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A 2017 első félév értékelése 
 

1. A cél, feladat, ami előttünk áll 

- Magyaroroszágnak, mint a tatár-, a törökdúlás, a Habsburg uralom, Trianon után most, a 

kommunizmus lélekölő pusztítását követően, ismét bizonyítania kell, hogy képes talpra 

állni, és a keresztény kultúra romjain ujjászervezni a társadalmát, különben bele rokkan.  

- Gyorsan kell átfogó stratégiát kialakítani, olyat, amilyet ez az ország már korábban többször 

bizonyított ahhoz, hogy megmaradjunk. 

- Ezt a kihívást egyre többen látjuk, de a régi módon – a személyes önérvényesítő stratégiákkal 

- ma már nem oldható meg. Olyan közösségi erőforrásokat kell teremtenünk, amit legszebb 

álmainkban, vagy gyermekkorunk hajnalán éltünk meg, és ami lehetővé teszi önmagunk 

folyamatos meghaladását. Ha az egymásba vetett bizalom szárnyain képesekké válunk 

egymás fölemelésére, csodákat fogunk megélni, és ezekre a csodára van szüksége a 

nemzetnek a megmaradáshoz. Nézd meg a linket, hogy megérezd az erejét. 

- Az átfogó célban konkretizálva azt szeretnénk elérni, hogy 2018-ban 10-15.000 gyermekkel 

több szülessen, mint addig (105-110.000). Ehhez dolgozunk ki rövid és hosszú távú 

megoldásokat.  

 

2. Hol tartunk?  

- Elkészítettük a tavaly elhatározott gyors beavatkozási tervet, amely alkalmas lehet a 35-45 

éves korosztály helyzetbe hozására, és a konkrét cél megvalósítására.  

- Kidolgoztuk a középtávon ható gazdaság-átalakító program alapkoncepcióját. 

- Számos javaslatunkat befogadta a kormány (2018 a családok éve, Család és 

közösségfejlesztő intézet, népesedési kabinet), ami a megoldáshoz vezető utat meg fogja 

tudni nyitni, bár még nincs minden elem a helyén (országos konzultáció indítása). 

- A KDNP frakció megbízása alapján megkérdeztük a 35-45 éves korosztályt, mire volna 

szüksége még egy gyermek elindításához. (A kutatás eredményei alátámasztják az eddigi 

munkánkat, a HISZÜK programot a korosztály harmada választaná, ha megnyílna rá a 

lehetőség) 

- Kialakult köreinkben egy elkötelezett csapat, amelyik egyre komolyabb teljesítményekre 

képes.   

 

3. Összesített adatok:  

- Találkozásaink terem feltételeit és a pogácsát biztosították: Barankovics I.A. (prof. dr. 

Mészáros József, Rugyai Zsófia, OTH (dr. Szentes Tamás, Várfalvi Marianna) 

- Január óta 11 összevont, számos szűkebb körű találkozónk volt, a 86 résztvevő átlagosan 3-

szor volt jelen, összesen 254 en voltunk jelen, egy programon átlag 25 fő vett részt (16-46) 

- 4 külső előadó (1 államtitkár, 1 kormánybiztos, 1 helyettes át., 1 frakció vezető) 

- Előadók: dr. Harrach Péter, dr. Szegő Szilvia, prof.dr. Mészáros József, dr. Izer Norbert, dr. 

Benda József, Csomós József, prof.dr. Báger Gusztáv, Várfalvi Marianna, Veresné Novák 

Katalin, Kulcsár Krisztina 

- A szervező munkát Bacsó Annának, az agapét Budaházi Eddának, Görgey Zsuzsának, 

Lázár-Fülep Timinek köszönjük 

- Az emlékeztetőket Bacsó Anna, Kükedi Zsolt, Szarvas Zoltán, Lázár-Fülep Timea, Várfalvi 

Marianna, Haeffner Donát, dr. Szegő Szilvia, dr. Fekete Gyula, dr. Szabadkai Attila, dr. 

Csomós József, Dr. Szoboszlai Attila, Magyari-Beck Zsófia írták, köszönjük!!! 

https://www.facebook.com/benda.jozsef
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- Lektori véleményével emelte írásaink színvonalát: prof. Dr. Botos Katalin, prof. dr. Bagdy 

Emőke, prof. Dr. Báger Gusztáv, Bogár László, prof. Dr. Vass Csaba, prof. Dr. Magyari-

Beck István 

- A kutatási programot vezette dr. Földvári Mónika. Tanácsadóként vett részt a munkában: 

Varga Csaba, Székely András, dr. Szalma Ivett, prof. dr. Császár Noémi, dr. Kamarás 

Ferenc, dr. Hablicsek Lászlóné, dr. Harcsa István, dr. Farkas Péter, Várfalvi Marianna. 

További munkatársak: dr. Héra Gábor, Urbán-Frendl Ildikó, Menyhárt Kata, Herrmann-Gál 

Lidia, Szili Tamás 

- A Családtudományi konferencián (június) többen előadtunk, (Kulcsár Krisztina, Lázár-

Fülep Timea, Várfalvi Marianna, Varga Csaba, Major Gyöngyi, Johann Reichert, Balásházy 

Imre, Benda József, és mi végeztük a szervező munka jelentős részét (Volentics Vera, Beke 

Erzsébet, Kükedi Zolt, Major Gyöngyi)  

 

4. Elkészült tanulmányok  (a szerzők listája több oldalt igényelne) 

- 5 csoportunk volt termékeny, 4 tanulmány van lezárva (200 oldal), 4 félig kész 

- 200 szakértő javaslatai (október, 20.o.)  

- Hivatásos Szülők program (március, 47.o.) 

- Nemzeti Lakásprogram (május, 35.o.) 

- Család és gazdaság (június, 105.o.) 

- 35+ (a 35-44 éves korosztály gyermekvállalása, július 110.o.) 

 

5. Hamarosan elkészül 

- CSÉN (Szeptember) 

- Életkezdet (október) 

- Helyzetértékelés (október) 

 

 

6.  A csoportok működése 

A négylépéses siker menedzsment folyamatot (TACSA) követjük minden témával és 

csoporttal, állapottól függően.  

Az első a „Találj társakat”, második az „Alkoss” (koncepció, ön és csoportfejlesztés), „Csináld 

meg!” (részletes kidolgozás), „Add el!” (mások számára értékessé tenni).   A táblázat mutatja, 

hol tartunk a témákban. 

 

 

Téma Társak, 

csapat 

Kitalálás, 

koncepció 

Részletes 

kidolgozás 

Eladás, 

értékesítés 

200 szakértő javaslatai 
    

Hivatásos Szülők program 
    

Nemzeti Lakásprogram  
    

Család és gazdaság 
    

Életkezdet 
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CSÉN  
    

Közösség 
    

Önkormányzat, iskola, 

egyház… 

    

 

7. Őszi tervek 

- „Eladási”, marketing terv (az elkészült témákkal kapcsolatban) 

o Könyv befejezése, kiadása 

o Tárgyalások felső vezetőkkel – a munkafeltételek megteremtéséről     

o Interaktív konferencia és flashmob szervezés, a könyv bemutatása (október) 

o Publikációk szakfolyóiratokban 

o Video sorozat készítése az egyes témák földolgozásával 

o Pályázatok írása, források bevonása 

 

- Témák kidolgozásának folytatásához csapat toborzás 

o Élhető terek 

o Önkormányzatok 

o Iskolarendszer 

o Egyházak 

o Vállalatok  

 

 

Budapest, 2017. 09. 15. 

 

Benda Jóska 

 


