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NOE Levelek
A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

323.

MEGHÍVÓ
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

2020. évi tisztújító közgyűlésére
2020. április 18. (szombat) 9.30–15.00 óra (érkezés 8 órától)
Helyszín: SZENT MARGIT GIMNÁZIUM, Budapest XI. Villányi út 5-7.
A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 5-6 perces sétával elérhető.
A Móricz Zs. körtér megközelíthető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar felől a 17-es vagy a 61-es villamossal
(egy megállóval előbb, a Tas vezér utcánál érdemes leszállni), a Deák térről a 47-49-es villamossal,
a Keleti pályaudvar felől a 7-es vagy 107-es autóbusszal, 6-os villamossal, vagy a 4-es metróval.
A közgyűlés napirendtervezete
1. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
2. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére
3. A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása,
a napirend elfogadása
4. Beszámoló az Egyesület működéséről
5. Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
7. A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása
8. A 2020. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
9. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
10. Tisztújítás: javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás
Szünet
11. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)
Zárszó
Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés
2020. április 18-án 10.30-kor kezdődik. A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel, a szavazati joggal rendelkező
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
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Beszámoló a NOE 2019. évi tevékenységéről
Kedves Tagcsaládok!
2019-ben az egyesület működését a bevételek bővülése, a feladatok
megnövekedése, új feladatok megjelenése jellemezte. A hosszú ideje
kért nagycsaládos autótámogatás megvalósulásával több eseményre,
több tanácsadásra és kommunikációs munkára volt igényünk és
szükségünk. Karitatív munkánk is bővült, hiszen immár több éve
sikeresen gyűjtünk két áruházláncban is. De az érdekvédelem más
területein is sikereket könyvelhettünk el, amelyek főként a
Családvédelmi Akciótervhez kötődnek, ám jelentősen bővítettük a
hazai szakmai és érdekvédelmi bizottságokban, tanácsokban történő
részvételünket is, ahogy a nemzetközi színtéren is aktívabbak tudtunk lenni. Új partnereket is bevonzottunk, s nem csupán a tagságot
tudtuk növelni, de a tagságnak járó kedvezményeket is. Az alapításkor felvállalt feladatok és célok (érdekvédelem, értékfelmutatás,
közösségépítés) ellátása érdekében a Titkárság és a Régióvezetők
munkája alapvetővé és egyre sokrétűbbé vált.

Érdekvédelem:
Az új és a hagyományos programok mellett idén is nagy hangsúlyt
fektettünk egyesületünk érdekvédelmi tevékenységére.
A NOE szakértői munkája során 2019-ben is aktívan részt vett
különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal,
Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes
Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács, Életvédő Kerekasztal, Kábítószerügyi Tanács, Karitatív Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Egyes uniós és más nemzetközi források operatív programjaihoz
kapcsolódó monitoring bizottságokban szavazati joggal rendelkező
tagként vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás
Monitoring Bizottság, Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program).
A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik a NOE (pl. Gyermekek Jogaiért
Felelős Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport, Családbarát Szülészet Szakmai Egyeztető Fórum,
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő
Bizottság). Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és aktív résztvevői vagyunk.
Érdekképviseleti tevékenységeink:
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács – Réteg- és korosztályi
civil szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk. A Nemzeti
Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként fiatal szakértőink részt vehettek a NIT közgyűlésein, képzésein, szakmai rendezvényein.
Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk az EMMI
Kerekasztal a Fiatalokért munkacsoport munkájában. Teljes jogú
tagként vagyunk jelen az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
Társadalomtudományi Szakbizottságának munkájában. 36
tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek.
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Testületi delegáltjaink:
• Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditzendy Károly
Arisztid
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bodroghelyi Csaba
• UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társadalomtudományi
Szakbizottság: Ditzendy Károly Arisztid
• NEA Tanács: Kardosné Gyurkó Katalin
• Nemzeti Összetartozás Kollégium: Joó Kinga
• GYIA Tanács: Török Krisztina
• Közszolgálati Testület: dr. Kutassy Jenő
Új érdekvédelmi eredmények, illetve (jogszabály-alkotási) pozitívumok:
• falusi CSOK
• babaváró hitel, amely támogatássá képes átalakulni
• nagycsaládos 7+ gépkocsi vásárlási támogatás
• négygyermekes anyák munkajövedelmének SZJA-mentessége
Saját szakmai program:
Családszervezetek Konferenciája, amelyet az év során kétszer hívtuk össze, s a Kopp Mária Intézettel (KINCS) közösen szerveztünk
meg. Célunk a családokkal foglalkozó civil szervezetek rendszeres
összehívása, szakmai egyeztetés a közös feladatokról, tevékenységekről.
NOE Családbarát Önkormányzat 2019. Pályázat és Díjátadó
A NOE és a KINCS családbarát önkormányzatokról szóló közös
konferenciáján átadtuk a NOE Családbarát Önkormányzat 2019 Díjat a nyertes önkormányzatoknak az Országházban. 2018-ban szakértőink, nemzetközi példák és önkormányzati szakemberek segítségével megújítottuk a Családbarát Önkormányzat Díjat. Olyan intézkedéseket, települési programokat, olyan jó gyakorlatokat díjaztunk,
amelyek már működtek a pályázat kiírása előtt is, s nem a díj motiválta az önkormányzatokat, hanem elkötelezettségük a családok s az
általuk alkotott közösség irányába. Az a település, ahol jól érzik
magukat a családok, jó eséllyel számíthat rájuk lokálpatriótaként, közösségi emberekként, önkéntesként. A 2019. szeptember 4-i díjátadón az elismerést idén 16 önkormányzat vehette át, három kategóriában: 5000 fős vagy kisebb települések, 5000 fő fölötti települések
és budapesti kerületek.

Szakmai tevékenységünk:
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos
jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles, naprakész
tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról, valamint hogy az egyedi
személyes problémák összetettségével is tudjon egyénre szabottan is
ingyenes segítséget, útmutatást, megoldást találni.
A 2019-es évben a hozzánk forduló megkeresések száma a 2018-as
évhez képest növekedett. Mind az írásban, mind a telefonon érkező
megkeresések száma nőtt, és az ügyek jellege is egyre változatosabbá vált. Vannak már visszatérő ügyfelek, akik nagyon hálás és bizalmas hangvételben fordulnak hozzánk a családi életüket érintő kérdéseikkel, s szívesen ajánlanak bennünket családi barátaiknak, ismerőseiknek is. A 2019-es év tapasztalataiból is látszik, hogy nagy az
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igény egy szakértelemmel rendelkező, emberi hangon, megértőn
kommunikáló és ezáltal erős támaszt és megoldást adó szolgálatra.
A megkeresések tartalmát tekintve, az egyik leggyakoribbak az év
első felében a FALUSI CSOK-kal kapcsolatos kérdések voltak.
Sokan tudtak profitálni abból, hogy a Kormány kiterjesztette a
CSOK-ot a vidéki lét lehetőségei közé is.
Sajnos a gyámhatósággal összefüggésbe hozható, gyermekelhelyezéses, kilakoltatásos, valamint szociális rászorultsággal kapcsolatos
segélykérések is gyakorta fordulnak elő. Ezekben az esetekben is
komoly felelősség hárul a NOE-FON-ra, hiszen lehet, hogy egy adott
gyermek életében éppen az által áll be a megfelelő védelmi fordulat,
hogy a vele kapcsolatban lévő, de tehetetlen szülő, vagy más felnőtt
végre segítségért fordul, s ha minket talál meg könnyen, akkor mi
tudjuk segíteni ügyüket, és a megfelelő irányba tereljük azt.
A családi adókedvezmény is egy vezető téma, ahol mindig kérdések
merülnek fel a szülők közötti megosztás mikéntjével kapcsolatosan,
s itt még a válás is bonyolítja a helyzetet.
Legnagyobb népszerűségnek örvendett a 2019-es évben a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának lehetősége. A vonalak különösen nyár elején forrtak, s nagyon sok édesapa használta a telefonos lehetőséget. Többen visszahívtak a sikeres autóvásárlás után,
hogy megköszönjék, hogy megkönnyítettük sikeres és gyors ügyintézésüket.
A megelőző években felmerült témák közül az öröklési joggal kapcsolatos, az autópálya-matrica kedvezményekről szóló, valamint a
nyugdíjjal, és a „nők negyven”-el összefüggő kérdések voltak napirenden.
A jelzáloghitel elengedésének kérdése egy kényes téma volt, mert
sok tehetetlen, és a rendeletet tévesen értelmező telefonálót kellett
megnyugtatnunk és megértetnünk velük, hogy miért nem érvényes
rájuk is a 4 millió forintos jelzáloghitel-elengedés. Az emberi hang
itt is segített, és végül nekik is tudtunk valami biztatót mondani, s a
családvédelmi akcióterv egy másik pontjánál találtak fogódzót, rájuk
vonatkozó kedvezményt.
A NOE-FON nagyszerű lehetőség, nagy szükség van rá a társadalom
széles körében.

Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
Tagkártyához kapcsolódó kedvezmények:
A kedvezmények bővítése 2018-as évben megkezdett ütemezésben
folytatódott. Jelenleg közel 1000 kártyaelfogadó helyünk van országos szinten, így 200 új elfogadóhellyel bővültünk. A kedvezményeket adó helyeket a tagságunk önkéntesei keresik fel, és kötik meg a
helyszínen a szerződést. Tagságunk aktivizálása folyamatos erre a
tevékenységre.
2019-ben új honlapot vezettünk be folyamatos átállással, ahol település és tematika szerint megtalálhatók a kedvezmények. Vidéki tagjaink így rákereshetnek a településükhöz közeli városokban megtalálható NOE kártya elfogadóhelyre. Meglévő kedvezményeinket
tematika szerint meghirdetjük a kéthetente megjelenő hírlevelekben
is, amely minden tagcsaládunkhoz eljut.
Külön említésre méltó együttműködés született 2019-ben az MKB
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Euroleasing Autólízing Zrt.-vel, melynek köszönhetően a cég egyedi finanszírozási ajánlatot dolgozott ki a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatással egybekötve megvásárolni kívánt
gépkocsikra.
Kulturális ajánlatok:
2019-ben közel 40 kulturális intézmény ajánlott fel rendszeresen és
nagyobb értékben ingyenesen, vagy nagyon kedvezményesen megvásárolható jegyeket családjaink számára. Nemcsak színházak, de
mozik, művelődési központok, színitanodák is támogatták a NOE-t.
Voltak olyan rendezvények, amelyekre először a 2019-es évben kaptak családjaink meghívást: Lélekzuhany Gospel (Gyermekkórus)
ajándékkoncert a Nemzeti Színházban, Egri Gárdonyi Géza Színház
NOE Mesekarácsonya.
Jelenleg főleg Budapestről és környékéről érkezik a felajánlások
nagy része, ám a vidéki színházak (pl. Pécs, Győr, Eger, Nyíregyháza) és művelődési központok (pl. Kecskemét) is nagymértékben
támogatták családjainkat. Havonta átlag 40 kulturális programot
ajánlunk levelezőlistánkon keresztül. Kiemelt programjaink országosan voltak meghirdetve, de alapvetően a Kultúra levelezőlista
1430 családjához jutnak el a felajánlások napi rendszerességgel.
Nemzeti Művelődési Intézettel kötött együttműködés
A 2019 februárjában kötött megállapodás szerint az NMI és a NOE
vállalta, hogy saját kommunikációs csatornáin széles rétegekkel
megismerteti a megállapodás célját, melynek alapja a közösségi szellemiség és a családok érdekeit szem előtt tartó gondolkodás. A megállapodás programelemei számos területre terjednek ki: adománygyűjtő pontok létesítésétől kezdve publikációs anyagok megjelentetésén, művelődési szakmai kérdéseken, pályázatok kiírásán, tananyagok áttekintésén és átdolgozásán túl egészen előadók tudásmegosztó alkalmakra való delegálásáig.
Magyar Művészeti Akadémia együttműködés
Az MMA és a NOE kapcsolatainak elmélyítése és közös céljaik
megvalósítása érdekében 2017-ben stratégiai együttműködési keretszerződést kötött. Az együttműködés keretében a NOE tagsági kártyával rendelkezők díjmentes belépésre jogosultak az MMA intézményeiben (Pesti Vigadó, Műcsarnok) rendezett kiállításokra, egyéni vagy szervezett csoportos látogatásokra.
Vidéki színházak
Az idei évben a tagság korábbi jelzései és igénye kapcsán a vidéki
színházakban is lehetőséget biztosítottunk a karácsonyi időszakban
kedvezményes előadások megtekintésére a belépőjegyek támogatásával.
A Pécsi Nemzeti Színházban az Al-Duna Régió tagsága december
22-én az Oliver című darabot zártkörű rendezvényként 450 fővel
tekinthette meg.
Erzsébet-táborral kapcsolatos tevékenység
Egyesületünk jó partneri kapcsolatot ápol az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvánnyal. Az alapítvány 2019-ben
480 gyermeknek, a családi üdülések keretében 407 családnak összesen 2126 fővel biztosított lehetőséget a nyaralásra, feltöltődésre.
A táborokhoz a jelentkezési felhívást, a regisztrációt, a jelentkezők szükséges dokumentumainak ellenőrzését, a dokumentumok
feltöltését az alapítvánnyal való kapcsolattartást munkatársaink
végezték.
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Közösségeink, tagtoborzás
2019-ben közvetlenül Egyesületünkbe 1423 új egyéni tagcsalád
lépett be.
Megalakult csoportjaink:
Nógrádi Napraforgó Csoport, Sárrét Kincse Csoport, Soroksári Csoport (Budapest), Aprajafalva Boldog Családjai Csoport (Pápa)
Felvett tagegyesületeink:
Balaton Környéki Nagycsaládosok Egyesülete, Együtt-Egymásért
Nagycsaládos Egyesület (Hajdúdorog), Nagycsaládosok Újpalotai
Egyesülete.
Online megjelenésünk, online közösségeink:
• NOE Facebook oldal: 2013 januárjában indult. A 2017 nyara óta
eltelt időszak munkájának eredményeként jelenleg 19.000 oldalkedvelésnél tartunk (kb. 2 ezer oldalkedveléssel indult).
• A Nagycsaládos Szülők Klubja csoport szintén 2017 nyarán alakult, jelenleg 16.000 taggal, ebből kb. 15.000 aktív.
• A NOE bazár csoport ugyancsak 2017 nyarán jött létre, jelenleg
3.000 tagja van.
• Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Független Információs
Csoport 2020. január elején került a NOE tulajdonába, jelenleg
9.100 tagja van.
Programok
Évindító hétvége Lakiteleken (január 18.)
Mintegy 150 fő vett részt a jó hangulatú évindító rendezvényen: fiatalok, határon innen és túli vezetők, házaspárok és munkatársak. Este
összegyűltünk a Kölcsey Házban, hogy meghallgassuk Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola elnöke, valamint Kardosné Gyurkó
Katalin, a NOE elnöke nyitó- és köszöntőbeszédét. Mindemellett a
fiataloknak lehetőségük nyílt az este folyamán arra is, hogy megismerjék egymást.
A második napon több képzés és szabadidős foglalkozás folyt párhuzamosan. Folytatódott az előző nap megkezdett vezetőképzés is,
illetve kommunikációs vagy női közéleti képzések közül is lehetett
választani.
Szabadidős programként a Kölcsey Házban Olajos István iskolaigazgató Lakitelek történetéről tartott előadást, majd magát a helyszínt buszos kirándulás keretében lehetett megtekinteni, és ellátogattunk a Pálinkaházba is. Eközben a fiatalok folyamatosan készültek
az esti bál főprodukciójára, a Romani Design divatbemutatóra. Ez
volt az első nagycsaládos bál és fantasztikus volt a hangulat.
Mindenki érdeklődéssel nézte a divatbemutató kollekcióját, és az azt
felvonultató ügyes modelleket. Később sor került a sokak által várt
tombolahúzásra is, a napot pedig másnap hajnalig tartó táncmulatság
zárta.
A harmadik nap reggelén minden csoportban tartottak zárást és
búcsúzást. Ezt követően mintegy 150 fő vett részt az év első választmányi ülésén. Külön öröm volt számunkra, hogy határon túli barátainkat is személyesen üdvözölhettük. Közösen egyeztettünk az idei év
jelentősebb eseményeiről, terveiről, súlypontjairól.
„Csillagok, csillagképek – Tudomány Mátyás király udvarában”
című kiállítás (január 23.)
Ezen a napon nagycsaládosok nézhették meg a kiállítást a Magyar
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Tudományos Akadémia könyvtárában, melyet Molnár Andrea, az
MTA tudományos titkára, a kiállítás egyik rendezője mutatott be.
Érdekes történeteket hallhattunk Mátyás udvarához tartozó jelentős
tudósok életéről, az akkori világfelfogásról. Közülük is kiemelkedett
Johannes Regiomontanus asztrológiai munkája, amellyel Mátyást
segítette oly módon, hogy a csillagok állásából megjósolta neki politikai és hadvezéri döntéseinek következményeit. A kiállítás egyik
vitrinében eredeti formában megtekinthettük Mátyás egyik corvináját is: a Carbo-corvinát.
Házasság Hete és 30 éves évforduló, Pécs – Magtár (február 10.)
A Pécsi Székesegyház szervezte a NOE Házasság Heti rendezvényét.
A már hagyományosan évről évre megrendezésre kerülő esemény
keretében 16. alkalommal ünnepeltük a házasságot. Köszöntőt mondott Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes
államtitkár, Őri László alpolgármester, Udvardi György püspök,
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, Pataki János, a KCSSZ
elnöke és Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke. Előadást tartott Lackfi János költő és felesége, Bárdos
Júlia, majd a kerek házassági évfordulójukat ünneplőket köszöntöttük. Ezen alkalommal ünnepelte a pécsi egyesület fennállásának 30.
évfordulóját, így felköszöntöttük az alapító tagokat is. A születésnap
közös ünnepi torta elfogyasztásával ért véget.
Tűzcirkusz előadás (február 16.)
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóvoltából (karácsonyi ajándékként) 1000 tagunk nézhette meg a Tűzcirkusz előadást a Fővárosi
Nagycirkuszban. Bogdán Szilviával, az MNV emberi erőforrás igazgató asszonyával köszöntöttük a vendégeket és köszöntük meg a
kedves felajánlást.
Lakitelek előadás, konferencia (február 21.)
Közösen többre vagyunk képesek, együtt erősebbek vagyunk, még
inkább a családokat tudjuk szolgálni és segíteni, hogy minél több
gyermek szülessen, és egyre többen mondjanak igent az életre. A
13500 tagcsaládot soraiban tudó Nagycsaládosok Országos
Egyesülete a jövőben is szeretné képviselni a településeken és egyre
több kistelepülésen a családok értékeit. Fontosnak tartjuk azt is, hogy
a felnövekvő generációk ismerjék hagyományainkat, hazánk múltját,
kultúráját, legyen erős tudatuk, családi gyökereik. Ennek érdekében
a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatói és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete régióvezetői együtt fognak dolgozni azért,
hogy egyre több olyan kulturális program valósulhasson meg, ahol
hangsúlyosan lehet megjeleníteni a család értékeit. Ezt a célt szolgálja az az együttműködési megállapodás, amelyet Lezsák Sándorral, az Országgyűlés alelnökével, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnökével és Závogyán Magdolnával, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjével közösen írtunk alá.
Horizont – Fészekház prototípus bemutató (március 22.)
A Horizont Global Kft. célul tűzte ki, hogy segíti azokat a fiatalokat,
akik szeretnének a családalapításhoz otthont teremteni. Számukra
fejlesztette ki az úgynevezett „Fészekház” programot, ami egy olyan
minden szükséges minősítéssel rendelkező technológia, mellyel a
családokat egy fenntartható, energiatakarékos, gyors és költségkímélő (piaci árnál 100.000 Ft/m2-rel olcsóbb) lakásépítés megvalósításában segíti. Kimagasló előnyeként említhető még, hogy az épület
szerkezete könnyen felépíthető, csak néhány területen kíván minősített szakipari munkavégzést, a többit akár a fiatalok maguk is meg
tudják csinálni barátaik segítségével. Mindemellett egy hónap alatt
kulcsrakész állapotba is hozható és jelentősen energiatakarékosabb a
hagyományos épületeknél. A bemutatón a prototípus ház építését
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nézhettük meg, ahol az előre elkészített elemekből rövid idő alatt a
padló, a falak és a tetőszerkezet került felépítésre.
Család és közösség - NMI konferencia, Lakitelek (április 17-18.)
A Nemzeti Művelődési Intézet meghívására Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke és 7 régiós vezetője április 17-18-án részt vett a
Család és közösség című stratégiai konferencián, Lakiteleken.
Nagyon köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a pályázatnak, s
megismerhettük a kiállított tárgyakat, melyeket kezek alkottak, de a
kezeket a szív mozgatta. A komatál hagyománya a múltban gyökeredzik, de ahogy minden életképes társadalom, az egyetlen élhető és
örömteli jövőben, a megszületett gyermek pólyája körül folytatódik.
Az alkotóknak és partnereinknek, a Népfőiskola Alapítványnak, a
Nemzeti Művelődési Intézetnek és a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének közös üzenete, hogy „egy család vagyunk”.
7+ Üléses Hétvége, Vasúttörténeti Park (április 27-28.)
Három hét alatt szerveztük meg a hétvégi autótesztet, amelyre 2000
család, mintegy 9300 fő regisztrált! Nagyszerűen sikerült a hétvége!
Bebizonyosodott, hogy a NOE javaslatai mögött valós és nagy számban megjelenő igény húzódik meg. Ez adja az alapját, hogy sikeresen képviselhessük a családok érdekeit. Olyan társadalmi csoport a
nagycsaládosoké, amely az önkénteseknek és a kollégáknak hála
képes rekordidő alatt megszervezni egy ilyen nagy eseményt!
Családbarát fordulat Európáért konferencia, Várkert Bazár
(április 29-30.)
A kétnapos konferencián nemzetközi szakértők, vállalati vezetők és
politikusok osztották meg véleményüket, tapasztalatukat, jó gyakorlataikat arról, hogy a családokért végzett munka hogyan segítheti egy
családbarát Európa megvalósulását. A gyakorlati előadások során
egyetemek, civil szervezetek, önkormányzatok mutattak be egy-egy
olyan szemléletet, mely akár anyagi ráfordítás nélkül is egy humánusabb, élhetőbb környezetet teremt mind a munkáltatók, mind a munkavállalók és családjaik számára.
Babaköszöntő, Szekér Csárda (május 4.)
Egyesületünknél hagyományos ünnepséggel köszöntjük minden év
májusában az előző évben született babákat. Ez a NOE egyik legbájosabb rendezvénye. Idén a rossz idő ellenére is több mint 80 család
fogadta el meghívásunkat Babaköszöntő programunkra. Meghívott
vendégként köszönthettük Herczegh Anitát, a köztársasági elnök
feleségét, aki beszédében elmondta: „A gyerek világra jöttével a családban új időszámítás kezdődik: egy csodálatos korszak tengernyi,
sohasem tapasztalt örömmel és kihívással, mindennél erősebb szeretetkapcsolatokkal.”
I. Nagycsaládos Ifjúsági Találkozó, Monor (június 1-2.)
A NOE támogatásával került sor az I. Monori Ifjúsági Találkozóra.
Az ország különböző településeiről érkeztek fiatalok (Mezőberény,
Felsőzsolca, Budapest, Csongrád, Csór, Berhida, Várpalota, Mosonmagyaróvár). A monori önkéntesek által készített finom ebéd után
csapatépítő játékokkal fokozták a hangulatot. Ezután a fiatalok az
Egészségfejlesztő Iroda előadását hallgatták meg, majd a „Keresd a
helyszínt” játékkal indultak a helyi nevezetességek felkutatására. A
két nap hangulatáról a visszajelzések nagyon pozitívak, a fiatalok
alig akartak hazamenni.
Vízi vándortábor (július 22–28.)
Sarudon a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Szervezésében került sor
a NOE vízi vándortáborára, ahol harmadik éve nyaralnak együtt a
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Naspolyák. A táborozásban 41 gyermek vehetett részt. Az egyik legnagyobb élmény talán az volt, amikor egy 10 kg-os busa beugrott a
kenuba, majd szombat esti vacsora lett belőle! Köszönjük Török
Krisztinának, Nógrádiné Szabó Ildikónak, Varga Józsefnek és
Györgyi Balázsnak a tábor vezetését!
Tanszergyűjtő akció az Auchan áruházakban
(augusztus-szeptember)
Második alkalommal indítottuk útjára az Auchannal közös tanszergyűjtő akciót. Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves adakozónak, akik által több mint 45 ezer adomány érkezett füzet, toll,
tolltartó, ceruza, színes, formájában Egyesületünkhöz.
Szintén köszönet illeti közel 800 önkéntesünket, akik több mint 1300
órát fordítottak a családok segítésére, az adományok gyűjtésére. A
támogatásoknak köszönhetően idén mintegy 1300 család 3278 gyermekét tudtuk iskolaszerekkel támogatni. Köszönjük az Auchan áruházaknak az együttműködést és a bizalmat, hogy idén is minket
választottak. Külön köszönjük az áruházlánc által felajánlott 1 M Ftos támogatást.
Családbarát Önkormányzat Díjátadó és KINCS Önkormányzatok a
Családok Szolgálatában szakmai fórum (szeptember 4.)
A NOE és a Kopp Mária Intézet családbarát önkormányzatokról
szóló közös konferenciáján Lezsák Sándor alelnök úrral, Fűrész
Tündével, a KINCS elnökével, Dömötör Csaba államtitkárral és
Pogácsás Tibor államtitkárral átadtuk a NOE Családbarát Önkormányzat 2019 díjat a nyertes önkormányzatoknak a Parlamentben.
Tavaly szakértőink, nemzetközi példák és önkormányzati szakemberek segítségével megújítottuk a Családbarát Önkormányzat Díjat.
Sok kérdésünk volt, mert sokat vártunk a díjtól. Reményeink beigazolódtak, nagyon sok értékes pályázat érkezett. Olyan intézkedéseket, települési programokat, jó gyakorlatokat díjaztunk, amelyek már
működtek a pályázat kiírása előtt is, s nem a díj motiválta az önkormányzatokat, hanem elkötelezettségük a családok s az általuk alkotott közösség irányába. Az a település, ahol jól érzik magukat a családok, jó eséllyel számíthat rájuk lokálpatriótaként, közösségi emberekként, önkéntesként. Az a település pedig, sőt, az az ország, ahol a
családok jól érzik magukat, ahol szívesen vállalnak gyermeket, joggal bízhat a jövőjében. A családbarát önkormányzatiság egy jövő- és
nemzetépítő szolgálat.
Őszi Találkozó, Esküvő, Szentendre (szeptember 14.)
A NOE harminckét éves történetének egyik legszebb pillanata, mintegy betetőzése a sok befektetett munkának, hogy Őszi Találkozónkon, a szentendrei Skanzenben öt ifjú pár mondta ki egyszerre a boldogító Igent. Ők voltak az első fecskék, szeretnénk velük hagyományt teremteni. Sok boldogságot kívánunk nekik, és köszönjük,
hogy részesei, tanúi lehettünk a boldogságuknak, és hogy jó példát
mutatnak gyermekeinknek! Külön öröm, hogy ezen a különleges
összejövetelen ismét együtt lehettünk több mint háromezren!
„Lépj fel!” – Ifjúsági Nap (szeptember 24.)
A Nemzeti Ifjúsági Tanács által szervezett esemény a magyar fiatalság jelenlegi problémáit feltáró problématérkép készítésével indult.
A beszélgetésen részt vett Rapi István ifjúsági referens és Dr. Seifer
Tibor, az ELTE volt rektorhelyettese. Olyan tények és problémák
mentén próbálták felállítani a helyzetképet, mint például a vidéki fiatalok tömeges fővárosba költözésének okai, melyek között nem csak
tanulmányi, lakhatási és életmódváltással kapcsolatos törekvések állnak, hanem történelmi és nemzetközi célokat kitűző okok is. A szenvedélybetegségek, és a közösségi terek kihasználatlansága, az embe-
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ri kapcsolatok és alapkészségek elsajátítása is a beszélgetés témája
volt.
34. SPAR Budapest Maraton Fesztivál (szeptember 28.)
A NOE családjai és munkatársai ismét csatlakoztak a SPAR Budapest Maraton Fesztiválhoz, amellyel a sportos családokat szerettük
volna támogatni, a sportoláshoz akartunk kedvet csinálni. Megközelítőleg 100 regisztráció érkezett be. A családok közösen és egyéni módon is megméretették magukat. A NOE sátornál lehetett átvenni a nevezési csomagokat, valamint lehetőség volt a kitelepülő önkéntesekkel és munkatársakkal közös játékra, színezésre is.
Mindemellett az érdeklődők megismerkedhettek a NOE-val és kedves, hasznos ajándékokat vihettek haza.
Tápláló szeretet, Nógrád (október 4.)
Nógrádban immár 11 éve minden évben megrendezik a nyugdíjasok
a tápláló szeretet ünnepséget a nagycsaládosok számára. Ezalatt az
idő alatt több mint 14.000 üvegbe zárt szeretet készült családjainknak. Ismét együtt ünnepeltünk, ezúttal az eddigi összes megajándékozott szervezet és az ajándékozók. Köszönet Nyilas Kálmánné
Irénkének, hogy szívvel-lélekkel gondozza ezt a programot és Herczegh Anita asszonynak, a köztársasági elnök feleségének, hogy fővédnöke, támogatója a programnak, valamint minden kedves nyugdíjasnak, hogy nemcsak tenni akartak, hanem cselekedtek is és kedves nagycsaládosainknak, hogy viszonozzák ezt az őszinte kedvességet, szeretetet!
Szépművészeti Múzeum Családi Nap (október 19.)
2019-ben először vettünk részt mint kiállító a Szépművészeti
Múzeum meghívására a Családi Napon. A múzeum évente kétszer,
ősszel és tavasszal „szépműhelyt” tart, ahol játékos foglalkozásokkal, tárlatvezetésekkel, kreatív asztallal és kincskereső játékkal várják a családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A felhívás nagyon
sikeres volt a tagjaink körében, mintegy 100 fővel vettek részt a családok ezen az eseményen.
Fiatalok a kisgyermekes családokért – CBA adománygyűjtés
(november 8-10.)
November két hétvégéjén, az ország 23 pontján gyűjtöttek a NOE
fiataljai és segítőik a fiatal családok számára, főként a CBA és Príma
üzletekben. A gyűjtés sikeresen zárult, ötszáz önkéntesünk idén is jelentős mennyiségű, 11,5 tonna adományt gyűjtött össze. A szétosztásról azok a nagycsaládos egyesületeink és csoportjaink gondoskodtak a rászoruló tagok körében, amelyek a gyűjtésben is részt vettek. A gyűjtésnek köszönhetően nagyon sok kisgyermekes család részesült az adományokból. Büszkék vagyunk fiataljainkra, akik
immár ötödik alkalommal gyűjtöttek, és köszönjük a CBA Príma
üzletláncnak, hogy átérezték egy ilyen akció fontosságát, és külön
köszönet az 1 millió forint értékű termékfelajánlásért!
Védőnői Konferencia (november 21–22.)
A 2017-ben megkötött együttműködés értelmében tagságunk népszerűsítését a védőnők is segítik, így, mint az elmúlt évben, idén is
részt vettünk kiállítóként a Védőnői Konferencián. Sokan ismerősként üdvözöltek bennünket és érdeklődtek az egyesület munkája
iránt. Az ország minden részéről érkeztek védőnők, akik sok nem
NOE-tag nagycsaládossal vannak napi kapcsolatban, ezért örömmel vittek plakátot, tájékoztató anyagot, hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni közösségünket. Jó volt megtapasztalni,
hogy egyre többen ismerik a NOE-t, és keresik a kapcsolódási pontokat.
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Baba-Mama Expo (november 22–24.)
A NOE is képviseltette magát a háromnapos rendezvényen, ahol idén
is számos cég és szervezet mutatkozott be a családoknak. Az érdeklődők között első babájukat váró párok éppúgy voltak, mint rutinos
nagycsaládosok. Amíg a szülők, nagyszülők elmerültek a babahordozó kendők, kreatív társasjátékok és babaápolási termékek világában, vagy éppen neves szakemberek előadását hallgatták meg, addig
a legkisebbektől a kamaszokig minden gyermek megtalálta a számára legmegfelelőbb szórakozási formát.
Családszervezetek konferenciája és kötetbemutató (november 27.)
A Petőfi Irodalmi Múzeumba hívtuk év végi egyeztetésre és jövő évi
tervezésre a családokkal foglalkozó civil szervezeteket, egyben megragadtuk az alkalmat, hogy bemutassuk a „Mindent köszönök!” címmel megjelent legújabb kötetünket. Ránk is igazak Wass Albert szavai, „Együtt erősek vagyunk, szerteszét gyöngeség!” Vendégünk volt
Dr. Beneda Attila az EMMI részéről, Szalay-Bobrovniczky Vince a
Miniszterelnökség részéről, dr. Vassányi Miklós professzor úr, Szűcs
Édua, Vida Márta és korábbi díjazottjaink. Köszönjük színvonalas
munkájukat és az őszinte írásokat!
Jótékonysági Adventi vásár (december 1.)
A Családszervezetek Adventi Jótékonysági Vásárán, melyen
immár negyedik alkalommal veszünk részt a kezdeményezés megálmodójával, a FICSAK-kal és más családszervezetekkel együtt,
idén is SZÍVVEL-LÉLEKKEL dolgoztunk azért, hogy a kitűzött
cél megvalósuljon! November 29-én együtt készítettünk asztaldíszeket a NOE munkatársakkal és lelkes önkénteseinkkel. Nagyon
köszönjük a tagegyesületek és tagcsoportok felajánlásait is! Ebben
az évben a vásáron befolyt összeggel a szívbeteg gyermekeket
támogattuk. Minden élet egyedi és megismételhetetlen, de van
olyan élet, amely a megszokottnál nagyobb segítségre szorul!
Köszönjük a NOE tagjainak, munkatársainak, valamennyi segítő
kéznek, hogy idén is míves portékákkal vehettünk részt az Adventi
Jótékonysági Vásáron!
Meddőségi pályázat eredményhirdetés (december 4.)
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete idén nyáron pályázatot hirdetett „KÜZDELEM A GYERMEKÉRT – ÉLETTÖRTÉNETEK A
MEDDŐSÉGRŐL” címmel. Olyan férfiak és nők, házaspárok valós
élettörténeteit vártuk, amelyek alkalmasak arra, hogy az olvasók
megismerhessék és megérthessék a meddőség lelki oldalát (az önmagukra és párkapcsolatukra gyakorolt hatásokat), valamint az utat,
amelyet a gyermekért végigjártak.
Szépirodalmi kiírásunkra a téma nehézségéhez képest igen szép
számmal érkeztek pályázatok. A neves zsűri tagjai közt szerepelt
Schäffer Erzsébet, magyar Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista; Dr.
Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi docens és Fábián Gergely,
a TritonLife csoport marketing és IT igazgatója. Az 50 pályamunkából a zsűri a három díjazott mellett további három különdíjas munkáját emelte ki. A pályaművekből Lovas Rozi színésznő adott elő
részleteket.
NOE Karácsony, Kecskemét (december 28.)
2019-ben is folytattuk azt az hagyományt, hogy együtt is megünnepeljük az év legszebb ünnepét. Ez a különleges esemény minden
évben jó alkalom arra, hogy megosszuk egymással az örömet, hogy
megmutassuk a legkisebbeknek a közösségi ünneplés szépségét, és
hogy kötetlen baráti beszélgetéseket folytatva kiszakadjunk egy
kicsit a hétköznapok mókuskerekéből. Ezúttal a kecskeméti Hírös
Agóra adott otthont a rendezvénynek. Családjaink megtöltötték a
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rendezvényházat, 276 szülőt és 343 gyermeket köszönthettünk a
színházteremben. Hazánk 52 településéről érkeztek kicsik és nagyok
a közös karácsonyozásra, olyan távoli helyekről is, mint Debrecen,
Mikepércs, Szikszó, Tiszalök, Pápasalamon vagy Nagykanizsa.
Angyali Csomagküldő Szolgálat (december)
2019-ben immár 14. alkalommal is útjára indítottuk Angyali Csomagküldő Szolgálatunkat, az ACSSZ-t. Felhívásunkra idén 212
Angyal jelentkezett, és közülük nagyon sokan kérésünkre eljuttatták felhívásunkat ismerőseikhez, barátaikhoz, munkatársaikhoz,
megosztották közösségi oldalakon, így sok emberhez jutott el kezdeményezésünk. Ennek köszönhetően egyre több osztály- és munkahelyi közösség, baráti társaság, csoport segítette a NOE rászoruló családjait. Voltak olyan felajánlóink, akik munkahelyük segítségével, támogatásával az ország több pontján a helyi képviseleteiknél kezdtek gyűjtő munkát szervezni, és az összegyűlt tartós élelmiszert, édességet, játékot, és ruhaneműt egy-egy helyi szervezet
tudta eljuttatni olyan családjainknak, akiknél jól jött a segítség.
Összességében 265 családot támogattunk kimondottan az ACSSZ
által.

