozta az Észak-Magyarországi Szenior 
Szabadegyetemet, amelynek célja a szépkorúak folyamatosan növekvő társadalmi rétegének 
oktatása az életen át tartó tanulás keretében, valamint a generációk közötti kommunikáció és 
tudásátadás biztosítása.  
A 3. KEMA kiemelt figyelmet fordít az egészség megőrzésére, ezért számos olyan előadást 
szervez, ahol központi téma az egészség. Az előadók között szerepel Prof. Dr. Dinya Zoltán 
akadémikus, aki rendszeresen tart előadásokat a szépkorúak részére az egészséges 
táplálkozásról, a betegségek megelőzéséről és az egészség megőrzésének különböző 
módjairól.  
Fontosnak tartjuk azoknak a szakembereknek a képzését is, akik a szépkorúakkal 
foglalkoznak, és segítenek megvalósítani az aktív idősödés folyamatát. Ezért a 3. KEMA 
aktívan részt vett a Szenior humánerőforrás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
létesítésében a Miskolci Egyetemen.  
 

A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY FONTOSABB 
RENDEZVÉNYEI ÉS PROGRAMJAI 

 
A 3. KEMA történetének egyik kiemelkedő rendezvénysorozata a Lépjünk együtt Nagyi – 
Játsszunk együtt Nagyi projekt, amelynek keretében az alapítvány és a Belvárosi Óvoda 
(Miskolc) létrehozott egy közös, összesen 38-féle tevékenységet kínáló programot az idős 
városlakók és a gyerekek számára. A programsorozat célja a város idős klubjai és az óvodák 
közötti együttműködés kialakítása volt közös tevékenységek megszervezésével. A 
programsorozat 2012-ben, húsvétkor kezdődött a Nyuszi–Bulival, amelyen 400 óvodáskorú  
gyermek és 120 idős önkéntes ünnepelt együtt. A különböző programok lehetőséget 
nyújtottak arra, hogy a két generáció képviselői (idősek és óvodások) közös tevékenységeket 
végezzenek és tanuljanak egymástól. A kezdeményezők szándéka az volt, hogy megmutassák 
a gyerekeknek, hogyan éltek nagyszüleik, milyen játékokkal játszottak, milyen esti meséket 
hallgattak, milyen ételeket ettek, és milyen élményeik voltak a háború alatt és után. A 
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nagyszülők segítettek a gyerekeknek megérteni, hogy milyen volt a világ az ő 
gyerekkorukban, hogyan nőttek fel TV és számítógép nélkül, mivel töltötték idejüket 
okostelefon és tablet nélkül. 
A Lépjünk együtt Nagyi – Játsszunk együtt Nagyi projektet az EU Aktív idősödés és a 
generációk közötti szolidaritás elnevezésű központja „jó gyakorlatként” befogadta programjai 
közé és a rendezvénysorozat anyaga a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Aktív 
Idősödés programjaként publikálásra került az EU Aktív idősödés és a generációk közötti 
szolidaritás c. honlapján.2  
Hasonlóan népszerű rendezvény az Adventi sakkdélután (2010-2014), amely a Megyei 
Sakkszövetség tagjainak és a Belvárosi Óvoda (vezetője: Molnár Zsoltné) munkatársainak 
együttműködésével az alapítvány kezdeményezésére jött létre. 
A 3. KEMA és az EuroMiskolc Travel Utazási Iroda 2011 novemberében hozta létre a 
Szépkorúak Turisztikai Centrumát (SzTC) Miskolcon, az időskorúak szervezett utaztatása 
érdekében. Az elmúlt években az idős emberek szabadidő-felhasználása átrendeződött: a 
szépkorúak szabadidejük jelentős részét, mintegy 60%-át tévénézéssel töltik, és 
szabadidejüknek mindössze 14%-át töltik társaságban, nagyon kevés időt fordítanak 
olvasásra, testedzésre, kirándulásra, utazásra. A Szépkorúak Turisztikai Centruma ezeken az 
arányokon kíván változtatni, elősegítve ezáltal az idős emberek elszigeteltségének 
csökkentését, a korai demencia elkerülését, a nemzedékek egymásra találását, a közös 
élmények megélését. Az SzTC az időskorúak klubjaiban végzett felmérések alapján határozza 
meg középtávú feladatait, hirdeti meg programjait és úticéljait. Nem titkolt célja, hogy a 
Miskolcon és a megyében élő időskorúak megismerjék hazánkat és a határainkon túli 
országokat, ugyanakkor az ország más tájairól és az országhatárokon kívülről is szeretnénk 
Miskolcra csalogatni a szépkorúakat. Az SzTC munkáját a 3. KEMA önkéntesei segítik: részt 
vesznek a javaslatok és igények összegyűjtésében, a szervezési feladatok ellátásában, az 
elégedettségi mérések elvégzésében és azoknak a klubnapoknak a megszervezésében, ahol 
lehetőség nyílik az utazásokról szóló élménybeszámolókra. A 3. KEMA önkéntesei 
rendszeresen és aktívan segítik más rendezvények lebonyolítását is, így például az alábbi 
eseményekét: Szépkorú önkéntesek első miskolci képzése, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
és a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének rendezvényei, 
akciói, Kocsonyafesztivál, Miskolci Kocsonya Farsang, Operafesztivál, Diósgyőri Várjátékok 
stb. 
Az alapítvány – több partnerével együttműködve – jelenleg készíti elő a TOURageing Miskolc 
Klaszter létrehozását. A Klaszter célja olyan hazai és külföldi utak, programok stb. 
szervezése, amelynek során figyelembe veszik az idősödő és időskorú emberek és családjaik 
igényeit, érdeklődési körét.  
A 3. KEMA számos rendezvényének az ismeretterjesztés, a közös kulturális programok 
szervezése a célja. Példaként említhetjük a Lézerpont Látványtárba évenként szervezett 
kiállítás látogatásokat (sajnos 2015-től már nem tekinthető meg), valamint a színházi estéket 
és koncerteket. 
A 3. KEMA aktívan részt vett A legkisebb ellenállás – bűnmegelőzés a szépkorúak körében c. 
prevenciós programban, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg 
2016-ban. A projekt célja, hogy az idősödők és időskorúak részére betekintést nyújtson a 
bűnmegelőzés, az áldozattá válás, az áldozatsegítés és a családon belüli erőszak legfontosabb 
jogi és gyakorlati kérdéseibe. A kitűzött célok elsősorban a szépkorúak képzésével valósultak 
meg. Magyarországon ez volt az első ilyen kezdeményezés és megvalósított projekt. 
A szépkorúak kérésére 2016-ban a 3. KEMA létrehozta az Ageing Kreatív Klub hálózatot 
(jelenleg Miskolcon két klub működik: a Martinkertváros Ageing Kreatív Klub és a deCork 
                                                           
