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Kedves tagtársak!

A közgyûlésre az egyéni tagok

mandátumlapját névre szólóan, külön

borítékban postázzuk.

(Figyeljétek a levélszekrényt!)

A várományos, pártoló és tiszteletbeli

tagok nem szavazhatnak,

így nem kapnak mandátumlapot,

de természetesen ôket is

szeretettel várjuk a közgyûlésre.

Egyed Éva
titkárságvezetô
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Egyesületünk életében a 2007. év kiemelt jelentôségû volt,
hiszen alapításunk 20. évfordulóját ünnepeltük, és az egész
év ennek az eseménynek a jegyében telt el. Fennállásunk
során újra és újra bebizonyosodott, hogy a NOE 20 éve meg-
határozott alapvetô értékei és céljai változatlanul érvénye-
sek, sôt, a társadalomban végbemenô folyamatok (pl. érték-
vesztés, demográfiai helyzet, elszegényedés) azt mutatják,
hogy egyre nagyobb jelentôséget nyernek. 

Értékközvetítés

A 20. évfordulóhoz számtalan országos, regionális és helyi
rendezvény, ünnepség kapcsolódott (a Házasság Világnapja
Pécsett, régiós családi napok, a keszthelyi ôszi találkozó,
szavalóverseny, alapítók találkozója, évfordulós ünnepség,
karácsonyi ünnepség Hernádon). Mindezek kiváló alkalmat
nyújtottak arra, hogy megjelenítsük mindazt, amit a család-
ról, a házasságról, a gyermekvállalásról, a fiatalokról, a köz-
jóról, a jövô iránti felelôsségrôl, a NOE-t összetartó közössé-
gek értékérôl gondolunk, s amelyekért tevékenykedünk.
Nem csupán magunkban ünnepelhettünk, a sokféle ese-
ményrôl számos híradás jelent meg az országos és helyi saj-
tóban, helyi és országos médiumokban. Jó hangulatú, ked-
ves esemény volt az alapító NOE-tagok találkozója, ahol ré-
gi barátok és „harcostársak” találkozhattak, feleleveníthették
az indulás szépségeit és nehézségeit, értékelték az elmúlt 20
évet. Kiemelkedôen szép és méltóságteljes ünneplésünket
Európa számos országából tisztelték meg jelenlétükkel és
felszólalásukkal olyan külföldi barátaink, akikkel a nemzet-
közi színtéren igyekszünk összefogni a családokért. Úgy ta-
pasztaltuk, hogy a NOE értékei, tevékenysége, hitelessége
példaként jelent meg elôttük, Európa minden részébe elvi-
szik jó hírünket. 

A NOE ismertsége és elismertsége jelentôsen nôtt. Só-
lyom László köztársasági elnök úr rendszeresen megtiszteli
figyelmével Egyesületünket, országjárása során (sôt vajdasá-
gi látogatásakor is) mindenütt találkozott helyi vezetôinkkel,
és évfordulós ünnepségünkön is köszönthettük feleségével
együtt, aki Alapítványunk kuratóriumában is tevékenykedik.
Sólyom elnök úr többek között rámutatott arra, hogy
mennyire fontosak a többgyermekes családok a társadalom
és a környezet fenntarthatóságában, s a NOE-hoz hasonló
közösségekre nagy szükség van. 

Egyre több helyen emlékeznek meg közösségeink a Há-
zasság Világnapjáról, ami a NOE kezdeményezésére került
be a magyar köztudatba. A zászlóvivô Pécs, de számos más
helyen is voltak fórumok, konferenciák, beszélgetések a há-
zasságról. Örömünkre a Kossuth Rádió is külön adást szen-
telt a témának, amelyen mi is részt vehettünk, s több sajtóor-
gánum is foglalkozott vele. Itt érdemes megemlíteni, hogy
az érdekvédelmi ügyek mellett az utóbbi idôben értékekkel,
neveléssel kapcsolatos témákban is hívnak bennünket rá-
diómûsorokba (pl. a 40 év feletti nôk helyzete, fiatalok sze-
xuális nevelése).

A népesedés helyzetével is igyekszünk folyamatosan fog-
lalkozni, habár sajnos kormányzati oldalon a téma jelenleg
nincs napirenden. Részt vettünk pl. a Képmás családi maga-
zin által szervezett, népességfogyásról szóló konferencián,
folyamatosan figyelemmel kísérjük a demográfiai jelentése-
ket, a szakemberek megnyilatkozásait, s megszólalásaink-
ban rendre jelezzük, milyen társadalmi-gazdasági problémá-
kat vetít elôre a tartós és még hosszú ideig megállíthatatlan
fogyás. 

Új színt hozott értékfelmutató munkákban, hogy meghí-
vást kaptunk a nyári Bálványosi Szabadegyetem rendezvé-
nyére, ahol a NOE külön fórumot tarthatott, s – végre – a
Kárpát-medencében élô családok helyzete is szóba került.

Munkánk elismerése, hogy Egyesületünk „nemzetmentô
példaadásáért” Magyar Örökség-díjat kapott. 

Értékeink közvetítésére – érdekvédelmi jellege mellett – a
szeptemberi élôláncos demonstrációnk is alkalmat adott, hi-
szen láthatóvá vált a közösségeinkben rejlô erô, összefogás
és egység. 

Mindezekrôl folyamatosan részletes beszámolókat olvas-
hattatok a NOE Levelekben, ezért a részletekre most nem té-
rünk ki. 

Érdekeink védelmében

Az elmúlt évben igen sûrû érdekvédelmi munkára kénysze-
rültünk. Már érvényben volt az új felvételizôk számára a fel-
sôoktatásban bevezetendô képzési hozzájárulás fizetésének
kötelezettsége, a vizitdíj és a kórházi napidíj. Az állami jelle-
gû pénzellátás nélküli eltartottak után egészségügyi szolgál-
tatási járulékot vezettek be, aminek enyhítését sikerült elér-
nünk, a 18 év alatti gyermekeknek és fiataloknak nem kell
vizitdíjat fizetni. Sikerült megmenteni az érettségizôket, a pá-
lyakezdô munkanélkülieket és a pénzellátásból kiesô anyá-
kat az azonnali járulékfizetési kötelezettségtôl. 

2007 tavaszán még reménykedtünk abban, hogy sikerül
meggyôzni a kormányzatot az egységes szervezetû társada-
lombiztosítási egészségügy fenntartásának szükségességé-
rôl. Ezt – ingyenesen közremûködô, nagy szakmai tekintély-
nek örvendô – egészségügyi közgazdászok segítségével kel-
lô idôben megírt tanulmányunkkal és személyes lobbizással,
érveléssel is igyekeztünk alátámasztani, kifejtettük azt is, ho-
gyan kellene továbbfejleszteni valódi társadalombiztosítássá
az OEP-et. Elnökünk többször tárgyalt az Egészségügyi Mi-
nisztérium államtitkárával, sajnos hiába, és a miniszter
asszonynak írt levelünk sem talált kedvezô fogadtatásra.
Eközben rengeteg szakmai fórumot látogattunk, szakirodal-
mat tanulmányoztunk, és szervezôdött a civilek összefogása
is, mert az egészségügy piacosítása az egész társadalom bô-
rére megy, így hatalmas társadalmi összefogás lehetôsége
nyílt meg. Küzdöttünk a Budai Gyermekkórház és a buda-
pesti Schöpf-Mérei kórház megmentéséért, sajnos nem sok
sikerrel. A koalíciós szerzôdés kiegészítését követôen vilá-
gossá vált, hogy a nyomásgyakorlás erôsebb eszközeihez

E L N Ö K I B E S Z Á M O L Ó

Beszámoló a NOE 2007. évi tevékenységérôl
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kényszerülünk folyamodni, így – választmányi egyetértést és
felhatalmazást követôen – elkezdtük szervezni az újabb ut-
cai demonstrációt, amire szeptember 8-án került sor.

Egyre szélesebb kör tapasztalta, hogy a kormányzat és a
társadalom között megszûnt az érdemi érdekegyeztetés. En-
nek nyomán a társadalombiztosítási egészségügy privatizá-
lása ellen indult népszavazási kezdeményezés aláírási akció-
ja és a TBMentôk keretében megkezdôdött egy olyan civil
összefogás, ami tartós párbeszéddé, egyeztetéssé, közös fel-
lépésekké kezd fejlôdni. 

Közben egyéb területeken is folyt a szakmai munka: sike-
rült kedvezô irányban módosítani a gyet-en lévôk munka-
vállalását korlátozó, ún. „5 órás szabályt”. Az Alkotmánybí-
róságon megtámadtuk az ún. potyautas-járulék szabályo-
zást, a többgyermekes családokkal szemben túlnyomórészt
diszkriminatív lakástámogatási jogszabályokat, a bejegyzett
élettársi kapcsolatról szóló törvényt. Közremûködtünk or-
szággyûlési képviselôi elôterjesztések, jogszabály-módosítá-
sok elôkészítésében. 

