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PROGRAM
Bevezető versek: Arany János - Itthon
Dr. Fest Sarolta PhD
a Magyar Család és Nővédelmi
Tudományos Társaság Alelnöke
Aranyosi Ervin - Bármerre is járok
Szabóné Nagy Magdolna
Az MCSNTT főtitkára
09.00–09.30 óra Regisztráció
09.30–10.00 óra Ökumenikus ima
Nt. Dolinszky Gábor szabadkai
evangélikus püspökhelyettes
Nt. Harangozó László szabadkai
református lelkipásztor
Msgr. Nagy József zentai római
katolikus plébános
10.00–10.25 óra Köszöntések
10.25–10.35 óra Georg Friedrich Händel – Johan
Halvorsen: g-moll Passacaglia
hegedűre és gordonkára
Johann Sebastian Bach:
Andante szólóhegedűre
Johann Sebastian Bach:
Prelúdium szólógordonkára
Megumi Teshima hegedűművész
Kálmán Imre gordonkaművész
10.35–12.40 óra 1. szekció
Elnökség: Dr. Vasas Mihály,
Prof. Dr. Németh Gábor PhD,
10.35–10.50 óra A magyarság megmaradása
szülőföldjén
Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke, Vajdaság
Autonóm Tartomány
képviselőházának elnöke
10.50–11.05 óra Demográfiai folyamatok Európában
és a Kárpát-medencében
Dr. Mészáros János, a
Bács-Kiskun Megyei Kórház
koordinációs igazgatója
11.05–11.20 óra Hit, család és nevelés: nemzeti
megmaradás
Dr. Kozma Gábor PhD, a szegedi 		
Gál Ferenc Főiskola rektora
11.20–11.30 óra Közös értékeink – közösségi
léptékeink
Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke
11.30–11.45 óra A zentai Lisieux-i Kis Szent Teréz
Emléktemplomot magáénak valló
hívőközösség bemutatása
Msgr. Nagy József püspöki helynök,
zentai plébános
11.45–12.00 óra Az egyház a szórványmagyarságért
Ft. Baricz Lajos szentszéki
tanácsos, marosszentgyörgyi
lelkész
12.00–12.15 óra A hagyománytisztelet mint a
pozitív tudatformálás eszköze
Dr. Mák Kornél PhD, Kecskemét
alpolgármestere
12.15–12.30 óra Szociális és egészségügyi
intézkedések, a népesség megtartása,
az egészség megőrzése, a megfelelő
életminőség biztosítása

12.30–12.45 óra

12.45–12.50 óra

12.50–13.00 óra
13.00–14.25 óra
13.00–13.15 óra

13.15–13.30 óra

13.30–13.45 óra

13.45–14.00 óra

14.00–14.05 óra

14.05–14.20 óra

14.20–14.25 óra

14.25–14.30 óra

érdekében Zentán
Dr. Vasas Mihály, a Zentai Kórház
volt igazgatója
A föld, ahol születtem
Dr. Párducz László PhD, a Magyar
Család- és Nővédelmi Tudományos
Társaság elnöke
Orgonajáték
Dr. Borbély Zoltán PhD,
az Újvidéki Zeneakadémia
rendkívüli tanára
Kávészünet
2. szekció
Elnökség: Dr. Csáki Beáta,
Dr. Kozma Gábor PhD
Gyermekvállalás: Mit tehet az
orvostudomány a meddő párokért
és a családbarát szülészetért?
Prof. Dr. Németh Gábor PhD,
SZTE ÁOK, Általános, Szak- és
Továbbképzési dékánhelyettes,
SZTE ÁOK Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
tanszékvezető egyetemi tanára
Egészségügyi szülészeti ellátás
anyanyelven – a Zentai Kórház
példája: családbarát szülészet
Dr. Slobodan Živković, a Zentai
Kórház Szülészeti és
Nőgyógyászati Osztályának
osztályvezető főorvosa
Egészséges nemzet:
szűrővizsgálati programok
Dr. Becsei László, a Békés Megyei
Központi Kórház főigazgató
főorvosa
A fiatalok véleménye a családról,
a gyermekvállalásról – Mit tehetünk
a képzés és a nevelés eszközeivel?
Dr. Devosa Iván PhD, a Neumann
János Egyetem Pedagógusképző
Karának tanára
A Vajdasági Nagycsaládos
Egyesületek Szövetségének
bemutatása
Krizsán Vilmos, a Vajdasági
Nagycsaládos Egyesületek
Szövetségének elnöke
A nagyszülőkre is szükség van –
Az OTKA NKFI kutatási program
tapasztalatai
Dr. Zubrecki Anita, a Szegedi
Tudományegyetem Gyermek- és
Ifjúságpszichiátriai Osztályának
rezidens orvosa
Beney Zsuzsa: Anya dúdolja
Versmondás
Dr. Jung Németh Erzsébet, a
Zentai Egészségház családorvosa
A konferencia zárása
Dr. Kozma Gábor PhD
Prof. Dr. Németh Gábor PhD
Dr. Párducz László PhD