2 European Website for Active Ageing and Solidarity between Generations:  
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=975&langId=en&mode=initDetail&initiativeId=297&initLangId=en 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=975&langId=en&mode=initDetail&initiativeId=297&initLangId=en
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Ageing Kreatív Klub, három pedig előkészítés alatt áll), amelyek célja az alkotókedvvel 
rendelkező, kreatív idős emberek szunnyadó kompetenciáinak az aktiválása közös 
tevékenységek során. Az így kialakított alkotó közösségi terek lehetőséget kínálnak a 
különböző generációk képviselőinek az együttműködésre, együtt-alkotásra és eközben a 
kommunikációra, egymás megismerésére. Az Ageing Kreatív Klubok főbb céljai a 
következőkben összegezhetők: 

 A szellemi, testi és lelki frissesség megtartása, az aktív, minőségi, alkotó, 
méltóságteljes időskor megélésének és az időskori önmegvalósításnak a biztosítása. 

 Hagyományok ápolása, továbbadása nemzedékeken keresztül („Mester és Tanítvány” 
együttműködés). 

 Az idősödő és időskorú emberek társadalmi és gazdasági hasznosságának igazolása 
kiállítások, bemutatók szervezésével. 

 
A Martinkertváros Ageing Kreatív Klub tagjai legutóbb a Miskolci Kocsonya Farsangra 
készítettek békákat, a  deCork Ageing Kreatív Klub tagjai pedig a textilszobrászat és a 
viaszfestés alkotó örömeivel ismerkedhetnek meg. 
2017-ben kerül sor az első Miskolc-Martinkertváros gyógy- és fűszernövénykert felavatására, 
amely 30-40 nyugdíjasnak és unokájának biztosít aktív munkát és pihenést. A telket az 
önkormányzat biztosította, az eszközöket, szerszámokat, növényeket pályázati pénzből 
sikerült beszerezni.  
A 3. KEMA megalakulása óta aktívan kezdeményezi a szépkorúak közösségi tereinek városi 
szintű kialakítását, köztük a Szépkorúak sport, játszó és fitness parkjai, valamint a Szenior 
Szolgáltató és Közösségi Ház létrehozását Miskolcon.  
 

