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Tisztelt Hallgatóság! 
Kedves Vendégeink!

A XXI század Európáját demográfiai krízis jellemzi.  Voltak olyan gondolkodók 
mint például Diczfalusy Egon professzor aki  váteszként  már az 1990 –es 
évek elején is figyelmeztetett  a veszélyre.  „Nincsen etikailag elfogadható 
módja annak, hogy csökkentsük az idősek számát, de még mindig nem 
túl késő a gyermekek számának növelése a pronatalista„ gyermekbarát 
”társadalom létrehozásával. Itt az ideje, hogy újra felfedezzük a családot”. 

( „There is no ethically acceptable way to diminish the number of old people, 
but it is still not too late to increase the number of children by creating 
a pronatalistic ‘child-friendly’ society. It is time to re-invent the family „) 
Akkor még csak kevesen hittek neki és csak néhányan gondolkodtak el szavai 
jelentőségén, és még kevesebben voltak, akik cselekvésre buzdítottak. Pedig 
a veszély nem lebecsülendő! Alig egy emberöltő és amennyiben nem sikerül 
lényeges javulást elérni, Hazánk lakossága 7 millió alá csökken és tágabb 
értelemben a magyarság lélekszáma a Kárpát-medencében nem éri el a 8 milliót. 
 
Mi hát a megoldás? Mit kell tennünk azért, hogy ne ez a pesszimista forgatókönyv 
érvényesüljön? Konferencia sorozatunkban erre a kérdésre kívánunk válaszolni. 

Konferencia: 2019. március 8. 14:00 - 17:00

Prof. emeritus  
Dr. Bártfai György  

Diczfalusy Alapítvány elnöke

Ez alkalommal tudományos rendezvényünk jelmondata: Haza a nagycsalád.
 
Magam a legfontosabbnak a családszeretet mellett három további tényező 
fontosságára hívom fel a figyelmet: Hazaszeretet, Hit és Hagyománytisztelet. 
Engedjék meg, hogy e gondolatok részletesebb  és  mélyebb  kifejtése  helyett  
korábbi századok nagy gondolkodóinak egy-egy mondatát idézzem:

Családszeretet - Ki gyermeket nevel, az a Hon iránt szent kötelességet teljesít.
- Kölcsey Ferenc 

 
  

Hazaszeretet - Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársá-
nak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek…

- Gróf Széchényi István 
 

Hit - Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve 
„esze, tudománya, szorgalma által” 

- Gróf Széchényi  István 
 

Hagyománytisztelet - A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 
tovább adása. 

- Morus Tamás 
 

Hiszem, hogy e nagy gondolkodók gondolatai és a konferencián elhangzó 
kitűnő előadások mindannyiunkat segítenek abban, hogy megkeressük a kiutat 
és együtt munkálkodjunk egy sikeres és erős Magyarország érdekében.



Három generációs 
családmodell? 
Leszünk-e nagyszülők? 
James Bondnak  
fog-e sikerülni?

Felgyorsult fogyasztói világunkban az önmegvalósítás, az egzisztenciális 
biztonság megteremtése és egyéb szociálpolitikai tényezők sokasága okán 
az első gyermek statisztikailag 30 éves kort követően érkezik a nők felénél. 
(2016 januári KSH adat alapján a harmincéves nők 53%-a gyermektelen volt.) 
Feltételezve a 40 hét várandóságot és szakmailag javasolt gyermekek közötti ~16 
hónapot a harmadik gyermek megszületésekor az anya 35 éves. Amennyiben 
a harmadik gyermek ugyanezen életutat járja be, úgy statisztikailag (egyidős 
szülőket feltételezve)  a nagymama közel 10, a nagypapa 2,5 éves koráig tud 
unokáinak örülni, nevelésükben részt venni a jelenlegi halálozási statisztikai 
adatokat figyelembe véve. Hírek szerint Rachel Weisz (48) és Daniel Craig (50) 
„007-es ügynök” első közös gyermeküket várják. Amennyiben az újszülött 
- szülei példáját követve – hasonló életkorban vállal gyermeket, úgy azt a 
küldetést, hogy nagyapa legyen, biztosan nem fogja tudni teljesíteni, hacsak 
nem éli meg a 100 év feletti kort.

