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Sorskérdéseink

Tusványosra és a tükörbe nézve

 A gondolatvilágunkban a saját egónkon kívül látnunk kell a jövőnket is, s nem elég erre csak 
gondolni, erről beszélni is kell. Ha ezt tesszük, ezt egyre szélesebb körben mondjuk, mindezt a Kárpát-
medencei kontextusban kell megtenni.
 A demográfiai viszonyaink közt hány, de hány embernél láthatjuk az elodázást, a halasztott 
gyermekvállalást. A döntéshozatalaik mögött nagyon sok esetben tudati-lelki okok húzódnak meg, az anyagi 
okok kevésbé bírnak olyan jelentőséggel, mint az előbbiek.

Tusványosra és a tükörbe nézve

 Az 1568-as sátorban magunkon kívül észre kell venni az 1568-as Tordai országgyűlést. Ekkor  
János Zsigmond,  erdélyi fejedelem udvari papja - Dávid Ferenc püspök -  az egyik kezét a szívére tette, a 
másikkal az ég felé mutatott, és az ülésező rendek előtt így szólt : „A hit Isten ajándéka”.
 Ha így érzünk, ha figyelembe vesszük a „másik” identitását, a másik ugyanazon, vagyis hasonló 
jogát, akkor és csakis akkor ebben a kialakult egységben jut majd kifejeződésre a saját identitásunk: a 
kettőség figyelembevétele, a másik hasonló jogának elfogadása. Valahol ez jelenti az erdélyi viszonyulást az 
élethez, ha az eszmerendszereket hagyjuk békésen egymás mellett élni.

Tusványosra és a tükörbe nézve

 A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság küldetését látva, az össz-magyarságot 
láthatjuk. Az eszmei hidak építésével megfigyelhető az is, hogy a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos 
Társaság az összetartozás erejével, a közös összetartozás lélektanával katalizálja a nemzeti részegységek 
energiáit.  
 Láthatjuk még a határainkon átívelő kultúrát, a magyar nemzet részegységeit, a templomokat, a 
szentáldozások kellékeit, és még sok minden mást, amely a magyar nemzet kulturális örökségét adja.
 
          Tusványosra és a tükörbe nézve látjuk/láthatjuk a keresztény gyökereinket, meghatározhatjuk 
önmagunkat, s így választ kaphatunk arra is, hogy szilárd alapként építjük a saját sorsunkat, az 1100 éves 
építményrendszerünket.
 Mind egyéni, mind nemzeti szinten a keresztény hit és kultúra a habarcs szerepét tölti be. Ha ez 
kimarad, ez mind az egyén, mind a nemzet stabilitási rendszerében veszélyt jelenthet.
 Szemlélődve és gondolkodva észre kell venni - és jó lenne, ha ezt mások is észrevennék és 
tudatosítanák magukban-, hogy Európa, a keresztény Európa védőbástyája voltunk és vagyunk. 
 Kultúránk itt és az anyaországban ugyanazok, majdnem ugyanazok.
 Az itt élőket, mint a testünk részeit, megláthatjuk, ha a tükörbe nézünk, egy testben és egy 
lélekben. Az összmagyarságban történő szemléletmód adja érvényesülésünk legteljesebb formáját.
 

Tusványosra és tükörbe nézve

Itt ebben a tükörben, az életünk színpadán, az isteni színjátékban apercipiálni szeretnénk, hogy valójában mi 
is az élet, hogyan néz ki a nemzeti megmaradásunk mai képlete.
 Itt az 1568-as sátorban, itt, mint 1568-ben a tordai országgyűlésen, itt is egyik kezünket a szívünkre 
tehetjük, a másikkal az ég felé mutatva kijelenthetjük: „A gyermek az Isten ajándéka”.
 Ezeket a gondolatokat szeretnénk eljuttatni az itt megjelenteken keresztül mind szélesebb körbe. 
Bízunk abban, hogy ha az itt elhangzottakat megfogadják, akkor mi, magyarok a Kárpát-medencében nem 
kevesebben, hanem többen leszünk, hiszen tudjuk, hogy miden megszületett gyermek a magyar nemzetünk 
jövőjének biztosítéka.