A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY KUTATÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 

 
A 3. KEMA megalakulását egy olyan kutatás előzte meg, amelynek során kérdőíves 
adatlapokkal, személyes interjúkkal, valamint kiscsoportos konzultációkkal felmértük a 
célcsoport igényeit, érdeklődési köreit és terveit. A továbbiakban ezen felmérések 
eredményeit hasznosítva alakítottuk ki az Alapítvány főbb tevékenységi területeit, 
programjait, szolgáltatásait. A felmérésekből kiderült, hogy az időskorúak igényei rendkívül 
változatosak, sokszínűek és a tudományok szinte valamennyi területét felölelik, ezért az 
Alapítványnak nagyon sokrétű programtervvel és széleskörű szolgáltatási palettával kellett 
reflektálnia a felmerült igényekre. 
 
A kérdőíves felmérések az elmúlt időszakban is folytatódtak, azonban az utóbbi években már 
konkrét témákat, meghatározott tevékenységi területeket vagy oktatási szegmenseket 
érintettek. Így például az Időskorúak egészségmegőrzését, személyi és vagyoni védelmét 
szolgáló eszközök hazai használata és fejlesztési lehetőségei című kérdőíves kutatás a 2013-
2015 közötti időszakban azt vizsgálta, hogy a szépkorúak ismerik-e, illetve használják-e 
azokat az egészségük megőrzését, illetve biztonságukat szolgáló eszközöket, amelyek ma már 
Magyarországon elvileg rendelkezésükre állnak. A kérdőívet kitöltő 500 fő válasza alapján 
megállapítható, hogy a szépkorúak jelentős része nyitott ezen kérdések irányában, ugyanakkor 
nagyon sok a teendő is ezen a területen. Néhány adat a kérdőív eredményeiből: A 
megkérdezettek 28%-a fontosnak tartja a korszerű technikai eszközök használatát a 
mindennapi életben, a megkérdezettek 19 %-a azonban nem is hallott az egyes eszközökről 
(pl. tablet, okostelefon stb.) és nem is érdeklődik irántuk. A kérdőív értékelése alapján 
egyértelműen megállapítást nyert, hogy az iskolai végzettséggel egyenes arányban növekszik 
a technikai eszközök iránti érdeklődés és azok használatának igénye. Figyelemre méltó, hogy 



56 
 

a megkérdezettek 31%-a szívesen venne részt olyan továbbképzéseken, ahol lehetőségük van 
a modern IKT eszközök használatának elsajátítására. 
 
A 2015-ben elvégzett online kérdőíves kutatásban (Kérdőív a Szépkorúak részére) arról 
kívántunk minél teljesebb képet alkotni, hogy melyek azok a technikai és info-
kommunikációs eszközök, amelyeket az időskorúak a mindennapjaikban rendszeresen 
alkalmaznak, illetve melyek azok az okos eszközök, amelyeket szívesen használnának, 
amennyiben erre anyagi lehetőségük lenne.  
 
2011-ben zajlott a Negyedik kor c. reprezentatív felmérő vizsgálat, amely a 80 éven felüli 
népesség aktivitását, életminőségét, tevékenységeit, valamint foglalkoztathatóságát vizsgálta. 
A kutatás megállapította, hogy a felmérésben részt vevő 102 fő (81-94 éves) többsége 
nyugdíjas klubokba jár, és többfajta tevékenységet is végez. A megkérdezettek 71%-a 
valamilyen otthoni tevékenységet folytat a ház körül (pl. kertészkedik, főzésben segít, 
unokával játszik, bevásárol stb.), a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők (34%) pedig 
szívesen intézik a család hivatalos ügyeit (pl. postai/banki befizetések, segélyek, 
bejelentkezések stb.). A negyedik kor képviselői meglepően és örvendetesen nagy számban 
vesznek részt (69 %) az unokáik szabadidős elfoglaltságának a szervezésében. A 
megkérdezettek 17%-a vesz részt valamilyen önkéntes munkában, és 8%-uk végez 
értékteremtő munkát is, elsősorban a családi gazdaságokban. Feltételezhetően a nyugdíjasok 
összlétszámán belül nőni fog a negyedik kor képviselőinek az aránya, ami újabb kihívásokat, 
szolgáltatásfejlesztéseket jelent az idősellátás sokszínű palettáján. 
 