A magyarság megmaradása szülőföldjén
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Vajdaság
Autonóm Tartomány képviselőházának elnöke.
Nem érkezett absztrakt.

Demográﬁai folyamatok Európában és a Kárpát-medencében
Dr. Mészáros János, a Bács-Kiskun Megyei Kórház koordinációs
igazgatója
Nemzeti és nemzetközi népmozgalmi trendek
Megmaradásunk záloga a demográﬁai törvényszerűségek tükrében –
James Bondnak van-e titkos technikája?
Az Eurostat 2015 évi adatai alapján az élveszületések aránya az európai unión kívüli országból
származó anyától - a 28 tagállam átlagában - 14,5%. Figyelembe véve a vágyott gyermekek
számát és a valós termékenységi adatokat ez a mutató a jövőben tovább nőhet, ami a demográfiai viszonyok belső
átrendeződését is magában hordozhatja. Felgyorsult fogyasztói világunkban az önmegvalósítás, az egzisztenciális
biztonság megteremtése és egyéb szociálpolitikai tényezők sokasága okán az első gyermek statisztikailag 30 éves kort
követően érkezik a nők felénél. (2016 januári KSH adat alapján a harmincéves nők 53%-a gyermektelen volt.) Feltételezve
a 40 hét várandóságot és szakmailag javasolt gyermekek közötti ~16 hónapot a harmadik gyermek megszületésekor
az anya 35 éves. Amennyiben a harmadik gyermek ugyanezen életutat járja be, úgy statisztikailag (egyidős szülőket
feltételezve) a nagymama közel 10, a nagypapa 2,5 éves koráig tud unokáinak örülni, nevelésükben részt venni a jelenlegi
halálozási statisztikai adatokat figyelembe véve.
Hírek szerint Rachel Weisz (48) és Daniel Craig (50) első közös gyermeküknek örülhetnek. Amennyiben lányuk - szülei
példáját követve – hasonló életkorban vállal gyermeket, úgy azt a küldetést, hogy nagyapa legyen a „007-es ügynök”,
biztosan nem fogja tudni teljesíteni, hacsak nem éli meg a 100 év feletti kort.
Konklúzió: A száraz, tényszerű statisztikai adatok és azok elemzése, valamint a digitális technológia adta lehetőségek
használata nélkülözhetetlen a trendek megértése és a negatív tendenciák kiküszöbölése érdekében, ugyanakkor a
demográfiai folyamatokat alapvetően meghatározó genetikai és a biológiai törvényszerűségek figyelembe vétele
elengedhetetlen a pozitív irányú törekvések elérése érdekében.