Részt veszünk az oktatási területen folyó széles körû ér-
dekegyeztetésben és akciókban is. A kisiskolák megmenté-
sére az Élôlánc Magyarországért által indított kezdeménye-
zésben és a Református Zsinat konferenciáján egyaránt részt
vettünk, a Felsôoktatási Kerekasztalban pedig a hallgatói térí-
tések és juttatások rendszerének kialakításában igyekeztünk
mérsékelni az ún. képzési hozzájárulás társadalompolitikai
hátrányait, a többgyermekes családból származó vagy már
családos, gyermekes fiatalok továbbtanulási esélyegyenlôt-
lenségét, a többgyermekes családok taníttatási terheit. A Pe-
dagógusok Demokratikus Szakszervezetével közösen a köz-
oktatás érdekében is több alkalommal emeltünk szót. 

Az elmúlt évben a közmûdíjak és fôleg a távfûtési költsé-
gek tekintetében a helyzet tovább romlott, nôtt a hátralékos
családok száma és a díjtartozások összege. Részt veszünk
minden, e tárgyban tartott konferencián, elolvassuk a szak-
lapok cikkeit, kikérjük neves szakemberek véleményét,
hogy informáltak legyünk, mindez nélkülözhetetlen a politi-
kai és szakmai fórumokra készített javaslataink elkészítésé-
hez, valamint a szakmai tárgyalásokon való érdemi véle-
mény-nyilvánításunkhoz. A politikusoktól kapott válaszok,
sajnos, legtöbb esetben puszta általánosságokat tartalmaz-
nak, és nem sok jóval bíztatnak.  Gyakran keres meg ben-
nünket a sajtó azzal a kérdéssel, hogyan érinti a családokat
a lakáshoz jutás és a lakásfenntartás egyre súlyosabb prob-
lémája. 

Az érdekvédelemben komoly csapatokat sikerült kialakí-
tanunk az oktatásügy és az egészségügy terén, és változatla-
nul erôsek vagyunk a lakásüggyel összefüggô kérdésekben
(szoc.pol., építésügy, energia, akadálymentesítés). A kör-
nyezetvédelem és településfejlesztés területén, valamint
közlekedési (pl. helyközi közlekedési tarifák) és foglalkoz-
tatási kérdésekben, a szegénységpolitika (kiemelten a gyer-
mekszegénység) területén együttmûködünk a szakmával és
az érintett civilekkel, érdekképviseletekkel. 

A fôváros is több témában hívott minket egyeztetésre, pl. a
kismamabérlet, a gyermekbarát város, a Népliget újjáépítése,
a Rákos-patak rekonstrukciós tervei és hasonló ügyekben. 

Tagságunk bánatára, a Fôvárosi Állatkert megszüntette a
sok éve olyan becses belépôjegy-kedvezményünket. Csak
átmeneti idôre, az év végéig sikerült visszaállíttatni a régi
rendszert. A küzdelmet nem adjuk fel, keressük a megoldást
a hosszú távú együttmûködésre, sajnos, egyre nagyobb „el-
lenszélben”.

Igyekeztünk érdemi együttmûködést kialakítani a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, sajnos kevés sikerrel. Elér-
tük ugyan, hogy írjanak ki pályázatot nagycsaládosok üdü-
lésére, a pályázati feltételek azonban annyira korlátozták a
szóba jöhetô családok körét, hogy kevesen tudtak élni közü-
lünk ezzel a támogatással.

Az érdekvédô csoporthoz folyamatosan érkeztek a tagság
kérdései, levelei, megkeresései a legkülönbözôbb szociális,
családi ellátási, építési, lakástámogatási és egyéb érdekvé-
delmi ügyekben. Nemcsak a jogsegélyszolgálat, hanem
egyéni levelezés keretében is igyekszünk tájékoztatást, se-
gítséget nyújtani, és természetesen a NOE Levelekben, ill. a
megújult honlapon is rendszeresen megjelennek tájékozta-
tóink. Nagyon fontos, hogy az országos ügyek mellett az
egyéni, egyes családokat személy szerint érintô kérdések-
ben is tudjunk segíteni, ezekben is hasznára lenni mind tag-
jainknak, mind más, hozzánk forduló családoknak.

Rengeteg szereplésünk a sajtóban, lakossági és szakmai,
valamint civil fórumokon növeli tekintélyünket. Ennek jele-
ként értékeljük a 2007. évi érettségi témák között a nagycsa-
ládosokról szóló esszé-feladatot, de a felsôoktatásban is gya-
rapodó „NOE-s” szakdolgozati témákat, egyetemi órák meg-
tartására szóló felkéréseket is. 

Az elmúlt évben a NOE vezetôinek és szakértôinek mé-
diaszereplései megközelítették a 200-at. Összesen 45 sajtó-
nyilatkozatot tettünk közzé, és 17 sajtótájékoztatót tartot-
tunk. Nagy örökünkre a sajtóban is sikerült mélyvízbe dob-
ni újabb aktív tagjainkat, hiszen egyre sürgetôbbé válik az
utánpótlás az országos érdekvédelemben is. Különösen so-
kat szerepelt a sajtóban Szabó Endre, Morvayné Bajai Zsu-
zsanna, Szombathy Márta, Cser Éva, Kormos Zsuzsa, Török
Ádám, Avvakumovits György. Külön köszönet illeti Kecskés
Lászlót és Ifkó J. Melindát a sajtószereplések szervezéséért. 

Mindig gondot jelentett, hogy az országos rendezvénye-
ken kívül a tagság nehezen kerül közvetlen kapcsolatba az
elnökséggel. Az országos érdekvédelmi munka és a közélet
sodrása leköti a vezetôket, fôállásuk mellett végzett önkén-
tes munkájuk nem mehet a család rovására. Ennek ellenére
igyekeztek az elnökség tagjai minél több helyi rendezvé-
nyen részt venni, több-kevesebb sikerrel. Így jutottak el pl.
számos budapesti eseményen kívül Biatorbágyra, Békéscsa-
bára, Csobánkára, Debrecenbe, Dobogókôre, Érdre, Fertô-
széplakra, Gyöngyösre, Gyôrbe, Hajdúböszörménybe, Her-
nádra, Keszthelyre, Leányfalura, Markazra, Mezôtúrra, Mo-
norra, Mosonmagyaróvárra, Nagykanizsára, Orosházára,
Ócsára, Pécsre, Püspökladányba, Sopronba, Újkígyósra, Ül-
lôre, Várpalotára, Veresegyházra, Veszprémbe, ill. a vajdasá-
gi Adára és Zentára. Az Elnökség ez úton is köszöni a meg-
hívásokat, a nagyszerû helyi rendezvényeket.  

A fent ismertetett ügyek mellett a NOE egyéb képviseleti
feladatait is folyamatosan elláttuk. Több éve aktív tagjai va-

E L N Ö K I B E S Z Á M O L Ó
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gyunk a Gazdasági és Szociális Tanácsnak, az Országos Szo-
ciálpolitikai Tanácsnak, a Nôk és Férfiak Társadalmi Egyen-
lôsége Tanácsnak, a Felsôoktatási Kerekasztalnak, a Szülôi
Szervezetek Tanácsadó Testületének, négy európai uniós pá-
lyázati program Monitoring Bizottságának, s újabban a Fo-
gyasztóvédelmi Tanácsnak is. Továbbra is ott voltunk a Csa-
ládbarát Munkahely pályázat bíráló bizottságában. 

Ezekben a testületekben az aktuális egyeztetési, javaslat-
tételi és érdekvédelmi feladatok mellett hosszabb távú nem-
zetstratégiai jelentôségû ügyekben is folyik egyeztetés
(nemzeti fejlesztési stratégia, foglalkoztatáspolitika, demog-
ráfiai kérdések, környezeti és társadalmi fenntarthatóság
kérdései, energiapolitika, terület- és vidékfejlesztés, szociá-
lis gazdaság, civil stratégia, társadalmi szerzôdés stb.). 

Továbbra is tagjai vagyunk a Gyermek és Ifjúsági Konferen-
cia képviseletének, aminek eredményeként megtarthattuk
helyeink zömét a Regionális Ifjúsági Tanácsokban (egyikük-
ben alelnököt is adunk) és a Gyermek és Ifjúsági Alapprog-
ram Tanácsában. Bekapcsolódtunk az EU számára készülô
Nemzeti Ifjúsági Jelentéssel kapcsolatos egyeztetésekbe. 