Önkénteseink köszöntése
Kisebb és nagyobb közösségeinkben is hagyomány, hogy évente
köszöntjük azokat, akik a mozgatórugói az adott szervezetnek.
Al-Duna Régió – Mezőfalva (január 12.)
Mezőfalván, a Kiss Kálmán Művelődési Házban köszöntöttük az önkénteseket. A rendezvényen Bátaszék, Iváncsa, Kiskunhalas,
Komló, Mezőfalva, Paks, Pécs, Szekszárd, Tolna és Várdomb önkéntesei vettek részt. Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnökének
megnyitó beszéde után a mezőfalvai Tündérkert Óvoda gyermekelőadása színesítette az eseményt. A régió egyesületeinek vezetői személyes méltatásokkal köszönték meg az önkénteseknek azt az időt és
energiát, amit a közösségre szántak. Az elismeréseket Kardosné
Gyurkó Katalin adta át. A családias hangulatú eseményt beszélgetős
vendéglátás zárta. Mezőfalván összesen 60 önkéntest köszöntöttünk
13 szervezet részéről.
Közép-Magyarország Régió – Budapest, Pestszentimre (január 19.)
A Pestszentimrei Közösségi Házban Lévai István Zoltán alpolgármester köszöntötte a régió 98 kitüntetett önkéntesét, akik boldogan
vették át Kardosné Gyurkó Katalintól és Rendek Ildikótól ajándékcsomagjaikat. A találkozó zavartalan lebonyolítását 25 önkéntes segítette. Pestszentimrén összesen 97 önkéntest köszöntöttünk 22 szervezet részéről.
Felső-Tisza Régió:
Tiszavasvári (március 2.)
Nagyon kedves ünnepség keretében köszöntük meg a Felső-Tisza
Régió tíz egyesületének, szervezeteinek és önkénteseinek munkáját.
Szívmelengető élmény volt. Tiszavasváriban összesen 27 önkéntest
köszöntöttünk 13 szervezet részéről.
Hajdúdorog (október 5.)
Hajdúdorogon júliusban alakult meg a helyi nagycsaládos egyesület.
Olyan lelkesek voltak, hogy már októberben vállalták a régió vezetői találkozójának és az önkéntesek köszöntésének megszervezését
is, melynek keretében 12 szervezet 49 önkéntesének áldozatos munkáját köszöntük meg.

2 0 2 0 . má rcius

Balaton Régió – Várpalota (október 26.)
Várpalotán köszöntöttük a Balaton Régió önkénteseit, vezetőit: egy
remek, lelkes csupaszív csapatot!
Felső-Duna Régió – Tatabánya (november 16.)
A Felső-Duna Régió önkénteseinek köszöntük meg áldozatos munkáját Tatabányán, a József Attila Művelődési Házban. Milyen jó
nekünk, nagycsaládosoknak, hogy már továbbadhattuk az életet és
saját közösségeinkben, saját erőnkhöz mérten nap mint nap segíthetünk más családokat is, hogy ők is örömüket leljék az anyaságban,
apaságban, hogy olykor könnyebb legyen családhoz méltó életet
élni. Tatabányán összesen 45 önkéntest köszöntöttünk 11 szervezet
részéről.

Régiós Családi Napok
Régiós családi napjaink minden évben több helyszínen kerülnek
megrendezésre, hogy a nagycsaládosok osztozva a közös értékekben
egy-egy régión belül közelebbről is megismerhessék egymást.
Dél-Alföld Régió:
Makó (május 11.)
Egy éve új vezetőkkel, új lendülettel kezdett munkálkodni a helyi
közösség, amelynek többek között egy csodálatos régiós családi nap
– Nagycsaládos Majális – lett az eredménye. Az eseménynek a Marosi Kalandpark adott otthont. Mintegy 700-an vettetek részt a programon 22 szervezet részéről, és nagy örömünkre nemcsak a régióból
érkeztek a családok, hanem az ország más részeiről és a Vajdaságból
is. Rendhagyó módon két régiós találkozó is volt ebben az évben.
Kétsoprony (június 29.)
Június 29-én Kétsoprony ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból találkozóra hívta a régió egyesületeit, hogy
közösen ünnepelhessenek. Csapatversenyekkel, ügyességi feladatokkal, kutyás és lovas bemutatóval, óriás csúszdákkal és kézműves
foglalkozással várták a családokat. Az ünneplés nagyon jól sikerült,
800-an vettek részt 10 szervezet részéről; a NOE elnökségét Vári
Ferenc képviselte.
Észak-Magyarország Régió – Gödöllő (június 1.)
A Gödöllői Arborétum üdítő zöld fái között a régió egyesületeiből
húsz főnek köszöntük meg múlt évi munkáját ajándékcsomaggal,
majd a résztvevők számára lehetőség nyílt bekapcsolódni az
ArboFeszt Gödöllői Arborétumi Fesztiválba is, mely minden korosztály számára kínált szórakoztató programokat.
Felső-Tisza Régió – Debrecen (június 2.)
A Vekeri-tónál került sor a rendezvényre, melyen a Debreceni Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének családjain kívül
a régió sok településéről képviseltették magukat a NOE nagycsaládjai. Az eseményen több mint 700 fő vett részt 10 szervezet részéről.
Bár kicsit megáztunk a tombolasorsolás alatt, kicsik és nagyok fantasztikusan érezték magukat. Fergeteges hangulatban telt el a nap,
amit a sok ajándék csak még emelkedettebbé tett.
Balaton Régió és Felső-Duna Régió – Kislőd (június 9.)
Kislődön a Sobri Jóska Élmény- és Kalandparkban tartottunk összejövetelünket, melyen a családok a regisztrációt követően birtokba
vehették a park egész területét. Minden korosztály megtalálta a számára legkedvezőbb tevékenységet. A nagyszerű időjárásnak köszönhetően legtöbben a vízi játékok mellett döntöttek, azonban sokan
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másztak fel és csúsztak le az ugrálóvárba vagy kalandoztak a fák
között kialakított drótkötélpályán is. Az eseményen mintegy 700 fő
vett részt 16 szervezet és egyéni tagok részéről.
Al-Duna Régió – Kalocsa (június 22.)
Kisné Szirtes Andi, a Kalocsai Nagycsaládos Egyesület elnöke szervezésében mintegy 750 résztvevő (13 szervezet képviseletében) ismerhette meg Kalocsa értékeit: a kedves vendégszerető embereket, az
Érseki templomot, a Paprikamúzeumot, a kalocsai hímzést, és a Bokréta Népművészeti Egyesület Csajgorás csoportját. A tartalmas és jó
hangulatú rendezvényen 7+ üléses autókat is meg lehetett nézni.
Budapest és Közép-Magyarország Régió – Szolnok (június 29.)
Idei Régiós Családi Napunk központi helyszíne a szolnoki Szent
Imre Művelődési Ház volt. A megnyitón dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntötte a családokat, majd Máthé György
esperes plébános beszélt a saját nagycsaládos emlékeiről. Köszöntőt
mondott Komjátiné Bartos Nóra, a NOE elnökségi tagja, majd Versegi Mónika, a helyi egyesület elnöke fejezte ki köszönetét a résztvevőknek, a helyi segítőknek és nem utolsó sorban az eseményt támogató adományozóknak, akiknek köszönhetően rengeteg tombolaadomány gyűlt össze. A 7+ üléses autók bemutatója is nagy sikernek
örvendett, hét autókereskedés 15 autóját nézhették meg az érdeklődők. Az eseményen több mint 500 fő vett részt 25 szervezet és egyéni tagok részéről.
Felső-Duna Régió – Mosonmagyaróvár (június 29.)
Részlet elnök asszony köszöntőjéből, amelyet a mintegy 500 résztvevő előtt mondott el nyolc szervezet és egyéni tagok képviseletében: „Életünk Isten ajándéka, amit kezdünk vele, az a mi ajándékunk
Isten számára. Nemcsak programokban bővelkedett ez a 30 év, hanem igazi közösség is született, nagycsaládos kórussal, tánccsoporttal, sok-sok segítséggel a NOE számára. 30 év során ti is kiálltatok a
nagycsaládos értékek mellett, segítettétek a családokat és igyekeztetek megmutatni a jót, azt, hogy az élet érték, és örömmel tölt el bennünket, ha gyermeket vállalunk. Sok gyermekkel válunk teljessé.”

Elnökségi ülések, Választmányi ülések, Közgyűlés
Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei idén is a megszokott rend szerint találkoztak. A NOE elnöksége minden hónapban
ülésezett, itt az egyesület aktuális érdekvédelmi ügyeit beszélték
meg és hoztak határozatokat.

Április 27. Paks
Kihelyezett választmányi ülésünket áprilisban Pakson tartottuk a
Forráspont Energiaházban. A paksi társszervezet meghívására érkezett választmányi tagok és családjaik szombati programjukban az
atomerőműben tettek látogatást és a város múzeumait, Paks nevezetességeit tekintették meg.
A délután kezdődő választmányi ülésen 33 szervezet képviseltette
magát az ország különböző részéről. A megnyitó során Szabó Péter,
Paks polgármestere a választmány tagjai előtt a város családbarát
intézkedéseit ismertette. A program első részében az Al-Duna Régió
és annak szervezetei mutatkoztak be a továbbiakban következtek a
napirendi pontok: az Elnökség beszámolója, a nagycsalád mint
kisebbség koncepciója, a belső pályázat és a 2019-es év soron következő programjai.
Szeptember 28. Orosháza
Orosházán tartottuk őszi választmányi ülésünket, mely a NOE egyik
legaktívabb régiójának központja. Az ország minden részéből, mintegy százan voltunk együtt. A polgármesteri köszöntő és az elnöki
beszámoló után a házigazda, Benedek Szilvia dél-alföldi régióvezető és az orosházi egyesület elnöke mutatkozott be, majd a makói és
gábortelepi egyesülettel ismerkedhettünk meg. A választmányi ülés
után lehetőség nyílt megismerni a város értékeit.
November 30. Budapest
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola nagyelőadójában tartotta meg a NOE 2019 utolsó választmányi gyűlését, és egyben rendkívüli közgyűlését, melyen az Alapszabály-módosításról, illetve az
2019. évi költségvetés módosításáról szavaztak a képviselők és a testület. A választmányi ülésen Kardosné Gyurkó Katalin megtartotta
elnökségi beszámolóját és ismertette a 2020-as évi programtervet.
Az év utolsó nagy összejövetele szendvicsebéddel és régiós megbeszélésekkel zárult.
Közgyűléseink:
Budapest – május 18.
Minden évben közgyűlésünk keretében köszönjük meg a segítséget
mindazoknak, akik áldozatos munkával segítik Egyesületünket, azon
belül a családokat. Közgyűlésünkön 88 elismerést adtunk át. Ezen
kívül, 32 év után az egyesület megszüntette a főtitkári posztot és a
feladatkörök jó részét a titkárságvezető munkakörébe utalta, aki a
NOE alkalmazottja, jelen van rendes munkaidőben és így segíti az
elnök munkáját.

Választmányi üléseink:
A választmányi ülések kiváló alkalmak arra, hogy jobban megismerjük egy-egy régiónk munkáját, egy-egy szervezetünket, éppen
ezért a jelenlegi elnökség törekszik arra, hogy minél több választmányi ülés vidéken legyen megtartva.
A választmányi ülések tagjai a NOE egyesület és csoportvezetői ezen
kívül pedig 20 egyéni tag. Egyesületünk választmánya döntéshozó
jogkörrel nem rendelkezik, de tanácsadó, véleményformáló javaslata van és bizonyos pontokban az elnökségnek ezek kötelező érvénynyel bírnak.
Január 20. Lakitelek
A lakiteleki évindító hétvége keretében került sor az év első választmányi ülésére. Az Elnökség beszámolóján kívül terítékre került a
Családok éve (Családbarát Ország) kezdeményezés koncepciója, a
2019. évi programterv, a képzések terve és a belső pályázat.
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Budapest – november 30.
A közgyűlésen az Alapszabály-módosításról, illetve a 2019. évi költségvetés módosításáról szavaztak a képviselők és a testület.
Vezetőképzők
Az év első vezetőképzője a lakiteleki évindító keretében volt
(január 19.).
Csoportvezetők találkozója, Budapest (május 4.)
A találkozót a Hegyvidéki Kulturális Szalonban tartottuk, ahol 17
csoport képviseltette magát. A délután keretében a csoportokat érintő kérdéseket beszélhettük át elnök asszonyunkkal. Nagy örömünkre szolgált, hogy több olyan érdeklődő is jelen volt, akik most tervezik csoport alakítását.
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Felső-Tisza Régiós félévzáró vezetői találkozó (június 29.)
A NOE Felső-Tisza Régiójának félévzáró vezetői találkozóját a
Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete tartotta. Bográcsozáson látták
vendégül a régió majdani és tapasztaltabb egyesületvezetőit, hogy
egy kötetlen beszélgetés mellett megosszák egymással eredményeiket, nagycsaládos élményeiket, elmondják egyesületi céljaikat, s
ezáltal motiválják egymást és önmagukat.

honlapjáról, az Európai Nagycsaládos Kártya helyzetéről is egyeztettek, valamint javaslatként megfogalmazódott egy, a tagegyesületekhez tartozó fiatalok számára létesítendő internship (szakmai gyakorlat) jövőbeli lehetősége is.

Felső-Duna Régiós vezetői találkozó (november 28.)
A közgyűlés után a jelenlévő vezetőkkel ültünk össze, hogy röviden
átbeszéljük a 2020-as év programjait, lehetőségeit.

Április 11-15. között került megrendezésre a Második Nemzetközi
Kortárs Női Fesztivál Bosznia-Hercegovina Tuzla városában. A
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség meghívására a NOE képviseletében Balla Katalin titkárságvezető vett részt a konferencián,
amelyen többek között szó volt arról, hogy a több gyermekeket nevelő nőknek legyen meg a választás és az elismerés lehetősége azáltal
ugyanúgy, hogy otthon csinál „karriert”, ami üzleti szempontból
tekinthető a jövőbe tett beruházásnak is.

Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk a
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE
Families Europe testületeiben, továbbá részt veszünk az International
Federation for Family Development (IFFD) szakértői tevékenységében.
Új nagycsaládos és családvédelmi egyesületek alakultak Horvátországban, Csehországban és Bulgáriában, akikkel felvettük a kapcsolatot.
Az elmúlt évben az alábbi fő események, nemzetközi tevékenységek
valósultak meg egyesületünkben:
1.

Február 11-13. 57th Session of the Commission for Social
Development (CSocD), ENSZ székház, New York

Az International Federation for Family Development (IFFD) családfejlesztésért dolgozó nemzetközi szövetség jóvoltából 2018-ban a
NOE elismerő díjat vehetett át a családi értékek védelméért. Idén
lehetőségünk volt részt venni az IFFD által szervezett, a Bizottság
munkájával egybekötött kísérő rendezvényeken. Olyan témák kerültek terítékre, mint a családpolitika hozzájárulása a fenntartható fejlődési célok megvalósulásához, a szülők-szülőség kapcsolata és a láthatatlan munka értéke. Az idei díjat az International Federation for
Home Economics szövetség és az Osztrák Kormány Család és
Ifjúságügyi Osztálya vehette át az IFFD elnökhelyettesétől, Viviana
Gutiereztől, valamint Sharifa Noaman Al Emaditól, a DIFI ügyvezető igazgatójától.

4.

5.

Április 29-30. Családbarát fordulat Európáért konferencia, Várkert Bazár

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kétnapos konferenciáján nemzetközi szakértők, vállalati vezetők és
politikusok osztották meg véleményüket, tapasztalatukat, jó gyakorlataikat arról, hogy a családokért végzett munka hogyan segítheti egy
családbarát Európa megvalósulását. Az előadások és kerekasztalbeszélgetések során egyetemek, civil szervezetek, önkormányzatok
és cégek képviselői mutattak be egy-egy olyan szemléletet, mely
akár anyagi ráfordítás nélkül is egy humánusabb, élhetőbb környezetet teremt mind a családok, mind a gazdasági élet szereplői számára. Az önkormányzatok szerepéről szóló kerekasztal-beszélgetést
Kardosné Gyurkó Katalin vezette.
6.

Május 6-7. COFACE közgyűlés, Barcelona

A COFACE Barcelonában tartotta rendes éves közgyűlését és elnökségi ülését, ahol a NOE-t Kardosné Gyurkó Katalin és Joó Kinga
képviselte. Az éves beszámoló ismertetése után a jövő évi tervekről
esett szó. A COFACE-n belüli nagycsaládos szervezetek képviselőivel is tartottunk egy rövid egyeztetést, melynek eredményeképpen
javasoltuk a lengyel nagycsaládos szervezet meghívását az európai
szervezetbe a tagságot megelőző megfigyelői státuszba.
7.

2.

Április 11-15. Második Nemzetközi Kortárs Női Fesztivál,
Tuzla

Március 28-31. World Congress of Families XIII, Verona

Június 13-14. COFACE, Fogyatékos ügyi szakértői találkozó, Luxembourg

Az idei világkongresszuson – melynek mottója: „A változás szele:
Európa és a globális életvédő mozgalom” volt – olyan izgalmas témák merültek fel, mint a házasság szépsége, a gyermekjogok, a humán ökológia, a nő a történelemben, a növekedés és a demográfiai
visszaesés, a nők méltósága és az egészség, az élet és a család védelme, valamint a születési rátát és a családokat támogató vállalati politika. A kiemelt nemzetközi eseményen egy nagyszerű NOE szervezésű csapat képviselte magyarként az értékeinket.

A NOE segítségével az idei COFACE Szakértői találkozón a Nem
Adom Fel Alapítvány küldöttei vehettek részt, akik – érintettségüknél fogva – hitelesen képviselhették az alapítványt. A luxemburgi
találkozón sor került az APEMH Chateu meglátogatására, ahol megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Az intézmény
bemutatása során a résztvevők tájékoztatást kaphattak az intézményesítés káros hatásairól, valamint arról, hogy miképpen kellene EU
szinten törvénybe hozni a családvédelmi törvénymódosításokat.

3.

8.

Április 6. ELFAC elnökségi ülés, Bergamo

Az ELFAC elnökségi ülésére Bergamoban, Olaszországban került
sor. A közelgő Európai Parlamenti választások miatt ismét felhívták
a figyelmet az ELFAC öt pontos petíciójára, melyben az európai
nagycsaládosokat érintő legfőbb problémákra, kihívásokra ajánlanak
megoldásokat. A Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózata

2 0 2 0 . má rcius

Szeptember 2-4. IFFD International Advocacy Workshop,
Budapest

A háromnapos workshop előadói között Európából, illetve az USAtól Brazíliáig érkeztek olyan szakértők, akik már évek óta dolgoznak
a családpolitika területén. A hazai és nemzetközi szakemberek olyan
témákban fejtették ki véleményüket, mint a családbarát megközelíté-
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sek, a családok sérülékenysége, a fiatal családok megerősítése, illetve a koragyermekkori fejlődés, valamint a szülők lehetőségei a családi feladatok mellett. A résztvevők átfogó képet kaphattak továbbá
az ENSZ civil szervezetei és a családbarát politikák témakörében is.
Mind a résztvevők, mind az előadók számára új megközelítésekkel,
megoldásokkal és természetesen új kapcsolatokkal zárult a workshop.

lalta Budapest V. kerület (Dr. Balla Valéria alpolgármester), Nagykovácsi (Kiszelné Mohos Katalin polgármester) és Orosháza (Dávid
Zoltán polgármester). Az eseményen köszöntőt mondott dr. Beneda
Attila helyettes államtitkár, Karácsony Ádám Régiók Bizottsága tag,
valamint előadást tartott dr. Aczél Petra, a KINCS tudományos
elnökhelyettese is.
14.