Hit, család és nevelés: nemzeti megmaradás
Dr. Kozma Gábor PhD, a szegedi Gál Ferenc Főiskola rektora
Társadalmi kérdésekben a legátfogóbb szemléletet a pedagógia, a nevelés ügye adja, ezért
előadásomban a nevelés nézőpontjából elemzem a konferencia témáját. Abból indulok ki, hogy
ahol a beteget, a szenvedőt nem ápolják, ahol nem várják hozzáértéssel a világra jövő gyermeket,
növekedésében nem védik őt minden bajtól, ahol nem segítik a családot, az édesanyát, ahol a
felnőtt ellátatlan marad szellemileg és lelkileg, betegségben-fájdalomban, ahol a nélkülözőről
sem gondoskodik senki, ott minden megszűnik, előbb helyben, településen és a régióban, aztán
a nemzet kereteiben is. Szerintünk hinni, akarni és tenni kell azért, hogy az élet megmaradjon, sőt, több legyen és szebb.
Hiszen mi mást akarnánk gyermekeinknek, mint akár a miénknél is boldogabb jövőt, egy életen át? Ami felkészíthet a
betegségen, a halálon túl a teljes, az örökké való boldogságra is?
Tárgyilagosan kell látnunk a család és a nemzet sorvasztó betegségének jeleit, amik kevésbé kötődnek határokhoz, mint
inkább a kultúrához és a nemzethez. Ismernünk kell társadalmi betegségünk kórképét, és akár a jó orvosnak, ápolónak,
a jó szülőnek és pedagógusnak, lelkésznek, bátran kell használnunk minden tudásunkat a gyógyításához. Hinnünk kell
abban, hogy a Teremtés művét nemcsak rontani tudja az ember, hanem képes azt tisztelni, és ha azt nem önző módon
akarja a saját javára fordítani, akkor annak sebei behegednek, a családok növekednek, a nemzet erősödik, a társadalom
jól működik. Ehhez saját hibáinkat nekünk kell legyőznünk, családjainkat nekünk kell gyarapítanunk. Ebben másra nem
számíthatunk, mint magunkra és ebben az igyekezetünkben a Teremtőnk végtelen szeretetére.
Erre irányítom a figyelmet, hiszen a fogyasztói világban magára maradt egyén életvitelének minden megoldatlansága
társadalmi szinten is kezelhetetlenné válik. Ezért a jól működő társadalomnak az egyén szintjén ható, tehát személyiségét
erősítő, fejlesztő, vagyis mondjuk ki: az európai kultúra értékeire nevelő hatásokat kell biztosítania ahhoz, hogy közösségei
erősek, a kultúrát őrző és nemzedékenként megújító képességgel működjenek, beleértve az egészséges test, lélek és
szellem dolgait. A közöségnek a teremtés révén természetes alapegysége a család, így annak java a közösség javát, vagyis
a társadalom, a nemzet javát szolgálja. A nemzetet nem a határok vágják szét véglegesen, hanem az a szemlélet öli meg,
ami nem a nemzethez, nem a magyarsághoz tartozást tekinti elsődlegesnek, mert ennek az identitásnak a marginalizálása

a családokat magyar kultúrájukban, az egyéni sorsnak menedéket adó nemzeti identitásukban gyökérteleníti el.
Egyértelmű tehát, hogy amennyire fontos a férfiből, a nőből és gyermekből álló család egysége, a családon belül a
nemzedékek közti szolidaritás élettere, annyira lényegesek – a kizárólag a nemzetek közti szolidaritásban működőképes
társadalom számára – a természet rendje szerint működő családokra épülő helyi közösségek léte az anyanyelvben, az
anyanemzeti kultúrában. Mert ennek hiánya a társadalom betegsége, és a gyógyulásban kiválthatatlan hatású gyógyszer
lehet a települések természetes társadalomszervező adottsága, ahol a megbomlott életterek
közvetlenül is helyreállíthatóak.