Itt érdemes megemlíteni, hogy 6 településnek Családba-
rát Önkormányzat díjat adtunk, majd késôbb részt vehettünk
az egyik díjazott, Fertôszéplak házavató ünnepségén, ami-
kor 10 házat adtak át többgyermekes családoknak. 

Nem feledkezhetünk meg a civil társadalom általános érde-
kei és céljai mentén folyt egyeztetô, javaslattevô és lob-
bimunkáról sem, amelynek során számos civil szervezettel
közösen léptünk fel pl. annak érdekében, hogy a 2007-13. évi
uniós pályázati lehetôségek között a civil társadalom fejlesz-
tésére, megerôsítésére is nyíljanak források. Ugyancsak részt
vettünk egy EU-s pályázat elôkészítô munkacsoportjában. 

Mindezekben a tevékenységekben oroszlánrészt vállalt az
elnökség részérôl Szabó Endre, Morvayné Bajai Zsuzsanna,
Szombathy Márta (és férje, Siklósi Károly), Török Ádám, Vá-
ri Ferenc, Avvakumovits György, az érdekvédô csoport ré-
szérôl Dombai Mária, Cser Éva, Kormos Zsuzsa. 

Közösségeink

Örömünkre szolgál, hogy ez évben is pezsgô élet folyt egye-
sületeinkben és csoportjainkban. A NOE 20. évfordulója
mellett számos egyesület ünnepelt 5-10-15, sôt 20 éves
(Gyôr) évfordulót, s sokan megemlékeztek a NOE-ról is. 

Közösségeink szép számmal aktívan bekapcsolódtak a
demonstrációk szervezésébe, és részt is vettek rajta – nem
csupán Budapesten, hanem pl. a vasúti szárnyvonalak meg-
szüntetése ellen rendezett helyi eseményeken is. Többen
szerveztek sikeres fórumokat az egészségügy átalakításával
kapcsolatban, összefogva más helyi civil erôkkel is. 

Külön nagy öröm és érték, hogy a NOE közösségei túl-
nyomórészt egységben álltak az Elnökség mögé abban a na-
gyon kiélezett helyzetben, ami az elmúlt évet az országban
jellemezte, s jellemzi mostanában is. Elnökünk minden sú-
lyosabb lépés elôtt kérte és megkapta a Választmány felha-
talmazását. Külön elismerés és köszönet mindenkinek, aki
felismerte, mennyire fontos értékeink és érdekeink védel-
mében az egység.

A régiós bizottság munkájáról 

A másfél évvel ezelôtt újjáalakult régiós bizottság feladata az,
hogy támogatást, koordinációt adjon a régiókban folyó
munkához, illetve a régióktól a NOE vezetéséhez informá-
ciókat közvetítsen. Maguk a régióközpontok azért jöttek lét-
re annak idején, hogy a nagyszámú tagszervezettel kön-
nyebb és élôbb legyen a kapcsolat, kialakuljon egy ésszerû
munkamegosztás, és ezeken a csatornákon keresztül is épít-
sük nagycsaládos mozgalmunk egységét, „házon belül” is
törôdjünk az értékfelmutatással.  

Az elmúlt évben a régiós bizottság mûködését sikerült va-
lamelyest intézményesíteni: ma két országos egyesületi ve-
zetôbôl, egy-egy régiót befogadó egyesület vezetôjébôl és
régiós titkárból, illetve egy-egy, a helyi szintet megjelenítô
csoport- és egyesületvezetôbôl áll. A NOE Titkárságán állan-
dó kapcsolattartó áll a régiós titkárok rendelkezésére, s most
már elôre kijelölt munkarend és ülésrend szerint mûködik a
régiós bizottság.  

Az elmúlt évben elsôsorban a NOE szellemiségének fris-
sítése, az alapértékek tisztázása és a helyi munka közös bá-
zisra helyezése volt napirenden. Ennek érdekében számos
látogatást tett a bizottság a régióközpontokban, képzéseket
szervezett, helyi tréningeken vett részt. Nagy öröm volt látni,
milyen sok értékes és nagyrészt önkéntes munkával megva-
lósuló program zajlik szerte az országban. Be kell vallanunk,
igen sok problémával is szembesültünk, pl. személyi-vezetôi
kérdéseket vagy az adományosztást illetôen. Ezek kezelésé-
re igyekszünk elfogadtatni azokat a mûködési értékeket,
amelyek mentén a helyi szervezetek mindennapi munkáju-
kat végezni tudják: ezek a személyes kapcsolatok elsôdle-
gessége, a családbarát munkavégzés, a nagycsaládos moz-
galom egységének szem elôtt tartása, békés, együttmûködô,
demokratikus belsô rend, pártoktól, felekezetektôl és gazda-
sági társaságoktól független mûködés, hitelesen és egysze-
rûségre törekedve.  

Az elmúlt évben két jelentôsebb beavatkozásra volt szük-
ség régiós ügyekben. Az egyik a gyôri régióközpont mûkö-
désének felfüggesztése volt, ami a helyi egyesület sikeres új-
jászervezését váltotta ki, így ezt követôen fél évvel a régiós
mûködés is újraindulhatott. Büszkék vagyunk rájuk! A másik
a közép-magyarországi régióban a személyi feltételek meg-
változása miatt új pályázat kiírása volt, amelynek eredmé-
nyeképpen ma az Üllô-Monor társulás tölti be a régióköz-
pont szerepét.  

Világosan látjuk, hogy a nagycsaládos mozgalom jövôje
azon múlik, mennyire leszünk képesek megôrizni eredeti
értékeinket, az élet, az anyaság és apaság, a házasság és a
többgenerációs nagycsalád tiszteletét, és ezeket hogyan tud-
juk a mindennapi élet szintjére hitelesen és hatékonyan le-
bontani, ráadásul ez az alapja egységünknek, ami nélkül ha-
tékony érdekvédelem sem képzelhetô el. Gyakorlatiasnak,
de alapvetôen értékközpontúnak és tisztának kell lennünk,
s ezt szolgálja legutóbbi kezdeményezésünk, az etikai kó-
dex régiókkal, választmánnyal, elnökséggel közös összeállí-
tása. Ez olyan ajánlásokat fogalmaz majd meg, amelyek töb-
bek között kiterjednek vezetô tisztségviselôink példamutató
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életére, bizonyos összeférhetetlenségekre, pártoktól, feleke-
zetektôl és vállalkozásoktól való függetlenségünk gyakorla-
ti kérdéseire (pl. kitôl és milyen feltételekkel fogadjunk el
adományt stb.). 

A régiós ügyeket Dabóczi Ferenc és Kiss Márta fogta össze.

Ifjúsági tagozat

A NOE jövôre koncentráló munkájának egyik egyesületen
belüli, látványos lépése az Ifjúsági Tagozat megalakulása. Az
IT célja: “egybegyûjteni a NOE berkeiben lévô, 15-35 éves
korosztályt, hiszen ôk fogják tovább vinni a nagycsalád szel-
lemiségét és az Egyesület munkáját. Feladatunk megjelenni,
képviselni, az Egyesület rendezvényeire odavonzani ezt a
korcsoportot, és jelen lenni a szervezet életének minden te-
rületén. Megmutatni a fiatalok számára a NOE alapszabályá-
ban is szereplô érdekvédelmet, értékfelmutatást, közösség-
építést. Mûködésünk egyik fontos eleme, hogy a helyi egye-
sületekben és csoportokban megismerje egymást ez a ko-
rosztály, és itt alakuljanak együttmûködések. A régiós és or-
szágos hálózaton keresztül nagyobb méretû programok
megvalósítása a NOE mintájára épül.” (Idézet a NOE IT ön-
meghatározásából, amely a honlapon olvasható.) 

A NOE Levelekben folyamatosan jelen van az IT egy-egy
cikkel, felhívással, anyagai a honlapon a nyitó oldalról elérhe-
tôek. Az IT levelezôlistáján közel 100 fô szerepel – ôk azok,
akiket elsô körben elértünk, de már ôk maguk is továbbadták
a hírt az IT-rôl. A Titkárságon – Futó Rita ifjúsági referens ke-
zelésében – elkezdôdött egy adatbázis összeállítása. 

A pécsi, orosházi, gyôri, püspökladányi és üllô-monori
régióban van egy-egy régiós ifjúsági koordinátor, aki az IT
vezetôivel szoros kapcsolatban a saját régiója alá tartozó
csoportok fiataljait próbálja egybegyûjteni. Az ô munkájuk-
nak köszönhetôen már 6-7 helyi ifjúsági szervezet van szü-
letôben.  

Néhány tájékoztató adat a 2007. évrôl:

Új egyesületek száma: 9, új csoportok száma: 8, belépett új
tagok száma: 506 család. A NOE teljes tagsága (ami persze
folyamatosan változik) jelenleg 12900 család. Sajnos a NOE-
ban is érezhetô a többgyermekes családok számának csök-
kenése, annak ellenére, hogy sok új fiatal család lépett be az
elmúlt hónapokban.