9.

Szeptember 5–6. Budapesti Demográfiai Csúcs

December 15–17. Családbarát Önkormányzat díjátadó,
Riga

A NOE is képviseltette magát a Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozón. Kardosné Gyurkó Katalin előadást tartott, a NOE munkatársai pedig standdal várták a hazai és nemzetközi érdeklődőket. Sok
nemzetközi partnerszervezetünk fogadta el a meghívást, és Budapesten rendezte meg az eseményhez kapcsolódóan egy-egy szakmai
programját (ELFAC, IFFD, FEFAF).

Rigában tartották meg 2019. december 15-17. között a lett Családbarát Önkormányzat Díj átadóját, amelyen meghívott vendégként az
ELFAC elnöke, Regina Maroncelli szólalt fel, illetve a NOE részéről
Balla Katalin tartott beszámolót a magyarországi pályázási folyamatról, a díjak odaítélésének kritériumairól és a bevált jó gyakorlatokról.

10.

A Titkárság munkájáról

Szeptember 6. FEFAF közgyűlés, Budapest

A Brüsszelben 1983-ban alapított európai családszervezet (francia
nevének rövidítése FEFAF – Szülők és Gondozók Európai Szövetsége) idén a NOE meghívására a Titkárságon tartotta meg évi rendes
közgyűlését. Tisztújítás is zajlott a találkozón, az elnökség újonnan
megválasztott tagjai közé került a NOE képviseletében Balla Katalin,
mint FEFAF elnökhelyettes.
11.

Október 5. ELFAC Elnökségi ülés, Barcelona

Az ülésen szavazást tartottak az „Év Nagycsaládja Díj” idei nyerteséről, de megvitatták a novemberben megrendezésre kerülő Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatának alakuló gyűlésének
részleteit is, melynek megvalósításában a NOE is szerepet vállalt. A
jövő évben ismét szeretnének tanulmányutat szervezni a Családbarát
Önkormányzatok Európai Hálózatához kapcsolódóan. A hosszú távú
tervek között szerepel az európai nagycsaládos kártya megvalósítása, továbbá rendszeres képviselet biztosítása az ENSZ-ben és az
Európai Parlamentben. A 2020 nyarán hazánkban megrendezendő
európai családkongresszus szervezéséről is történt egyeztetés.
12.

November 13-15. KINCS Családi Értékek Hálózata –
Executive Network for Family Values, Budapest

Először került megrendezésre Magyarországon családi értékekkel
foglalkozó szervezetek számára olyan több napos nemzetközi eszmecsere, amelyen az Európából és az USA-ból érkezett résztvevők
megvitathatták a családi értékek megóvásának és népszerűsítésének
lehetőségeit. A NOE-t Kardosné Gyurkó Katalin képviselte az eseményen.
13.

November 19. ELFAC Családbarát Önkormányzatok
Európai Hálózata – Alakuló gyűlés, Brüsszel

Brüsszelben, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
épületében szervezte meg az ELFAC az európai családbarát önkormányzatok első találkozóját Joó Kinga NOE elnökhelyettes és
EGSZB tag közreműködésével. A cél az, hogy szerte Európából a
családok támogatása felé elköteleződött önkormányzatok hálózatba
szerveződjenek, megosszák egymással jó tapasztalataikat és megerősítsék egymást abban, hogy érdemes a családokért tenni.
Magyarország erős képviselettel vett részt ezen az eseményen, hiszen a jó gyakorlatok bemutatását nemzetközi környezetben is vál-
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Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül több mint 13.500 tagcsaláddal tart kapcsolatot a különböző rendezvényei, programjai,
szakmai kiadványai, régiós találkozói, önkéntesei révén. Ezt a munkát 2019-ben összesen 13 fő látta el. A budapesti Titkárság mellett
hat régióközpontunk működik, amely hét régió feladatait végzi el.
2019-ben fenntartottuk és működtettük a NOE Titkárságát és infrastruktúrát biztosítottunk a tanácsadásokhoz (pl. jogsegély, családügyi-nevelési tanácsadás stb.)
Munkatársaink látják el a NOE napi feladatait (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély és
tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események
(elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények)
szervezését.
A Titkárság részvételével és közreműködésével szerkesztjük a NOE
Leveleket, a kétheti szerdai Hírlevelet, emellett a kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató anyagok szerkesztése, előkészítése,
kivitelezése és a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása is itt zajlik.
Az országos rendezvények mellett a nemzetközi programok szervezésében és lebonyolításában is részt vesz a Titkárság, miközben a
szakmai fórumokon képviseli egyesületünket mind a hazai mind
pedig a nemzetközi színtéren. A sajtótájékoztatók, sajtómegkeresések kezelése és részben a szakmai és kommunikációs anyagok, háttéranyagok is a Titkárságon készülnek.
Távozó kollégák: Balogh Mária – titkársági referens, Szabó Csaba –
Észak-Magyarország Régiós vezető
Érkező kollégák: Balla Katalin – titkárságvezető

NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról,
bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat, hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára. 2019-ben a 310-320.
számú lapszámaink jelentek meg. A NOE Levelek kiadásával olvasmányos, színes és emberközeli magazint szeretnénk tagjainknak
nyújtani.
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2019-ben megnöveltük a helyi egyesületek, csoportok programjairól
szóló tudósítások számát, beszámoltunk a partnerszervezetek, s a
családokat érintő intézmények aktualitásairól, neves szakemberek
írtak a családi élet különböző aspektusairól, s látták el szakavatott
tanáccsal az olvasókat, az adott lapszám tematikájához igazodva.
Köszönhetően online tagnyilvántartó rendszerünknek, a NOE
Levelek lapszámról lapszámra több mint 11.900 tagcsaládunkhoz jut
el nyomtatott formátumban. Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon online is elérhető (www.noe.hu), illetve környezettudatos
tagjainknak elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat. A magazin
jelentőségét növeli, hogy egyre több hirdető keresi meg szerkesztőségünket.

Köteteink
Irodalmi pályázataink témaköreit feldolgozó kötetsorozatunk egy
újabb meghatározó darabja jelent meg 2019-ben, „Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról” címmel.
A 2018 májusában kiírt pályázatra örökbefogadó szülők és (egykori és mai) örökbefogadott gyermekek, valamint a gyermekéről
lemondó édesanyák valós élettörténeteit vártuk, melyek alkalmasak
arra, hogy az olvasók megismerhessék az örökbefogadás lelki és
társadalmi vetületeit. Az írásokat elbíráló zsűri tagjai Schäffer
Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista; Röhrig Géza Oscardíjas színész, költő és Dr. Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi
docens voltak. A 44 beérkezett pályamunkából az előválogatást
követően a 30 pályaműből a zsűri három díjazott mellett további
négy különdíjas munkáját emelte ki, s összesen 11 írás teljes terjedelmű megjelentetését javasolta. További 18 mű részletei egészítik
ki a kötetet.

Régióink
A hét régiónkban 2019 szeptemberéig hét, azon túl pedig hat régiós
vezető végzi a régiók működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tart a hozzájuk tartozó szervezetekkel, segíti
azok együttműködésének kialakítását, rendezvényeket szervez, adományokat közvetít.
Régiós vezetőink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt Orsolya,
Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-Alföldi Régió –
Benedek Szilvia, Észak-Magyarország Régió Rendek Ildikó; FelsőDuna Régió – Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné
Szolanics Zsuzsanna, Budapest és Közép-Magyarország Régió –
Rendek Ildikó.

Az adományokról
A Magyar Nemzeti Bank támogatásával élelmiszercsomagot adhattunk karácsony alkalmából. 800 családnak segítettünk az ország
egész területén. Az adomány összege 4 millió forint volt.
Kiemelt támogatónk volt idén is a Vitaplus Kft., akik közel 14 millió Ft értékben adományoztak étrend-kiegészítőket és vitaminokat
Egyesületüknek.
A TritonLife csoport tulajdonosa, a MedAlliance Holding Zrt. négy
év alatt összesen 15 (tizenöt) millió forint készpénzadománnyal segíti a közhasznú szervezetet és annak tagjait, azokat a családokat, akik
minimum három gyermeket vállalnak és nevelnek, nem mindig egyszerű körülmények között. 2019-ben 3,5 millió Ft-tal támogatta
Egyesületünket.

Ez a kötet a harmadik eleme a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
által elkezdett szépirodalmi pályázatok anyagából (Nagycsaládos
lettem!, Nagycsaládosok meséi) megjelentetett köteteknek. A
„Mindent köszönök” kiadványunkat is gazdag illusztrációs anyaggal
látjuk el. A kötet kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósult meg. Könyvünk hivatalos könyvterjesztésre nem kerül. A
„Mindent köszönök” kötetet egyesületünkön belül, kiemelt partnereink, családszervezetek és az örökbefogadás témájában érintett szakmai szervezetek körében terjesztjük.

A Nemzeti Kulturális Alap 2019-ben 2.000.000 forinttal támogatta
„Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról” című
kötetünk kiadását.

Belső pályázat

A Fővárosi Vízművek 1 millió forint pénzadománnyal támogatta
Egyesületünket.

Idén 6+2 millió forintot fordítottunk a NOE tagegyesületeinek és
csoportjainak támogatására. Csoportos utazási költségeket, helyi
rendezvényeket, a csoportok működését támogatta az Elnökség az
első körben, a második körben befőző automatára lehetett pályázni,
illetve decemberben lezajló helyi rendezvényekre lehetett támogatást
kérni.
2019-ben összesen 74 egyesület, 9 csoport pályázott programokra,
befőző automatára 9 szervezet adta be pályázatát.

2 0 2 0 . má rcius

Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 2019. évben is 30 családnak
adományozott élelmiszer csomagot, 1.208.580 Ft összértékben.
A JUB Kft. közel 800 ezer forint értékű festék adománnyal támogatott 48 tagcsaládunkat.

A MAVÍR Zrt. 1 millió forint pénzadománnyal támogatta Egyesületünket.

Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2019. évi Kiegészítő melléklete
1. A közhasznú szervezet bemutatása:
Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, mint kiemelkedően közhasznú szervezetet a Pk.60107/1989/1 számú bírósági
határozattal 1989. 04. 28-án jegyezte be.
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális tevékenység.
Az Egyesület képviseletére: Kardosné Gyurkó Katalin elnök önállóan
jogosult.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az élet és az
anyaság tiszteletére való nevelés és a jövendő generációjáért érzett
felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő az illetékes
állami és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat
érintő ügyekben.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– egészségügyi felvilágosítás
– anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása a nagycsaládosok érdekében
– folyóiratok és más kiadványok közzététele
– a nagycsaládosok fogyasztóvédelme
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:
Az Egyesület egyetlen vállalkozásban sem bír olyan befolyással,
amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának, társult vállalkozásának, közös vezetésű vállalkozásának, egyéb részesedési
viszonyban levő vállalkozásának minősül.
Az Egyesület egyetlen társaságban sem rendelkezik sem jelentős, sem
többségi irányítást biztosító, sem közvetett irányítást biztosító befolyással.
2. A számviteli politika főbb vonásai:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kettős könyvitelt vezet és a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolóját készíti. Tárgyévi eredményét a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása alapján határozza meg.
Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása a Számviteli törvényben és
a 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendeletben kötelezően előírtak alapján történt. Az üzleti év a naptári év.
A mérlegkészítés időpontja: fordulónapot követő január 31.

2020. MÁR CIUS

Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre
vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban
nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik,
úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek nem
voltak.
Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 2019. évben nem
került sor.
Valós értéken történő értékelés
A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk
a valós értéken történő értékelést, így a beszámoló ilyen jellegű tételeket nem tartalmaz.
Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerültek aktíválásra, azok a felmerülés időpontjában a költségek között kerülnek elszámolásra.
Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolása
A felmerült költségeket a felmerülés évében számoljuk el az eredmény terhére. 2019. évben nem került sor K+F tevékenységre.
Céltartalék képzése
Céltartalék képzésére nem került sor, mert nem merült fel olyan körülmény, amelynek hatására bármely követelés rendezése bizonytalanná
vált volna.
3. Az eszközök és források értékelése, a számviteli alapelvektől
való eltérés ismertetése
Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános irányelv, hogy a
befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek visszaírásával.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell

15

Noe 2020

323 kozgyulesi:Noe_2010_julius.qxd

3/23/2020

9:11 AM

Oldal 16

A NOE 2019. É V I K IE GÉ SZ ÍT Ő ME L L É K L E T E

kiindulni. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik évente a következő éves leírási kulcsok
alapján:
– szoftverek: 33%
– számítástechnikai eszközök 50%
– egyéb berendezések 14,5%
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell
kiindulni.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény
által megengedett amortizációs kulcsokkal történik. Az 100 ezer forint
egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési
vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.
Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén
várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a
100 eFt-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a
könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha
az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 eFt-ot.

– 1,99 %-a követelések
– 91,82 %-a pénzeszközök
– 0,13 %-a aktív időbeli elhat.
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolás
Összes eszköz

Előző év
2018. év
11.639
21.843
20.120
53.602

Tárgyév
2019. év
6.704
116.534
161
123.399

A forgóeszközökből 2.455 eFt követelések, 113.306 eFt pénzeszköz.
4.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változásának
bemutatása /eFt/
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
11.Szellemi termékek
8.301
0
0 8.301
12.Épületek
104
0
0
104
143.Irodai igazgatási berendez.20.771
750
462 21.059
145. Kis értékű eszközök
9.129
0
780 8.349
Összesen:
38.305
750 1.242 37.813
4.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eFt/
Nyitó Növekedés CsökkenésZáró

Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl
további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

119. Szellemi termékek ÉCS
3.849
129. Épületek ÉCS
88
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS 13.600
1495. Kisértékű eszközök ÉCS
9.129
Összesen:
26.666

Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a
mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 6.704 eFt.

Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon
túl módosítás nem történt.

Követelések részletezése /eFt/
– Vevők
– Beszerzésre adott előleg
– Túlfizetés miatti átsorolás
– Szállítónak adott előleg
– Összesen:

Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.
Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény
nem merült fel.
4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Pénzeszközök részletezése /eFt/
– Pénztár
– Bank
Összesen:

2.595
6
3.084
0
5.685

0 6.444
0
94
462 16.222
780 8.349
1.242 31.109

800
107
7
1.541
2.455

1.359
111.947
113.306

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
– 2019. évi 2020-ban, mérlegkészítésig befolyt tagdíjak
Összesen:

88
88

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
– 2020. évi biztosítási díj
– 2020. évi internet költség
Összesen:

67
6
73

ESZKÖZÖK
4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)
Az eszközök:

16

–
–

5,43 %-a befektetett eszközök
0,63 %-a készletek
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FORRÁSOK
4.4. A források összetétele, főbb változások (eFt):
A források:

– 62,53 %-a saját tőke
– 8,00 %-a kötelezettségek
– 29,47 %-a passzív időbeli elhatárolások

tásból vásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenését meghaladó 16.338
eFt támogatás halasztott bevételként elhatárolásra került, amelyből
2018. évben 6.255 eFt került elszámolásra egyéb bevételként, 2019.
évben 5.102 eFt került elszámolásra egyéb bevételként a fennmaradó
4.981 eFt halasztott bevétel támogatásként történő elszámolása a
következő években értékcsökkenés arányosan történik.
5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

Megnevezés
D. Saját tőke
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Összes forrás:

Előző év
2018. év
34.370
4.289
14.943
53.602

Tárgyév
2019. év
77.159
9.878
36.362
123.399

Az Egyesület saját tőkéje 2019. évben a tárgyévi 42.788 eFt eredménnyel növekedett.
Kötelezettségek részletezése /eFt/
– Szállítók
– Egyéb kötelezettségek, tagdíjak
Összesen:

7.577
2.301
9.878

Az Egyesületnek nincs mérlegen kívüli függő, jövőbeni kötelezettsége.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
– 2019. évi, 2020. évben érkezett tagdíjak
9.295
– 2019. évi Önkorm. támogatás 2020. évi felhasználása
58
– 2019. évi EMMI-től kapott támogatás
2020. évi felhasználása
10.035
– 2019. évi EFOP-tól kapott támogatás 2020. évi felhasználása 1
11.949
– 2019. évi társaságtól kapott támogatás 2020. évi felhasználása 1
Összesen:
31.338

Halasztott bevételek

9
34
43
4.981

A 2017. évi 300 MFt EMMI támogatásból a 100 eFt egyedi érték
feletti eszközbeszerzésre felhasznált 18.359 eFt támogatásból csak a
vásárolt eszközök 2017. évi értékcsökenésének megfelelő összeg
került elszámolásra egyéb bevételként. A 2017. évi 300 MFt támoga-

2020. MÁR CIUS

Megnevezés

Előző év
2018. év

Tárgyév
2019 . év

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

475
282.689
98
283.262

17.836
276.646
50
294.532

Közhasznú tevékenység bevétele:
288.691 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2019-ben
tagdijakból, pályázati úton elnyert támogatásból, alaptevékenység
bevételéből, egyéb támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatérítéséből származtak.
A közhasznú bevételből 231.288 eFt a kapott támogatás, 37.611 eFt a
2019. évi tagdíjak.

Passzív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/

Költségek passzív időbeli elhatárolása
– 2019. 12. havi áramdíj
– 2019. 12. havi gázdíj
Összesen:

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az
Egyesület a tárgyévben 5.841 eFt összegben végzett vállalkozói tevékenységet. Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem
osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.
5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás:

Előző év
2018. év
111.402
91.469
8.678
71.204
86
282.839

Tárgyév
2019. év
113.036
85.916
5.685
47.041
66
251.744

Az egyéb ráfordításokból 46.952 eFt adott támogatás, 89 eFt különféle egyéb ráfordítások.
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
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6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2019
Támogató megnevezése

Támogatott cél

Központi Költségvetési szerv
Helyi önkormányzat és szervei
Magánszemély
Gazdasági társaság
Európai uniós támogatás
Egyéb
NAV 1% (közcélú adomány)
Összesen:

Szakmai programok
Szakmai programok
Működés
Közhasznú tevékenység
Szakmai programok
Közhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenység

Támogatás (adomány) összege Ft
Előző évi
Tárgyévi
167.390
174.183
1.521
3.709
1 313
1. 513
67.886
39.127
1.596
6.453
6.127
5.527
651
776
246.484
231.288

Eltérés (Ft)
+6.793
+2.188
+200
-28.759
4.857
-600
+125
-15.196

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2019.
Támogatást
nyújtó
megnevezése

Támogatás
Felhasználás célja
Időpontja

Összege (Ft)

EMMI

2017. 01. 02.

