
  
EGÉSZSÉGTAN  MINDENKINEK 

A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) Szabad Egyetemének eszmeisége és célja 
 

Az egészségtan egyetemes szinten való oktatását alapvető feladatként tűzte zászlajára a MET.  
Mi lehet ennél fontosabb, amikor nemzetünk lakossága vészesen fogy, a legfejlettebb 
társadalmakban is égető gazdasági bajok vannak, földgolyónk régóta „megsebzett”, a fosszilis 
energiák kiapadóban?! 
A szemléletváltozás, amit sürgetünk, nem nélkülözheti az igaz tudomány és a keresztény hit közös, 
meggyőző erejének elfogadását. A „modern” tudomány ugyanis gyakran áll a „halál 
civilizációjának” szolgálatába, amikor a tőkefelhalmozás elsődlegességét szorgalmazza, bíztat a 
természet leigázására, hamis elméleteket gyárt és hirdet, mindezt rendszerint a profitszerzés 
érdekében.  
„Amikor eluralkodik a legnagyobb baj és bűn, akkor árad ki a Kegyelem, Isten gyógyító 
szeretete!”- tanít és bíztat bennünket Szent Pál. Ez adjon reményt, amikor egy új világrend 
kialakításában gondolkodunk, amiben a legfontosabb szerep a gyógyításé!  
Az „Egészségtan mindenkinek” Szabad Egyetem a teljes igazság tanítását célozza meg, az 
egészségről, a testi-lelki jólétről, az életről, az élővilág létéről, az emberi személy lényegéről, a 
bajról és a lehetséges gyógyulásról, gyógyításról szól. A Szabad Egyetem tanárának lenni a 
tudomány és az istenhit egymásba kapcsoltságának elfogadását, s ennek bátor hirdetését jelenti.  
 
Az  I.  évfolyam  programja: 
 
2012. március 29. 17 óra MEGNYITÓ 
   Gyurkovits Kálmán főtitkár: moderátor 
   Andrásofszky Barna szenátus elnök: Köszöntő 

Görbe László: Üdvözlés 
Kellermayer Miklós rektor: 

   „Mi az egészségtan és miért kell oktatni” 

2012. április 26. 17 óra Szíjártó István: 
 „Anyanyelvünk tündérkertje― a nemzeti fennmaradás záloga”  

2012. május 31. 17 óra Németh Mária: 
   „A pedagógusok szerepe, feladata az egészségtan oktatásban”  
 
2012. június 28. 17 óra Monspart Sarolta: 
    „A testedzésben gazdagabb mindennapok öröme és haszna” 
 
2012. július - augusztus  Szünet 
 
2012. szept. 27. 17 óra Görbe László: 
    „A test és lélek egységének fontossága a nevelésben” 
 
2012. október 25. 17 óra Szarka Miklós: 
    „A bűn és a betegség, a megbocsátás és a gyógyulás összefüggései” 
 
2012. november 29. 17 óra Batta György: 
    „Diagnózis a határon túlról” 

 


