Elnökségi beszámoló

2017. május 1. – május 31.

Május 6. Babaköszöntő
Immár hagyományosan - ünnepséggel, babacsomaggal köszöntöttük azokat a családokat, ahol
2016-ban újszülött baba érkezett. Az ünnepség helyszíne a Hajógyári sziget Szekér Csárdája
volt. A közös, szép családi napon színes programokkal és kézműves foglalkozásokkal vártuk a
családokat. A Babaköszöntő fővédnökségét ismét elvállalta Herczegh Anita asszony, a
köztársasági elnök felesége, aki megtisztelte jelenlétével rendezvényünket. Vendégként
köszöntőt mondott Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony és Dr.
Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár is. Közel 60 családdal ünnepeltünk együtt
ezen a napfényes május 6-án. Külön öröm volt látni és találkozni a családdal, akiknek 2016-ban
hármas ikreik születtek.

Május 25. Budapesti Demográfiai Fórum 2.
A Családok Budapesti Világtalálkozója első napja a Budapesti Demográfiai Fórum 2. volt. Orbán
Viktor miniszterelnök köszöntője után több hazai és nemzetközi vendég is beszédet mondott,
köztük elnök asszonyunk is. A délutáni plenáris üléseken különböző szempontból (tudomány,
politika) hallhattak előadásokat a demográfia témájában a konferencia résztvevői. A nap lezáró
eseménye Zimbardo professzor előadása volt.

Május 24. Önkéntesek
eligazítása és csapatépítése
A Családok Világtalálkozója
rendezvény előestélyén egy
közös eligazításon és
csapatépítésen vettek részt az
önkéntesek. Bejárták a
Budapesti Kongresszusi Központ
fő helyszíneit, ahol a következő
napokban dolgoztak. A „munka”
után ízletes vacsorával és játékos
ismerkedéssel folytatódott az
este. Résztvevő: Molnár Éva és
Bálint Melinda
Május 26-27. World Congress of Families
A Családok XI. Világkongresszusán köszöntőt
mondott elnök asszonyunk, aki a második nap egyik
délutáni szekciójában az Anyaság és apaság témában
is beszélt. A két napos szakmai programon volt
vezetőképző fiataloknak, szekciók az egyház és
közösség, családbarát országok és tevékenységek,
boldog családok – egészséges gazdaság, oktatás és
sok más témában is. Hazai és külföldi előadók
egyaránt résztvevői voltak a konferenciának.

Május 28. Családi Fesztivál az Andrássy úton
„Az év legcsaládibb napja”. Ez volt a mottója a négy napos rendezvénynek, a Családok
Budapesti Világtalálkozó lezáró eseményének. Az Andrássy úton több koncert, kézműves
program, flashmob és több mint 60 kitelepülés, köztük a NOE is színesítette ezt a napot.

Május 11-12. COFACE közgyűlés, Brüsszel
Minden országból egy szervezet látja el a családok képviseletét a COFACE, az Európai Unió
Családszervezeteinek Konföderációja elnökségében. Május 11-én, Brüsszelben tartott
közgyűlésen elfogadták, hogy Magyarországról a NOE tölti be ezt a tisztséget.
A másnapi konferencia a Families on the move címet kapta és a brüsszeli Hoger Odisee
Intézetben került megrendezésre. Fő témai a gazdasági-, digitális-, migrációs-, és szociális
kihívások voltak a családok szempontjából, amit párhuzamos szekciókban hallgathattak meg a
résztvevők. Résztvevők: Kardosné Gyurkó Katalin, Joó Kinga, Molnár Éva

Május 4. Társadalmi mobilitás, OECD konferencia, Párizs
Az OECD által szervezett társadalmi mobilitásról szóló konferencia a párizsi OECD negyedben
került megrendezésre. Nyitóelőadásokat Richard V. Reeves és Maria Joao Ridrigues tartották.
Ezután három témát jártak körbe: oktatás, munkaerő piac és lakóhely. Résztvevők: Molnár Éva

Május
30.
Erasmus+
születésnapi
konferencia
Az Erasmus+ program 30 éves születésnapja
alkalmából szervezett szakmai konferencián
személyes
történeteken
keresztül
is
megmutatták a program résztvevők életére
gyakorolt hatását, miközben a résztvevők
ízelítőt kaptak számos projekt szakmai
eredményéből is.
Résztvevők: Molnár Éva

Május 3. Elnökségi ülés
Az elnökségi ülés egyik fő témája a Régiós Családi Napokkal és a Családok Világtalálkozójával
kapcsolatos teendők voltak. Szó volt a Promobox levelek kiküldéséről, az Erzsébet táborokra és
Vándor táborra való jelentkezésről, valamint a beérkezett eszközök elbírálásáról is.

