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Benda József: Beszámoló a CSAM 
2019. évi munkájáról 

Korábbi összejöveteleink egyik fő célja - a könyv létre jöttével - beteljesült, de a szélesebb körű hatás 

kifejtéséhez az intézményesülést csak kis részben értük el. Ez sokunkat elkedvetlenített, úgy éreztük: 

elakadtunk. 2018. végére úgy éreztük, hogy a Műhely alkotó munkája kezd okafogyottá válni. Ezért két 

irányba: egy racionális és egy innovatív módszertan felé mozdultunk.  

Januárban összehívtunk egy értékelő-stratégia alkotó workshopot, hogy értékeljük a munkát. Ezen 

számba vettük eredményeinket, kudarcainkat és megfogalmaztuk az év feladatait.  Az újszerű 

megközelítést a szervezetállítás program jelentette, amire Zseni Annamáriát kértük fel. A módszertan 

alkalmazása – az évre visszatekintve – jól érzékelhető elmozdulást és sikereket hozott.  

  
 

Három prioritást határoztunk meg a kilábaláshoz: a spiritualitás erősítését, az intézményesítést és a 

társadalmasítást. Végül 29 csoport találkozót tartottunk tavaly, zömében az OTH által biztosított 

teremben, és az ELTE-n. A találkozók emlékeztetői itt letölthetők.  

1. Létre hoztunk egy ima csoportot (6-8 fővel), amely június óta 10 alkalommal jött össze. Hegedűs 

László irányításával a magyar nemzet megmaradásáért, a nagy családok munkájának elismeréséért 

(HISZÜK program), és csoportunk helyzetbe kerüléséért rendszeresen imádkozunk. A csoport 

nyitott, várjuk az új jelentkezőket. 

2. A társadalmasítás 

 „Jövőnk a gyermek” – 24 oldalas kivonat. A kivonat tördelése és nyomtatása 2018. 

novemberben megtörtént. Költségeit az EMMI-ből korábban kapott támogatás és Héjja Gábor 

fedezte. December-április között eljuttattuk kb. 5.000 emil címre valamint a felső és közép 

vezetőkhöz, szakértőkhöz 300 példányban. Hatására az év folyamán megnyílt a média, 

bizonyos felső vezetők és az önkormányzatok érdeklődése, a könyvre több mint 200 

előrendelés érkezett. 

 Média megjelenések (https://plusz1baba.hu/helyzet/szakirodalom)  

Január:  Kossuth rádió, Vasárnapi újság, Karc FM 
Február:  Hírtévé, Hit rádió, Magyar Nemzet (májusig itt 6 cikkünk jelent meg) 
Április: 6-os csatorna (Platthy Iván), Kossuth rádió 
Június:  Karc FM,  
Szeptember:  6-os csatorna (Tokics Imre) 
Október:  Kossuth rádió, 6-os csatorna (Babos Éva), Mária Rádió, Karc FM.,  
November:  6-os csatorna (Kőrösi Mária), Katolikus Rádió 
December:  Püspökkari körlevél, Magyar Hírlap, 
 

https://plusz1baba.hu/files/0_nyilvanos_emlekezteto_feb_14.pdf
https://plusz1baba.hu/files/0_nyilvanos_emlekezteto_feb_14.pdf
https://plusz1baba.hu/files/0_Muhely_strategia_rovid.pdf
https://plusz1baba.hu/files/0_Muhely_strategia_rovid.pdf
https://plusz1baba.hu/csatlakozz/rolunk/emlekeztetok
https://plusz1baba.hu/helyzet/szakirodalom
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A könyvbemutató konferenciákhoz kapcsolódóan további 28 média megjelenést 
regisztráltunk, ami még folytatódik.   

 

 A kivonat eredményeképpen egy megyei választmány elnökének megrendelésére augusztus 

folyamán elkészítettük egy család és közösségfejlesztési koncepciót. 

 Nyolc videó felvétel készült a könyvről. A könyv megjelenésének beharangozására (saját 

költségemre) 3-5 perces videó sorozatot készítettünk a CSAM önkénteseivel, ami felkerült a 

közösségi médiákra. Eddig összesen 1.300 megtekintésük volt. (Riporter: Csaba Beatrix) 

https://plusz1baba.hu/szolgaltatas/konyvkiadas 

 A könyv kiadása óriási vesszőfutás volt. Az előzetes ígéretekhez képest a támogatói szándék 

2019 elejére elpárolgott. A kiadóknak nincs pénzük veszteséges kiadványra, bár a fontosságát 

elismerték. Megdöbbenéssel konstatálták, hogy erre az államtitkárság nem mozdul rá. Új 

stratégiát kellett kidolgozni. Az előfizetők gyűjtése közben fél éven keresztül számos 

potenciális támogatóval, cégvezetővel, kiadóval tárgyaltam, végül elhatároztam, hogy a saját 

pénzemből fedezem a könyv kiadását. Júniusban megbíztam a Veszprémi HTA-t a tördelésre. 

Ezt követően augusztus folyamán sikerült támogatást szerezni a költségek jelentős részére. Az 

előzmények okán a könyvkiadás sajnos sokat késett, a visszajelzések mindezidáig elismerőek. 

 Bár kicsúsztunk az időből, a CSAM önkénteseinek köszönhetően még karácsonyig sikerült 

országszerte 6 könyvbemutató konferenciát tartani. (A Sapientia egyetem két körben, 

Kecskeméten, Veszprémben, Nyíregyházán, a Polgárok Házában), ahol a CSAM szakértői közül 

20-an tartottak előadásokat. 

 Komoly adminisztrációs kihívás és költséges megoldás volt a könyv eljuttatása a 

megrendelőkhöz. Csaba Bea, Varga Éva, Nagy Andrea vállalták a csomagolást.   

 Hét konferencián vettünk részt és szóltunk hozzá a témakörben, ezen kívül 11 konferencián 

tartottunk előadásokat, és megszerveztünk egy tematikus szekciót a Közgazdász 

Vándorgyűlésen Nyíregyházán.  

  
 

3. Az intézményesülés irányában is léptünk. Az év során 17 felső és közép vezetővel folytattam 

tárgyalásokat, de az ügy sikere érdekében erről bővebb információt nem adhatok.  

 
4. A szakértői munkával is haladtunk 

 Az MNB szakértőivel elkészültünk a HISZÜK program költségvetési hatásainak elemzésével.  

https://plusz1baba.hu/szolgaltatas/konyvkiadas
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 Kidolgoztunk egy rövid és hosszú távú koncepció vázlatot a nyugdíjrendszer átalakításának 
lehetséges irányaira. 

 Az év során négy előadót hallgattunk meg, melyek tartalmilag már a további kutatások felé 
mutatnak (Héjja Gábor, Orosz Katalin, Bagdy Emőke, Székely János).  

 

  
 
Összességében tehát az elakadáson egy időre túl jutottunk.  
Tudtunk lépéseket tenni nemzetünk megmaradásának, a gyermekszületések környezeti feltételeinek 
javítása érdekében, de sajnos – az államigazgatás részéről tapasztalható érthetetlen és elszomorító 
elzárkózás, a helyenként megtapasztalt akadályoztatás miatt, a hatalmas erőfeszítés ellenére, messze 
nem tudtuk olyan eredményeket elérni, amit az ügy megérdemelne, és amit a Miniszterelnök úr által 
megfogalmazott cél sikerre vitele érdekében mindenképpen meg kellene tenni.  
 
Budapest, 2020. február 04. 

Dr. Benda József  