Konklúzió 

A száraz, tényszerű statisztikai adatok és azok elemzése elengedhetetlenek 
a trendek megértése és a negatív tendenciák kiküszöbölése érdekében, 
ugyanakkor a demográfiai folyamatokat alapvetően meghatározó genetikai 
és a biológiai törvényszerűségek figyelembe vétele elengedhetetlen a pozitív 
irányú törekvések elérése érdekében.

Előadás: 2019. március 8. 14:30 - 14:45

Dr. Mészáros János  
Bács-Kiskun Megyei Kórház  

stratégiai igazgatója

Újszülött ellátás 
családbarát 
környezetben

Magyarország Kormánya az elmúlt időszakban számtalan családbarát 

intézkedést hozott annak érdekében, hogy a születések száma minél nagyobb 

legyen az elkövetkezendő időszakban. Az egészségügyi intézményeknek is 

van feladata mégpedig családbarát meghitt környezet biztosítása a szülő nők 

és családtagjaik számára, hogy a szülés élmény legyen a kismamáknak, ezzel is 

segítve az ismételt gyermekvállalást.

Előadás: 2019. március 8. 14:45 - 15:00

Dr. Svébis Mihály  
Magyar Kórházszövettség elnöke



Felső-Bácska 
demográfiai változásai - 
kórházi szemmel

A szerző előadásában bemutatja az utóbbi évtizedek, elsősorban Felső-
Bácska demográfiai változásait és várható tendenciáit, részletezi ennek okait, 
valamint bemutatja az egészségre gyakorolt hatását.

A Bajai Szent Rókus Kórház az utóbbi 10 évben jelentős fejlesztésen esett 
át, ezek a fejlesztések egyértelműen a térségben élő emberek egészségügyi 
ellátásait szolgálták. A fejlesztések összhangban voltak az itt lévő lakosság 
egészségügyi - szociális - mentális állapotára, és ennek az igénynek megfelelően 
történtek. Bemutatásra kerülnek azok az infrastrukturális és orvostechnikai 
fejlesztések, amelyek a születés és a kisgyermekkorban szükségesek. A 
másik fejlesztési nagy csoport, a krónikus és időskori elváltozások kezelése, 
tüneteinek csökkentése.

Előadás: 2019. március 8. 15:00 - 15:15

Dr. Tóth Gábor  
Bajai Szent Rókus Kórház  

főigazgatója

A nevelés családi 
elkötelezettsége

A nevelés valóságlátása 
 
Neveléskutatóként a demográfia és egészségpolitika tárgyalásakor a nevelés 
családi elkötelezettségéről szólok. Korábban nem látott társadalmi változások 
az európai kultúra és az azt megtartó európai Család pozícióját relativizálják, 
lekötve az ember természetes figyelmét, ami egyébként vele született módon 
irányulna a teremtett világra. Demográfia és egészségpolitika sorozatunk 
társadalmunk legfontosabb valóság-elemével foglalkozik: hogy lesz-e gyermek, 
hogy megmarad-e családunk, országunk, nemzetünk, keresztény kultúránk? 
 
Neveléshiány és népességcsökkenés 

A társadalom egészségi állapotnak legfőbb mutatója elsődleges 
életfunkciójának működése: ez a reprodukció. A társadalom felelőssége 
az új nemzedék felkészítése reprodukciós fő feladatának teljesítésére, 
aminek a szolgálatába kell állítani a kultúra, a tudás minden kincsét.  
Ebből levezethető a demográfiai válságban megnyilvánuló betegség fő oka: a 
nevelés sérült, mégpedig a társadalom egészét érintő, sokkos állapotáról van szó. 

Előadás: 2019. március 8. 15:15 - 15:30

Dr. Kozma Gábor  
tanszékvezető főiskolai tanár, rektor

Gál Ferenc Főiskola



A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás a kezdetek vonatkozásában hordozza 
és megjeleníti azt az eredeti isteni akaratot, mely a világ keletkezésében, 
létrejöttében teremtői akaratként működik. Az ószövetségi Szentírás 
félreérthetetlenül ábrázolja ezen teremtői akarat és tevékenység bensőséges 
összefüggését az emberi család intézményének megalapításával, mely 
természeténél fogva mindenfajta emberi társadalom és közösség alapsejtje.  
 