A Titkárság munkájáról

A Titkárság leterheltsége az elmúlt évben sem csökkent,
sôt tovább növekedett. A feladatokat 2007-ben is hat 8 órás
és egy 6 órás alkalmazott látja el: Kormosné Debreceni
Zsuzsa szociálpolitikai ügyvivô és Egyed Éva titkárságvezetô
irányításával Ifkó Melinda Judit, Pfeilné Latorcai Krisztina,
Rónai Viktória, Futó Rita és Szita Brigitta. Helyileg a titkársá-
gon dolgozik a Családjainkért Alapítvány alkalmazásában
álló Nagy Nikolett is, aki lehetôségei szerint segíti a többiek
munkáját. A folyamatosan növekvô feladatokhoz sajnos
nem tudjuk a munkatársak létszámát növelni, így a nagy

munkaterhelést csak az tudja ellensúlyozni, hogy minden
munkatársunk elkötelezetten, NOE-s szívvel dolgozik, jóval
többet nyújtva ezzel, mint egy átlagos munkavállaló.

A postai úton beérkezett levelek száma 4013, a kimenô
levelek száma 881 db, ebben a számban nem szerepelnek a
választmányi körlevelek, különféle tájékoztatók, az ôszi ta-
lálkozót elôkészítô levelezés stb., ami szintén sok száz leve-
let jelent. Egyre többen leveleznek elektronikus úton, ez
érezhetôen megnövelte az e-mailen bejövô levelek számát,
ami becsléseink szerint tízezer fölöttire tehetô. Több ezer ké-
rés, kérdés érkezett telefonon is. A hozzánk fordulók kéthar-
mada tanácsot, ill. segítséget kér, egyre több a kilátástalan
helyzetbe jutott család, akik a NOE-tól remélnek egy kis
könnyítést mindennapi megélhetésükhöz. 

Az Egyesület szervezési és adminisztratív feladatait a Tit-
kárság közösen látja el a régiós irodák munkatársaival. A ré-
giós irodák titkárai részben a NOE alkalmazottai: a püspök-
ladányi és az orosházi iroda 1-1 dolgozója napi 8 órás, a Mo-
nor-Üllô konzorciumban 2 fô napi 4 órás munkarendben
dolgozik. Gyôrött, Pécsett és Székesfehérvárott nem volt al-
kalmazottunk. 

A 20 éves születésnapi ünnepségsorozat több rendezvé-
nyének lebonyolítását segítette munkájával a Titkárság.
Ezek közül a legnagyobb feladatot a záró rendezvény és azt
közvetlenül megelôzôen az alapító tagoknak szervezett ün-
nepség, valamint a NOE-ünnepséghez kapcsolódóan Buda-
pesten lebonyolított nemzetközi szervezeti ülések adták.

A Titkárság kiemelkedô feladata volt még a 2007. szep-
tember 8-i élôláncos demonstráció megszervezése és a
megújult honlap kialakítása, feltöltése.

Igyekeztünk minél több pályázatot beadni, de kedvezô
elbírálást csak három pályázatunk kapott.

A NOE irányában jelentôsen megnôtt sajtóérdeklôdés is
sok munkát ad a Titkárságnak: nem telik el hét, hogy ne hív-
nának bennünket valamilyen sajtóorgánumból nyilatkozó
családokat keresve. Emellett a NOE sajtótájékoztatóinak
szervezése, lebonyolítása is gyakran adott feladatot az el-
múlt évben.  

Az adományosztás területén érezhetôvé vált az ország
egyre nehezedô helyzete. Bár volt egy-két nagyobb mennyi-
ségû adományunk, melyet továbbra is a régiós irodák segít-
ségével juttattunk el a családokhoz, sajnos érezhetôen csök-
kent a felajánlások száma. Az intervenciós gabonakészlet
elosztása – az MVH területi felosztása miatt – sajnos nem
kedvezett számos tagszervezetünknek. 

Nagy örömünkre egyre több kulturális ajánlatot tudunk
közvetíteni tagcsaládjaink számára, amelyek között egyaránt
szerepel ingyenes, ill. kedvezményes ajánlat is.

Nemzetközi ügyeink

Nemzetközi kapcsolataink ebben az idôszakban sok szép,
izgalmas és igen sok munkával járó feladatot hoztak. A NOE
Levelekben többször is olvashattatok azokról a rendezvé-
nyekrôl, amelyek a 20. évfordulós ünnepséget megelôzô
idôszakban zajlottak. Budapesten tartotta közgyûlését az Eu-
rópai Nagycsaládosok Szövetsége (ELFAC), a Háztartásbeli
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Nôk Európai Szövetsége (FEFAF), valamint a Család Világ-
szervezet európai régiójának vezetôsége. Az ELFAC és a
FEFAF újabb ciklusra alelnökévé választotta Márki Lászlót,
ill. Kormos Zsuzsát. 

A fenti ülések résztvevôi jelen voltak a NOE 20 éves ün-
nepségén, és elmondásuk szerint nagyon jó benyomásokat
szereztek. Megtapasztalták, mekkora a NOE elismertsége és
társadalmi presztízse. Ezeknek a rendezvényeknek külön
értéke volt, hogy kapcsolat-felvételi és barátkozási lehetôsé-
get is biztosított nyugat-európai és a volt keleti blokkbeli or-
szágok szervezeteinek képviselôi között, a NOE azon törek-
vésének megfelelôen, hogy hídszerepet töltsön be az Euró-
pai Unió „nyugati” és „keleti” fele között.

A NOE részt vett egy jelentôs európai lobbizásban: Márki
László kezdeményezésére és szervezésében 12 európai szin-
tû és 8 országos családszervezet hívta fel az Európai Bizott-
ságot a gyermekgondozási termékek áfája csökkentésének
lehetôvé tételére. Az akció nagy visszhangot váltott ki, az
ügy még folyamatban van. 

Bekapcsolódtunk egy uniós projektbe (magyar neve
Egészségek fészek), amelynek célja, hogy a fiatal családok-
nak segítséget nyújtson abban, hogy a családba érkezô kis-
baba számára egészséges és biztonságos környezetet tudja-
nak kialakítani. Hatnyelvû honlap született, magyar címe
www.feszekinfo.hu (honlapunkról elérhetô). Ez a program
egy korábbi együttmûködés folytatása, amelyet az Európai
Nôk a Közös Jövôért (WECF) nevû nemzetközi környezetvé-
dô hálózattal kezdtünk néhány évvel ezelôtt. 

A külföldi rendezvényeken való részvételünket jelentô-
sen vissza kellett szorítani, mivel tavaly nem sikerült pályá-
zati támogatást nyernünk erre a célra, emiatt nem tudtunk
részt venni pl. az Eurochild közgyûlésén és konferenciáin.
Fôleg olyan rendezvényeken voltunk ott, ahol a szervezôk
állták a költségeinket vagy legalábbis azok jelentôs részét. A
varsói Család Világkonferencián pl. a NOE négy képviselô-
jét egy családnál szállásolták el, ahol a magyarost megszé-
gyenítô vendégszeretetben volt részük. Munkánk elismertsé-

gét jól mutatja, hogy a NOE nemzetközi kapcsolatait vivô
tagjainkat rendszeresen hívják meg külföldi konferenciákra
és ülésekre elôadóként, beszélgetésvezetôként, kerekasztal-
résztvevôként. Korábbi kapcsolatok folyományaként pl.
Morvayné Bajai Zsuzsanna októberben egy orosz egyetem
szociológiai intézete által szervezett családügyi konferen-
cián adott elô.  

Több alkalommal kerestek meg minket az Európai Bizott-
ság szakértôi, pl. Dániából, Svédországból, Írországból, Spa-
nyolországból, és a családpolitika különféle területeivel
kapcsolatos kutatásokhoz, tanulmányokhoz kértek tôlünk
interjúkat, anyagokat, véleményt és javaslatot. Többször
kaptunk felkérést arra is, hogy uniós szervezetek pályázatai-
ban szakértôként vagy közremûködô partnerként vegyünk
részt. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, mi történik a világ-
ban a családok, a házasság, a gyermekek és fiatalok ügyé-
ben, monitorozzuk a családpolitikákat, ami az információ-
csere révén a hálózatszerû mûködés mellett a kétoldalú kap-
csolatok fejlesztését is szolgálja. Igyekszünk kapcsolatot tar-
tani az Európai Parlament magyar képviselôivel, figyeljük,
mi történik az Unióban a családokat érintô ügyekben, és
ahol lehetôség nyílik, eljuttatjuk a véleményünket az illeté-
kes uniós testületekhez. Az uniós tagországokban mûködô
családpolitikákkal, ellátórendszerekkel kapcsolatos ismere-
teinket igyekszünk hasznosítani a hazai érdekvédô munká-
ban is. És az sem lebecsülendô, hogy több külföldi partne-
rünk gyümölcsöztet a NOE-tól szerzett tapasztalatokat.