2016-ban az Alapítvány két online kérdőíves kutatást végzett a Miskolci Egyetem BTK 
Modern Filológiai Intézetében működő Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoporttal 
együttműködésben. Ezen két kutatás elsősorban a generációk közötti kommunikáció 
sajátosságainak vizsgálatára irányult, és egyfelől górcső alá vette a szépkorúak véleményét az 
idősek és a fiatalok közötti beszélgetésekről (Generációk közötti kommunikáció − Hogyan 
beszélnek egymással a nagyszülők és az unokák?), másfelől pedig azt vizsgálta, hogy mit 
gondolnak az egyetemi hallgatók az idősekkel folytatott verbális interakciókról, annak 
színtereiről, gyakoriságáról, tematikájáról, a beszédpartnerek részvételi szándékáról, illetve a 
kommunikáció hangneméről, hatékonyságáról, eredményességéről (A generációk közötti 
kommunikáció az Y generáció szemszögéből). A kutatások eredményeinek összegzése alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy mindkét generáció képviselői fontosnak tartják és igénylik 
a beszélgetéseket, azonban a beszélgetések vagy nem jönnek létre például az idő hiánya, 
illetve a rohanó életmód miatt, vagy nehézségekbe ütköznek a közös háttérismeretek és az 
azonos világlátás hiánya miatt. Súlyos problémát jelent a digitális szakadék növekedése, ami 
az idősebb és a fiatalabb generáció "saját, külön világának" további  távolodásához vezet. 
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány az elmúlt időszakban két olyan kiadványt 
jelentetett meg, amelyeknek szerzői aktív időskorúak. A kötetekben az ő munkájukat 
foglaltuk össze és tettük közkinccsé. Az első kiadvány (2011) Az idős kornak is van jövője - 
Szólások, mondások és aforizmák az idős korral kapcsolatban címet viseli, és az időskorúak 
által összegyűjtött, róluk szóló közmondásokat és idézeteket tartalmazza 120 oldalas 
terjedelemben, 77 tematikai blokkban. Figyelemre méltó, hogy a szólások, mondások, 
idézetek és aforizmák jelentős része optimista kicsengésű és a tematikai blokkok 
elnevezésének nagy részét is pozitív konnotációjú szavak alkotják, mint például barátság, 
bátorság, becsület, béke stb. Természetesen jelen van a gyűjteményben az élet kevésbé vidám 
oldala is, kötetünkben találunk olyan szólásokat és idézeteket, amelyek témája a szomorúság 
és az elmúlás. Mindenképpen említésre méltó ugyanakkor, hogy arányait tekintve a 
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címszavak között sokkal több pozitív életérzést közvetítő szó található. És talán nem véletlen 
az sem, hogy a kötet szerzői a legtöbb mondást a szeretettel kapcsolatban gyűjtötték össze. 
A második kiadvány 2013-ban jelent meg A XX. század gyermekeinek üzenetei a XXI. század 
gyermekeinek címmel. A kötetben az 1938 és 1944 között született, ún. háborús gyerekek 
(modern terminológiával: az építők, veteránok vagy más elnevezéssel a csendes generáció 
képviselői) számolnak be gyermekkori háborús emlékeikről, sok tanulságos és 
megszívlelendő üzenetet küldve a mai fiataloknak. A 29 időskorú szerző történeteit korabeli 
fotók illusztrálják. 
 