300 000 000

EMMI

2019. 03. 25.

15 000 000

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

2019. 03. 25.
2019. 08. 16.
2019. 07. 08.
2019. 12. 14.

7 000 000
100 000 000
60 000 000
10 000 000

Felhasználás összege (Ft)
tárgyévet
tárgyévi
előző évi
követő

Állami támogatás
289 917 485
Szakmai program
6 017 381
működési támogat.
Működési támogat.
6 856 866
Működési támogat.
Szakmai program tám
Nemz. szakmai
program támogat.

5 101 675

4 980 840

8 982 619

Elszámolás
időpontja
2018. 02. 28.
2019. 04. 26.

134 134
100 000 000
56 000 000

4 000 000

3 964 788

6 035 212

2020. 03. 01.

6.3. Cél szerinti juttatások 2019.
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem k.h.tev. keretében nyújtott
Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás (eFt)

69 921

46 952

-22 969

3 442
66 479

6 128
40 824

+2 686
-25 655

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás
(eFt)

33 947
8 678

34 371
5 658

+424
-2 993

1 450
52 513
300
123

2 455
26 153
41 006
1 782

+ 1 005
-26 360
+40 706
1 659

6.4. Vagyon felhasználása 2019
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Értékcsökkenés
Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetb. juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
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7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
2019-ben az egyesület működését a bevételek bővülése, a feladatok
megnövekedése, új feladatok megjelenése jellemezte. A hosszú ideje
kért nagycsaládos autótámogatás megvalósulásával több eseményre,
több tanácsadásra és kommunikációs munkára volt igényünk és szükségünk. Karitatív munkánk is bővült, hiszen immár több éve sikeresen gyűjtünk két áruházláncban is. De az érdekvédelem más területein is sikereket könyvelhettünk el, amelyek főként a Családvédelmi
Akciótervhez kötődnek, ám jelentősen bővítettük a hazai szakmai- és
érdekvédelmi bizottságokban, tanácsokban történő részvételünket is,
ahogy a nemzetközi színtéren is aktívabbak tudtunk lenni. Új partnereket is bevonzottunk, s nem csupán a tagságot tudtuk növelni, de a
tagságnak járó kedvezményeket is. Az alapításkor felvállalt feladatok
és célok (érdekvédelem, értékfelmutatás, közösségépítés) ellátása
érdekében a Titkárság és a Régióvezetők munkája alapvetővé és
egyre sokrétűbbé vált.
Érdekvédelem:
Az új és a hagyományos programok mellett idén is nagy hangsúlyt
fektettünk egyesületünk érdekvédelmi tevékenységére.
A NOE szakértői munkája során 2019-ben is aktívan részt vett különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői munkájával segítve a
társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal,
Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes
Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács, Életvédő Kerekasztal, Kábítószerügyi Tanács, Karitatív Tanács, UNICEF
Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Egyes uniós és más nemzetközi források operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságokban szavazati joggal rendelkező tagként vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás
Monitoring Bizottság, Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program).
A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok
ülésein is közreműködik a NOE (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Családbarát Szülészet Szakmai Egyeztető Fórum, „Legyen
jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság).
Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és aktív
résztvevői vagyunk.

Testületi delegáltjaink:
• Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditzendy Károly
Arisztid
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bodroghelyi Csaba
• UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társadalomtudományi
Szakbizottság: Ditzendy Károly Arisztid
• NEA Tanács: Kardosné Gyurkó Katalin
• Nemzeti Összetartozás Kollégium: Joó Kinga
• GYIA Tanács: Török Krisztina
• Közszolgálati Testület: dr. Kutassy Jenő
Új érdekvédelmi eredmények, illetve (jogszabály-alkotási) pozitívumok:
• falusi CSOK
• babaváró hitel, amely támogatássá képes átalakulni
• nagycsaládos 7+ gépkocsi vásárlási támogatás
• négygyermekes anyák munkajövedelmének SZJA-mentessége
Saját szakmai program:
Családszervezetek Konferenciája, amelyet az év során kétszer hívtuk
össze, s a Kopp Mária Intézettel (KINCS) közösen szerveztünk meg.
Célunk a családokkal foglalkozó civil szervezetek rendszeres összehívása, szakmai egyeztetés a közös feladatokról, tevékenységekről.
NOE Családbarát Önkormányzat 2019. Pályázat és Díjátadó
A NOE és a KINCS családbarát önkormányzatokról szóló közös konferenciáján átadtuk a NOE Családbarát Önkormányzat 2019 Díjat a
nyertes önkormányzatoknak az Országházban. 2018-ban szakértőink,
nemzetközi példák és önkormányzati szakemberek segítségével megújítottuk a Családbarát Önkormányzat Díjat. Olyan intézkedéseket,
települési programokat, olyan jó gyakorlatokat díjaztunk, amelyek
már működtek a pályázat kiírása előtt is, s nem a díj motiválta az
önkormányzatokat, hanem elkötelezettségük a családok s az általuk
alkotott közösség irányába. Az a település, ahol jól érzik magukat a
családok, jó eséllyel számíthat rájuk lokálpatriótaként, közösségi
emberekként, önkéntesként. A 2019. szeptember 4-i díjátadón az elismerést idén 16 önkormányzat vehette át, három kategóriában: 5000
fős vagy kisebb települések, 5000 fő fölötti települések és budapesti
kerületek.
Szakmai tevékenységünk:
NOE-FON Jogsegélyszolgálat

Érdekképviseleti tevékenységeink:
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács – Réteg- és korosztályi
civil szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk. A Nemzeti
Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként fiatal szakértőink részt vehettek a NIT közgyűlésein, képzésein, szakmai rendezvényein.
Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk az EMMI
Kerekasztal a Fiatalokért munkacsoport munkájában. Teljes jogú
tagként vagyunk jelen az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
Társadalomtudományi Szakbizottságának munkájában. 36
tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó
testületek.

2020. MÁR CIUS

A NOE-FON a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos
jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról, valamint hogy az egyedi személyes problémák összetettségével is tudjon egyénre szabottan is
ingyenesen segítséget, útmutatást, megoldást találni.
A 2019-es évben a hozzánk forduló megkeresések száma a 2018-as
évhez képest növekedett. Mind az írásban, mind a telefonon érkező
megkeresések száma nőtt, és az ügyek jellege is egyre változatosabbá
vált. Vannak már visszatérő ügyfelek, akik nagyon hálás és bizalmas
hangvételben fordulnak hozzánk a családi életüket érintő kérdéseikkel, s szívesen ajánlanak bennünket családi barátaiknak, ismerőseiknek is. A 2019-es év tapasztalataiból is látszik, hogy nagy az igény
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egy szakértelemmel rendelkező, emberi hangon, megértőn kommunikáló és ezáltal erős támaszt és megoldást adó szolgálatra.
A megkeresések tartalmát tekintve, az egyik leggyakoribbak az év
első felében a FALUSI CSOK-kal kapcsolatos kérdések voltak. Sokan
tudtak profitálni abból, hogy a Kormány kiterjesztette a CSOK-ot a
vidéki lét lehetőségei között is.
Sajnos a gyámhatósággal összefüggésbe hozható, gyermekelhelyezéses, kilakoltatásos, valamint szociális rászorultsággal kapcsolatos
segélykérések is gyakorta fordulnak elő. Ezekben az esetekben is
komoly felelősség hárul a NOE-FON-ra, hiszen lehet, hogy egy adott
gyermek életében éppen az által áll be a megfelelő védelmi fordulat,
hogy a vele kapcsolatban lévő, de tehetetlen szülő, vagy más felnőtt
végre segítségért fordul, s ha minket talál meg könnyen, akkor mi tudjuk segíteni ügyüket, és a megfelelő irányba tereljük azt.
A családi adókedvezmény is egy vezető téma, ahol mindig kérdések
merülnek fel a szülők közötti megosztás mikéntjével kapcsolatosan, s
itt még a válás is bonyolítja a helyzetet.
Legnagyobb népszerűségnek örvendett a 2019-es évben a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának lehetősége. A vonalak különösen
nyár elején forrtak, s nagyon sok édesapa használta a telefonos lehetőséget. Többen visszahívtak a sikeres autóvásárlás után, hogy megköszönjék, hogy megkönnyítettük sikeres és gyors ügyintézésüket.
A megelőző években felmerült témák közül az öröklési joggal kapcsolatos, az autópálya-matrica kedvezményekről szóló, valamint a nyugdíjjal, és a „nők negyven”-el összefüggő kérdések voltak napirenden.
A jelzáloghitel elengedésének kérdése egy kényes téma volt, mert sok
tehetetlen, és a rendeletet tévesen értelmező telefonálót kellett megnyugtatnunk és megértetnünk velük, hogy miért nem érvényes rájuk
is a 4 millió forintos jelzáloghitel-elengedés. Az emberi hang itt is
segített, és végül nekik is tudtunk valami biztatót mondani, s a családvédelmi akcióterv egy másik pontjánál találtak fogódzót, rájuk
vonatkozó kedvezményt.
A NOE-FON nagyszerű lehetőség, nagy szükség van rá a társadalom
széles körében.
Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
Tagkártyához kapcsolódó kedvezmények:
A kedvezmények bővítése 2018-as évben megkezdett ütemezésben
folytatódott. Jelenleg közel 1000 kártyaelfogadó helyünk van országos szinten, így 200 új elfogadóhellyel bővültünk. A kedvezményeket
adó helyeket a tagságunk önkéntesei keresik fel, és kötik meg a helyszínen a szerződést. Tagságunk aktivizálása folyamatos erre a tevékenységre.
2019-ben új honlapot vezettünk be folyamatos átállással, ahol település és tematika szerint megtalálhatók a kedvezmények. Vidéki tagjaink így rákereshetnek a településükhöz közeli városokban megtalálható NOE kártya elfogadóhelyre. Meglévő kedvezményeinket tematika szerint meghirdetjük a kéthetente megjelenő hírlevelekben is,
amely minden tagcsaládunkhoz eljut.
Külön említésre méltó együttműködés született 2019-ben az MKB
Euroleasing Autólízing Zrt.-vel, melynek köszönhetően a cég egye-
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di finanszírozási ajánlatot dolgozott ki a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatással egybekötve megvásárolni kívánt
gépkocsikra.
Kulturális ajánlatok:
2019-ben közel 40 kulturális intézmény ajánlott fel rendszeresen és
nagyobb értékben ingyenesen, vagy nagyon kedvezményesen megvásárolható jegyeket családjaink számára. Nemcsak színházak, de
mozik, művelődési központok, színitanodák is támogatták a NOE-t.
Voltak olyan rendezvények, amelyekre először a 2019-es évben kaptak családjaink meghívást: Lélekzuhany Gospel (Gyermekkórus)
ajándékkoncert a Nemzeti Színházban, Egri Gárdonyi Géza Színház
NOE Mesekarácsonya.
Jelenleg főleg Budapestről és környékéről érkezik a felajánlások nagy
része, ám a vidéki színházak (pl. Pécs, Győr, Eger, Nyíregyháza) és
művelődési központok (pl. Kecskemét) is nagymértékben támogatták
családjainkat. Havonta átlag 40 kulturális programot ajánlunk levelezőlistánkon keresztül. Kiemelt programjaink országosan voltak meghirdetve, de alapvetően a Kultúra levelezőlista 1430 családjához jutnak el a felajánlások napi rendszerességgel.
Nemzeti Művelődési Intézettel kötött együttműködés
A 2019 februárjában kötött megállapodás szerint az NMI és a NOE
vállalta, hogy saját kommunikációs csatornáin széles rétegekkel megismerteti a megállapodás célját, melynek alapja a közösségi szellemiség és a családok érdekeit szem előtt tartó gondolkodás. A megállapodás programelemei számos területre terjednek ki: adománygyűjtő
pontok létesítésétől kezdve publikációs anyagok megjelentetésén,
művelődési szakmai kérdéseken, pályázatok kiírásán, tananyagok
áttekintésén és átdolgozásán túl egészen előadók tudásmegosztó alkalmakra való delegálásáig.
Magyar Művészeti Akadémia együttműködés
Az MMA és a NOE kapcsolatainak elmélyítése és közös céljaik megvalósítása érdekében 2017-ben stratégiai együttműködési keretszerződést kötött. Az együttműködés keretében a NOE tagsági kártyával rendelkezők díjmentes belépésre jogosultak az MMA intézményeiben
(Pesti Vigadó, Műcsarnok) rendezett kiállításokra, egyéni vagy szervezett csoportos látogatásokra.
Vidéki színházak
Az idei évben a tagság korábbi jelzései és igénye kapcsán a vidéki színházakban is lehetőséget biztosítottunk a karácsonyi időszakban kedvezményes előadások megtekintésére a belépőjegyek támogatásával.
A Pécsi Nemzeti Színházban az Al-Duna Régió tagsága december 22én az Oliver című darabot zártkörű rendezvényként 450 fővel tekinthette meg.
Erzsébet-táborral kapcsolatos tevékenység
Egyesületünk jó partneri kapcsolatot ápol az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvánnyal. Az alapítvány 2019-ben 480
gyermeknek, a családi üdülések keretében 407 családnak összesen
2126 fővel biztosított lehetőséget a nyaralásra, feltöltődésre.
A táborokhoz a jelentkezési felhívást, a regisztrációt, a jelentkezők
szükséges dokumentumainak ellenőrzését, a dokumentumok feltöltését az alapítvánnyal való kapcsolattartást munkatársaink végezték.
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Közösségeink, tagtoborzás
2019-ben közvetlenül Egyesületünkbe 1423 új egyéni tagcsalád lépett be.
Megalakult csoportjaink:
Nógrádi Napraforgó Csoport, Sárrét Kincse Csoport, Soroksári
Csoport (Budapest), Aprajafalva Boldog Családjai Csoport (Pápa)
Felvett tagegyesületeink:
Balaton Környéki Nagycsaládosok Egyesülete, Együtt-Egymásért
Nagycsaládos Egyesület (Hajdúdorog), Nagycsaládosok Újpalotai
Egyesülete.
Online megjelenésünk, online közösségeink:
• NOE Facebook oldal: 2013 januárjában indult. A 2017 nyara óta
eltelt időszak munkájának eredményeként jelenleg 19.000 oldalkedvelésnél tartunk (kb. 2 ezer oldalkedveléssel indult).
• A Nagycsaládos Szülők Klubja csoport szintén 2017 nyarán alakult, jelenleg 16.000 taggal, ebből kb. 15.000 aktív.
• A NOE bazár csoport ugyancsak 2017 nyarán jött létre, jelenleg
3.000 tagja van.
• Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Független Információs
Csoport 2020. január elején került a NOE tulajdonába, jelenleg
9.100 tagja van.
Programok
Évindító hétvége Lakiteleken (január 18.)
Mintegy 150 fő vett részt a jó hangulatú évindító rendezvényen: fiatalok, határon innen és túli vezetők, házaspárok és munkatársak. Este
összegyűltünk a Kölcsey Házban, hogy meghallgassuk Lezsák
Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola elnöke, valamint Kardosné Gyurkó
Katalin, a NOE elnöke nyitó- és köszöntőbeszédét. Mindemellett a
fiataloknak lehetőségük nyílt az este folyamán arra is, hogy megismerjék egymást.
A második napon több képzés és szabadidős foglalkozás folyt párhuzamosan. Folytatódott az előző nap megkezdett vezetőképzés is, illetve kommunikációs- vagy női közéleti képzések közül is lehetett
választani.
Szabadidős programként a Kölcsey Házban Olajos István iskolaigazgató Lakitelek történetéről tartott előadást, majd magát a helyszínt
buszos kirándulás keretében lehetett megtekinteni, és ellátogattunk a
Pálinkaházba is. Eközben a fiatalok folyamatosan készültek az esti bál
főprodukciójára, a Romani Design divatbemutatóra. Ez volt az első
nagycsaládos bál és fantasztikus volt a hangulat. Mindenki érdeklődéssel nézte a divatbemutató kollekcióját, és az azt felvonultató ügyes
modelleket. Később sor került a sokak által várt tombolahúzásra is, a
napot pedig másnap hajnalig tartó táncmulatság zárta.
A harmadik nap reggelén minden csoportban tartottak zárást és búcsúzást. Ezt követően mintegy 150 fő vett részt az év első választmányi
ülésén. Külön öröm volt számunkra, hogy határon túli barátainkat is
személyesen üdvözölhettük. Közösen egyeztettünk az idei év jelentősebb eseményeiről, terveiről, súlypontjairól.
„Csillagok, csillagképek – Tudomány Mátyás király udvarában”
című kiállítás (január 23.)
Ezen a napon nagycsaládosok nézhették meg a kiállítást a Magyar
Tudományos Akadémia könyvtárában, melyet Molnár Andrea, az
MTA tudományos titkára, a kiállítás egyik rendezője mutatott be.