A NOE nemzetközi kapcsolataiban 2007-ben is nagyrészt
Benkô Ágota, Kormos Zsuzsa és Márki László dolgozott.

2007-ben tisztújítás volt a Kárpát-medencei Családszerve-
zetek Szövetségében. Benkô Ágota nem vállalta tovább az
elnöki tisztséget, erre Török Ivánt választották meg.

Szabó Endre 
elnök
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Közhasznúsági jelentés
az 1997. évi CLVI. a közhasznú szervezetekrôl 19. § 3. bekezdése szerint

Mérleg –  2007



10 N O E  L E V E L E K  1 9 6  

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

alapítótól

Eredménykimutatás –2007



112 0 0 8 . Á P R I L I S
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Tájékoztató adatok

Költségvetési támogatás felhasználása 

A tárgyévi közhasznú eredmény középsô oszloppal szerepel, mert az elôzô évi elfogadott mérlegbeszámoló után olyan hi-
bákra derült fény, amelyeket a 2007. évi könyvelés során korrigálni kellett.

Ezek a következôk voltak:
6 100 eFt értékben tagdíjkövetelés lett nyilvántartva, de nem került kiszámlázásra. A 2007. évben a számlázása és javítása

megtörtént.
2 263 eFt tagi kölcsönt kaptunk a 2006. évben rövid távú fizetési nehézségeink áthidalására, és ezt vissza is fizettük. 
5 000 eFt kötelezettség támogatásként került könyvelésre, holott tévesen átutalt összeg volt, amit vissza kellett fizetnünk

– ez szintén módosításra került a 2007-es évben. 
A két tételbôl adódik a ráfordításoknál a középsô oszlopban a 7 263 eFt korrekcióként.

Török Ádám 
fôtitkár

Megjegyzés a 2007. évi eredménylevezetéshez
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Cél szerinti juttatások

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S
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K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Kapott támogatások – 2007

Vagyonfelhasználás
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K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Pályázati úton elnyert támogatások – 2007

Vezetôi tisztségviselôknek nyújtott támogatások

14
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A NOE közhasznú tevékenysége a következô területeken
valósult meg.

• Érdekvédelem, érdekképviselet: 
– segítségnyújtás egyedi esetekben, konzultációk

önkormányzatokkal, intézményekkel, kisebbségi
önkormányzatokkal és egyéb hatóságokkal;

– aktív részvétel országos szinten a családokat érin-
tô jogszabály-elôkészítési munkában és hosszú tá-
vú nemzeti stratégiák véleményezésében.

∑• Tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési,
nevelési, egészségügyi, építési. Fogyasztóvédelem:
együttmûködés fogyasztóvédelmi szerzetekkel, köz-
érdekû tudnivalók megjelentetése, egyedi esetek-
ben tanácsadás, segítségnyújtás.

∑• Adományközvetítések lebonyolítása: ruházat, könyv,
bútor, élelmiszer, háztartási és fogyasztási termékek.

∑• Kedvezményes (vásárlási, üdülési, szolgáltatási
stb.) lehetôségek felkutatása és közvetítése. 

∑• Kedvezményes színház- és hangversenyjegyek,
egyéb kulturális programok ingyenes közvetítése.

∑• Rendezvények szervezése és lebonyolítása (NOE
20. évfordulója, szavalóverseny, országos családi
nap, régiós és helyi rendezvények, képzések).

∑• Kapcsolattartás hazai és külföldi családszervezetek-
kel, hozzájárulás a Kárpát-medencei családszerve-
zetek szemináriumainak megrendezéséhez, aktív
részvétel az Európai Unió családpolitikájának formá-
lására vonatkozó nemzetközi tanácskozásokon,
nemzetközi szervezetek budapesti tanácskozásai-
nak elôkészítése és lebonyolítása.

∑• Kapcsolattartás és együttmûködés egyéb hazai civil
szervezetekkel a civil társadalom közös ügyeiben.

A fenti szolgáltatásokat nem csak NOE-tagok részére,
hanem minden érdeklôdô és rászoruló számára nyújtot-
tuk.

A 2007. évi közhasznú tevékenységrôl szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapszabály szerint az EB feladata:

– figyelemmel kíséri az egyesület jogszabályok, valamint
az Alapszabály és SZMSZ szerinti mûködését,

– ellenôrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különö-
sen az egyesület költségvetésében jóváhagyott össze-
gek rendeltetésszerû és a mindenkori elôírásoknak
megfelelô felhasználását,

– fegyelmi eljárást indítványozhat az egyesület tagjai és
alkalmazottai ellen.

Az Ellenôrzô Bizottság a 2007. évben tartott ülésein

– a Fegyelmi és Etikai Bizottsággal közösen foglalkozott
fegyelmi ügyekkel, és javaslatait átadta az elnökségnek,

– ellenôrizte a Határozatok Tárának folyamatos vezetését,
és javaslatot tett a pontosításra és a formai módosításra,

– megerôsítette azt a véleményét, mely szerint minden ré-
giós titkár a NOE alkalmazottja kell, hogy legyen. Az
elôkészületben lévô szerzôdések már ennek szellemé-
ben készülnek,

– áttekintette az egyesület Közhasznúsági jelentését, és
megállapította, hogy a kiemelten közhasznú egyesület a
Közhasznúsági jelentési kötelezettségének eleget tett,

– áttekintette az egyesület 2007. évi költségvetési tervét és
a tényleges adatokat. A terv és tényadatok közötti he-
lyenkénti eltérésre logikus magyarázatokat kapott.

Az Ellenôrzô Bizottság a Közhasznúsági Jelentés, valamint
az egyesület mûködésérôl és gazdálkodásáról szóló beszá-
molók elfogadását javasolja.

2008. március 22. Dr. Szücs Iván
az Ellenôrzô Bizottság elnöke

Az Ellenôrzô Bizottság beszámolója

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

E L L E N Ô R Z Ô B I Z O T T S Á G
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A Családjainkért Alapítvány eredményes évet és dinamikus
fejlôdést tudhat maga mögött 2007-ben. Segélyezési tevé-
kenységünk bôvült, mind a beérkezett kérelmek, mind a tá-
mogatott esetek számát tekintve. Nem kellett népszerûsíteni
ezt a szerény lehetôséget, mert a kérelmek száma e nélkül is
mintegy megnégyszerezôdött.

A támogatásra rendelkezésre álló összeget egy kivétele-
sen nagy összegû adomány növelte. Ennek és néhány ki-
sebb adománynak, valamint az 1%-okból befolyt szerény
bevételnek köszönhetôen megkétszerezhettük a segélynyúj-
tásra fordított összeget is.

A továbblépés kulcsa a források növelése, amelynek ér-
dekében erôfeszítéseket teszünk. Az elbírálás nem könnyû
feladata a segélyezési bizottságra hárul. Minden esetben
igyekszünk megfelelô referenciákat bekérni az igények jo-
gosságát vizsgálva.

A közmûszolgáltatók által mûködtetett, illetve részben fi-
nanszírozott szociális alapok kezelôivel kiépítjük, illetve
szorosabbra fûzzük kapcsolatainkat, hogy reményeink sze-
rint ezzel is tágíthassuk lehetôségeinket a családok segítésé-
ben, bízva abban, hogy összehangoltan több forrást tudunk
mozgósítani.

A feladatok várható további növekedése egy megfelelô
software kifejlesztését is indokolja. Ezek a legfontosabb cél-
kitûzéseink.

Az Esélyt a képességek programban jelentôset léptünk
elôre. Harmadik alkalommal rendeztük meg sikeresen az
Üdülj és okosodj tábort, amely mintegy elôválogató tábor-
ként is szolgált a tartós támogatásba történô bevonás szem-
pontjából.

Elsô ízben 2006 decemberében kötöttünk támogatási szer-
zôdéseket, amelyeket megújítottunk a 2007/2008. támogatá-
si évre, miután rendszeres monitoring keretében részletesen
tájékozódtunk a támogatás kitûzött céljainak teljesülésérôl.

Intenzív támogatásszerzô tevékenységbe kezdtünk,
amelynek eredményeként immár 11 kiemelkedôen tanuló
vagy kiemelkedôen tehetséges, szociálisan hátrányos hely-
zetû általános iskolás gyermeknek nyújthatunk rendszeres,
ösztöndíj jellegû segítséget. A források szûkössége miatt a
válogatás kritériumai nagyon szigorúak, osztályfônöki és
szaktanári ajánlással, a gyermekkel és a családdal, illetve a
gyermek pedagógusaival folytatott beszélgetés, családláto-
gatás után kerülhet be valaki a programba. A bekerülésnek
elôfeltétele a szociális indokok megléte.

