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Emlékeztető 
Generációk a családban – konferencia, 2022. április 8. 

2022. április 8-án a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban került megrendezésre a 
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége uniós támogatással megvalósuló TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2020-01414 azonosítószámú „Intergenerációs programok a szebb nyugdíjas 
évekért" című projektjének programjaként a Generációk a családban elnevezésű konferencia.   
A rendezvényre előzetesen, online felületen 130 fő, a helyszínen 44 fő regisztrált A de. 10 órakor 
kezdődő programon megjelent 168 főt Kormányosné Makai Eszter, a Szövetség elnöke 
köszöntötte, a konferenciát Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő nyitotta meg. 
Jelen volt továbbá Horváth Attiláné, a kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség konzorciumvezetője és Libor Zoltán, a város 
idősügyi referense. A konferencián képviseltette magát több nevelési és oktatási intézmény, óvoda, 
általános és középiskola; a város idősgondozó szolgálata; a Kecskeméti Református Egyházközség 
idősek otthona, diakóniai központja; az Agóra, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon; továbbá a 
szövetséghez tartozó nyugdíjasklubok, egyesületek többsége. 
A konferencia meghívott előadói közül Steigervald Krisztián generációkutató bemutatta a 
társadalmi, kulturális változások következtében ma egymás mellett élő hat generáció sajátosságait, 
amelyek ismeretében könnyebben megérthetjük egymást. Bereczki Enikő ifjúságkutató a 4. 
kommunikációs forradalom személyiségre gyakorolt hatásásáról, az ennek nyomán bekövetkezett 
kognitív képességek, készségek változásáról beszélt. Hangsúlyozta a digitális szülői 
felelősségvállalás fontosságát. Dr. Huszti Éva, a Debreceni Egyetem szociálpolitikai tanszékének 
oktatója egy uniós kutatás eredménye kapcsán az aktív idősödés jelentőségét emelte ki, amihez 
konkrét példákkal segítséget is adott. Dr. Harsányi Ernő nyugalmazott tanár az önismeret 
fontosságára hívta föl a figyelmet. Az „önmagunkkal jóban lenni” gondolatnak megfelelő 
életfelfogás a harmonikus élet alapja. Cserbán Józsefné, a Módus Alapítvány elnöke Kecskemét 
idősügyi programjai közül a Demencia Kecskemét Akcióprogramot, míg Molnár Szilárd szakmai 
vezető a CédrusNet Kecskemét programot mutatta be. 
  A konferencia célja a jelenben élő generációk megismerésével a megértő, támogató egymás 
mellett élés, illetve a családban élő idősödő és idős emberek társadalmi hasznosságának 
megerősítése, segítése volt. 
 A résztvevők a különböző témákról, előadásokról szakmai anyagot, a konferenciáról papíralapú 
programot kaptak. Délben büféebéd, a délutáni kávészünetben tea, kávé, víz, pogácsa állt 
rendelkezésre. 
A rendezésre, előadásokra vonatkozó pozitív, elismerő hallgatói vélemények megerősítik a témák 
fontosságát, aktualitását, a konferencia eredményességét. 
 
https://www.baon.hu/helyi-kozelet/2022/04/a-generaciok-kolcsonos-megerteserol-szolt-a-
kecskemeti-konferencia 
https://hiros.hu/hirek/kozeppontban-a-generaciok-kozotti-parbeszed 
https://hirosagora.hu/generaciok-a-csaladban/2022-04-08 
https://www.youtube.com/watch?v=kBZ9nst5U1o 
https://kecskemetilapok.hu/hirek/kozeppontban-a-generaciok-kozotti-parbeszed 
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