Bártfai György,     Kozma Gábor,     Mák Kornél,     Párducz László
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Demográfiai folyamatok Európában és a Kárpát-medencében
Dr. Mészáros János, stratégiai igazgató, Bács-Kiskun Megyei 
Kórház

Nemzeti és nemzetközi népmozgalmi trendek 
Megmaradásunk záloga a demográfiai törvényszerűségek tükrében – 
James Bondnak van-e titkos technikája?
Az Eurostat 2015. évi adatai alapján az élve születések aránya az Európai Unión kívüli 
országokból származó anyáktól - a 28 tagállam átlagában - 14,5%. 

Figyelembe véve a vágyott gyermekek számát és a valós termékenységi adatokat, ez a mutató a jövőben tovább nőhet, 
ami a demográfiai viszonyok belső átrendeződését is magában hordozhatja. 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 várandósságot és a 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) első közös gyermeküknek örülhetnek. Amennyiben lányuk - szülei 
példáját követve – hasonló életkorban vállal gyermeket, úgy azt a küldetést, hogy nagyapa legyen a „007-es ügynök”, 
biztosan nem fogja tudni teljesíteni, hacsak nem éli meg a 100 év feletti kort.
Konklúzió: A száraz, tényszerű statisztikai adatok és azok elemzése, valamint a digitális technológia adta lehetőségek 
használata nélkülözhetetlen 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. 

A családok és generációk támogatása a határon innen és túl.
Dr. Rákóczi Attila PhD, főigazgató Békés Megyei Kormányhivatal

Az előadás során áttekintjük Magyarország Alaptörvényének Alapvetés, Szabadság és Felelősség 
címet viselő fejezetei vonatkozó alkotmányos deklarációit, a vonatkozó Szervezeti és Működési 
Szabályzat kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályait. 
Szemléltetem a Kormányhivatal, mint a Kormány általános hatáskörű területi szervének közjogi 
jogállására vonatkozó kormányrendeleteket, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik a családok 
segítése és támogatása kapcsán a határainkon belül és kívül élő honfitársainkra vonatkozóan. 
Megállapítható, hogy a Kormány családpolitikájának végrehajtó szerveként a Kormányhivatal és a 

járási hivatalok a szervezeti egységeiken keresztül számos ponton tartanak kapcsolatot a megyei és külhoni családokkal, 
segítve és támogatva őket.  A fentieken túl Hivatalunk a társadalmi szerepvállalása útján megyénkben számos eszközzel 
él a családok támogatását illetően. A különféle kezdeményezésink a megyében élő generációk valamennyi szintjét érinti. 
Mindazonáltal fontosnak ítéljük a Kormányhivatalnál munkát vállaló kormánytisztviselők, állami ügykezelők többrétű 
segítését, támogatását is.

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság küldetése:
az infokommunikáció és annak jelentősége
Dr. Párducz László PhD. - Békés Megyei Központi Kórház
Pándy Kálmán Tagkórház Gyula, Szülészet- Nőgyógyászat 
Osztályvezető főorvosa, A Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság elnöke

„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)

Értékteremtő és -formáló társaságunknak megkülönböztetett történelmi küldetése 1975 óta többek között a reprodukciós 
egészségvédelem. Ezzel a gyarapodásunkat, a magyarság megmaradását kívánjuk elősegíteni.
Már a megalakuláskor, majd az ezt követő évtizedekben is küldetésként fogtuk fel a multidiszciplinaritást, az 
együttműködést, amely a különböző szakmai csoportok közti erők összefogásában fejeződik ki. A reproduktív 
egészségvédelem legújabb orvosi ismérvei az alapstratégiánk részeit képviselik. Meggyőződésem, hogy fontos szerepet 
töltünk be a közvélemény formálásában.



Elkötelezettek vagyunk a családbarát gondolkodás terjesztésében. Tudjuk azt, hogy a nemzeti megmaradásunkon kívül 
az egyéni kiteljesedésünknek ez az alapja, melyet alaptörvényünk is védelemben részesít.
Erőfeszítéseink produktumai a „Demográfia és egészségpolitika” rendezvénysorozat újabb és újabb állomásai. A magyar 
nemzet stációi ezek… Olyan alapok, olyan egészség- és értékvédelmek, amelyek kifejeződésre jutnak a házasságban, 
a családban, az országban, a nemzetben,  vagy akár egyházi szinten - szűkebb  vagy tágabb közösségekben. Ennek a 
részesei vagyunk most is itt,Tusványoson. 
Az összetartozás ereje a közös összetartozás lélektanát fejezi ki. Az együttműködést… Társaságunk eszmei hidakat épít 
küldetésének megfelelően, miközben az alapokban rejlő energiákat katalizálja, hogy ezek az eszmei töltetek szinergikusan 
összeadódjanak az egyéni, nemzeti érdekeknek megfelelően. 
A megdőlt korfát szeretnénk kiegyenesíteni úgy, hogy a szellem (szerelem) ha találkozik a testtel, az a vérvonalban tudjon 
folytatódni. Az érzés legyen megérzés. Az átérzés a házasságban a múlttal és a jövendővel együtt alkossa meg a nemző 
életközösséget, ami a magyar nép életfáját adja, és meghozza gyümölcsét: a gyermeket.
József Attila szerint: „A nemzet közös ihlet”. A családokban ez még inkább kifejeződésre kell, hogy jusson, hiszen ez a 
„közös ihlet” az, amely a család által a gondolkodást és magatartásformáinkat, alapvetően az egész személyiségünket 
meghatározza.