Közös értékeink – közösségi léptékeink
Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
A Magyar Nemzeti Tanács felvállalt feladata volt az elmúlt négy évben, és feladata marad az
elkövetkezendőkben is az, hogy a vajdasági magyar közösség tagjait meghallgassa, érdekeit,
motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerje, segítse és támogassa,
valamint - Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz
illeszkedve - járuljon hozzá kisebbségi közösségünk biztonságához, pozicionálásához a középeurópai együttgondolkodásban, mégpedig a családok támogatásának, a versenyképes tudás megszerzésének és a
munkaalapú társadalom megteremtésének terén.
Ismét olyan időket élünk, amikor a dolgok leegyszerűsödnek. Egyértelművé válik mindannyiunk számára, mi az, ami igazán
fontos dolog az életünkben: családunk, gyermekeink, otthonunk, munkánk, kiszámítható előrehaladásunk, egészségünk,
emberi méltóságunk, szabadságunk, kultúránk, hitünk, szülőföldünk, hazánk és nemzetünk. Ebből adódóan fő célunk:
javunkra fordítani nemcsak az anyaországi, hanem a szerbiai lehetőségeket, támogatásokat és pénzforrásokat úgy, hogy
európai viszonylatban is kiemelkedőt, egyedit hozzunk létre, amely az európai léptékkel is felveszi a versenyt.

A zentai Lisieux-i Kis Szent Teréz Emléktemplomot magáénak valló
hívőközösség bemutatása
Msgr. Nagy József püspöki helynök, zentai plébános
Zenta lakosságának a nyolcvan százaléka magyar, ez azt jelenti, hogy ők többnyire katolikus
vallásúak. Húszszázaléknyi a szerb, akik többnyire a Szerb Ortodox Egyház tagjai.
Zentán öt katolikus plébánia található. A Kis Szent Teréz plébánia az, amelyhez az Emléktemplom
is tartozik. Városszéli plébániáról van szó, de területileg és lélekszám szerint is a legnagyobb.
Jelenleg körülbelül 6000 hívő testvérünkkel alkotjuk egyházközösségünket.
Több mint 300 hittanossal büszkélkedhetünk. Az idén 50 elsőáldozónk, 48 bérmálkozónk volt. Mindez azonban erős
csökkenő tendenciát mutat. Az egyik oka ennek az évtizedek óta zajló negatív demográfiai mutató. A harmincnyolc év
alatt, amióta itt plébánoskodom,1792-vel több temetés volt, mint keresztelő. A másik probléma a családok tömeges
kivándorlásával magyarázható. Tavaly 55 keresztelőt és 20 templomi esküvőt tartottunk. Ezeknek a családoknak több
mint a fele külföldön él, és nem is szándékozik visszaköltözni. Csak az itt maradottak felkarolásában lehet a jövőt látni,
és munkálkodni értük. Ezért tiszta szívből örülök, hogy ennek a konferenciának házigazdái lehetünk. Isten áldása legyen
mindannyiunk munkáján!

Az egyház a szórványmagyarságért
Ft. Baricz Lajos szentszéki tanácsos, marosszentgyörgyi lelkész
Az egyház Krisztus titokzatos teste, amelyről valljuk – sok emberi gyengesége ellenére is –
egy, szent, katolikus (egyetemes), apostoli anyaszentegyház. Épp küldetéséből következik
egyetemessége: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden népnek, és
kereszteljék meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” (Mt. 28, 20). Következésképp az egyház
nemzetek feletti, jóllehet különféle népek, nemzetek között fejti ki áldásos tevékenységét. Az
egyes országokban az ott élő nép(ek) nyelvén végzi a szent szolgálatot. A II. Vatikáni Zsinaton
megújult az egyház szent liturgiája, így mindenki anyanyelvén hallhatja Isten igéjét. Ezért különösen a Magyarországtól elcsatolt területeken - létfontosságú az egyháznak nemzetet védő szerepe, különösen
azokban az országokban, amelyekben a többségi nemzet más vallású (Szerbia, Románia, Ukrajna). Itt a vallási
közösségek, az egyházak (róm. kat, református, evangélikus, unitárius stb.) szükségképpen a nemzeti öntudat erősítői és
megmaradásának rendíthetetlen bástyái.

