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Emlékeztető  

a „Gyermek és Családbarát Magyarországért”  
szakmai műhely  

AZ ÉLET KEZDETÉNEK BIZTONSÁGA 

2017. június 09., 14:45-18 óra  

Készítette: Bacsó Anna és Magyari-Beck Zsófia 

Résztvevők, jelenléti ív szerint: Albertné Görgey Zsuzsanna, Bacsó Anna, Bakonyi 
Magdolna, Benda József, dr., Bergs Zsuzsanna, Budaházy Edda, Hegedűs László, 
Lázár-Fülep Tímea Dr., Magyari-Beck Zsófia, Markóné Virasztó Irén, Monostori 
András, Raffai Péter, Turay Attila, Urbán - Frendl Ildikó, Várfalvi Marianna, 
Volentics Józsefné Vera 

1. Benda József bevezetője  
- tájékoztatás a Nemzetközi Család Kongresszusról és a június 23., 

péntekre tervezett műhelymunkáról, ahol a meghívott előadó Dr. Novák 
Katalin EMMI államtitkár asszony.  

- ráhangolódás a műhelymunkára: egyéni befelé fordulás gyakorlata, 
kiscsoportos megbeszélés a gyermekkori kötödésekről. Közös pontok: 
biztonságos viszony léte a szülőkkel, felnőttekkel családban, rokoni 
kapcsolatokban, közösségben, ennek az élménynek az átadása a 
következő generációknak. Biztonságos kötődés hiánya miatt kialakul a 
meg nem értés állapota. A csoport tagjai egymástól tanulhatták: szülők 
szeretete, a családban lét öröme, a nemek mássága és egymás iránti 
tisztelete. Felelősségünk az életünk boldoggá tétele, az életerő, életderű 
forrásának létrehozása, fenntartása, óvása. 

- 4 befejezett témakör ismertetése: 
1. 200 szakember javaslata 
2. HISZÜK program 
3. Nemzeti Lakásprogram 
4. Család és gazdaság 

- kidolgozásra váró programok: 
5. Életkezdet 
6. CSÉN Családi Életre Nevelés 

- Várfalvi Marianna AZ ÉLET KEZDETÉNEK BIZTONSÁGA előadás 
felvezetése, a cím speciális jelentése: Az anya és a gyermek történelmi 
szerepe, ennek szakmai kibontása. Mária és Jézus kapcsolata képek által 
vizuális üzenet, amely a társadalom egyensúlyát adja. 

2. Budaházy Edda szervezésében agapé 
 

16:30–18 óra intervallumban Magyari-Beck Zsófia írta az emlékeztetőt. 
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1. Elhangzott Várfalvi Marianna prezentációja Az élet kezdetének biztonsága 

címmel, amelyhez az előadó a jelenlévők részéről kiegészítő javaslatokat 

kért írásban, hogy abból a korábbi beadványokhoz mért hatékonyságú 

beadvány születhessen. 

 

Az előadást hozzászólások követték: 

 

2. Edda: Az orvosképzést a természetes szülések irányába kell tolni, 

csökkenteni kell a szülőnői kiszolgáltatottságot az orvosnak, kórháznak.  

3. Péter: Fontosak a szavak mögött rejlő alapok, a koncepciók: a természetes 

ember fogalma szerint a szexuális életnek ÉS a gyermeknek magától 

értetődőnek kellene lennie, ám jelenleg túl tudatossá van téve a 

családtervezés. Ebben a kérdésben nem valami újat felépíteni, hanem 

mesterséges akadályokat lebontani szükséges. 

4. Zsuzsa: Miközben bemutatja és körbeadja a Kismama-bilétát, rámutatva: 

jó volna, ha a társadalom a kismamákat fizikailag támogatná (pl. hely 

átadása a buszon) rákérdez: ki az az orvos, aki végigmenedzsel egy áldott 

állapotot? Valamint beszél az apák szerepéről az abortuszkor, az 

abortuszban, illetve javasolja, a babát váró pár ketten jelenjen meg a 

vizsgálaton, mert ketten döntsenek a felelősségről, illetve az apa legyen 

jelen a várandósságban is. 