2013-ban jelent meg a már említett Lépjünk együtt Nagyi − Játsszunk együtt Nagyi projekt 
szakmai módszertani összefoglalója. Ebben a kötetben összegeztük az EU által „jó 
gyakorlatnak” minősített programsorozat elemeit és tapasztalatait. 
Terveink között szerepel az időskorú mesteremberek tevékenységét bemutató kötet közeli 
jövőben történő megjelentetése. A Szépkorú mesterek élete és munkássága címet viselő kötet 
fő célkitűzése az idős emberek aktivitásának, alkotókedvének, kreativitásának a 
hangsúlyozása, mesterségbeli tudásuk, tapasztalataik és bölcsességük átadása a fiatalabb 
generációk számára. A könyvet a szöveges beszámolók mellett számos fénykép illusztrálja 
majd.  
Az Alapítvány tervei között szerepel továbbá a Tehetséges Szépkorúak című gyűjteményes 
kötet megjelentetése is, amely az aktív, alkotó és kreatív nyugdíjas emberek tevékenységéről 
számol be versek, novellák, képek, fényképek és kézműves alkotások bemutatásával. 
Ahogyan azt az előbbiekben röviden bemutatott kiadványok is tükrözik, a 3. KEMA 
kiemelten fontosnak tartja, hogy az aktív és alkotó idős emberek innovatív tevékenységének 
bemutatása egyre nagyobb teret, egyre szélesebb nyilvánosságot kapjon a társadalomban, 
különös tekintettel a fiatalabb generációk körére. Mindez hozzájárul ahhoz a 
paradigmaváltáshoz, amely mai világunkban elkerülhetetlen az időskor megítélésével 
kapcsolatban. Törekszünk arra, hogy kiadványainkat az Y és a Z generációval együttműködve 
készítsük el, ami szintén jelentős mértékben hozzájárul az időskorral kapcsolatos, idejétmúlt 
sztereotípiák megváltoztatásához, valamint az időskorúak társadalmi és gazdasági 
szerepvállalásának elismertetéséhez. 
Annak érdekében, hogy az idősödés és az időskor XXI. századi kihívásaira tudományos 
kutatásokra épülő, megalapozott és méltó válaszokat tudjunk adni, a 3. Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2017 márciusában kezdeményezte az MTA 
Miskolci Területi Bizottságában működő Társadalomelméleti Szakbizottság keretein belül a 
Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság létrehozását. A 
munkabizottság alapítói között akadémikusok, professzorok, minősített egyetemi oktatók és 
nagy elméleti tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, idős korral foglalkozó 
szakemberek dolgoznak.  
A 2017-2018-as évek feladatai között szerepelt az Aktív Idősödés Indexének (Active Ageing 
Index – AAI) mint az aktív idősödés előmozdítása hatékony eszközének a tanulmányozása az 
alábbi négy területen: (1) a foglalkoztatottság, (2) a társadalmi részvétel, (3) az önálló, 
egészséges és biztonságos életvitel feltételei és képességei, (4) az aktív idősödést támogató 
környezet és egyéni képességek. A kutatás eredményeiről elsőként Dr. Dobos László számolt 
be a THG Munkabizottság 2019-es konferenciáján. 
Az új jogszabályi keretek 2017-től lehetővé teszik, hogy a szépkorúak a nyugdíjkorhatár 
betöltése után tovább dolgozzanak, illetve a nyugdíjasok visszatérjenek a munka világába. A 
3. KEMA aktív részt vállalt a Harmadik Kor Nyugdíjas Szövetkezet (www.nyugimunka.hu) 
létrehozásában, amelynek élén háromtagú igazgatótanács tevékenykedik (elnök: Kiss Gábor, 
tagjai: dr. Dobos László és dr. Engel György). 
 

http://www.nyugimunka.hu/
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A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY ÁLTAL 
SZERVEZETT SZIMPÓZIUMOK ÉS KONFERENCIÁK 

 
A miskolci Harmadik Kor Egyeteme megalapításától kezdve kiemelt figyelmet fordít az 
idősödéstudománnyal foglalkozó ismeretek terjesztésére, népszerűsítésére és tudatosítására a 
szépkorúak körében, valamint a szakemberek közötti tapasztalatcserére. Ezen célokat 
szolgálja az Alapítvány konferenciaszervező tevékenysége. 
Miskolci Gerontológiai Szimpóziumok 2011 és 2016 között kerültek megrendezésre a 
Miskolci Egyetemen a Harmadik Kor Egyetemének, Miskolc városának és a Miskolci 
Egyetemnek (ME ÁJK, ME BTK Modern Filológiai Intézete) a közös rendezvényeként.  
 
 
Miskolci Gerontológiai Szimpóziumok:  
 

1. Az időskor tudománya (2011-ben, 120 fő részvételével),  
2. Az aktív idősödés európai éve (2012-ben, 109 fő részvételével),  
3. Az aktív idősödés és a generációk szolidaritása (2013-ban, 130 fő részvételével),  
4. Az idősödő és időskorú emberek daganatos megbetegedései, megelőzésük, 

gyógyításuk (2014-ben, 114 fő részvételével),  
5. Az ageing kutatások hazai és nemzetközi tapasztalatai, eredményei, jó gyakorlatok 

(2015-ben, 76 fő részvételével),  
6. Egy szikra generációkon át (2016-ban, 82 fő részvételével).  