Programunk dinamikusan fejlôdik, és a 2008. év elé nagy
reményekkel nézünk, különösen az után, hogy az évet egy
célzottan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kiírt pályázattal
kezdtük, amelynek alapja egy a megyébôl elszármazott, de
ahhoz hû nyugalmazott fôorvos 5 millió forintos célzott
felajánlása kiemelkedô képességû gyermekek és középisko-
lás fiatalok támogatására. 

Budapest, 2008. március 10. 

Balogh László
kuratóriumi elnök

Családjainkért Alapítvány 2007.

Kérelmek
Ebbôl pozitívan

Segélyezésre Átlagos
száma

elbírált kérelmek
fordított összeg segélyösszegszáma

2006 58 32 925.000 29.000
2007 244 73 1.984.662 27.187

A L A P Í T V Á N Y I B E S Z Á M O L Ó K
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A L A P Í T V Á N Y I B E S Z Á M O L Ó K

Az Otthon Segítünk Alapítvány gyakorlati segítséget, támo-
gatást és barátságot kínál ingyenesen azoknak a családok-
nak, amelyekben legalább egy iskoláskor alatti gyermeket
nevelnek.

Segítô tevékenységünkhöz folyamatosan szervezôket és
önkénteseket keresünk és képzünk. A szervezôknek bentla-
kásos továbbképzést tartottunk Nagykovácsiban június 17-
20. között. Szervezetünk vonzáskörében országosan minte-
gy 200-250 önkéntes segítô áll, akik jelenleg Budapest 9 ke-
rületében és 16 településen segítik a kisgyermekes szülôket.
Önkénteseink három nagy társadalmi csoportból jönnek: az
egyik a még gyerekeikkel otthon lévô, gyakran nagycsalá-
dos édesanyák, a második csoportba olyan szülôk tartoz-
nak, akik pillanatnyilag munkanélküliek, harmadrészt olyan
nyugdíjas nagyszülôk vagy nagyszülô korú emberek, akik
szívesen segítenek fiatal családoknak.

Az anyagi bázis megteremtése rendkívül fontos feladat,
ennek érdekében 2007-ben is folyamatosan kerestünk pá-
lyázati lehetôségeket, szponzorokat, adományozókat, fo-
gadtuk az SZJA 1%-os felajánlásokat is. Sajnos az anyagi for-
rások folyamatos beszûkülését tapasztaltuk.

Valamennyi sajtóorgánumon (elektronikus, írott sajtó,
internetes honlap és fórumok), illetve irodai elérhetôségün-

kön keresztül igyekeztünk széleskörû nyilvánosságot bizto-
sítani tevékenységünknek, hogy a segítségre szorulók meg-
találjanak bennünket, illetve mi is aktívan fel tudjuk kínálni
az Alapítvány nyújtotta támogatást. 

Komolyan foglalkoztunk a szolgálatnál tevékenykedô ön-
kéntesek közösségépítésével. Ezt a célt szolgálják a havonta
tartott esetmegbeszélések és továbbképzések, a helyi szol-
gálatokban szervezett kirándulások. 2007-ben sikerült pá-
lyázaton pénzt nyernünk egy tanulmányi kirándulás meg-
szervezéséhez, amelynek keretében a budapesti szervezôk
és önkéntesek busszal Esztergomba mehettek, ahol az esz-
tergomi szervezôk kíséretében meglátogatták a Határtalan
Szív Alapítványt. 

Az országban jelenleg mûködô Otthon Segítünk Szolgála-
tok: Budapest II., III., X., XI., XIII., XIV., XV., XVI., XXII.,
Ajka, Budaörs, Dunaújváros, Esztergom, Fót, Göd, Gödöllô,
Gyöngyös, Mezôtúr, Pécs, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya,
Tiszavasvári, Veszprém, Zalaegerszeg.

Lehôcz Mónika  
igazgató

Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány
2007. évi tevékenységérôl
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Elnök:

1. Dr. Szabó Endre (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest, XVIII. kerület. 1966-ban született. Belgyógyász,
családorvos. Jelenleg háziorvosként dolgozik Kôbányán.
Négy gyermek édesapja. 1986-89-ig a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, majd a Transcar Országos Egyesület keretében
tevékenykedett. 1994 óta tagja a NOE-nak. A XVIII. kerületi
Szent Lôrinc csoport vezetôhelyettese volt. Egészségügyi és
kábítószer-kérdésekben sokszor képviselte a NOE-t, és ô
volt az ifjúsági vezetôképzônk irányítója. Különösen fontos-
nak tartja a családi életre nevelést, a családi élettel kapcsola-
tos értékek továbbadását, az apai és az anyai szerepek fon-
tosságának az elôtérbe helyezését, az anyaság tiszteletét, az
ifjúságneveléssel kapcsolatos tevékenységeket. Hivatása
mellett szívesen foglalkozik túraszervezéssel, természetjárás-
sal. Érdekli a határokon kívül rekedt magyarság sorsa és kul-
túrája, az autentikus magyar népi kultúra ápolása. 2 éve a
NOE elnöke.

Elnökségi tagok:

2. Csíky Zoltánné (javasolta a Jelölôbizottság)

Nyugalmazott fôiskolai nyelvtanár. Férje mérnök, egyéni vál-
lalkozó. Három felnôtt gyermeke és tizenegy unokája van.
Nevelési tanácsadóként szívesen segíti a családokat.

3. Dabóczi Ferenc (javasolta a Jelölôbizottság)

Érden lakik, négy gyereke van: a legnagyobb már egyete-
mista, a legkisebb hetedikes. Nagyon szereti a NOE-t, mert
jó emberekkel találkozik itt, és olyan az értékrendje, amit
szívvel-lélekkel tud vállalni.
Képzettsége szerint autómérnök, ehhez szerzett késôbb mér-
nöktanári, illetve MBA (gazdasági) diplomát. Angolul és néme-
tül tárgyal. Hosszú ideig foglalkozott felnôttképzéssel, sok tré-
ninget és felsôvezetôi workshopot tartott, néhány évig straté-
giai tanácsadóként mûködött, jelenleg fôállásban egy autóim-
portôr értékesítési igazgatójaként dolgozik. 
Élete szerves része a közösségi munka: elnöke a Szép Jelen
Alapítványnak, amelynek programja sérült, fogyatékkal élô
emberek rehabilitációs üdültetése, részt vesz a MÉCS Család-
közösségek („házasság-karbantartás”) helyi és vezetôségi
munkájában. A NOE-ban elôször választmányi tag volt, majd a
NOE javaslatára GYIA tanácstag, késôbb az elnök egyes mun-
káiban tanácsadó. 2004-2005-ben a NOE fôtitkára volt, de az
akkori lehetetlen helyzet miatt 1 év után lemondott. 2006 nya-
ra óta az elnökség megbízásából a régiós bizottság keretein
belül az egyesület értékeiért, egységéért, hatékony belsô mû-
ködéséért dolgozik – ezt a munkát folytatná elnökségi tagként. 

4. Hajas Éva (javasolta a Jelölôbizottság)

4 gyermeke, 2 unokája van. 8 éve vezeti a választmányi ülé-
sek jegyzôkönyvét. Dolgozott az egészségügyben, bírósá-
gon, képviselôi székházban. Sokoldalú ismerete elôsegíthe-
ti a NOE munkáját. Jelölését megtiszteltetésként fogadta.

5. Kardosné Gyurkó Katalin (javasolta Dr. Szabó Endre)

1978 augusztusában született. Vecsésen nôtt fel, 7 éve Érden
él. Három gyermeke van. Elsôsorban anya, mellette társadal-
mi munkában az Ága-Boga Érdi Egyesületet vezeti, elôtte a
csoport vezetôje volt, és egy közös keresztyén óvoda meg-
valósításán dolgozik az Érdi
Önkormányzattal és az Érdligeti Református Egyházközség-
gel. 2000-ben végzett Tatabányán közgazdász vállalkozások
menedzselése szakon, majd tavaly a Corvinus Egyetemen
marketing szakközgazdászként. Mindezt szívesen kamatoz-
tatná az egyesület életében.

