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Gondok vannak a népesedés politikai intézményekben, van, aki lemond, van, akit lemondat - a
kormány, - van, akit óvatosan átterel másik területre.Vannak intézmények, melyek megszűnnek és
vannak, melyek létrejönnek.Jó lenne, ha tényleg, az országunk családbarát lenne.
Dr.Benda József ismét kivetítette a Központi Statisztikai Hivatal jelentését, melynek adatai nem
felelnek meg a valóságnak, azaz képtelenség, hogy a következő években évtizedekben a
népességgyarapodás vízszintes vonal lenne, azaz se le - se föl nem görbül a görbe.
A jelen tanácskozáshoz újonnan jöttek figyelmébe ajánlja, hogy írásbeli anyagot kell készíteni,
KÖZÖS diszciplinákra van szükség. Az elmúlt néhány hónapban kb.200 fő dolgozott húsz
tudományterületen, hogy létrejöjjön egy kötetre való ajánlás, melyet a Kormány elé tár majd
Dr.Benda József, ,Dr. Farkas Péter, Dr.Varga Csaba, Balásházy Imre, Albertné Görgey Zsuzsanna,
Dr.Fekete Gyula,Várfalvi Mariann, Deák Bárdos András, Dr.Báger Gusztáv, Budaházy
Edda,Krasztev Emese, Muzslai Gábor,Zöldi Pál….neveket nem sorolom tovább, kb.50 név
következne még, akik mélyebben foglalkoztak a Népességünk gyarapodásának témájával, a 35-45
éves korúakat megcélozva, hogy vállaljanak gyermeket a következő esztendőben, megállítva a
rohamos fogyást Magyarországon.
Akik résztvettek az összejöveteleken, képesek voltak szemléletet váltani, de még újabb képességekre
van szükségük. Meg kell tanulni, mindenkinek, hogy először magában érezze, belsőjében
munkálkodjék, hogy szüksége van empátiára, a másikra való figyelésre, és belépni a közösségbe,
egy új világba, hogy részese legyen egy folyamatnak, és felülről és kivülről lássa magát hogy mit
tesz hozzá.
Vannak olyanok, akik a komfort zónából nem tudnak kilépni. Tudjuk, hogy a 20 évesnek lakás kell
meg munkahely kell. A 30 évesnek már feltételezhetően ez megvan, figyelni kell az okát, hogy miért
nem születik egyik-másik házasságban gyermek, meddőség oka is lehet.
A célcsoport ismételten a 35-45 évesek korcsoportja,nők és férfiak együtt.Segítse őket az
önkormányzat, a család, az egyház abban, hogy a gyermekvállalás, a népesség gyarapodás
megmaradjon azon a szinten, hogy évi 15ezer gyermekkel gyarapodjunk.
A gyermekáldást befolyásoló tényezők:
A személyes múlt: a fogatantás, a méhenbelüli állapot,a szülés nehézségei, születésvilágrajövetel nehézségei, csecsemőkor, családtörténet, élmények, hitbelihatások, bölcsőde,
óvoda, iskola.
A személyes jelen: bizalmi légkör, biztonságos családi kör ,egészségügyi alapok, munka,
jövedelem, értékrend, hit adománya, közfelfogás. Párkapcsolati minőség.

A személyes jövő:
Biztonság, anyagi téren is, boldogulás családban, társadalomban, élhető környezet,épületek terek,
távoli jövő kivetítése(nyugdíjaskorig).
A megoldáshoz szeretetteljes gondozás kell, az elhanyagolt csecsemő sérelmet hordoz
majd,elmagányosodik,nem vállal felnőve gyermeket,rövidül az élettartama is.

