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Emlékeztető a szeptember 29-i találkozóról 

Készítette: dr. Benda József 

27-en voltunk. Az őszi időszakban még 3 nagycsoportos találkozónk lesz, a köztes időszakban 

kiscsoportokban dolgozunk. A konferencia időpontját egyelőre nem tudjuk kitűzni, felsőbb 

döntésre várunk. 

A találkozó első részében a csoportok elkezdték a féléves célok egyeztetését. Ezt kérném 

folytatni a kisebb létszámú találkozókon, és elküldeni, hogy lássuk egymás terveit.  

A második részben ismertettem a 35+ kutatás (nem nyilvános) eredményeit, a harmadik 

részben a kiscsoportok földolgozták és megkeresték az illeszkedést saját tevékenységükhöz. 

    

A Műhely globális prioritásai:  

1. A HISZÜK és gazdaság tanulmányokról tárgyalások, marketing 

2. A CSÉN, az életkezdet tanulmányok befejezése, a könyv kiadása november végére 

3. A közösségfejlesztés, családi gazdaság, élhető terek és etika csoport beindítása     

 

A beérkezett emlékeztetők alapján a következő tervek születtek illetve reflexiók fogalmazódtak 

meg a kutatással kapcsolatban:  

1. Közösség csoport (Sinkó Dániel)  

A csoport kezd beindulni, formálja céljait, belső szabályrendszerét, alakítja a 

munkamegosztást. Az egyik fő funkciója a törékeny és magára hagyott nukleáris családok 

értékelvű közösségi megtámogatása (párkapcsolati kudarcok, traumatizáltak, magukra 

maradtak támogatása). A csoport konszenzusra építi a döntéseit, az önzetlenség kultúráját 

kívánja terjeszteni a hit-remény-szeretet hármasára építve. Egyszerre kívülről (szabályok) és 

belülről (kegyelem) működtetik magukat. 

A szeptember 13-i találkozójuk emlékeztetője (Sinkó Dániel): 
Ami nekünk fontos: Tenni akaró, példát mutató, paradigmát váltó, önrendelkező intellektuális 
műhely vagyunk. Tisztázandó kérdés: miért és kinek dolgozunk? A fejünk felett valakik felhasználják 
az eredményeinket?  A szellemi munkáért hosszútávon fizetni kell. Egy etikai szabályzat 
megalkotása nélkülözhetetlen. 
 
A csoport elindult az önmeghatározás, a célkitűzés, az eredménykritériumok és a munkamódszerek 
meghatározása felé. A tartalmas megbeszélés részleteiről külön munkanapló készült, amit a csoport 
vezetőjétől el lehet kérni.         

 

2. HISZÜK csoport (Budaházy Edda) 

35+ kutatás beszámolója után az alábbi észrevételek merültek fel: 

- a kutatás nagyban igazolja az elképzelést, miszerint vannak, de viszonylag kevesen 

vannak azok a nők akik CSAK karriert szeretnének építeni 

- sokan vállalnák a munkát és a gyermekeket együtt valamilyen csökkentett 

munkavállalással 

- jóval többen gondolkodnának a főállású szülőség lehetőségében mint az előzőleg 

elképzeltük. 
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Persze ennek megvalósulása anyagiakhoz és párkapcsolat stabilitáshoz köthető. Véleményünk 

szerint a kutatás igazolja, hogy nagy tartalékok lennének a gyermekvállalás terén ha azok, akik 

sok gyermeket szeretnének megtehetnék. Igazolt továbbá, hogy a házasságokban van a legtöbb 

gyermek és a legnagyobb hajlandóság is a még 1 gyermek bevállalására. 

 

Megfogalmaztuk továbbá, hogy nem elég elfogadni a felmérésben szereplő alanyok 

elképzeléseit, hanem megfelelő marketinggel és felvilágosítással nagyban emelhető lehetne a 

párt találó és gyermekeket vállalók száma. 

 

Csoportunk szükségesnek véli a marketing lehetőségek kidolgozását, melyhez új tagokat fog 

megszólítani. Úgy érezzük, a főállású szülőség lehetősége kulcskérdés hazánk demográfiai 

folyamatainak javításában. 

 

3. CSÉN csoport (Balásházy Imre) 

A felmérés is azt igazolja, hogy nagyon fontos az elkötelezett, szerető családi légkör. Ez ment 

ki sajnos a divatból. Erre kell ráébreszteni az embereket. 

Generációk közötti szolidaritás is legyen ezeknek részük, ahol megint csak a házasságon 

alapuló családmodell népszerűsítése lehet a hasznos eszköz. 

Szükség volna mintaprojektekre a személyiségfejlesztés és a szülőképzés tématerületeken, 

ugyanis a lényeg a házasságra való orientálás, már kisgyermek kortól, illetve a szülők is így 

neveljék gyermekeiket és a környezetüket. A szülők érezzék, hogy tényleg erre van szükségük. 

Negyven-ötven évvel ezelőtt, elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek 42%-a ne legyen 

házas 35-45 évesen. Sőt, a 19% nem is akar társat! A gyermeknek alanyi joga (jó) házasságban 

lévő szülőkhöz születni! Házasságon kívül születni az emberi méltóságot is sérti. Ezen kívül 

tovább generálja az egyre nagyobb demográfiai problémát, mert lelkileg sérült gyermekek 

nőnek majd fel. A felmérés megerősítette azt, hogy a CSÉN csapatra szükség van. 

 

4. Életkezdet csoport (Mácsik Viktorné, Kata)  

 

Az egyik fókusz a párkapcsolati képességek fejlesztése, hiszen a családdá váláshoz ez 

nélkülözhetetlen. 

A felmérés megerősítette, hogy a házasságkötés meghatározó - hiszen a házasságban nagyobb 

a gyermekvállalási hajlandóság - mert a kimondott szó növelheti az elköteleződést, a közös sors 

felvállalását és a kölcsönös tiszteleten és felelősségvállaláson alapuló kapcsolatot. 

Ehhez sok ilyen témájú filmre, reklámra volna szükség, ami megerősíti, hogy a családba fontos, 

érdemes energiát fektetni.  

A 35 éves korosztály egészségi állapotának helyzete kérdéses. 