A család – éppen ugyanezen teremtő isteni akarat következményeként – vallási, 
hitéleti szempontból véve is alapegységként működik, ahogyan Szent II. János 
Pál pápa írja a Familiaris Consortio kezdetű enciklikájában: „a családban a 
kapcsolatok teljes összetettsége valósul meg a személyek között (a házastársi 
közösség, az apaság és anyaság, a gyermeki és testvéri kapcsolat), s ezek 
révén minden ember bekapcsolódik az „emberiség családjába” és „Isten 
családjába”, amely az Egyház.”

Előadás: 2019. március 8. 15:30 - 15:45

Fekete Szabolcs  
Bajai Szent József Plébánia plébánosa, 

esperes 

Teremtés, család, 
egyház, társadalom

A Szeretet elutasítása 

A népesség azért fogy, mert a gyermeket, a fiatalt nem a leglényegesebbre 
készítik fel: arra, hogy életének értelme a családi boldogulás legyen, 
és hogy egyéni boldogságát ebben találja meg. Ez a társadalmi baj 
elsődlegesen nem a testet betegíti, hanem az embert méltóságától fosztja 
meg, a saját sorsáért való felelősségét elvonja, Isten szeretete helyett 
a tudatlanság és kiszolgáltatottság koronáját teteti fel a saját fejére.   
A családok szétesése, a meg nem kötött házasságok, a meg nem született 
gyermekek, a meglévőknek a lelki és érzelmi elhanyagolása a megnyilatkozásai 
a szeretet elutasításának.
 
Családi jegy az európai szuperexpresszre 

Amennyiben magyar Családunk reménnyel tekint a jövőbe, akkor nemcsak 
figyeli az átszáguldó európai társadalmi szuperexpresszt, hanem fel is tud 
szállni arra. Demográfiai helyzetünk javításához tehát az iskolát, az ott folyó 
nevelést is javítani kell, de óvatosan, mert már eddig is túl sokat kértünk: a 
családi funkciók komplex pótlását nem lehet elvárni az iskolától.
 
A család és a világ egysége 

A keresztény alapjait őrző társadalomnak a rosszat nem szabad 
elfogadnia. A család igazi pozícióját a világ egységébe tartozás képezi: „A 
családban gyermekek vagyunk, a nemzetben honpolgárok, az egyházban 
lelki test-vérek és a világban Isten gyermekei.” (Marczell Mihály).  
Ennek feladatát hirdetjük társadalom-szerte, most is, minden jó akaratú 
embert, szervezetet társul várva ehhez a feladathoz, aminek célja a nagyobb 
család oktatási-nevelési segítése.
 
Figyeljünk a nemzet sorsát jelentő demográfiai tennivalóink rögzítésekor is 
a János első levelében foglaltakra: „Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se 
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” (1Jn 3,18)



„Annyi lehetőség van a hétköznapokban a szeretetre. Annyi alkalom van jót tenni egymással,
lehajolni a másikhoz, azt mondani: nem baj, most nem sikerült, de fog ez menni.”  

(Böjte Csaba)



ÖNKORMÁNYZAT

Az előadásban a gyermek- és családvédelemben az állami és egyházi szereplők 
együttműködését mutatom be. Kiemelten a Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató működéset és állami együttműködéseire térek ki - a Szeged-
Csanádi Egyházmegye keretein belül. 
 
A szociális módszertani fejlesztések között kiemelten kezelendő a KÁSZPEM 
rendszer, melynek célja a terapeutikus segítés az állami gondozottak körében.

Előadás: 2019. március 8. 16:15 - 16:30

Konferencia zárása: Dr. Mák Kornél Ph.D.  

2019. március 8. 16:30 - 16:40

Dr. Nagy Gábor Dániel  
habilitált egyetemi docens

SZTE BTK Vallástudományi Tanszék 

Az állam és az egyházak 
együttműködése 
a gyermek- és 
családvédelemben