 
Az évenként megszervezett, és hagyománnyá vált szimpóziumokon elhangzott előadások jól 
tükrözik azt a sokszínű tematikai palettát, amely az időskorral kapcsolatos kutatásokat 
jellemzi. A 2016. május 30-ai, 6. Miskolci Gerontológiai Szimpózium – többéves előkészítő 
munkát követően – deklarálta a harmadik kor egyetemei hazai, valamint Kárpát-medencén 
belüli és kívüli hálózatának létrehozási szándékát. A hálózat létrehozásával kapcsolatos első 
egyeztető megbeszélésre 2013. március 30-án került sor Prof. Dr. Semsei Imre, Prof. Dr. 
Dinya Zoltán, Prof. Dr. Czeizel Endre és Dr. Dobos László részvételével. Ezt követően 2015. 
október 20-án került sor egy egyeztető megbeszélésre és egy Együttműködési 
Szándéknyilatkozat aláírására az alábbi partnerek között: (1) Dr. Dobos László, a 3. KEMA 
Kuratóriumának elnöke, (2) Dr. Semsei Imre, a Gerontológiai Tudományos Koordinációs 
Központ elnöke, (3) Papp Mónika, a Szikra Alapítvány elnöke. 
 
A hálózat létrehozásának főbb célkitűzései az alábbiakban összegezhetők: 
 

 A harmadik kor egyetemei közötti együttműködési formák kialakítása, a jó 
gyakorlatok és eredményes tapasztalatok átadása-átvétele, közös ageing kutatások 
végzése. 

 A hazai és külföldi – ezen belül kiemelten a Kárpát-medencén belüli – idősödő és 
időskorú emberek számára az aktív idősödés folyamatának és az életen át tartó 
tanulásnak, tevékenykedtetésnek a biztosítása. 

 A generációk közötti együttműködés, szolidaritás erősítése, a kommunikációs és a 
digitális szakadék csökkentése. 

 
2017-től az évenkénti konferenciák a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi 
Akadémiai Bizottságának (MAB) a Székházában a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat részeként, a THG Munkabizottság tevékenységeinek keretein belül 
kerülnek megszervezésre. 
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Az említetteken kívül a 3. KEMA számos olyan képzés (pl. A félelem nélküli időskor – az 
időskorúak személyi és vagyonvédelme, Szer-telenül időskorban is – avagy őszintén a 
szenvedélybetegségekről generációkon át, A szociálgerontológia alapjai stb.), konferencia és 
előadás megszervezését is magára vállalta, amelyeken ismert szakemberek tartottak 
tudományos ismeretterjesztő előadásokat a természetvédelemről, művészetről, régészetről, 
zenéről, továbbá az időskorral kapcsolatos egészségügyi, táplálkozástudományi, 
bűnmegelőzési, valamint jogi kérdésekről. Az előadások közül kiemelkednek az alábbiak:  
 

 Prof. Dr. Czeizel Endre: Az idős kornak van jövője (2010) 
 Prof. Dr. Dinya Zoltán: Táplálékod legyen az egészséged (2011) 
 Prof. Dr. Iván László: Az időskor aktuális kérdései (2011) 
 Turi Lajosné és Miskolci Lajos: Az erdő és a benne rejlő kincsek – kalandozások a 

gombák világában (2011) 
 Prof. Dr. Czeizel Endre: Zenei géniuszok Európában és hazánkban (2013) 
 Trükkös bűnözés szépkorúak ellen, személyi és vagyonvédelmi eszközök a 

megelőzésben (együttműködve a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal, 2013-
2017 között folyamatosan),  

 Időskori konfliktusok és kezelésük a családon belül, illetve a családon kívül (2015)  
 Prof. Dr. Dinya Zoltán: Táplálkozás és egészség (2017) 

 
A 2010-es évek elején a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Ház is számos olyan 
rendezvénynek adott otthont, amelyeket a 3. KEMA szervezett. A rendezvények közül 
kiemelendő Az életen át tartó tanulás szerepe az aktív, minőségi időskor megélésének 
szolgálatában címmel rendezett szakmai konferencia (2012).  
Nagyon népszerű a miskolci szépkorúak körében a Miskolc az én városom elnevezésű ún. 
retró-konferencia sorozat (2011, 2012, 2013), ahol Miskolc híres, ismert és elismert 
személyiségei tartanak előadásokat a város múltjáról, történelmének érdekes eseményeiről. 
Az előadók között szerepelt többek között Dobrossy István, történész, levéltáros, Miskolc 
díszpolgára, Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar volt igazgatója, Barna György, a 
Lézerpont Látványtár gazdája, alapító igazgatója, Dr. Pungor András, kutató, fizikus, Kiss 
László, világutazó, Gyarmati Béla, a Miskolci Nemzeti Színház nyugalmazott igazgatója 
stb. Az előadásokat gyakran helyszíni látogatások kísérték (pl. Herman Ottó Múzeum, 
Diósgyőri Gépgyár, Miskolci Egyetem, Lézerpont Látványtár, Szentháromság 
Görögkeleti Ortodox Templom és Egyházi Múzeum stb.).  
 