A hagyománytisztelet mint a pozitív tudatformálás eszköze
Dr. Mák Kornél PhD, címzetes egyetemi docens, alpolgármester, 
Kecskemét
A hagyománytisztelet, mint a pozitív tudatformálás eszköze, emberi individuumunk, társadalmi és 
társas kapcsolataink a múltunkból induló és a jelenben is élő hagyományainkra is épül.
Pozitív értékű hagyományokat a filozófiai megértésen keresztül szeretném bemutatni, hogy 
értékrendjét miként is őrzi a mai társadalom.

Gyermekvállalás: Mit tehet az orvostudomány a meddő párokért és a 
családbarát szülészetért?
Prof. dr. Németh Gábor PhD, SZTE ÁOK, Általános, Szak- és 
Továbbképzési dékánhelyettes, SZTE ÁOK Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanára

A nemzőképes korosztály száma 10%-kal csökkent az elmúlt huszonöt évben. Későbbre tolódott 
az első terhességet vállalók életkora, amely további problémákat okozhat, beleértve a fokozott 
vetélési, koromoszóma rendellenességi kockázatot. 

A magyar populáció - sajnálatos módon - csökken. Figyelembe véve a születési és halálozási adatokat, az utóbbi években 
egyre több ember hiányzik a rendszerből. Ez ellen nemcsak a kormányzatnak, hanem nekünk,  szakmai mezőn folgozóknak 
is sokat kell tenni. Ahhoz, hogy a demográfiai nehézségeket és riasztó statisztikai adatokat meg tudjuk változtatni, 
a társadalom és nemzet fennmaradását biztosítani tudjuk, a politikai, társadalmi eszközök mellett a mesterséges 
megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelése is nagy segítség lehet a gyermeket vállalók számára.  
Amennyiben a terhesség létrejött, célunk a várandósok megfelelő gondozása, amely véleményem szerint hazánkban 
példaértékű. A családbarát szülészeti ellátás kialakítása, az aranyóra, a férjek részvétele a szülés körül, a szoptatás, 
anyatejes táplálás propagálása elengedhetetlen feltétele a helyzet javulásának.
A kormány elkötelezett a magyar családok támogatása mellett, így 2019-ben minden korábbinál több, mintegy 2000 
milliárd forintot fordít erre a célra. 
Sikeresen megfogant terhesség esetén a szülész-nőgyógyász társadalom feladata, a védőnői hálózat segítségégével 
közösen a terhesség sikeres kiviselésének, valamint a szülés és gyermekágyas időszak megfelelő ellátása. 
Valamennyiünk célja, hogy a megfelelő kormányzati és szakmai felelőségvállalás mellett megállítsuk a demográfiai 
adatok romlását, és elősegítsük azok javulását, szolgáljuk nemzetünk hosszútávú fennmaradását.

Demográfia és egészségpolitika a Kárpát-medencében 
Dr. Svébis Mihály a Bács-Kiskun Megyei kórház főigazgatója, 
a Magyar Kórházszövetség előző elnöke

A kórház vezetése fontosnak tartja a családbarát szemlélet és szolgáltatások erősítését mind 
szolgáltatói, mind vezetői vízióját tekintve. Valljuk, hogy a családbarát foglalkoztatás értékálló 
befektetés, amely hozzájárul a gazdasági és társadalmi rendszer stabilitásához. Tudatos 
vezetési politikával, tervezett intézkedésekkel, szervezeten belüli kommunikáció segítségével 



megtalálható a család és munka összhangja. Dolgozóink elégedettségének növelése a munka-magánélet egyensúlyának 
megteremtése fontos számunkra, hiszen mint sok más területen, az egészségügyben is ismert a kiégés. Munkáltatóként 
egyik fő feladatunk, hogy családbarát intézkedésekkel megteremtsük az egyensúlyt és harmóniát, a munka és 
gyermekvállalás összehangolását. Munkáltató iránti bizalom kialakulása segíti a munkahely iránti kötődést, a testileg-
lelkileg kiegyensúlyozott munkatársakkal pedig hatékonyabb és gördülékenyebb betegellátás valósítható meg.