A hagyománytisztelet mint a pozitív tudatformálás eszköze
Dr. Mák Kornél PhD, Kecskemét alpolgármestere
A hagyománytisztelet, mint a pozitív tudatformálás eszköze, emberi individuumunk, társadalmi és
társas kapcsolataink a múltunkból induló és a jelenben is élő hagyományainkra is épül.
Pozitív értékű hagyományokat a filozófiai megértésen keresztül szeretném bemutatni, hogy
értékrendjét miként is őrzi a mai társadalom.

Szociális és egészségügyi intézkedések, a népesség megtartása,
az egészség megőrzése, a megfelelő életminőség biztosítása
érdekében Zentán
Dr. Vasas Mihály, a Zentai Kórház volt igazgatója
Bemutatjuk, hogy Zenta község milyen erőfeszítéseket tesz a családok és gyermekek könnyebb
boldogulása érdekében, vagyis jelentős anyagi és egyéb juttatásokat biztosít a családoknak
a gyermek születésétől az egyetem befejezéséig. A minőséges, korszerű és biztonságos
egészségügyi ellátórendszer megtartóerő nemcsak a lakosságnak, hanem az egészségügyben dolgozóknak is.
Bemutatjuk a zentai kórházban történt fejlesztéseket, és szólunk a jövőbeli fejlesztési tervekről is.

A föld, ahol születtem
Dr. Párducz László PhD. - Békés Megyei Központi Kórház
Pándy Kálmán Tagkórház Gyula, Szülészet- Nőgyógyászat
Osztályvezető főorvosa, A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos
Társaság elnöke
„A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére.
Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. (...)
Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen.”
(Gárdonyi Géza)

A föld, a föld ereje, életereje, adja az életet. Azt az Istenadta helyet, amely a születésünk helye.
A föld, a föld adja a családi fészket, nevelkedésünk alap helyszínét, magatartásunk, életfelfogásunk, személyiségünk - az
egész sorsunk alakulását.
A föld, ahol valaha születtem, adja az összetartozás erejét, a közös összetartozás lélektanát.
Az egységet. Azt, hogy egyek vagyunk. Egy család. Külön-külön és egy egységben.
A föld, a föld adja az identitásunkat, közben megadja a másik jogát is, amit el kell fogadnunk. Így jön létre az
egyetemességünk.
Küldetésünk, a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság küldetése az összmagyarságban jut kifejeződésre.
Katalizáljuk a reprodukciós energiákat… tesszük ezt a megmaradásunkért. Nemcsak valljuk, hanem hirdetjük is, hogy
amennyiben demográfiai javulást szeretnénk elérni, úgy újra és újra figyelembe kell vennünk az évezredes hitünket, a
család kiteljesedését és jelentőségének megerősödését, a legtökéletesebb törvénykönyvben, a Tízparancsolatban
leírtakat.

Gyermekvállalás: Mit tehet az orvostudomány a meddő párokért és a
családbarát szülészetért?
Prof. dr. Németh Gábor PhD, SZTE ÁOK, Általános, Szak- és
Továbbképzési dékánhelyettes, SZTE ÁOK Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanára
A nemzőképes korosztály száma 10%-kal csökkent az elmúlt huszonöt évben. Jelenleg a
rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzése alapján hazánkban a meddőség nagyjából 150
ezer párt érint, a 30-as éveik végére pedig a párok 33% válhat meddővé. Későbbre tolódott az első
terhességet vállalók életkora, mely további problémákat okozhat.
Ahhoz, hogy a demográfiai nehézségeket és riasztó statisztikai adatokat meg tudjuk változtatni, a társadalom
és nemzet fennmaradását biztosítani tudjuk a politikai, társadalmi eszközök mellett a mesterséges

megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelése is nagy segítség lehet a gyermeket vállalók számára.
Amennyiben a terhesség létrejött, célunk a várandósok megfelelő gondozása, mely véleményem szerint hazánkban
példaértékű. A családbarát szülészeti ellátás kialakítása, az aranyóra, a férjek részvétele a szülés körül - elengedhetetlen
feltétele a helyzet javulásának.
A gyermekvállalásra készülők számára a legfontosabb adat az intézményekben a terhességek aránya lehet, ami jelenleg
28.8%. Ezen azonban akár 8%-ot is javíthat az implantációs ablak meghatározása. Azokban az esetekben, amikor az
embrió beágyazódás többször is sikertelen volt, korábbi kutatások alapján arra lehet következtetni, hogy az implantációs
ablak ismerete 50%-kal is javíthatja a teherbeesés arányát.
A kormány elkötelezett a magyar családok támogatása mellett, így 2019-ben minden korábbinál több, mintegy 2000
milliárd forintot fordít erre a célra.
Sikeresen megfogant terhesség esetén a szülész-nőgyógyász társadalom feladata - a védőnői hálózat segítségégével
közösen - a terhesség sikeres kiviselésének, valamint a szülés és gyermekágyas időszak megfelelő ellátása.
Valamennyiünk célja, hogy a megfelelő kormányzati és szakmai felelőségvállalás mellett megállítsuk a demográfiai
adatok romlását és elősegítsük azok javulását.

Egészségügyi szülészeti ellátás anyanyelven – a Zentai Kórház
példája: családbarát szülészet
Dr. Slobodan Živković, a Zentai Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa
Osztályunk személyzete a protokollokon felüli dolgokkal is igyekszik törődni. Ezt hívhatjuk
hozzáállásnak, empátiának is. Felelősséggel végezzük a mindennapi tevékenységeinket, tesszük
ezt a megszületendő gyermekek, az édesanyák, a családok védelmében. Igyekezetünk arra irányul,
hogy a vajúdás és a szülés történjen olyan körülmények közt, amely közelít az otthonszüléshez.
Mindent megteszünk a munkatársaimmal együtt, hogy a szülő nők lelki gondjait, félelmeit tudatosan befolyásoljuk.
Mindenkivel az anyanyelvén beszélünk, tudjuk, hogy a tudat alatti elszabadulása pszichológiai tényezőkön keresztül a
vajúdás, a szülés lefolyását befolyásolhatja. A szülést nem levezetjük, hanem kísérjük a kórházi körülmények közt az
otthon hangulatát idéző szülőszobán, a családban megszokott anyanyelven.
Valljuk, hogy egy újszülött megszületésekor család születik, és ezen pillanatok együttes átélését igyekszünk biztosítani
a társas támasz által.

Egészséges nemzet: szűrővizsgálati programok
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató
főorvosa
A népesség öregedése Európában és a világ fejlett országaiban több évtizeddel ezelőtt kezdődött.
A lakosság átlagéletkorának növekedése miatt a lakosság egyre több káros környezeti hatásnak
van kitéve.A nem fertőző betegségek közül a cardiovasculáris betegségek, a daganatos
megbetegedések, és más jelentős egészségkárosodást okozó betegség arányának csökkentése
célként került megfogalmazásra. A betegségek minél korábbi időszakban történő felismerését
szolgálja a szűrések rendszerének kialakítása és fenntartása.
A szűrési rendszer keretében Magyarországon három szervezett szűrővizsgálat érhető el: emlőszűrés, méhnyakszűrés,
valamint a 2019. évben indult vastagbélszűrés.
A korábbi években a tuberculosis miatti tüdőszűrés is a szervezett szűrések közé tartozott, ám napjainkban a
tüdődaganatok magas aránya jelent népegészségügyi gondot, amelyhez igazítani szükséges a szűrési rendszert is.
Az elmúlt években Magyarországon a szűrési programok fejlesztésének igénye növekedett. Ezek a szűrési programok a
2018. évben kidolgozásra kerülő népegészségügyi stratégiának részei, melynek célja az egészséges életévek számának
növelése. A jelenlegi szűrési rendszer még nem fed le valamennyi, népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú
megbetegedést. Fontos egy olyan stratégia kialakítása, amely megfogalmazza a szűrésekkel kapcsolatos feltételek
rendszerét.