A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY  
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI 

 
A 3. KEMA szerteágazó tevékenysége feltételezi a széleskörű kapcsolati rendszer kiépítését. 
Napjainkban a 3. KEMA együttműködik egyetemekkel (Miskolci Egyetem BTK, ÁJK, 
Debreceni Egyetem EÜK, EKE Felnőttképzési Központ), önkormányzatokkal (Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kazincbarcika Város Önkormányzata, Vadna Község 
Önkormányzata), középiskolákkal (Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán 
Szakgimnázium). Ugyancsak létrejött együttműködés állami és szociális intézményekkel 
(Miskolci Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény, Miskolci Semmelweis Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház, Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika, 17 idősek klubja, Barcika 
Art Kft., Hernádnémeti Egyesített Szociális Központ), civil szervezetekkel (Szikra Alapítvány 
Miskolc, Napfényt az életnek Alapítvány Miskolc, Őszirózsák Nyugdíjas Klub Vadna, B.-A.-
Z. Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Miskolc, MINŐIES Alapítvány Miskolc), a 
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magyarországi harmadik kor egyetemeivel (ELTE Budapest, Szolnok, Nyíregyháza, 
Kecskemét), a Magyar Gerontológiai Társasággal stb. 
 
Az alábbiakban – terjedelmi okok miatt – csak két olyan projekt bemutatására van lehetőség, 
amely partneri kapcsolathoz köthető. A Szikra Alapítvány, a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán működő Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, valamint a 
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2015-ben megállapodást kötött az EMMI által 
meghirdetett "Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok" 
c. pályázaton való közös részvétel céljából. A szépkorúak és az egyetemi hallgatók szoros 
együttműködése alapján került sor 2016-ban az „Egy Szikra a fiatal felnőtt tehetségek és az 
idős emberek között” c. pályázat megvalósítására, amelynek célja a  tehetséges fiatal felnőttek 
társadalmi felelősségvállalásának fejlesztése és a generációk közötti kapcsolatok építése volt. 
A projekt keretében a hallgatók három nagy feladatkört valósítottak meg: (1) feltérképezték a 
világon működő harmadik kor egyetemeinek jellemzőit (angol, német és orosz nyelvű 
honlapok fordításával), (2) interjúkat készítettek idős emberekkel, (3) moderátori szerepet 
vállaltak az időseknek szóló előadásokon. Az eredmények (pl. az egyetemek listái, jellemzői, 
az interjúk és beszélgetések átiratai, valamint a projekt során készített fordítások) többnyelvű 
kiadványokban jelentek meg. 
A közös pályázat sikerére és konkrét eredményeire alapozva 2016-ban újabb Együttműködési 
Megállapodás jött létre a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelv és 
Kommunikáció Kutatócsoportja, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra 
Alapítvány között, melynek célja közös kutatások végzése az idősödéstudomány, a 
kormenedzsment és az aktív idősödés, a generációk együttműködése, a generációk közötti 
kommunikáció témakörökben, valamint közös pályázati tevékenység folytatása és képzések 
szervezése. 
 
Az együttműködés eredményeként a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó 
Fordító és tolmács MA képzés hallgatói több olyan szemináriumi dolgozatot és 
szakdolgozatot készítettek, amelyek egyrészt a generációk közötti kommunikáció témakörét  
tárgyalják az intralingvális fordítás szempontjából, másrészt az ageing témakör terminológiai 
kérdéseivel foglalkoznak. Az idősödéstudomány terminológiája c. szakdolgozat például 
három Európai Uniós kiadvány (Hogyan idősödjünk? – Felhívás az idősek és a fiatalok 
számára, Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás, A demográfiai változások 
kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái) fordításainak egybevetése és 
összehasonlító elemzése alapján tesz kísérletet az első, háromnyelvű (angol, német, magyar) 
kormenedzsment szótár létrehozására, amely a későbbiek folyamán egy többnyelvű, 
idősödéstudományi terminológiai adatbázis alapjait képezheti. A kormenedzsment 
terminológiája – Adatbázis a harmadik kor egyetemeinek tevékenysége alapján c. 
szakdolgozat pedig magyar, orosz és angol nyelven fekteti le egy adatbázis alapjait. 
 