Egészséges nemzet: szűrővizsgálati programok
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató 
főorvosa, sebész szakorvos, orvos-közgazdász

A lakosság átlagéletkorának növekedése miatt a lakosság egyre több káros környezeti hatásnak 
van kitéve. A nem fertőző betegségek közül a kardiovaszkuláris betegségek, a daganatos 
megbetegedések, és más, jelentős egészségkárosodást okozó betegség arányának csökkentése 
a célunk. A betegségek minél korábbi felismerését szolgálja a szűrések rendszerének kialakítása 
és fenntartása. Magyarországon három szervezett szűrővizsgálat érhető el: emlőszűrés, 

méhnyakszűrés, és a 2019. évben indult vastagbélszűrés. 
A korábbi években a tuberculosis miatti tüdőszűrés is a szervezett szűrések közé tartozott, napjainkban a tüdődaganatok 
magas aránya jelent népegészségügyi problémát, amelyhez igazítani szükséges a szűrési rendszert is. Az elmúlt években 
Magyarországon szűrési programok fejlesztésének igénye növekedett. 2018. évben kidolgozták a népegészségügyi 
stratégiát, amelytől az egészséges életévek számának növelése várható. 
A jelenlegi szűrési rendszer még nem fedi le a népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú valamennyi 
megbetegedést. Fontos olyan stratégia kialakítása, amely megfogalmazza a szűrések feltételrendszerét, országosan 
egységes és kivitelezhető.

A jelenlegi demográfiai változások szülészeti vonatkozásai 
Romániában
Prof. Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, igazgató, Marosvásárhelyi I.sz. 
Női Klinika

A Romániában zajló demográfiai változások szülészeti vonatkozásai:
Egyre csökken a natalitás:  ennek okai a gazdasági tényezők, elvándorlás, a lakosság elöregedése.
Egyre nő szülésnél az anyai életkor. Az első szülésnél az anya átlagéletkora 29 év. Korcsoportokra 
lebontva a natalitás 20-30 év között csökkenő, 35 év felett növekvő tendenciát mutat. 

Paradox módon Romániában kimagaslóan emelkedett a tizenévesek natalitása. Az először szülők 12,3% kiskorú, ami 
Európában a legmagasabb arány.
Szülészeti szempontból is megfigyelhető a társadalom polarizálódása: a rossz szociális helyzetűeknél tizenéves korban 
magas a natalitás, míg a jó szociális körülmények között élők körében  emelkedő tendencia 35 év felett.
Ezek következményeként szülészeti szempontból növekszik a  császármetszések száma,  a heges méh pathológiájának 
gyakorisága és a szülészeti szempontból szélsőséges életkorokra jellemző szövődmények száma.
Jelenleg a  szülészetnek egyik legfőbb feladata, hogy fel tudjon készülni a demográfiai helyzet adta kihívásokra.

Demográfia és egészségpolitika a Kárpát-medencében
Prof. emeritus Dr. Bártfai György, elnök, Diczfalusy Alapítvány

Európa és benne a Kárpát-medencében élő lakosság lélekszáma rohamosan csökken és elöregszik. 
Nemzetünk jövőjét az országunk gazdasági ereje, lakosságának száma és korösszetétele, a 
polgárok életminősége és az egyik fontos, hanem a legfontosabb eleme, a polgárok egészségi 
állapota határozza meg. 
Mi a teendőnk az egészségpolitika területén, mit tehetünk mi a nemzet megmaradásáért és 
gyermekeink, unokáink jövőjéért? 
A gyermekvállalási kedv erősítése: nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a teljes termékenységi arány 