2020. MÁR CIUS

Érdekes történeteket hallhattunk Mátyás udvarához tartozó jelentős
tudósok életéről, az akkori világfelfogásról. Közülük is kiemelkedett
Johannes Regiomontanus asztrológiai munkája, amellyel Mátyást
segítette oly módon, hogy a csillagok állásából megjósolta neki politikai és hadvezéri döntéseinek következményeit. A kiállítás egyik vitrinében eredeti formában megtekinthettük Mátyás egyik corvináját is,
a Carbo-corvinát.
Házasság Hete és 30 éves évforduló, Pécs – Magtár (február 10.)
A Pécsi Székesegyház szervezte a NOE Házasság Heti rendezvényét.
A már hagyományosan évről évre megrendezésre kerülő esemény
keretében 16. alkalommal ünnepeltük a házasságot. Köszöntőt mondott Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes
államtitkár, Őri László alpolgármester, Udvardi György püspök,
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, Pataki János, a KCSSZ
elnöke és Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület elnöke. Előadást tartott Lackfi János költő és felesége,
Bárdos Júlia, majd a kerek házassági évfordulójukat ünneplőket
köszöntöttük. Ezen alkalommal ünnepelte a pécsi egyesület fennállásának 30. évfordulóját, így felköszöntöttük az alapító tagokat is. A
születésnap közös ünnepi torta elfogyasztásával ért véget.
Tűzcirkusz előadás (február 16.)
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóvoltából (karácsonyi ajándékként) 1000 tagunk nézhette meg a Tűzcirkusz előadást a Fővárosi
Nagycirkuszban. Bogdán Szilviával, az MNV emberi erőforrás igazgató asszonyával köszöntöttük a vendégeket és köszöntük meg a kedves felajánlást.
Lakitelek előadás, konferencia (február 21.)
Közösen többre vagyunk képesek, együtt erősebbek vagyunk, még
inkább a családokat tudjuk szolgálni és segíteni, hogy minél több
gyermek szülessen, és egyre többen mondjanak igent az életre. A
13500 tagcsaládot soraiban tudó Nagycsaládosok Országos Egyesülete a jövőben is szeretné képviselni a településeken és egyre több
kistelepülésen a családok értékeit. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a felnövekvő generációk ismerjék hagyományainkat, hazánk múltját, kultúráját, legyen erős tudatuk, családi gyökereik. Ennek érdekében a
Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatói és a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete régióvezetői együtt fognak dolgozni azért, hogy
egyre több olyan kulturális program valósulhasson meg, ahol hangsúlyosan lehet megjeleníteni a család értékeit. Ezt a célt szolgálja az az
együttműködési megállapodás, amelyet Lezsák Sándorral, az
Országgyűlés alelnökével, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának
elnökével és Závogyán Magdolnával, a Nemzeti Művelődési Intézet
ügyvezetőjével közösen írtunk alá.
Horizont - Fészekház prototípus bemutató (március 22.)
A Horizont Global Kft. célul tűzte ki, hogy segíti azokat a fiatalokat,
akik szeretnének a családalapításhoz otthont teremteni. Számukra fejlesztette ki az úgynevezett „Fészekház” programot, ami egy olyan
minden szükséges minősítéssel rendelkező technológia, mellyel a családokat egy fenntartható, energiatakarékos, gyors és költségkímélő
(piaci árnál 100.000,- Ft/m2-rel olcsóbb) lakásépítés megvalósításában segíti. Kimagasló előnyeként említhető még, hogy az épület szerkezete könnyen felépíthető, csak néhány területen kíván minősített
szakipari munkavégzést, a többit akár a fiatalok maguk is meg tudják
csinálni barátaik segítségével. Mindemellett egy hónap alatt kulcsra-
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kész állapotba is hozható és jelentősen energiatakarékosabb a hagyományos épületeknél. A bemutatón a prototípus ház építését nézhettük
meg, ahol az előre elkészített elemekből rövid idő alatt a padló, a falak
és a tetőszerkezet került felépítésre.
Család és közösség – NMI konferencia, Lakitelek (április 17-18.)
A Nemzeti Művelődési Intézet meghívására Kardosné Gyurkó
Katalin, a NOE elnöke és 7 régiós vezetője április 17-18-án részt
vett a Család és közösség című stratégiai konferencián, Lakiteleken. Nagyon köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a pályázatnak, s megismerhettük a kiállított tárgyakat, melyeket kezek
alkottak, de a kezeket a szív mozgatta. A komatál hagyománya a
múltban gyökeredzik, de ahogy minden életképes társadalom, az
egyetlen élhető és örömteli jövőben, a megszületett gyermek
pólyája körül folytatódik. Az alkotóknak és partnereinknek, a
Népfőiskola Alapítványnak, a Nemzeti Művelődési Intézetnek és a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének közös üzenete, hogy
„egy család vagyunk”.
7+ Üléses Hétvége, Vasúttörténeti Park (április 27-28.)
Három hét alatt szerveztük meg a hétvégi autótesztet, amelyre 2000
család, mintegy 9300 fő regisztrált! Nagyszerűen sikerült a hétvége!
Bebizonyosodott, hogy a NOE javaslatai mögött valós és nagy számban megjelenő igény húzódik meg. Ez adja az alapját, hogy sikeresen
képviselhessük a családok érdekeit. Olyan társadalmi csoport a nagycsaládosoké, amely az önkénteseknek és a kollégáknak hála képes
rekordidő alatt megszervezni egy ilyen nagy eseményt!
Családbarát fordulat Európáért konferencia, Várkert Bazár
(április 29-30.)
A kétnapos konferencián nemzetközi szakértők, vállalati vezetők és
politikusok osztották meg véleményüket, tapasztalatukat, jó gyakorlataikat arról, hogy a családokért végzett munka hogyan segítheti egy
családbarát Európa megvalósulását. A gyakorlati előadások során
egyetemek, civil szervezetek, önkormányzatok mutattak be egy-egy
olyan szemléletet, mely akár anyagi ráfordítás nélkül is egy humánusabb, élhetőbb környezetet teremt mind a munkáltatók, mind a munkavállalók és családjaik számára.
Babaköszöntő, Szekér Csárda (május 4.)
Egyesületünknél hagyományos ünnepséggel köszöntjük minden év
májusában az előző évben született babákat. Ez a NOE egyik legbájosabb rendezvénye. Idén a rossz idő ellenére is több mint 80 család
fogadta el meghívásunkat Babaköszöntő programunkra. Meghívott
vendégként köszönthettük Herczegh Anitát, a köztársasági elnök feleségét, aki beszédében elmondta: „A gyerek világra jöttével a családban új időszámítás kezdődik: egy csodálatos korszak tengernyi, sohasem tapasztalt örömmel és kihívással, mindennél erősebb szeretetkapcsolatokkal.”
I. Nagycsaládos Ifjúsági Találkozó, Monor (június 1-2.)
A NOE támogatásával került sor az I. Monori Ifjúsági Találkozóra. Az
ország különböző településeiről érkeztek fiatalok (Mezőberény,
Felsőzsolca, Budapest, Csongrád, Csór, Berhida, Várpalota, Mosonmagyaróvár). A monori önkéntesek által készített finom ebéd után
csapatépítő játékokkal fokozták a hangulatot. Ezután a fiatalok az
Egészségfejlesztő Iroda előadását hallgatták meg, majd a „Keresd a
helyszínt” játékkal indultak a helyi nevezetességek felkutatására. A
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két nap hangulatáról a visszajelzések nagyon pozitívak, a fiatalok alig
akartak hazamenni.
Vízi vándortábor (július 22–28.)
Sarudon a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Szervezésében került sor a
NOE vízi vándortáborára, ahol harmadik éve nyaralnak együtt a
Naspolyák. A táborozásban 41 gyermek vehetett részt. Az egyik legnagyobb élmény talán az volt, amikor egy 10 kg-os busa beugrott a
kenuba, majd szombat esti vacsora lett belőle! Köszönjük Török
Krisztinának, Nógrádiné Szabó Ildikónak, Varga Józsefnek és
Györgyi Balázsnak a tábor vezetését!
Tanszergyűjtő akció az Auchan áruházakban (augusztus-szept.)
Második alkalommal indítottuk útjára az Auchannal közös tanszergyűjtő akciót. Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves adakozónak, akik által több mint 45 ezer adomány érkezett füzet, toll, tolltartó, ceruza, színes formájában Egyesületünkhöz.
Szintén köszönet illeti közel 800 önkéntesünket, akik több mint 1300
órát fordítottak a családok segítésére, az adományok gyűjtésére. A
támogatásoknak köszönhetően idén mintegy 1300 család 3278 gyermekét tudtuk iskolaszerekkel támogatni. Köszönjük az Auchan áruházaknak az együttműködést és a bizalmat, hogy idén is minket
választottak. Külön köszönjük az áruházlánc által felajánlott 1 M Ftos támogatást.
Családbarát Önkormányzat Díjátadó és KINCS Önkormányzatok a Családok Szolgálatában szakmai fórum (szeptember 4.)
A NOE és a Kopp Mária Intézet családbarát önkormányzatokról szóló
közös konferenciáján Lezsák Sándor alelnök úrral, Fűrész Tündével,
a KINCS elnökével, Dömötör Csaba államtitkárral és Pogácsás Tibor
államtitkárral átadtuk a NOE Családbarát Önkormányzat 2019 díjat a
nyertes önkormányzatoknak a Parlamentben. Tavaly szakértőink,
nemzetközi példák és önkormányzati szakemberek segítségével megújítottuk a Családbarát Önkormányzat Díjat. Sok kérdésünk volt, mert
sokat vártunk a díjtól. Reményeink beigazolódtak, nagyon sok értékes pályázat érkezett. Olyan intézkedéseket, települési programokat,
jó gyakorlatokat díjaztunk, amelyek már működtek a pályázat kiírása
előtt is, s nem a díj motiválta az önkormányzatokat, hanem elkötelezettségük a családok s az általuk alkotott közösség irányába. Az a
település, ahol jól érzik magukat a családok, jó eséllyel számíthat
rájuk lokálpatriótaként, közösségi emberekként, önkéntesként. Az a
település pedig, sőt, az az ország, ahol a családok jól érzik magukat,
ahol szívesen vállalnak gyermeket, joggal bízhat a jövőjében. A családbarát önkormányzatiság egy jövő- és nemzetépítő szolgálat.
Őszi Találkozó, Esküvő, Szentendre (szeptember 14.)
A NOE harminckét éves történetének egyik legszebb pillanata, mintegy betetőzése a sok befektetett munkának, hogy Őszi Találkozónkon, a szentendrei Skanzenben öt ifjú pár mondta ki egyszerre a boldogító Igent. Ők voltak az első fecskék, szeretnénk velük hagyományt
teremteni. Sok boldogságot kívánunk nekik, és köszönjük, hogy
részesei, tanúi lehettünk a boldogságuknak, és hogy jó példát mutatnak gyermekeinknek! Külön öröm, hogy ezen a különleges összejövetelen ismét együtt lehettünk több mint háromezren!
„Lépj fel!” – Ifjúsági Nap (szeptember 24.)
A Nemzeti Ifjúsági Tanács által szervezett esemény a magyar fiatalság jelenlegi problémáit feltáró problématérkép készítésével indult. A
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beszélgetésen részt vett Rapi István ifjúsági referens és Dr. Seifer
Tibor az ELTE volt rektorhelyettese. Olyan tények és problémák
mentén próbálták felállítani a helyzetképet, mint például a vidéki fiatalok tömeges fővárosba költözésének okai, melyek között nem csak
tanulmányi, lakhatási és életmódváltással kapcsolatos törekvések állnak, hanem történelmi és nemzetközi célokat kitűző okok is. A szenvedélybetegségek, és a közösségi terek kihasználatlansága, az emberi kapcsolatok és alapkészségek elsajátítása is a beszélgetés témája
volt.
34. SPAR Budapest Maraton Fesztivál (szeptember 28.)
A NOE családjai és munkatársai ismét csatlakoztak a SPAR Budapest
Maraton Fesztiválhoz, amellyel a sportos családokat szerettük volna
támogatni, a sportoláshoz akartunk kedvet csinálni. Megközelítőleg
100 regisztráció érkezett be. A családok közösen és egyéni módon is
megméretették magukat. A NOE sátornál lehetett átvenni a nevezési
csomagokat, valamint lehetőség volt a kitelepülő önkéntesekkel és
munkatársakkal közös játékra, színezésre is. Mindemellett az érdeklődők megismerkedhettek a NOE-val és kedves, hasznos ajándékokat
vihettek haza.
Tápláló szeretet, Nógrád (október 4.)
Nógrádban immár 11 éve minden évben megrendezik a nyugdíjasok
a tápláló szeretet ünnepséget a nagycsaládosok számára. Ezalatt az
idő alatt több mint 14.000 üvegbe zárt szeretet készült családjainknak.
Ismét együtt ünnepeltünk, ezúttal az eddigi összes megajándékozott
szervezet és az ajándékozók. Köszönet Nyilas Kálmánné Irénkének,
hogy szívvel-lélekkel gondozza ezt a programot és Herczegh Anita
asszonynak, a köztársasági elnök feleségének, hogy fővédnöke, támogatója a programnak, valamint minden kedves nyugdíjasnak, hogy
nemcsak tenni akartak, hanem cselekedtek is és kedves nagycsaládosainknak, hogy viszonozzák ezt az őszinte kedvességet, szeretetet!
Szépművészeti Múzeum Családi Nap (október 19.)
2019-ben először vettünk részt mint kiállító a Szépművészeti
Múzeum meghívására a Családi Napon. A múzeum évente kétszer,
ősszel és tavasszal „szépműhelyt” tart, ahol játékos foglalkozásokkal,
tárlatvezetésekkel, kreatív asztallal és kincskereső játékkal várják a
családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A felhívás nagyon sikeres
volt a tagjaink körében, mintegy 100 fővel vettek részt a családok
ezen az eseményen.
Fiatalok a kisgyermekes családokért – CBA adománygyűjtés
(november 8-10.)
November két hétvégéjén, az ország 23 pontján gyűjtöttek a NOE fiataljai és segítőik a fiatal családok számára, főként a CBA és Príma
üzletekben. A gyűjtés sikeresen zárult, ötszáz önkéntesünk idén is
jelentős mennyiségű, 11,5 tonna adományt gyűjtött össze. A szétosztásról azok a nagycsaládos egyesületeink és csoportjaink gondoskodtak a rászoruló tagok körében, amelyek a gyűjtésben is részt vettek. A
gyűjtésnek köszönhetően nagyon sok kisgyermekes család részesült
az adományokból. Büszkék vagyunk fiataljainkra, akik immár ötödik
alkalommal gyűjtöttek, és köszönjük a CBA Príma üzletláncnak,
hogy átérezték egy ilyen akció fontosságát, és külön köszönet az 1
millió forint értékű termékfelajánlásért!
Védőnői Konferencia (november 21–22.)
A 2017-ben megkötött együttműködés értelmében tagságunk népsze-
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rűsítését a védőnők is segítik, így, mint az elmúlt évben, idén is részt
vettünk kiállítóként a Védőnői Konferencián. Sokan ismerősként
üdvözöltek bennünket és érdeklődtek az egyesület munkája iránt. Az
ország minden részéről érkeztek védőnők, akik sok nem NOE-tag
nagycsaládossal vannak napi kapcsolatban, ezért örömmel vittek plakátot, tájékoztató anyagot, hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni közösségünket. Jó volt megtapasztalni, hogy egyre többen
ismerik a NOE-t, és keresik a kapcsolódási pontokat.
Baba-Mama Expo (november 22–24.)
A NOE is képviseltette magát a háromnapos rendezvényen, ahol idén
is számos cég és szervezet mutatkozott be a családoknak. Az érdeklődők között első babájukat váró párok éppúgy voltak, mint rutinos
nagycsaládosok. Amíg a szülők, nagyszülők elmerültek a babahordozó kendők, kreatív társasjátékok és babaápolási termékek világában,
vagy éppen neves szakemberek előadását hallgatták meg, addig a legkisebbektől a kamaszokig minden gyermek megtalálta a számára legmegfelelőbb szórakozási formát.
Családszervezetek konferenciája és kötetbemutató (november 27.)
A Petőfi Irodalmi Múzeumba hívtuk év végi egyeztetésre és jövő évi
tervezésre a családokkal foglalkozó civil szervezeteket, egyben megragadtuk az alkalmat, hogy bemutassuk a „Mindent köszönök!” címmel megjelent legújabb kötetünket. Ránk is igazak Wass Albert szavai, „Együtt erősek vagyunk, szerteszét gyöngeség!” Vendégünk volt,
Dr. Beneda Attila az EMMI részéről, Szalay-Bobrovniczky Vince a
Miniszterelnökség részéről, dr. Vassányi Miklós professzor úr, Szűcs
Édua, Vida Márta és korábbi díjazottjaink. Köszönjük színvonalas
munkájukat és az őszinte írásokat!
Jótékonysági Adventi Vásár (december 1.)
A Családszervezetek Adventi Jótékonysági Vásárán, melyen immár
negyedik alkalommal veszünk részt a kezdeményezés megálmodójával, a FICSAK-kal és más családszervezetekkel együtt, idén is
SZÍVVEL-LÉLEKKEL dolgoztunk azért, hogy a kitűzött cél megvalósuljon! November 29-én együtt készítettünk asztaldíszeket a NOE
munkatársakkal és lelkes önkénteseinkkel. Nagyon köszönjük a tagegyesületek és tagcsoportok felajánlásait is! Ebben az évben a vásáron befolyt összeggel a szívbeteg gyermekeket támogattuk. Minden
élet egyedi és megismételhetetlen, de van olyan élet, amely a megszokottnál nagyobb segítségre szorul! Köszönjük a NOE tagjainak,
munkatársainak, valamennyi segítő kéznek, hogy idén is míves portékákkal vehettünk részt az Adventi Jótékonysági Vásáron!
Meddőségi pályázat eredményhirdetés (december 4.)
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete idén nyáron pályázatot hirdetett „KÜZDELEM A GYERMEKÉRT – ÉLETTÖRTÉNETEK A
MEDDŐSÉGRŐL” címmel. Olyan férfiak és nők, házaspárok valós
élettörténeteit vártuk, amelyek alkalmasak arra, hogy az olvasók megismerhessék és megérthessék a meddőség lelki oldalát (az önmagukra és párkapcsolatukra gyakorolt hatásokat), valamint az utat, amelyet
a gyermekért végigjártak.
Szépirodalmi kiírásunkra a téma nehézségéhez képest igen szép
számmal érkeztek pályázatok. A neves zsűri tagjai közt szerepelt
Schäffer Erzsébet, magyar Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista; Dr.
Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi docens és Fábián Gergely,
a TritonLife csoport marketing és IT igazgatója. Az 50 pályamunkából a zsűri a három díjazott mellett további három különdíjas munká-
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ját emelte ki. A pályaművekből Lovas Rozi színésznő adott elő részleteket.
NOE Karácsony, Kecskemét (december 28.)
2019-ben is folytattuk azt az hagyományt, hogy együtt is megünnepeljük az év legszebb ünnepét. Ez a különleges esemény minden
évben jó alkalom arra, hogy megosszuk egymással az örömet, hogy
megmutassuk a legkisebbeknek a közösségi ünneplés szépségét, és
hogy kötetlen baráti beszélgetéseket folytatva kiszakadjunk egy kicsit
a hétköznapok mókuskerekéből. Ezúttal a kecskeméti Hírös Agóra
adott otthont a rendezvénynek. Családjaink megtöltötték a rendezvényházat, 276 szülőt és 343 gyermeket köszönthettünk a színházteremben. Hazánk 52 településéről érkeztek kicsik és nagyok a közös
karácsonyozásra, olyan távoli helyekről is, mint Debrecen, Mikepércs, Szikszó, Tiszalök, Pápasalamon vagy Nagykanizsa.
Angyali Csomagküldő Szolgálat (december)
2019-ben immár 14. alkalommal is útjára indítottuk Angyali
Csomagküldő Szolgálatunkat, az ACSSZ-t. Felhívásunkra idén 212
Angyal jelentkezett, és közülük nagyon sokan kérésünkre eljuttatták
felhívásunkat ismerőseikhez, barátaikhoz, munkatársaikhoz, megosztották közösségi oldalakon, így sok emberhez jutott el kezdeményezésünk. Ennek köszönhetően egyre több osztály- és munkahelyi
közösség, baráti társaság, csoport segítette a NOE rászoruló családjait. Voltak olyan felajánlóink, akik munkahelyük segítségével, támogatásával az ország több pontján a helyi képviseleteiknél kezdtek
gyűjtő munkát szervezni, és az összegyűlt tartós élelmiszert, édességet, játékot, és ruhaneműt egy-egy helyi szervezet tudta eljuttatni
olyan családjainknak, akiknél jól jött a segítség. Összességében 265
családot támogattunk kimondottan az ACSSZ által.
Önkénteseink köszöntése
Kisebb és nagyobb közösségeinkben is hagyomány, hogy évente
köszöntjük azokat, akik a mozgatórugói az adott szervezetnek.
Al-Duna Régió – Mezőfalva (január 12.)
Mezőfalván, a Kiss Kálmán Művelődési Házban köszöntöttük az
önkénteseket. A rendezvényen Bátaszék, Iváncsa, Kiskunhalas,
Komló, Mezőfalva, Paks, Pécs, Szekszárd, Tolna és Várdomb önkéntesei vettek részt. Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnökének megnyitó beszéde után a mezőfalvai Tündérkert Óvoda gyermekelőadása
színesítette az eseményt. A régió egyesületeinek vezetői személyes
méltatásokkal köszönték meg az önkénteseknek azt az időt és energiát, amit a közösségre szántak. Az elismeréseket Kardosné Gyurkó
Katalin adta át. A családias hangulatú eseményt beszélgetős vendéglátás zárta. Mezőfalván összesen 60 önkéntest köszöntöttünk 13 szervezet részéről.
Közép-Magyarország Régió – Budapest, Pestszentimre (január 19.)
A Pestszentimrei Közösségi Házban Lévai István Zoltán alpolgármester köszöntötte a régió 98 kitüntetett önkéntesét, akik boldogan
vették át Kardosné Gyurkó Katalintól és Rendek Ildikótól ajándékcsomagjaikat. A találkozó zavartalan lebonyolítását 25 önkéntes segítette. Pestszentimrén összesen 97 önkéntest köszöntöttünk 22 szervezet részéről.
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Felső-Tisza Régió:
Tiszavasvári (március 2.)
Nagyon kedves ünnepség keretében köszöntük meg a Felső-Tisza
Régió tíz egyesületének, szervezeteinek és önkénteseinek munkáját.
Szívmelengető élmény volt. Tiszavasváriban összesen 27 önkéntest
köszöntöttünk 13 szervezet részéről.
Hajdúdorog (október 5.)
Hajdúdorogon júliusban alakult meg a helyi nagycsaládos egyesület.
Olyan lelkesek voltak, hogy már októberben vállalták a régió vezetői
találkozójának és az önkéntesek köszöntésének megszervezését is,
melynek keretében 12 szervezet 49 önkéntesének áldozatos munkáját
köszöntük meg.
Balaton Régió – Várpalota (október 26.)
Várpalotán köszöntöttük a Balaton Régió önkénteseit, vezetőit: egy
remek, lelkes csupaszív csapatot!
Felső-Duna Régió – Tatabánya (november 16.)
A Felső-Duna Régió önkénteseinek köszöntük meg áldozatos munkáját Tatabányán, a József Attila Művelődési Házban. Milyen jó
nekünk, nagycsaládosoknak, hogy már továbbadhattuk az életet és
saját közösségeinkben, saját erőnkhöz mérten nap mint nap segíthetünk más családokat is, hogy ők is örömüket leljék az anyaságban,
apaságban, hogy olykor könnyebb legyen családhoz méltó életet
élni. Tatabányán összesen 45 önkéntest köszöntöttünk 11 szervezet
részéről.
Régiós Családi Napok
Régiós családi napjaink minden évben több helyszínen kerülnek megrendezésre, hogy a nagycsaládosok osztozva a közös értékekben egyegy régión belül közelebbről is megismerhessék egymást.
Dél-Alföld Régió:
Makó (május 11.)
Egy éve új vezetőkkel, új lendülettel kezdett munkálkodni a helyi
közösség, amelynek többek között egy csodálatos régiós családi nap
– Nagycsaládos Majális – lett az eredménye. Az eseménynek a
Marosi Kalandpark adott otthont. Mintegy 700-an vettetek részt a
programon 22 szervezet részéről, és nagy örömünkre nemcsak a régióból érkeztek a családok, hanem az ország más részeiről és a
Vajdaságból is. Rendhagyó módon két régiós találkozó is volt ebben
az évben.
Kétsoprony (június 29.)
Június 29-én Kétsoprony ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból találkozóra hívta a régió egyesületeit, hogy
közösen ünnepelhessenek. Csapatversenyekkel, ügyességi feladatokkal, kutyás és lovas bemutatóval, óriás csúszdákkal és kézműves foglalkozással várták a családokat. Az ünneplés nagyon jól sikerült, 800an vettek részt 10 szervezet részéről; a NOE elnökségét Vári Ferenc
képviselte.
Észak-Magyarország Régió – Gödöllő (június 1.)
A Gödöllői Arborétum üdítő zöld fái között a régió egyesületeiből
húsz főnek köszöntük meg múlt évi munkáját ajándékcsomaggal,
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majd a résztvevők számára lehetőség nyílt bekapcsolódni az
ArboFeszt Gödöllői Arborétumi Fesztiválba is, mely minden korosztály számára kínált szórakoztató programokat.
Felső-Tisza Régió – Debrecen (június 2.)
A Vekeri-tónál került sor a rendezvényre, melyen a Debreceni
Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének családjain
kívül a régió sok településéről képviseltették magukat a NOE nagycsaládjai. Az eseményen több mint 700 fő vett részt 10 szervezet
részéről. Bár kicsit megáztunk a tombolasorsolás alatt, kicsik és
nagyok fantasztikusan érezték magukat. Fergeteges hangulatban telt
el a nap, amit a sok ajándék csak még emelkedettebbé tett.
Balaton Régió és Felső-Duna Régió – Kislőd (június 9.)