A ﬁatalok véleménye a családról, a gyermekvállalásról – Mit tehetünk
a képzés és a nevelés eszközeivel?
Dr. Devosa Iván PhD, a Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Karának tanára
A fiatalok gyermekvállalási hajlandósága minden társadalom számára kardinális kérdés. Ha
megnézzük a jelenlegi európai trendeket, a statisztikai adatok igen riasztó képet festenek.
Lenne-e lehetőség olyan társadalmi változásokra, amelyekkel elérnénk a kívánt 2,1–es

születési arányszámot? A Neumann János Egyetem hallgatóival folytatott fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei
egybecsengenek Engler Ágnes megállapításaival.
Látszik, hogy a fiatalok nagyon félnek attól, hogy a munkaerőpiacon hátrányba kerülnek a gyermekvállalással, illetve
szinte azonos szintű aggodalomként jelenik meg, hogy a munkaerőpiacra nem kerülhetnek vissza.
Fontos, hogy jó lehetőségek legyenek a pályakezdőknek az elhelyezkedésre, több legyen a családbarát munkahely,
és több atipikus munkalehetőség álljon rendelkezésre. Szeretnék, ha nagyobb elismertséget kapna a szülő szerepe,
illetve aggódnak szülői ismereteik hiányosságai miatt. A kutatás összegzéseként elmondható, hogy a szülői szereppel
kapcsolatos félelmek jelentős tényezők akkor is, amikor a fiatalok halasztásban gondolkodnak.

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének bemutatása
Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos
Egyesületek Szövetségének elnöke
A 2002-ben alakult Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége koordinálja, szervezi
és összefogja a családos, nagycsaládos vajdasági egyesületek tevékenységét, családbarát
rendezvényeket szervez, megvalósítja a Népesedési és családgondozási cselekvési programotFelépítette, működteti a péterrévei nagycsaládos házat, nemzetközi együttműködést folytat
civil és családszervezetekkel, részt vesz a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége,
a Családtudományi Szövetség és az Európai Családtudományi Társaság munkájában. Népszerűsíti a családi es
nagycsaládos értékeket, évente díjakat oszt ki, együttműködik az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel,
egyházakkal, médiumokkal.
A Szövetség képviseli és védi a gyermekeket vállaló családok érdekeit, részt vállal a népesedés, politikai intézkedések
megalkotásában, azok meghozatalában, alkalmazásában és népszerűsítésében, együttműködve a hazai és anyaországi
intézményekkel és a politikummal.

A nagyszülőkre is szükség van – Az OTKA NKFI kutatási program
tapasztalatai
Dr. Zubrecki Anita, a Szegedi Tudományegyetem
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályának rezidens orvosa
Napjaink idősödő társadalmában elsődleges fontosságú a megfelelő egészségi állapot fenntartása
és megőrzése, amely lehetővé teszi , hogy az időskor hasznosan és aktívan teljen. Sok idős ember él
magányosan, távol a családjától, amely hatalmas pszichés terhet jelent számukra. Egy nemrégiben
lezárult kutatásban Szegeden és környékén élő 40 és 80 év közötti férfiak és nők egészségi állapotát mértük fel. A kutatást az
OTKA NN110932 számú kutatási program keretein beül végeztük el. A résztvevők egészségi állapotukat 1-től 5-ig terjedő skálán
jelölték meg. Nemek szerint vizsgálva a résztvevőket látható, hogy a férfiak valamelyest jobbnak ítélték meg egészségüket.

Az életkor előre haladtával csökken a szubjektíven értékelt egészségi állapot értéke, mindez kihat az életminőségre.
Ezért az egészségügyi és szociális intézkedések tervezésekor szükséges figyelembe venni az idős emberekre vonatkozó
szociális és klinikai vizsgálatok adatait. Fontos hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, melyben az elhízás csökkentése
és a rendszeres szellemi és fizikai aktivitásé a fő szerep.