nálunk alacsony: mindössze ötöde az afrikai, harmada az ázsiai országokénak.  Ahhoz, hogy ne csökkenjen a lakosság 
száma, ennek az aránynak 2,1 értéket kell elérni (jelenleg 1,5). 
A meddő párok kezelése: tudatosítani kell, hogy a gyermekvállalás szempontjából a 40 év feletti életkorban jelentősen 
csökken a fogamzás lehetősége. A biológiai óra kegyetlenül ketyeg!  Azok a párok, akik gyermeket akarnak - a meddő 
házaspárok - ma Magyarországon minden segítséget megkapnak álmaik megvalósításához. Mégis több ezer meddő 
házaspár megfelelő irányítás hiányában elkallódik. Kiemelten fontos a diagnózis, a kórismeret gyors felállítása, és a 
hatékony kezelés időbeli elkezdése!   
A többgyermekes családmodell népszerűsítése, a szülés körüli halálozás csökkentése és a szülés élményének biztosítása. 
Szükséges a reprodukciós egészség megőrzésének népszerűsítése.



A megbetegedés és halálozás csökkentése minden korcsoportban: ezért különösen fontos a szűrővizsgálatok 
megismertetése és az egészséges életmód népszerűsítése. Egy elöregedő és gyenge egészségi állapotú társadalom nem 
tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz, a változó feltételekhez, és képtelen a fejlődéshez szükséges gazdasági hátteret 
biztosítani. Az időskorú eltartottak számának növekedése fokozott terhet ró a közép generációra. A megoldás megfelelő 
egészségmegőrző és szociális program biztosítása az idős emberek számára. Olyan  program,  amely számít az idős 
emberek által képviselt értékekre, amely az idős generációban segítséget  lát és talál.   
Fontosak a nemzet megmaradásának morális feltételei is, melyet magam a legjobban három szóval tudok jellemezni: 
HAZASZERETET, HAGYOMÁNYTISZTELET, HIT.
Ezek azok az összetevők, amelyek nélkül egészséges nemzettudatról nem beszélhetünk. A történelem során azok a 
nemzetek a történelem színpadáról eltűntek, ahol ezek a morális feltételek meglazultak és feledésbe merültek. Ezért csak 
a hit - hazaszeretet – hagyománytisztelet segítségével tudunk helyt állni és példát mutatni. Történelmünk során sokszor 
került Hazánk válságos helyzetbe. Kézenfekvő, hogy a kor legnagyobbjai által ekkor megfogalmazott gondolatokra 
utaljak, idézzem még ma is érvényes mondatokat.
Gróf Széchényi István mondotta a hazaszeretetről:
„ Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.” Hiszem,  hogy  e  mondatnak  
ma is van aktualitása.
Amikor hagyományról beszélünk, legyenek példaképeink azok a nemzetek, amelyek tisztelik és követik hagyományaikat. 
A hagyománytisztelet nem ellentéte a fejlődésnek, csupán egy folyamat folytatása, az évszázadok alatt kikristályosodott 
gyakorlat megszívlelése, követése és adaptálása a mai kor feltételei szerint. „A hagyomány nem azt jelenti, hogy az élők 
halottak, hanem azt jelenti, hogy a halottak élnek.” ( M. Harold Macmillan Nagy-Britannia egykori miniszterelnöke). 
A hit nélkül pedig az ember elveszíti a talajt a lába alól, a hit segít a család megteremtésében, és megszilárdításában.    
Kölcsey Ferenc szavaival élve: „Ki gyermeket nevel, az a Hon iránt szent kötelességet teljesít”
Napjainkban ezeken a területeken jelentős feladataink vannak. Szükség van  az orvostudomány legújabb eredményeinek 
hasznosítására épp úgy, mint arra, hogy a média segítségével  eljusson az információ  mindazokhoz, akiktől nemzetünk 
sorsa  és megmaradása  függ. Csak a jól tájékozott ember képes megfelelő döntéseket hozni! Felelősségünk közös, 
mindenkié a  maga területén: a gazdasági  döntéshozók, a politikusok, az egészségügyben, a szociális területen vagy 
a  nevelésben dolgozó szakemberek  éppen  úgy, mint azok, akiktől a család alapítását  a családok  megerősödését,  a 
demográfiai  helyzet  javulását  várjuk, azaz Önöktől kedves Hallgatóság,  tisztelt  résztvevők.