Kislődön a Sobri Jóska Élmény- és Kalandparkban tartottunk összejövetelünket, melyen a családok a regisztrációt követően birtokba
vehették a park egész területét. Minden korosztály megtalálta a számára legkedvezőbb tevékenységet. A nagyszerű időjárásnak köszönhetően legtöbben a vízi játékok mellett döntöttek, azonban sokan
másztak fel és csúsztak le az ugrálóvárba vagy kalandoztak a fák
között kialakított drótkötélpályán is. Az eseményen mintegy 700 fő
vett részt 16 szervezet és egyéni tagok részéről.
Al-Duna Régió – Kalocsa (június 22.)
Kisné Szirtes Andi, a Kalocsai Nagycsaládos Egyesület elnöke
szervezésében mintegy 750 résztvevő (13 szervezet képviseletében) ismerhette meg Kalocsa értékeit: a kedves vendégszerető
embereket, az Érseki templomot, a Paprikamúzeumot, a kalocsai
hímzést, és a Bokréta Népművészeti Egyesület Csajgorás csoportját. A tartalmas és jó hangulatú rendezvényen 7+ üléses autókat is
meg lehetett nézni.
Budapest és Közép-Magyarország Régió – Szolnok (június 29.)
Idei Régiós Családi Napunk központi helyszíne a szolnoki Szent Imre
Művelődési Ház volt. A megnyitón dr. Kállai Mária országgyűlési
képviselő köszöntötte a családokat, majd Máthé György esperes plébános beszélt a saját nagycsaládos emlékeiről. Köszöntőt mondott
Komjátiné Bartos Nóra, a NOE elnökségi tagja, majd Versegi
Mónika, a helyi egyesület elnöke fejezte ki köszönetét a résztvevőknek, a helyi segítőknek és nem utolsó sorban az eseményt támogató
adományozóknak, akiknek köszönhetően rengeteg tombolaadomány
gyűlt össze. A 7+ üléses autók bemutatója is nagy sikernek örvendett,
hét autókereskedés 15 autóját nézhették meg az érdeklődők. Az eseményen több mint 500 fő vett részt 25 szervezet és egyéni tagok
részéről.
Felső-Duna Régió – Mosonmagyaróvár (június 29.)
Részlet elnök asszony köszöntőjéből, amelyet a mintegy 500 résztvevő előtt mondott el nyolc szervezet és egyéni tagok képviseletében: „Életünk Isten ajándéka, amit kezdünk vele, az a mi ajándékunk Isten számára. Nemcsak programokban bővelkedett ez a 30
év, hanem igazi közösség is született, nagycsaládos kórussal, tánccsoporttal, sok-sok segítséggel a NOE számára. 30 év során ti is
kiálltatok a nagycsaládos értékek mellett, segítettétek a családokat
és igyekeztetek megmutatni a jót, azt, hogy az élet érték, és örömmel tölt el bennünket, ha gyermeket vállalunk. Sok gyermekkel
válunk teljessé.”
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Elnökségi ülések, Választmányi ülések, Közgyűlés
Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei idén is a megszokott rend szerint találkoztak. A NOE elnöksége minden hónapban ülésezett, itt az egyesület aktuális érdekvédelmi ügyeit beszélték meg és
hoztak határozatokat.
Választmányi üléseink:
A választmányi ülések kiváló alkalmak arra, hogy jobban megismerjük egy-egy régiónk munkáját, egy-egy szervezetünket, éppen ezért a
jelenlegi elnökség törekszik arra, hogy minél több választmányi ülés
vidéken legyen megtartva.
A választmányi ülések tagjai a NOE egyesület és csoportvezetői ezen
kívül pedig 20 egyéni tag. Egyesületünk választmánya döntéshozó
jogkörrel nem rendelkezik, de tanácsadó, véleményformáló javaslata
van és bizonyos pontokban az elnökségnek ezek kötelező érvénnyel
bírnak.
Január 20. Lakitelek
A lakiteleki évindító hétvége keretében került sor az év első választmányi ülésére. Az Elnökség beszámolóján kívül terítékre került a
Családok éve (Családbarát Ország) kezdeményezés koncepciója, a
2019. évi programterv, a képzések terve és a belső pályázat.
Április 27. Paks
Kihelyezett választmányi ülésünket áprilisban Pakson tartottuk a
Forráspont Energiaházban. A paksi társszervezet meghívására érkezett választmányi tagok és családjaik szombati programjukban az
atomerőműben tettek látogatást és a város múzeumait, Paks nevezetességeit tekintették meg.
A délután kezdődő választmányi ülésen 33 szervezet képviseltette
magát az ország különböző részéről. A megnyitó során Szabó Péter,
Paks polgármestere a választmány tagjai előtt a város családbarát
intézkedéseit ismertette. A program első részében az Al-Duna régió
és annak szervezetei mutatkoztak be a továbbiakban következtek a
napirendi pontok: az Elnökség beszámolója, a nagycsalád mint
kisebbség koncepciója, a belső pályázat és a 2019-es év soron következő programjai.
Szeptember 28. Orosháza
Orosházán tartottuk őszi választmányi ülésünket, mely a NOE egyik
legaktívabb régiójának a központja. Az ország minden részéből, mintegy százan voltunk együtt. A polgármesteri köszöntő és az elnöki
beszámoló után a házigazda, Benedek Szilvia dél-alföldi régióvezető
és az orosházi egyesület elnöke mutatkozott be, majd a makói és
gábortelepi egyesülettel ismerkedhettünk meg. A választmányi ülés
után lehetőség nyílt megismerni a város értékeit.
November 30. Budapest
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola nagyelőadójában tartotta meg a NOE 2019 utolsó választmányi gyűlését, és egyben rendkívüli közgyűlését, melyen az Alapszabály-módosításról, illetve az
2019. évi költségvetés módosításáról szavaztak a képviselők és a testület. A választmányi ülésen Kardosné Gyurkó Katalin megtartotta
elnökségi beszámolóját és ismertette a 2020-as évi programtervet. Az
év utolsó nagy összejövetele szendvicsebéddel és régiós megbeszélésekkel zárult.
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Közgyűléseink:
Budapest – május 18.
Minden évben közgyűlésünk keretében köszönjük meg a segítséget
mindazoknak, akik áldozatos munkával segítik Egyesületünket, azon
belül a családokat. Közgyűlésünkön 88 elismerést adtunk át. Ezen
kívül, 32 év után az egyesület megszüntette a főtitkári posztot és a feladatkörök jó részét a titkárságvezető munkakörébe utalta, aki a NOE
alkalmazottja, jelen van rendes munkaidőben és így segíti az elnök
munkáját.
Budapest – november 30.
A közgyűlésen az Alapszabály-módosításról, illetve a 2019. évi költségvetés módosításáról szavaztak a képviselők és a testület.
Vezetőképzők
Az év első vezetőképzője a lakiteleki évindító keretében volt (január 19.).
Csoportvezetők találkozója, Budapest (május 4.)
A találkozót a Hegyvidéki Kulturális Szalonban tartottuk, ahol 17
csoport képviseltette magát. A délután keretében a csoportokat érintő
kérdéseket beszélhettük át elnök asszonyunkkal. Nagy örömünkre
szolgált, hogy több olyan érdeklődő is jelen volt, akik most tervezik
csoport alakítását.
Felső-Tisza Régiós félévzáró vezetői találkozó (június 29.)
A NOE Felső-Tisza Régiójának félévzáró vezetői találkozóját a
Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete tartotta. Bográcsozáson látták
vendégül a régió majdani és tapasztaltabb egyesületvezetőit, hogy
egy kötetlen beszélgetés mellett megosszák egymással eredményeiket, nagycsaládos élményeiket, elmondják egyesületi céljaikat, s ezáltal motiválják egymást és önmagukat.
Felső-Duna Régiós vezetői találkozó (november 28.)
A közgyűlés után a jelenlévő vezetőkkel ültünk össze, hogy röviden
átbeszéljük a 2020-as év programjait, lehetőségeit.
Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk a
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a
COFACE Families Europe testületeiben, továbbá részt veszünk az
International Federation for Family Development (IFFD) szakértői
tevékenységében.
Új nagycsaládos és családvédelmi egyesületek alakultak Horvátországban, Csehországban és Bulgáriában, akikkel felvettük a kapcsolatot.
Az elmúlt évben az alábbi fő események, nemzetközi tevékenységek
valósultak meg egyesületünkben:
1. Február 11-13. 57th Session of the Commission for Social
Development (CSocD), ENSZ székház, New York
Az International Federation for Family Development (IFFD) családfejlesztésért dolgozó nemzetközi szövetség jóvoltából 2018-ban a
NOE elismerő díjat vehetett át a családi értékek védelméért. Idén
lehetőségünk volt részt venni az IFFD által szervezett, a Bizottság
munkájával egybekötött kísérő rendezvényeken. Olyan témák kerül-
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tek terítékre, mint a családpolitika hozzájárulása a fenntartható fejlődési célok megvalósulásához, a szülők-szülőség kapcsolata és a láthatatlan munka értéke. Az idei díjat az International Federation for
Home Economics szövetség és az Osztrák Kormány Család és
Ifjúságügyi Osztálya vehette át az IFFD elnökhelyettesétől, Viviana
Gutiereztől, valamint Sharifa Noaman Al Emaditól, a DIFI ügyvezető igazgatójától.
2. Március 28-31. World Congress of Families XIII, Verona
Az idei világkongresszuson – melynek mottója: „A változás szele:
Európa és a globális életvédő mozgalom” volt – olyan izgalmas
témák merültek fel, mint a házasság szépsége, a gyermekjogok, a
humán ökológia, a nő a történelemben, a növekedés és a demográfiai
visszaesés, a nők méltósága és az egészség, az élet és a család védelme, valamint a születési rátát és a családokat támogató vállalati politika. A kiemelt nemzetközi eseményen egy nagyszerű NOE szervezésű csapat képviselte magyarként az értékeinket.
3. Április 6. ELFAC elnökségi ülés, Bergamo
Az ELFAC elnökségi ülésére Bergamoban, Olaszországban került
sor. A közelgő Európai Parlamenti választások miatt ismét felhívták a
figyelmet az ELFAC öt pontos petíciójára, melyben az európai nagycsaládosokat érintő legfőbb problémákra, kihívásokra ajánlanak megoldásokat. A Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózata honlapjáról, az Európai Nagycsaládos Kártya helyzetéről is egyeztettek,
valamint javaslatként megfogalmazódott egy, a tagegyesületekhez
tartozó fiatalok számára létesítendő internship (szakmai gyakorlat)
jövőbeli lehetősége is.
4. Április 11-15. Második Nemzetközi Kortárs Női Fesztivál,
Tuzla
Április 11-15. között került megrendezésre a Második Nemzetközi
Kortárs Női Fesztivál Bosznia-Hercegovina Tuzla városában. A
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség meghívására a NOE képviseletében Balla Katalin titkárságvezető vett részt a konferencián,
amelyen többek között szó volt arról, hogy a több gyermekeket nevelő nőknek legyen meg a választás és az elismerés lehetősége azáltal
ugyanúgy, hogy otthon csinál „karriert”, ami üzleti szempontból
tekinthető a jövőbe tett beruházásnak is.
5. Április 29-30. Családbarát fordulat Európáért konferencia,
Várkert Bazár
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kétnapos konferenciáján nemzetközi szakértők, vállalati vezetők és politikusok osztották meg véleményüket, tapasztalatukat, jó gyakorlataikat arról, hogy a családokért végzett munka hogyan segítheti egy családbarát Európa megvalósulását. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések során egyetemek, civil szervezetek, önkormányzatok és
cégek képviselői mutattak be egy-egy olyan szemléletet, mely akár
anyagi ráfordítás nélkül is egy humánusabb, élhetőbb környezetet
teremt mind a családok, mind a gazdasági élet szereplői számára. Az
önkormányzatok szerepéről szóló kerekasztal-beszélgetést Kardosné
Gyurkó Katalin vezette.
6. Május 6-7. COFACE közgyűlés, Barcelona
A COFACE Barcelonában tartotta rendes éves közgyűlését és
elnökségi ülését, ahol a NOE-t Kardosné Gyurkó Katalin és Joó
Kinga képviselte. Az éves beszámoló ismertetése után a jövő évi
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tervekről esett szó. A COFACE-n belüli nagycsaládos szervezetek képviselőivel is tartottunk egy rövid egyeztetést,
melynek eredményeképpen javasoltuk a lengyel nagycsaládos szervezet meghívását az európai szervezetbe a tagságot
megelőző megfigyelői státuszba.
7. Június 13-14. COFACE, Fogyatékos ügyi szakértői találkozó,
Luxembourg
A NOE segítségével az idei COFACE Szakértői találkozón a Nem
Adom Fel Alapítvány küldöttei vehettek részt, akik – érintettségüknél
fogva – hitelesen képviselhették az alapítványt. A luxemburgi találkozón sor került az APEMH Chateu meglátogatására, ahol megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Az intézmény
bemutatása során a résztvevők tájékoztatást kaphattak az intézményesítés káros hatásairól, valamint arról, hogy miképpen kellene EU
szinten törvénybe hozni a családvédelmi törvénymódosításokat.
8. Szeptember 2-4. IFFD International Advocacy Workshop,
Budapest
A háromnapos workshop előadói között Európából, illetve az USAtól Brazíliáig érkeztek olyan szakértők, akik már évek óta dolgoznak a családpolitika területén. A hazai és nemzetközi szakemberek
olyan témákban fejtették ki véleményüket, mint a családbarát megközelítések, a családok sérülékenysége, a fiatal családok megerősítése, illetve a koragyermekkori fejlődés, valamint a szülők lehetőségei a családi feladatok mellett. A résztvevők átfogó képet kaphattak
továbbá az ENSZ civil szervezetei és a családbarát politikák témakörében is. Mind a résztvevők, mind az előadók számára új megközelítésekkel, megoldásokkal és természetesen új kapcsolatokkal
zárult a workshop.
9. Szeptember 5–6. Budapesti Demográfiai Csúcs
A NOE is képviseltette magát a Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozón. Kardosné Gyurkó Katalin előadást tartott, a NOE munkatársai pedig standdal várták a hazai és nemzetközi érdeklődőket. Sok
nemzetközi partnerszervezetünk fogadta el a meghívást, és
Budapesten rendezte meg az eseményhez kapcsolódóan egy-egy
szakmai programját (ELFAC, IFFD, FEFAF).
10. Szeptember 6. FEFAF közgyűlés, Budapest
A Brüsszelben 1983-ban alapított európai családszervezet (francia
nevének rövidítése FEFAF – Szülők és Gondozók Európai Szövetsége) idén a NOE meghívására a Titkárságon tartotta meg évi rendes
közgyűlését. Tisztújítás is zajlott a találkozón, az elnökség újonnan
megválasztott tagjai közé került a NOE képviseletében Balla Katalin,
mint FEFAF elnökhelyettes.
11. Október 5. ELFAC Elnökségi ülés, Barcelona
Az ülésen szavazást tartottak az „Év Nagycsaládja Díj” idei nyerteséről, de megvitatták a novemberben megrendezésre kerülő Családbarát
Önkormányzatok Európai Hálózatának alakuló gyűlésének részleteit
is, melynek megvalósításában a NOE is szerepet vállalt. A jövő évben
ismét szeretnének tanulmányutat szervezni a Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatához kapcsolódóan. A hosszú távú tervek
között szerepel az európai nagycsaládos kártya megvalósítása, továbbá rendszeres képviselet biztosítása az ENSZ-ben és az Európai
Parlamentben. A 2020 nyarán hazánkban megrendezendő európai
családkongresszus szervezéséről is történt egyeztetés.
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12. November 13-15. KINCS Családi Értékek Hálózata –
Executive Network for Family Values, Budapest
Először került megrendezésre Magyarországon családi értékekkel
foglalkozó szervezetek számára olyan több napos nemzetközi eszmecsere, amelyen az Európából és az USA-ból érkezett résztvevők megvitathatták a családi értékek megóvásának és népszerűsítésének lehetőségeit. A NOE-t Kardosné Gyurkó Katalin képviselte az eseményen.
13. November 19. ELFAC Családbarát Önkormányzatok
Európai Hálózata – Alakuló gyűlés, Brüsszel
Brüsszelben, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
épületében szervezte meg az ELFAC az európai családbarát önkormányzatok első találkozóját Joó Kinga NOE elnökhelyettes és
EGSZB tag közreműködésével. A cél az, hogy szerte Európából a
családok támogatása felé elköteleződött önkormányzatok hálózatba
szerveződjenek, megosszák egymással jó tapasztalataikat és megerősítsék egymást abban, hogy érdemes a családokért tenni.
Magyarország erős képviselettel vett részt ezen az eseményen, hiszen
a jó gyakorlatok bemutatását nemzetközi környezetben is vállalta
Budapest V. kerület (Dr. Balla Valéria alpolgármester), Nagykovácsi
(Kiszelné Mohos Katalin polgármester) és Orosháza (Dávid Zoltán
polgármester). Az eseményen köszöntőt mondott dr. Beneda Attila
helyettes államtitkár, Karácsony Ádám Régiók Bizottsága tag, valamint előadást tartott dr. Aczél Petra, a KINCS tudományos elnökhelyettese is.
14. December 15–17. Családbarát Önkormányzat díjátadó, Riga
Rigában tartották meg 2019. december 15-17. között a lett Családbarát Önkormányzat Díj átadóját, amelyen meghívott vendégként az
ELFAC elnöke, Regina Maroncelli szólalt fel, illetve a NOE részéről
Balla Katalin tartott beszámolót a magyarországi pályázási folyamatról, a díjak odaítélésének kritériumairól és a bevált jó gyakorlatokról.
A Titkárság munkájáról
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül több mint 13.500 tagcsaláddal tart kapcsolatot a különböző rendezvényei, programjai,
szakmai kiadványai, régiós találkozói, önkéntesei révén. Ezt a munkát 2019-ben összesen 13 fő látta el. A budapesti Titkárság mellett hat
régióközpontunk működik, amely hét régió feladatait végzik el.
2019-ben fenntartottuk és működtettük a NOE Titkárságát és infrastruktúrát biztosítottunk a tanácsadásokhoz (pl. jogsegély, családügyinevelési tanácsadás stb.)
Munkatársaink látják el a NOE napi feladatait (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély és
tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események
(elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények)
szervezését.
A Titkárság részvételével és közreműködésével szerkesztjük a NOE
Leveleket, a kétheti szerdai Hírlevelet, emellett a kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató anyagok szerkesztése, előkészítése,
kivitelezése és a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása is itt zajlik.
Az országos rendezvények mellett a nemzetközi programok szervezésében és lebonyolításában is részt vesz a Titkárság, miközben a
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szakmai fórumokon képviseli egyesületünket mind a hazai, mind
pedig a nemzetközi színtéren. A sajtótájékoztatók, sajtómegkeresések
kezelése és részben a szakmai és kommunikációs anyagok, háttéranyagok is a Titkárságon készülnek.
NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról,
bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat, hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára. 2019-ben a 310-320.
számú lapszámaink jelentek meg. A NOE Levelek kiadásával olvasmányos, színes és emberközeli magazint szeretnénk tagjainknak
nyújtani.
2019-ben megnöveltük a helyi egyesületek, csoportok programjairól
szóló tudósítások számát, beszámoltunk a partnerszervezetek, s a családokat érintő intézmények aktualitásairól, neves szakemberek írtak a
családi élet különböző aspektusairól, s látták el szakavatott tanáccsal
az olvasókat, az adott lapszám tematikájához igazodva.
Köszönhetően online tagnyilvántartó rendszerünknek, a NOE
Levelek lapszámról lapszámra több mint 11.900 tagcsaládunkhoz jut
el nyomtatott formátumban. Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon online is elérhető (www.noe.hu), illetve környezettudatos tagjainknak elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat. A magazin
jelentőségét növeli, hogy egyre több hirdető keresi meg szerkesztőségünket.
Köteteink
Irodalmi pályázataink témaköreit feldolgozó kötetsorozatunk egy
újabb meghatározó darabja jelent meg 2019-ben, „Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról” címmel.
A 2018 májusában kiírt pályázatra örökbefogadó szülők és (egykori
és mai) örökbefogadott gyermekek, valamint a gyermekéről lemondó
édesanyák valós élettörténeteit vártuk, melyek alkalmasak arra, hogy
az olvasók megismerhessék az örökbefogadás lelki és társadalmi
vetületeit. Az írásokat elbíráló zsűri tagjai Schäffer Erzsébet, Pulitzerdíjas újságíró, író, publicista; Röhrig Géza Oscar-díjas színész, költő
és Dr. Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi docens voltak. A 44
beérkezett pályamunkából az előválogatást követően a 30 pályaműből a zsűri három díjazott mellett további négy különdíjas munkáját
emelte ki, s összesen 11 írás teljes terjedelmű megjelentetését javasolta. További 18 mű részletei egészítik ki a kötetet.
Ez a kötet a harmadik eleme a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
által elkezdett szépirodalmi pályázatok anyagából (Nagycsaládos lettem!, Nagycsaládosok meséi) megjelentetett köteteknek. A „Mindent
köszönök” kiadványunkat is gazdag illusztrációs anyaggal látjuk el.
A kötet kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult
meg. Könyvünk hivatalos könyvterjesztésre nem kerül. A „Mindent
köszönök” kötetet egyesületünkön belül, kiemelt partnereink, családszervezetek és az örökbefogadás témájában érintett szakmai szervezetek körében terjesztjük.
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Belső pályázat
Idén 6+2 millió forintot fordítottunk a NOE tagegyesületeinek és csoportjainak támogatására. Csoportos utazási költségeket, helyi rendezvényeket, a csoportok működését támogatta az Elnökség az első körben, a második körben befőző automatára lehetett pályázni, illetve
decemberben lezajló helyi rendezvényekre lehetett támogatást kérni.
2019-ben összesen 74 egyesület, 9 csoport pályázott programokra,
befőző automatára 9 szervezet adta be pályázatát.
Régióink
A hét régiónkban 2019 szeptemberéig hét, azon túl pedig hat régiós
vezető végzi a régiók működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tart a hozzájuk tartozó szervezetekkel, segíti
azok együttműködésének kialakítását, rendezvényeket szervez, adományokat közvetít.
Régiós vezetőink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt Orsolya, Balaton
Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-Alföldi Régió – Benedek
Szilvia, Észak-Magyarország Régió Rendek Ildikó; Felső-Duna Régió
– Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné Szolanics
Zsuzsanna, Budapest és Közép-Magyarország Régió – Rendek Ildikó.
Az adományokról
A Magyar Nemzeti Bank támogatásával élelmiszercsomagot adhattunk karácsony alkalmából. 800 családnak segítettünk az ország
egész területén. Az adomány összege 4 millió forint volt.
Kiemelt támogatónk volt idén is a Vitaplus Kft., akik közel 14 millió Ft értékben adományoztak étrend-kiegészítőket és vitaminokat
Egyesületüknek.
A TritonLife csoport tulajdonosa, a MedAlliance Holding Zrt. négy
év alatt összesen 15 (tizenöt) millió forint készpénzadománnyal segíti a közhasznú szervezetet és annak tagjait, azokat a családokat, akik
minimum három gyermeket vállalnak és nevelnek, nem mindig egyszerű körülmények között. 2019-ben 3,5 millió Ft-tal támogatta
Egyesületünket.
A Nemzeti Kulturális Alap 2019-ben 2.000.000 forinttal támogatta
„Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról” című
kötetünk kiadását.
Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 2019. évben is 30 családnak
adományozott élelmiszer csomagot, 1.208.580 Ft összértékben.
A JUB Kft. közel 800 ezer forint értékű festék adománnyal támogatott 48 tagcsaládunkat.
A Fővárosi Vízművek 1 millió forint pénzadománnyal támogatta
Egyesületünket.
A MAVÍR Zrt. 1 millió forint pénzadománnyal támogatta Egyesületünket.
Munkatársak
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül több mint 12 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot, az általa biztosított különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, kistérségi találkozói, önkéntesei révén. Jelenleg 14 fő látja el a feladatokat a budapesti titkárságon,
ill. a hét régióközpontunkban.
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Eszközpark fejlesztése
2019-ban egy beruházásunk volt: befőző automata beszerzése programjaink megvalósításához.
8. Önellenőrzés a 2019 adóévben az előző évekre tekintettel nem
történt.

