
Tisztelt Herczegh Anita Asszony! Képviselő asszony, Képviselő, Úr! Kedves 
Nagycsaládos Barátaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
Elsőként szeretném megköszönni Herczegh Anita asszony szavait, valamint Gál 
Kinga és Hölvényi György európai parlamenti képviselőknek, hogy ránk 
gondoltak, s felterjesztették egyesületünket az Európai Polgár díjra.  
 
Köszönet illeti mindazokat, akik ezekért a célokért az elmúlt három évtizedben 
dolgoztak: az alapítókat, a korábbi vezetőket, önkénteseinket, kollégáinkat, s 
tagjainkat, akik közt immár tizenkétezernél is több családot köszönthetünk. Ők 
adják egyesületünk lelkét, biztosítják hitelességét és erejét. 

 
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak is akik kicsit távolabbról 
szemlélték a munkánkat, de mindig számíthattunk rájuk, bajban leginkább.  

 
A díjak egyfajta tükrök is, amelyek megmutatják, hogy milyennek lát bennünket 
az, aki a díjat adja, ugyanakkor arra késztet, hogy mi is értékeljük a keretet, 
amelybe kerültünk. Ezt az egymás iránti tiszteletből csak teljes őszinteséggel 
tehetjük.  
 
Bevallom, vegyes érzésekkel állok itt, hiszen egy komoly nemzetközi 
elismerésben részesül egyesületünk, amely megtiszteltetés számunkra, 
ugyanakkor ezt a díjat attól az Európai Parlamenttől kapjuk, amely nemrég 
elítélte hazánkat elszomorító és vitatható módon.  

A civilség számunkra nem jelent semlegességet, nem jelenti azt, hogy nem 
állunk ki meggyőződésünkért. Elveinket pártpolitika-mentesen igen, de 
értékmentesen nem lehet képviselni. Épp az adja számunkra e díj jelentőségét, 
hogy egyértelművé teszi: az általunk képviselt értékek, európai polgári értékek, 
és egyesületünk az élő példa arra, hogy Magyarországon lehetséges valódi, 
sikeres civil tevékenységet folytatni, s hatékonyan tenni a családok érdekében.   

 
Mi életre szólóan döntöttünk a család mellett, s mondtunk többször is igent az 
életre. A mi döntéseink nem függnek ciklusoktól és ideológiáktól. Számunkra a 
családról történő gondolkodásnak mélyreható, valódi tétje van.  
 
Úgy gondolom, hogy e díjjal nem csupán egyesületünk munkáját, de azt az 
értékrendet is el kell ismerni, amelyet mi nagycsaládosok képviselünk. Hisszük, 
hogy a családbarát Európa nem csak hazánk, de egész kontinensünk jövőjét 
jelenti: ahol több a gyermek, ott több a szeretet, és élhetőbb a világ. Hisszük, 
hogy a Családok Európája a jövő, s ezt el is kell mondanunk, fel kell mutatnunk 
értékeit. Mert a családi értékek egyértelműek, s valóban kiállták az idők 
próbáját: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjai szerint egy férfi és egy 
nő szeretetközössége, házassága a család természetes alapja, amely a 



gyermekkel, a gyermekekre mondott igennel válik még teljesebbé. Fontosnak 
tartjuk, hogy a család ezen alapértékei melletti kiállásért senkit ne érhessenek 
vádak.  
 
Egyesületünk alapításakor, 1987-ben még csak álmodtunk arról, hogy valaha is 
Európa polgárai lehetünk, hiszen egy olyan országban éltünk, amelynek 
megszállói Nyugat-Európát tekintették ellenségnek, s olyan közegben, ahol 
gyakran csodabogárként tekintettek azokra, akik egynél, esetleg kettőnél több 
gyermeket vállaltak. Az elmúlt 30 év alatt hazánk megélt egy rendszerváltást, 
több gazdasági válságot, hét kormányváltást, és 2004 óta már az Európai Unió 
tagjai is vagyunk.  

 
Mi tudjuk, mit jelent kiállni a családokért, tudjuk mit jelent megküzdeni azért, 
hogy szabadon elmondhassuk és képviselhessük értékeinket, azokkal szemben 
is, akik hatalmi pozícióból erőltették dogmáikat az egész társadalomra. Mi akkor 
is szóltunk, akkor is cselekedtünk, amikor ez személyes kockázatot jelentett. 

 
Voltak időszakok, amikor az érdekvédelem vált hangsúlyossá, és sokszor az 
Alkotmánybírósághoz fordultunk, demonstrációt is szerveztünk, s folyamatosan 
dolgoznak a mai napig szakértő csoportjaink. Köszönöm munkájukat, amely 
láthatatlanul nagyon sok család életét tette könnyebbé. Szakértőink közül meg 
kell említenem Morvayné Bajai Zsuzsanna, Cser Évike, Dombai Marcsi és 
Avvakumovits Gyuri bácsi nevét, akik egyfajta motorjai szakértői 
tevékenységünknek már több elnökségi ciklus óta.  

 
Úgy gondolom, hogy az elmúlt közel egy évtizedben a közösségépítés és az 
értékfelmutatás kapott nagyobb hangsúlyt. Látjuk, tapasztaljuk, hogy a fiatal 
családoknak szükségük van erre a közösségre, ahol tanácsot, támogatást, 
lehetőségeket és példát kaphatnak. Számunkra éltető ennek a közösségnek a 
szeretete, mert amikor elfáradunk, mi is erőt merítünk belőle. 
 
Az új kor kihívásaira sokan keresik a választ. Mi hisszük, hogy ez a család. A 
családok, a családi értékek képviselete olyan feladat, amely során mindig akad 
újabb és újabb tennivaló. Ugyanakkor ez nem fáradság számunkra, mert mi azért 
dolgozunk önkéntesen, és abban hiszünk, amit megélünk, ami örömöt szerez.  
 
Megtiszteltetés, hogy Európában is felfigyeltek munkánkra.  
 
Ne feledjük: a család vállalása maga az élet. Amikor családtagjainkért teszünk 
valamit, akár bevásárolunk, megfésüljük a kislányunk kócos haját, gyümölcs fát 
ültetünk gyermekeinknek, unokáinknak, akkor nem valami külső okból – a 
munkahelyi elvárásból, megbízási díjért, kitüntetésért –, hanem belső 



késztetésből, önként tesszük, mert a család a legintimebb, legbensőségesebb 
közösség. A mi feladatunk ezt erősíteni, építeni, vigyázni rá!  

 
Végül a legnagyobb magyar, Széchenyi István szavait idézem e falak közt: „Az 
ember annyit ér, amennyit használ”. Bízom benne, hogy eleget tudtunk tenni a 
múltban, s megígérhetem, hogy a jövőben is nagyon sokat fogunk dolgozni a 
családokért és Magyarországért. 

 
Köszönjük az elismerést! Köszönöm a figyelmüket! 