Demográfia és infokommunikáció a Kárpát-medencében
Ft. Baricz Lajos szentszéki tanácsos, marosszentgyörgyi lelkész

A Teremtés könyvében olvashatjuk: „Isten megáldotta őket (Ádámot és Évát) és így szólt hozzájuk: 
„Legyetek temékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.” (Ter. 1,28). 
Majd a vízözön után Isten szövetséget köt Nóéval, és ugyanazok az Igék hangzanak el kétszer is, 
mint az előbb: „Isten megáldotta Nóét fiaival együtt és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, 
szaporodjatok és töltsétek be a földet.” (Ter. 9, 1), „Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, 
töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta” (Ter. 9, 7).
De nemcsak általában az embernek adta Isten a földet, hanem annak egy részét kifejezetten a 

választott népnek: „Akkor az Úr megjelent Ábrámnak, és így szólt hozzá: „Ezt a földet utódaidnak adom.”, (Ter. 12, 7) és 
„Emeld föl szemedet és tekints a helyről, ahol állasz, északra és délre, keltre és nyugatra. Az egész földet, amelyet látsz, 
neked és utódaidnak adom minden időkre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját. Ha az ember megszámlálhatná 
a föld homokját, akkor megszámlálhatná utódaidat is.” (Ter. 12, 14-16).
Csak egy ugrás, hogy Ábrahám helyébe gondoljuk Árpád atyánkat, Ábrahám leszármazottai helyébe pedig magyar 
népünket, az Ígéret földje helyébe pedig a Kárpát-medencét. Isten megtette az ő részét, nekünk kellett volna illetve kellene 
megtennünk a magunkét, hogy szaporodjunk, sokasodjunk és töltsük be a Kárpát-medencét. Vagyis annyian legyünk, 
mint a föld homokja. Akkor nem lenne gond a demográfiai mutatókkal, nem néptelenedne el őseink földje, de az öreg 
Európa sem.

Demográfia, egészség- és szociálpolitika
Balla Attila, kabinetfőnök, Csongrád Megyei Közgyűlés

Élményt vagy Életet! 
A provokatív cím mögött a jelenkor társadalmának talán legfontosabb tényezője rejlik, a 
manapság oly sokat emlegetett generációs különbség. 
A digitalizáció - a társadalmunk működése és a gazdaságunk mellett - a családi életünk minden 
szegmensét áthatja. A dinamikus változások már nem kizárólag ott jelennek meg, hogy a 
tévékészülék mellett egyre inkább tableten, okostelefonon vagy laptopon nézzük a kedvenc 
filmjeinket, vagy up-to-date híreket fogyasztunk. Hanem abban is, hogy minden digitális 

eszközünk segítségével elsősorban élményeket keresünk. Élményeket várunk a reklámoktól, élményeket várunk a 
televíziós műsoroktól és a közösségi oldalaktól is. Az élmények iránti vágy határozza meg, hogy milyen televíziós 
tartalmat nézünk, mit olvasunk, és azt is, mit vásárolunk!



Az emóciók „szemüvegén” keresztül arra keresünk válaszokat, hogy milyen lehetőségeink vannak a médiafelületek és 
kommunikáció területén, a családi életre nevelés szervezett megjelenítésében, a gyermekvállalás népszerűsítésében, a 
demográfiai folyamatok hiteles közvetítésében. Legyen újra élmény a gyermekvállalás! 

Demográfia és infokommunikáció a Kárpát-medencében
Oltyán József, alapító, Magyar Gyógyítók Média

A demográfia és szociálpolitika konferenciasorozatot támogató Magyar Gyógyítók önálló 
orgánumként még nem indult el, jelenleg még tervezési fázisban áll, ami nem meglepő egy 
kialakítandó önérdekű orgánum esetében. 
Így a demográfia konferenciasorozatról szóló Magyar Gyógyítók beszámolói ezen a néven, de 
más orgánumokban jelennek meg. Mára több mint 20, egyenként is meghatározó online kiadvány 
tulajdonosaként bizonyos vagyok abban, hogy a magyarul olvasók számára jelenleg még nagyon 
kevés önérdekű tematikus orgánum szolgáltat híreket.

 
Mivel a demográfiai és a szociálpolitikai kérdések minden hírfogyasztó számára összefoglalják egy emberi életút rövid, 
közép és hosszútávú elemeit, ezért rendkívül fontos a szociális és az egészségügyi területet önérdekűen bemutató 
orgánum. Mára kijelenthető, hogy a politikai tartalmak közvetítésére kialakult a megfelelő médiaháttér a Kárpát - 
medencében, így mostanra talán lehetőség nyílhat arra, hogy a politikai jellegű tartalmakon túl olyan jelentős területek, 
mint a demográfiai és szociális területeket összefogó és összekötő médiatartalmak is rendszeresen megjelenjenek.