5. Zsófia: A fogyasztói társadalom elvárásai és a körülmények nyomása 

akadályozzák a gyermekvállalást, a természetes szülést, a szoptatást, 

szükséges volna már az iskolában a nemi szerepekre és a családalapításra, 

a családi életre nevelés. 

6. Jóska: Jelen van a kiszolgáltatottság, áldozatok vannak személyesen és 

társadalmi szinten egyaránt. A megoldás útjait keressük, társadalmi 

folyamatokat, mint stratégia, jövőkép újra kell tervezni. Meg kell jelölni a 

képzőrendszert, akik mindezt véghezviszik, mellé oda kell tenni a 

költségvetést és a tananyagot. Az individuális életterv „8 óra munka, 8 óra 

pihenés, 8 óra szórakozás” helytelen, - hiányzik belőle a család - más 

gondolkodási rendszer felépítése, majd annak működtetési rendszerekre 

lebontása szükséges. 

7. Edda: Csatlakozik Péterhez: nem harcolni kell az akadályokkal, hanem 

lebontani őket: az abortuszt és a válást nem célszerű megkönnyíteni. 

Zsuzsához csatlakozva beszél arról, hogy a várandós nőt tudatosítani kell 

vállalásában, önbizalmát erősíteni, hogy ő életet képes adni, vissza kell 

hozni a néphagyományokat, erősíteni az ősanyát a nőben. 
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8. Ildikó: Az ultrahangos vizsgálat veszélyeit említi. 

9. Laci: Az akadályok lebonthatók, a destruktív trendeket követő fiatalok 

tudnak biztonságot találni, ha nyitnak feléjük, elsősorban az iskola, az 

egyház. Sajnos, az egyház passzív, aktivizálni kellene. A globalista 

szervezetek viszont egy fizetett figyelőrendszer segítségével figyelik a civil 

szervezeteket, és azonnal közbelépnek, ha érdekeikkel ellentétes 

elmozdulás történik. A mi oldalunkon is szükség volna ilyen 

figyelőrendszerre, hogy a globalista rendszerek ne fejthessenek ki gátló 

hatást a konstruktív elmozdulásokra. 

10.  Irénke: Említi, hogy 10 éve, az Országos Táplálkozástudományi 

Kongresszuson beszélt az anyák szerepéről. Zsófiához csatlakozik: szükség 

van a fiatalok felkészítésére ebben a szerepvállalásban. 

11.  Többen: Válság van. Az abortuszban megölt magzatok száma (Évi 30.000 

magzatról van szó) pótolná a hiányzó népességet. Mondjuk ki: az abortusz 

a későbbi terhességek komplikációit, sikertelenségét, a későbbi magzatok 

egészségének károsodását, akár az anya halálát is okozhatja. Tűzzük ki 

(lehet egyelőre átmeneti fontossággal) a családtervezést, a 

gyermekvállalást, mint a válságból kivezető utat. Alakítsuk át az egyház 

finanszírozási rendszerét, helytelen pl., hogy a Katolikus Egyház teljes 

mértékben az állammal együtt mozog. Javaslat: a cigarettás doboz  

mintájára a terhességi tesztre is vezessük rá: az abortusz halálhoz vezet. 

Az ÁNTSZ honlapján találhatóak adatok a hazai abortuszhelyzetről: 

jelenleg Borsod megyében a legmagasabb az abortuszok száma, és sajnos 

a szám országosan növekszik a nagyon fiatal lányok, illetve az idősebb nők 

körében. 

12.  Jóska: Szerkezeti javaslattal él: a folyamatokat bontsuk le élethelyzetekre, 

és ezeket végigelemezve tegyük szerkezetbe.  
a. Tézisek, alapelvek 

 Helyzetelemzés, 
swot, 
problémák 

Célok, elvek, 
megoldások, 
feladatok 

Folyamatok, 
intézmények, ki, 
hol, mit csinál 

Költségek 

Élethelyzetek     

Párválasztás     

Családalapítás     

Termékenység     

     

Várandóság     

Szülés     

Csecsemő gondozás     

13.  