Május 6. Focibajnokság, Monor
A 2017.05.06-án Monoron megrendezésre
került kispályás foci bajnokság régiós
elődöntője sikeresen lezajlott a KözépMagyarország, Budapest, Al-Duna, Felső-Duna
és a Dél-Alföld régióban. Közel 200 résztvevő
volt jelen. Képviseltette magát Kecskemét,
Budapest (2), Monor(2), Érd-Diósd, Komló,
Medgyesbodzás.
Továbbjutott a döntőbe:
Bodroghelyi Fiúk (Bp.),
Kuckó (Medgyesbodzás),
Jószerencsét FC (Komló),
KINCS (Kecskemét).
Köszönet mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz, és nem
utolsó a focistáknak. Résztvevők: Bodroghelyi
Csaba, Rendek Ildikó, Horváth Hajnalka

Május 6. Régiós Családi Nap, Salgótarján
A program a somoskői várban került megrendezésre, bár a csapat egy része eltévedt és a Salgó
várába ment először, de végül mindenki odaért a megfelelő helyszínre. Többféle program és
kiállító volt a gyönyörű napfényes rendezvényen, mivel erre az időpontra esett az EU és az
esélyegyenlőségi nap is. Résztvevők: Komjátiné Bartos Nóra

Május 13. Régiós Családi Nap és focikupa Monostorapáti
Egész napos program a sport, a versenyszellem, és a közösségi szemlélet nevében zajlott.
A rendezvény keretében került megrendezésre a NOE által kiírt kispályás labdarúgótorna
régiós selejtezője. A selejtező torna győztese jutott tovább az országos döntőbe.
Részvevő: dr. Kutassy Jenő

Május 13. Régiós Családi Nap - Közép-Mo. – INÁRCS
Az Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete 25 éves születésnapját is ekkor ünnepelte,
melyre szeretettel várta a Budapesti- és Közép Magyarországi egyesületek tagjait is. Jöttek
családok: Táborfalváról, Nagykőrösről, Gödöllőről, Monorról, Délegyházáról, Szigethalomról,
stb. Az eseményre ellátogatott Inárcs Polgármestere. A Polgármester Úr beszámolt a sok éve
tartó rendkívül szoros együttműködésről, megköszönve azt. Kardosné Gyurkó Katalin a NOE
elnöke emléklapot adott át az egyesületnek. Résztvevő: Rendek Ildikó, Kardosné Gyurkó
Katalin

Május 7. Ezer Család Énekel Regionális Családi Nap, Pécs
2017. május-7én csatlakoztunk Ezer Család Énekel Regionális Családi Nap a Ringatóval
programhoz. A rendezvényen résztvevő és érdeklődő jelenlegi és leendő nagycsaládosoknak
adtunk tájékoztatást a NOE életéről , elérhetőségéről, a belépés módjáról , az Al-Duna régióról.
Vidám hangulatban, énekszóval telt az anyák napja! Résztvevő: Vargáné Kunczt Orsolya

Május 20. Tolnai Nagycsaládos
Egyesület
Családi
Napja,
Tengelic szőlőhegy és a Paksi
Nagycsaládos Egyesület
A Tolnai Nagycsaládos Egyesület
május
20-án
a
Tengelic
szőlőhegyen tartotta Családi
Napjukat. "Antal Zoli tanyája "
barátságos és szeretetteljes
helyszíne volt (már nem először)
a rendezvénynek.
A sportos
egyesület, már 9 órakor erdei
futással kezdte a napot. Ezután
rókavadászat, majd sorversenyek
következtek. A közösen főzött
pörkölt
elfogyasztása
után
kötetlenebb
programokkal
folytatták a napot. Nagy sikernek
örvend a "fólia csúszda".
Ugyanezen a napon a Paksi
Nagycsaládos
Egyesület
csatlakozott
a
város
rendezvényéhez,
ahol
a
Nagycsaládos sátorban várták a
gyerekeket játékkal, ajándékkal,
finomságokkal.
Résztvevők:Vargáné
Kunczt
Orsolya
Május 16. Bölcsődei Tájékoztató Nap, Pécs, Művészetek és Irodalom Háza
A tájékoztató napon Fűrész Tünde, az EMMI miniszteri biztosa beszélt a változásokról, a
bölcsődék és a megjelent kistelepülések vezetőinek. A résztvevőket Őri László alpolgármester
köszöntötte. A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület képviseletében Herbert Gábor
elnök elmondta, azért érkezett, hogy átadja azt a tapasztalatot, ami a nagy közösségben való
együttélésből fakad. Egy kistelepülésen is lehet erős nagycsaládos közösséget létrehozni, amely
aztán képes életteret teremteni a felnövekedő gyermekeinek. Úgy fogalmazott: egy település
jövőképének részét a gyermekek adják, ezért fontos, hogy megadjuk nekik azt a családi mintát,
amit majd ők is követhetnek. Résztvevők: Vargáné Kunczt Orsolya

