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Szociális és egészségügyi iránytű az élhető jövőhöz 

a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karának  

online konferenciája 

a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 keretében  

GFE ESZK, Gyula, 2021.11.24., szerda 

Az MTA 2021 novemberében 18. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét,  
a „Magyar Tudomány Ünnepe 2021” című országos és határon túli programsorozatot. 

A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”, amelynek fő üzenete, hogy csak a 
tudományos tények és összefüggések ismeretében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok megértésére, és azok 

várható következményeinek felmérésére, befolyásolására; felhívja a figyelmet továbbá a közérthető és élményalapú ismeretátadás 
szerepére az álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok létrehozására. 

A Gál Ferenc Egyetem a Magyar Tudomány Ünnepe konferenciáin a keresztény jövőkép megközelítésében 
tárgyalja az élhető jövő kérdéseit, ezzel is megfelelve az általa művelt tudományterületeken és képzésekben 
kibontakozó küldetésének. A GFE-n folyó tudományos tevékenységben feltárt ismereteknek a képzésekben 
és a gyakorlatban való alkalmazása ezzel jól működő iránytűvé válhat hallgatóik, a szakmák, a régió 
társadalma számára.  A GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kara ezek sorában tartja meg 
multidiszciplináris konferenciáját a tudomány felsőoktatási üzeneteiről elsősorban az ápolás, a szociális 
munka és az egészségturizmus feladatairól Békés megye szellemi, gazdasági, társadalmi szolgálatában. 

Program: 

930 – 940: Megnyitó 
Dr. Kozma Gábor, GFE rektor 
Dr. Görgényi Ernő, Gyula Város polgármestere 

940 – 1000: Szociális és egészségügyi iránytű Békés megye jövőjéhez 
Előadó: Dr. Kovács József, orvos, országgyűlési képviselő 

1000 – 1020: Az ápolás és egészségturizmus pandémia utáni kihívásai 
Előadó: Prof. Dr. habil. Várkonyi Tibor, DSC 

1020 – 1040: A szociális munkások útmutatói az erőforrások rendszerében 
Előadó: Dr. Homoki Andrea, intézetvezető főiskolai tanár, GFE ESZK 

1040 – 1100: Az Alföld Slow Egyesület, mint a vidékfejlesztés egyik eszköze 
Előadó: Szebellédi Zoltán, Alföld Slow Egyesület elnöke, Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke 

1100 – 1120: A lassú mozgalmak kapcsolódásai az egészségturizmushoz  
Előadó: Szőke Tünde, Alföld Slow Egyesület elnökségi tagja, PhD hallgató 

1120 – 1140: Egészségutak az élhető jövőbe 
Előadó: Dr. Beke Szilvia, tanszékvezető főiskolai tanár, dékánhelyettes, GFE ESZK 

1140 – 1200: Kérdések és hozzászólások, a konferencia zárása 
 

A konferenciára az itt elérhető online felületen kell regisztrálni november 23-ig. 

 

https://forms.gle/EuJEYkVira8q7an17