6. Székely Hajnalka (javasolta a Jelölôbizottság)

1969-ben született, Budapesten. 1991-ben szerzett diplomát
az ELTE Tanárképzô Fôiskolai Kar biológia-földrajz szakán.
1994-ben házasodott össze férjével, Kontra Tiborral. Három
fiuk van.
2003-ban elvégezte az Otthon Segítünk Alapítvány szervezôi
tanfolyamát. Még ebben az évben megszervezte a XVI. kerü-
leti Otthon Segítünk Szolgálatot, melynek önkéntesei kis-
gyermekes családoknak nyújtanak gyakorlati segítséget.
Ugyanekkor alapította meg a XVI. kerületi Nagycsaládosok
Egyesületét 13 családdal, melynek jelenleg az elnöke, és ma
már 185 családból áll. Egyesületük a kerület egyik legna-
gyobb civil szervezete lett, a döntéshozók már számolnak a
véleményükkel. 2006-ban megválasztották a XVI kerületi
Szociálpolitikai Kerekasztal elnökévé.

Feladatai (röviden), melyeket önkéntes munkával lát el:
– a Szolgálatban: önkéntesek képzése, továbbképzése, eset-

megbeszélések vezetése, családok látogatása, önkéntesek
kiközvetítése, kapcsolattartás a családokkal és önkénte-
sekkel és a szakmai támogató szervezetekkel (pl. családse-
gítôi és védônôi szolgálatok)

– a Nagycsaládosok Egyesületében: érdekvédelmi feladatok
ellátása, közösségi rendezvények szervezése, adomány-
szervezés, önkéntesek koordinálása, adminisztráció, hon-
lap kezelés, internetes levelezési lista vezetése, válsághely-
zetbe került családok segítése, cikkek, beszámolók írása.

Fontosnak tartja a NOE érdekvédelmi munkáját, melynek
egyre nagyobb jelentôsége van napjainkban.

Jelöltek listája

K Ö Z G Y Û L É S
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7. Szurgentné dr. Ocskó Olga (javasolta a Jelölôbizottság)

Megalakulása, 1995 óta a Kisteleki Nagycsaládosok Egyesü-
letének vezetôje. 4. ciklusban helyi képviselô is. Az Otthon
Segítünk Alapítvány Felügyelô Bizottságának tagja. Ügyvéd-
ként és közéleti emberként is mindig szívesen segíti a nagy-
családosok érdekeinek, értékeinek képviseletét. Három
gyermeke van.

8. Vári Ferenc (javasolta a Jelölôbizottság)

Kondoroson él, magyar-ének szakos általános iskolai tanár,
négy gyermek édesapja. A Kondorosi Nagycsaládosok Egye-
sületének elnöke. Az utóbbi 8 évben a NOE képviselôjeként
a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács alelnöke. Az ISM ál-
tal létrehozott Zánkai Gyermek és Ifjúsági Kht. Tanácsadó
Testületében a NOE delegáltjaként vett részt. NOE-s progra-
mok (ifjúsági tábor, családi nap) szervezését irányította. 4
éve a NOE elnökhelyettese.

Választmányi tagok:

1. Aggházyné Judik Eszter (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapesten él. Három gyermek édesanyja. A Külkereske-
delmi Fôiskolán olasz-angol szakon diplomázott. A GYET le-
telte után - öt éve - egy társadalmi szervezet titkári munkáit
látja el. Otthon dolgozik, így a családjára is jut ideje. Erôs
empátiával és praktikus gondolkodással rendelkezik. Szíve-
sen segít másoknak. A NOE munkájában szeretne aktívan
részt venni, konkrét feladatok elvégzését is vállalná.

2. Dr. Gauland Mária (javasolta a Jelölôbizottság)

Gyermekorvos, három mérnökfia, három unokája van. A
Dunakeszin alakult csoport alapító tagja, majd a csoport
egyesületté válása után elnöke. Négy éven keresztül a NOE
elnökhelyettese, két ciklusban vezette a NOE választási
kampányát. Két ciklusban volt tagja a Dunakeszi Önkor-
mányzat képviselôtestületének.

3. Gál Magdolna (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapesten, a Józsefvárosban él. Négy gyermek édesanyja,
15 éve NOE tag. Magyar szakos tanár, régóta GYES-en van.
A NOE-ban elsôsorban az örökbe fogadott és nevelt gyerme-
kek helyzetével, az ilyen családok segítésével szeretne fog-
lalkozni, szeretne a NOE-n belül létrehozni egy ilyen, spe-
ciális érdekképviseleti csoportot.

4. Horváthné Révész Ágnes (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapesten XXII. kerületében él. Okleveles agrármérnök,
mérnök-tanár, közoktatási vezetô. Az FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézetében dolgozik mint fôta-
nácsos szakreferens.

Három egyetemista gyermek édesanyja. A NOE választmá-
nyának 1995 óta tagja. Továbbképzéssel és szakképzéssel
kapcsolatos feladatok megvalósításában segíti a NOE mun-
káját.

5. Kiss Márta (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest XVIII. kerületében lakik, építômérnök, hat gyer-
mek édesanyja (30-15 évesig). 1992 óta NOE-tag, 1995-tôl
több éven át a XVIII. kerületi Szent Lôrinc Csoport vezetôje
volt. 2000-2004 között az elnökség tagja volt. Ma a régiós
munkában és a vezetôképzô szervezésében vesz részt. Segít-
ségére az egyesület mindenkor bátran számíthat.

6. Komárominé Raniák Ilona

(javasolta a Jelölôbizottság) 

Budapesten, a VI. kerületben él. Öt gyermek édesanyja.
Végzettségét tekintve szociológus, népmûvelô, tanár, védô-
nô. Nyugdíjas. A NOE tagok bizalmából több ciklusban volt
választmányi tag.

7. Könczey Réka (javasolta a Jelölôbizottság)

Piliscsabán él családjával. Biológus, három gyermek édes-
anyja. Aktív munkavállalóként ökológiai, természetvédelmi
és környezetvédelmi, környezeti nevelési munkákban vett
részt közalkalmazottként. Rendszeresen jelennek meg kör-
nyezeti témákban cikkei. A NOE-t igazán közcélúnak, hasz-
nosnak tartja, mivel az a szervezet, amely pártpolitizálás nél-
kül védi a nagycsaládosok érdekeit. Egyéni választmányi
tagként a nagycsaládos életmód fenntarthatóságát képvisel-
né.

8. Krómerné Szilvay Katalin

(javasolta a Jelölôbizottság)

1956-ban született Budapesten. Nagycsaládból származik,
kilencen vannak testvérek. Kecskeméten végezte az Óvónô-
képzô Fôiskolát, majd nyolc évig dolgozott óvónôként, elsô
gyermeke születéséig. Három gyermeke van. Édesanyja ré-
vén (Szilvay Gézáné) a kezdetektôl kapcsolatban van a
NOE-val. Jelenleg otthon van, szívesen vállal feladatokat. 

9. Lak Gyula (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest VI. kerületében él. Villamosmérnök, 12 gyermek
édesapja, 16 unokája van. Különösen fontosnak tartja a
gyermekvédelmet, korábban a Magzatvédô Társaság elnöke
volt. A NOE rendezvények vasúti utazásait szervezi a Titkár-
sággal együttmûködve.

10. Lukács András (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest III. kerületében él, villamosmérnök, számítástech-
nikus, hat gyermek édesapja. A NOE választmányának tizen-
két éve tagja.

K Ö Z G Y Û L É S
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11. Mohay Tamás (javasolta a Jelölôbizottság)

1959-ben Budapesten született, négygyermekes családban.
Néprajzból és szociológiából szerzett diplomát 1983-ban.
1986-ban házasodott, felesége Keresztes Ilona. Négy fiuk
van. 1989 óta tanít az ELTE Néprajz Tanszékén. 1993 óta tel-
jes jogú tagok (1988-tól pártoló tagok). Társszerkesztôje volt
két családkongresszusi kötetnek.

12. Nobilis Dénesné (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapesten él, építészmérnök, öt gyermek édesanyja. Most
már nyugdíjasként dolgozik az ELTE-n. A NOE-nak nem ala-
pító tagja, de az elsôk között csatlakozott a felhívásra, mert
nagyon fontosnak tartotta a nagycsaládok által megvalósított
értékek felmutatását. Hamarosan megalapították akkori la-
kóhelyükön, Tatabányán a helyi NOE csoportot, ami azóta
egyesületté nôtte ki magát. 14 éve Budapesten él, a Káposz-
tásmegyeren mûködô INTARZIA Nagycsaládos Egyesület
munkáját segíti.

13. Rácz András (javasolta a Jelölôbizottság)

Negyvenkét éves, három fiúgyermek édesapjaként és egy
aprócska lap- és könyvkiadó vezetôjeként nagy tapasztalat-
tal rendelkezik arról, hogyan kell eredményesen mûködtet-
ni egy vállalkozást, hogyan kell harmóniát teremteni a nagy-
családban, hogyan kell megtalálnia és elfoglalnia saját helyét
a világban. 