A második, említésre kerülő projekt külföldi partneri kapcsolathoz köthető.  
A V4 Age Management (http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-
management-concept-implementation-in-v4-countries/) című projektben a 3. KEMA 
képviselte Magyarországot, és a cseh, lengyel, valamint szlovák partnerekkel együttműködve 
a kormenedzsment aktuális kérdéseinek közös tanulmányozására és összehasonlító 
elemzésére került sor a V4-ek országaiban. A magyar fél részéről a témával kapcsolatban egy 
50 oldalas tanulmány született, majd 2016. november 29-én a résztvevő országok 
közreműködésével videókonferencián került sor az eredmények összegzésére és a további 
együttműködés főbb pontjainak meghatározására.  

http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/
http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/
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A 3. KEMA törekedett arra. hogy tevékenységét külföldön is megismerjék, ezért szakmai 
munkánkról több előadást tartottunk a szomszédos országokban (pl. 2011-ben Szlovákiában 
és Ukrajnában, 2015-ben a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen stb.).  
 
A 3. KEMA elsődleges célja az egész életen át tartó tanulás (LLL) megvalósítása a 
nemzedékek közötti szolidaritás és együttműködés alapján, az időskori kirekesztettség, 
elszigeteltség megelőzése, az időskori aktivitás megőrzése, továbbá a tevékenykedtetés és 
foglalkoztathatóság elősegítése. Ezen célok megvalósításának érdekében a 3. KEMA aktív 
oktatási és kutatási tevékenységet folytat, pályázatokban vesz részt, konferenciákat, 
szimpóziumokat, előadássorozatokat, képzéseket és klubokat szervez, valamint minden 
tevékenységével arra törekszik, hogy Prof. Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus alábbi 
gondolatai valóra váljanak:  
 

AZ IDŐSKORNAK VAN JÖVŐJE! 
 

PROF. DR. DINYA ZOLTÁNNAK, A THG MUNKABIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 
ZÁRÓ GONDOLATAI 

 
Az emberi élet véges, de tenni kell és tenni tudunk, hogy az utolsó perc minél később és minél 
elviselhetőbb körülmények között következzen be. A legfőbb cél az egészséges öregedés, a 
gyógyszer nélkül eltöltött évek számának növelése. Ezeket a célokat szolgálták – és szolgálják 
a jövőben is – a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány (alapítás éve: 2010) és a THG 
Munkabizottság (alapítás éve: 2017) által szervezett, megvalósított, és hazánkban úttörő 
módon elkezdett előadások, rendezvények. Ezek célja az volt, hogy bemutassuk a tudomány 
eredményeit, fokozzuk a hallgatóság egészségtudatát, az egészséges öregedés, a családi élet, a 
betegségek megelőzése és a terápia elviselhetősége/eredményessége vonatkozásában.  
Az öregedés törvényszerű, mert van egy nélkülözhetetlen, de gyakran „veszélyes” barátunk, 
az oxigén.  Az oxidatív-stressz okozza öregedésünket, befolyásolja életminőségünket, mert 
számos betegség és kórállapot kiváltó oka. A jól működő komplex, antioxidáns védekező 
rendszerünk segít csökkenteni az oxidatív stresszt, lassíthatja öregedésünket, javíthatja 
életminőségünket. Ebben döntő szerepe van táplálkozásunknak, életmódunknak (beleértve az 
elektromágneses sugárzási hatások csökkentését), valamint agyi tevékenységünknek. 
Előadásainkban ezekről a területekről kínálunk ismereteket a szépszámú és aktívan kérdező 
hallgatóságnak. Foglalkozunk a családi egészséggel, a táplálkozásunk és 
táplálékkiegészítésünk egészségbefolyásoló, kemopreventív hatásaival.  
A tudomány mai eredményei és a tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a gyümölcs, 
zöldség, gabona, egyéb növények (gomba), tejtermékek és a mértékletes hús fogyasztása 
biztosítja az egészségünk alapját jelentő táplálék összetevők biohasznosulását és pozitív 
élettani hatását. Döntő a bél mikroflóra, az immunrendszer, továbbá az agyi folyamatok 
egészséges működése és nagyon fontos, hogyha ismereteket szerzünk ezekről, tegyünk is 
egészségünkért. 
Örömet okoznak az eddigi előadásainkra, rendezvényeinkre, kutatásainkra kapott pozitív 
visszajelzések és a jövőben tovább folytatjuk hiánypótló tevékenységünket az egészséges 
öregedésünk érdekében. 
 

„ÖREGEDJÜNK EGÉSZSÉGGEL” 
(Szent-Györgyi Albert) 
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