Május 29. Anyák Háza Országos Program
A beteg gyermekek kórházi tartózkodása esetén a családjaik intézményi elhelyezését és
segítését megvalósító Anyák Háza Országos Program hivatalos sajtótájékoztatóján Joó Kinga
vett részt. Az Anyák Háza program 2011-ben jött létre a Bethesda Kórház Alapítvány
kezdeményezésében, az SCA Hygiene Products Kft. támogatásában. Első lépésként az Anyák
Háza Program a Bethesda Gyermekkórházban működő Égéssérült Gyermekeket Gyógyító
Országos Központban kezelt gyermekek szüleinek elhelyezését kívánta méltóképpen
megoldani, így jött létre 2015 novemberében a Bethesda Anyák Háza. A program szervezői a
2017-es évben azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a program kiterjesztésével a Bethesda
Gyermekkórház mellett más kórházakat is bevon a kezdeményezésbe, hiszen a szervezők
számára a legfontosabb elérendő cél, hogy minden magyar gyermek kórházi tartózkodása
idején a család méltó körülmények között lehessen a kórházi mindennapok részese, ezzel is
elősegítve a gyermek gyógyulását. A célok megvalósításához az SCA Hygiene Products Kft.
pályázatot írt ki a Bethesda Kórház Alapítvány és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának
támogatásával, amelyet ezen a sajtóeseményen hirdettek meg. Résztvevő: Joó Kinga

Május 31. „Nők a családban és a munkahelyen” konferencia
A konferencián beszélt Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a családbarát
munkahelyekről és a munkabarát családokról, Cseresnyés Péter a magyar gazdaságban és női
foglalkoztatási eredményeit mutatta be, valamint előadást hallhattunk az Uniós programok a
családbarát foglalkoztatás és a nők foglalkoztathatósága témájában is.

Május 9. Megbeszélés a Mária út
Egyesülettel
Sóskúti
Varga
Gergellyel Molnár Éva egyeztetett,
hogy hogyan tudna együtt dolgozni
a jövőben a két egyesület.

Május 17, 18. Szarvas
Szeptemberben Szarvason több ezer tagcsaládunkkal együtt fogja megünnepelni a NOE az
egyesület 30. születésnapját. A helyszín bejárásán a titkársági dolgozók vettek részt.
Résztvevők: Egyed Éva, Rónai Viktória

Május 30. Pest Megyei I.
Éghajlatváltozási
Konferencia
Az
I.
Éghajlatváltozási
Konferencia
témája
a
Felgyorsult
digitalizáció
volt. Ismertették a Digitális
Jólét Programot, a Digitális
Oktatási Stratégiát és a
Digitális Gyermekvédelmi
Stratégiát és szó volt az
Okos Városokról is. A
konferencia
egyik
fő
kérdése az volt, hogy a
Digitális jólét tényleg jólét,
vagy csak egy újabb
lehetőség arra, hogy a
családok
több
pénzt
költsenek. Résztvevő: Fekete
László

Május
23.
Nemzeti
Önkéntes Tanács
Az ülés fő napirendi pontja
az Új Nemzedék Központ
beszámolója volt. Szó volt az
EFOP 1.2.3. - Komplex
ifjúsági fejlesztések – új
nemzedék újratöltve projekt
előrehaladásáról, az EFOP
1.3.8.
–
Önkéntesség
személyre szabva projekt
ismertetéséről és a „72 óra
kompromisszum nélkül” – a
2017. évi programot is
bemutatták. Résztvevők: dr.
Kutassy Jenő

Május 11. Sportsikerek –
sportmarketing
konferencia
Századvég és az Infotér
együttműködésének
nyomán
a
Századvég
Gazdaságkutató
Zrt.
konferenciasorozatának idei
negyedik eseménye volt ez a
konferencia,
melyen
sportnemzetről,
sport
oktatásról,
képzésről,
sportfogadásról
hallgathattak előadókat, de
a
sportklubok
is
képviseltették magukat a
rendezvényen. Résztvevő:
dr. Kutassy Jenő

Május 11. NOE Levelek megbeszélés
A megbeszélésen a munkacsoport előkészítette a soron következő NOE
Leveleket: az Apaszámot. Az arculat frissül, a hírmagazin május-júniusi száma
már új logóval és új kreatívval jelentkezik!

Május 23. Karc Fm
A Családok Bp-i Világtalálkozója kapcsán beszélgetett Molnár
Éva Csesznák Anikó műsorvezetővel a Spájz című műsorban.
http://karcfm.hu/archiv/spajz-2017-05-23-0900-1159/

Április 7. Családbarát Magazin riport
A NagyCsaládiHáz pályázat egyik nyertesét mutatja be a
műsor.
http://www.mediaklikk.hu/video/csalad-barat-2017-05-23i-adas/

Május 29. Kossuth Rádió
A Családok Bp-i Világtalálkozója kapcsán kérdezték Molnár
Évát a konferencia tapasztalatairól.
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszokossuth/?date=2017-05-9_09:00:00&enddate=2017-0529_11:00:00&ch=mr1

Május 16. Demokrata
A Demokrata hetilap interjút készített elnök asszonyukkal. Az
újságcikk témája nem csak a Családok Budapesti
Világtalálkozója volt, hanem az egyesült terveiről, kapott
elismerésekről is kérdezték Kardosné Gyurkó Katalint.

Május 23. Sláger Rádió
A Családok Bp-i Világtalálkozója kapcsán beszélgettek elnök
asszonyunkkal. http://www.slagerfm.hu/oldal.php?oldal=47