14. Szappanyos Tamás (javasolta a Jelölôbizottság)

A NOE alapító tagja. Magyar-angol szakos tanárként végzett,
majd a légiközlekedésnél dolgozott. Nyugdíjazása óta angol-
órákat ad. 3 gyermeke, 6 unokája van.

15. Szécsiné Simonyi Szilvia

(javasolta a Jelölôbizottság)

30 éve házas, négy nagykorú gyermeke van. Évekig vezette
Káposztásmegyeren a Híd csoportot. Többféle munkát vég-
zett a NOE-ban, táborvezetés, irodai munka stb. Nevelôszü-
lôi képzettsége is van. Jelenleg Vámosgyörkön él.

16. Szôkéné Cser Éva (javasolta a Jelölôbizottság)

42 éves, 4 gyereke van. (Férje agrármérnök végzettségû, je-
lenleg az Állatkertben dolgozik.) Ô maga 5 gyermekes csa-
ládban nôtt fel, 4 fiútestvére van. Végzettsége: vegyész tech-
nikus, jelenleg másodéves levelezô szakon a gyôri Gyógy-
pedagógiai Fôiskolán .

17. Török Iván (javasolta a Jelölôbizottság)

Abonyban lakik, olajmérnök, hét gyermek édesapja. Az
Abonyi Nagycsaládos Egyesület vezetôje. A szociális kérdé-
sek mellett a nagycsaládosok önbecsülését, belsô tartását,

közös gondolkodását tartja fontosnak, erôsítendônek és
megmutatandónak.

18. Várallyainé Andrejszki  Katalin

(javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest XII. kerületében él, népmûvész, hét gyermek
édesanyja. A NOE-nak alapítás óta tagja. Több cikluson ke-
resztül volt választmányi tag. Kulturális programok szervezé-
sével szívesen segítené a NOE munkáját.

19. Veszprémi Márta (javasolta a Jelölôbizottság)

1950-ben született, 6 gyermeke van, májusban várja második
unokája születését. Néhány évi tanítás után könyvkiadókban
dolgozott. Kilenc felejthetetlen évig volt második otthona a
NOE Titkárság. Tavaly ment nyugdíjba, jelenleg fôállású
nagymama. Megtiszteltetésnek tekintené, ha a Titkárságon
töltött évek tapasztalatait választmányi tagként kamatoztat-
hatná. 

20. Weber Vilmos (javasolta Márki László)

Budapest, VIII. kerületi lakos, gépészmérnök. Négy gyer-
mek édesapja, két unokája
van. 1988 óta a NOE tagja. Részt vesz a helyi önkormányzat
szociális bizottságának ülésein, az önkormányzat és az egye-
sület közti kapcsolat ápolásában tevékenykedik. Célja jól
összedolgozó, szolidáris közösség kialakítása, a család fon-
tosságának hirdetése és a nagycsaládos életforma elfogadta-
tása a társadalommal.

21. Wiktoráné Szerdahelyi Emília

(javasolta a Jelölôbizottság)

Szombathelyen él. A NOE-nak 1988 óta tagja. Matematika-
technika szakos általános iskolai tanár, addiktológiai kon-
zultáns, jelenleg középiskolai kollégiumban nevelôtanár. Öt
gyermeke és nyolc unokája van. Bármikor bárkinek szíve-
sen segít.

Ellenôrzô bizottság

1. Anka Vince (javasolta a Jelölôbizottság)

Tiszakécskén él, mérnöktanár, szakközgazdász. Négy saját
és hat nevelt gyermek édesapja, 3 unokája van A NOE el-
nökségének tagja volt. Különös figyelemmel kíséri az egyé-
ni tagság sorsát. Fontosnak tartja a tagegyesületek, helyi cso-
portok önállóságát, támogatását. Az elmúlt ciklusban is tag-
ja volt a NOE Ellenôrzô bizottságának.

2. Dr. Avvakumovits György (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest I. kerületében él. Ügyvéd, három gyermeke van.
Fontosnak tartja a NOE részvételét általában a jogszabályok
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elôkészítésében, különös tekintettel a gyermekekre és csalá-
dokra kiterjedô hatályú szabályozásra. A NOE ilyen irányú
munkájában szakértelmével nélkülözhetetlen. Évek óta dol-
gozik a NOE jogsegélyszolgálatában.

3. Dr. Medve Zsuzsa (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapesti, három gyermek édesanyja. Az ELTE Jogi Karán
1986-ban végzett, majd szakvizsgát tett. Jogtanácsosi, ké-
sôbb ügyvédi tevékenységet folytatott, jelenleg egyéni ügy-
védként dolgozik. Szakterülete a polgári és kereskedelmi
joghoz kötôdik. A NOE-ban hat éve jogsegélyszolgálatot lát
el, személyesen vagy telefonon, ill. levélben történô megke-
resésre jogi tanácsot nyújt nagycsaládosoknak. Tapasztalata
szerint ezeket a tájékoztató vagy eseti probléma-megoldó
beszélgetéseket sokan igénylik. Az elmúlt ciklusban is tagja
volt a NOE Ellenôrzô bizottságának, és itt jogászi ismeretei-
vel igen jelentôs munkát végzett.

4. Pálinkás László (javasolta Balizsné Dósa Laura)

Budapest, IX. kerületi lakos, 51 éves. A Heim Pál kórház tej-
begyûjtô állomásán dolgozik. 10 gyermeke van. Feleségével
13 éve megszervezte a Ludotéka csoportot, amelyet azóta is
vezet. Sok közös programjukra a környékükön lakó, más
csoportokhoz tartozó nagycsaládosokat is meghívják.

5. Dr Szende Lászlóné Koller Éva

(javasolta Szôkéné Cser Éva)

1947-ben született. Az MTA Zenetudományi Intézetének
könyvtárosa. Férje orvos. Öt felnôtt gyermeke van. A Teréz-
város II. csoportjának vezetôje már hosszú évek óta.

6. Dr. Szûcs Iván (javasolta a Jelölôbizottság)

Budapest XVI. kerületében él. Gépészmérnök, fôiskolai tan-
székvezetô tanár, a Budapesti és Pest megyei Mérnökkama-
ra egyik elnökhelyettese, az MTA Köztestület tagja. Három
gyermek édesapja. Foglalkozásából és egyesületi tisztségé-
bôl adódóan szervezési és gazdasági vezetôi gyakorlata van.

Négy évig a NOE fôtitkára volt. Fontosnak tartja a NOE kép-
viseletét az érdekegyeztetô fórumokon. Véleménye szerint a
nagycsaládok kultúrahordozó szerepét fontosságának meg-
felelôen oktatással és belsô képzéssel erôsíteni kell. Az el-
múlt ciklusban az Ellenôrzô bizottság elnöke volt.

7. Törôné Dunai Anna (javasolta a Jelölôbizottság)

Gödöllôn él. 39 éves, három gyermek édesanyja. 1992-ben
végzett a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen, vállalatgazda-
sági agrármérnök és angol-magyar szakfordító diplomája van.
Jelenleg doktori tanulmányokat folytat a gödöllôi egyetemen.
Két éve négyórás munkakörben oktat vállalat-gazdaságtant
és európai uniós alapismereteket a Szent István Egyetemen.
Két beteg gyermek (lisztérzékeny és cukorbeteg) édesanyja-
ként különösen fontosnak tartja az esélyegyenlôség növelé-
sét, a szociális vagy egészségügyi szempontból hátrányos
helyzetbe került családok érdekképviseletét.

8. Dr. Ureczky József

(javasolta Mozsárné Zagyva Gabriella)

1955-ben született Csurgón. 1979-ben szerzett diplomát az
ELTE matematikus szakán, azóta a Kaposvári Egyetemen ta-
nít. 1985-ben egyetemi doktori címet kapott. Három gyer-
meke van. 1988 óta a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesüle-
tének tagja, 1993 óta elnöke. Vezetésével az egyesület Civil
Szolgáltató Központot (CISZOK) üzemeltet, hírlevelet ad ki,
regionális civil hírportált mûködtet. A NOE regionális irodá-
ját 4 évig vezette. A NOE javaslatára tagja volt a Dél-dunán-
túli Regionális Ifjúsági Tanácsnak, tagja volt az NCA Dél-du-
nántúli Regionális Kollégiumának. Egyesületével részt vett
az Ökotárs Alapítvány Átfogó Szervezetfejlesztési program-
jában. 2001-ben „Családjainkért” díjjal tüntették ki.

9. Dr. Zsombok György (javasolta Márki László)

Vegyészmérnök, villamosmérnök. A Mûszaki Egyetemen ta-
nít. 5 gyermeke, 3 unokája van. Felesége vezette évekig a
Zuglói egyesületet, ebben a munkában szívesen segítette.
Most is részt vesznek a Zuglói egyesület életében.
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