A könyvvizsgáló adatai:
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645
A könyvvizsgáló személye:
Jónásné Penner Ágnes
MKVK tagsági száma: 001448
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem
nyújtott.

9. Tájékoztató kiegészítések
Környezetvédelem:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:
Az Egyesületnek 2019. évben 14 fő alkalmazottja volt, a részükre
2019. évben kifizetett bér 50.559 eFt.
Megbízási jogviszonyban 12 főt foglalkoztatott az Egyesület, részükre 2019. évben 5.722 eFt megbízási díj került kifizetésre.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2019. évben tiszteletdíjban vagy
egyéb juttatásban nem részesültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.
Tárgyévi eredmény elszámolása:
Az Egyesület tárgyévi eredménye 42.788 eFt, amelyből 41.006 eFt az
alaptevékenység és 1.782 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye,
a 2019. évi eredmény a tőkeváltozást növeli.
Könyvelés
Az egyszerűsített éves beszámolót Zsólya Tiborné készítette.
Könyvviteli szolgáltatást végzők regisztrációs száma: 156710;
adótanácsadói nyilvántartási száma: AT2114095.
Könyvvizsgálat
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak.

Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem
termel és tárol veszélyes hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
10. Vagyoni, pénzügyi mutatók
Adatok %-ban
A mutatók megnevezése
előző év tárgy év
Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)
21,71
5,43
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)
64,12
62,53
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/
összes eszköz)
40,75
94,44
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 509,28 1.179,73
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek)
479,72 1.154,88
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/
rövid lejáratú kötelezettségek)
29,56
24,85
A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak
figyelembevételével készült.
Budapest, 2020. március 11.
NOE képviselője
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2019. évi Közhasznúsági melléklete
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
székhely:
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
bejegyző határozat száma: Pk.60 107 /1989
nyilvántartási szám:
01-02-0000107
képviselő neve:
Kardosné Gyurkó Katalin
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg:

2 0 2 0 . má rcius

– érdekvédelem, érdekképviselet
– egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal,
– országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabály-előkészítési munkában nagyon aktív részvétel,
– tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési,
egészségügyi, építési, NOE-FON,
– fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben
segítségnyújtás,
– adományközvetítések lebonyolítása,
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– kedvezményes lehetőségek közvetítése,
– tagkártyára adott kedvezmények bővítése
– kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése
– kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése
– helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezés
– jótékonysági adománygyűjtés és közvetítés a kisgyermeket nevelő családok számára
– családsegítés
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
a.) gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
(Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. Alapvetés L. cikk,
Szabadság és Felelősség XV.3. pont, a családok védelméről
szóló 2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6. §
(1) és 15. §);
b.) családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme
(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1. § (1),
(3) és 15-20. §);
c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás,
jogsegélyszolgálat. A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.
törvény 56. §, valamint az 57. § e) és h) pontjai, Csvt. 3. § (2),
6. §);
d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Atv. Szabadság és Felelősség XVIII. 1. pont, 1997. évi
XXXI. tv. 11. § (1), 12. § (2), 39. §, ezzel összefüggésben: 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pont, Csvt. 13. §);
e.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése (Atv.
Szabadság és Felelősség XVIII. 2. pont, Csvt. 4. § (2), (3));
f.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk,
Csvt. 3. § (2), ehhez kapcsolódóan: 2011. évi CXC. törvény 2.
§ (1));
g.) egészségügyi felvilágosítás (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 4. pontja;
h.) környezeti nevelés (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontja; 1996. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés,
64. § (1) bekezdése)
i.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése
(Atv. alapvetés D) cikk);
j.) fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. törvény 17. § (2), (5) bekezdései).
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pont és a 34. § (1)–(2) bekezdései
a közhasznú tevékenység célcsoportja: családok
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Elsősorban a 11
ezer 798 tagcsalád, de aki hozzánk fordul, mindenkinek segítünk,
illetve, amit elértünk változást, minden magyar állampolgár élvezi,
aki nagycsaládos.
A közhasznú tevékenység főbb eredményei az érdekvédelem,
érdekképviselet területén:
A NOE szakértői munkája során idén is aktívan részt vett különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői munkájával segítve a tár-
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sadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal,
Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes
Tanács, GYIA Tanács, Életvédő Kerekasztal, Karitatív Tanács,
UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Egyes uniós és nemzetközi források operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati joggal rendelkező tagként vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás
Monitoring Bizottság, EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Monitoring Bizottság).
A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok
ülésein is közreműködik a NOE (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport, Családi Életre Nevelés Munkacsoport, LogopédiaBTMN Munkacsoport, „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia Értékelő Bizottság). Szakmai (szociális és családügyi)
konferenciák rendszeres és aktív résztvevői vagyunk.
Új szakértői kapcsolatok:
– Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács – Réteg- és korosztályi
civil szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk
– Nemzeti Ifjúsági Tanács decemberben döntött teljes jogú tagságunkról, így közvetlen kapcsolatba került egyesületünk Ifjúsági
Tagozata a hazai ifjúsági szervezetekkel, s ez mind a közvetlen
kommunikáció, mind pedig az együttműködés alapjait teremti
meg.
– Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk a Kerekasztal a
Fiatalokért munkacsoport munkájában, amely közvetlenebbül
érdekvédelmi feladatokat lát el.
– Egyesületünk részt vesz a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Programban is, amely a kifejezetten hátrányos helyzetű térségekben indít programokat (pl.: babacsomag)
– Teljes jogú tagként kapcsolódtunk be az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságának Társadalomtudományi Szakbizottságának munkájába.
– A 36 tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a
tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező,
tanácsadó testület, amelynek célja:
a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói
tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;
b) a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;
c) a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.
– Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Családbarát
Hely márka védjegy interjúban való részvétellel segítettük a kezdeményezést, illetve a szakmai munkát.
– A HÖOK ösztöndíjrendszer-javaslatával kapcsolatban véleményezés, javaslattétel.
***
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk az
International Federation for Family Development (IFFD), a
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a
COFACE Families Europe testületeiben, szakértői munkájában.
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Az elmúlt évben az alábbi fő események, nemzetközi tevékenységek valósultak meg egyesületünkben:
– Február 11-13. 57th Session of the Comission for Social
Development (CSocD), ENSZ székház, New York
– Március 28-31. World Congress of Families XIII, Verona
– Április 6. ELFAC elnökségi ülés, Bergamo
– Április 11-15. Második Nemzetközi Kortárs Női Fesztivál,
Tuzla
– Május 6-7. COFACE közgyűlés, Barcelona
– Szeptember 2-4. IFFD International Advocacy Workshop,
Budapest
– Szeptember 6. FEFAF közgyűlés, Budapest
– Október 5. ELFAC Elnökségi ülés, Barcelona
– November 19. ELFAC Családbarát Önkormányzatok Európai
Hálózata – Alakuló gyűlés, Brüsszel
– December 15-17. Családbarát Önkormányzat díjátadó, Riga
***
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem
megnevezése

Vagyonelem Felhasználás
értéke
célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás

Előző év
3.442
66.479

Tárgyév
6.128
40.824

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Előző év
-

Tárgyév
-

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év
(eFt)
283.262

Tárgyév
(eFt)
294.523

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
651
776
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
1.596
6.454
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
281.015
287.303
H. Összes ráfordítás (kiadás)
282.839
251.744
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
91.469
85.916
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
282.487
247.685
K. Adózott eredmény
423
42.788
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
1500 fő 1500 fő
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]
Adatok ezer forintban.
Budapest, 2020. március 11.

Mutató teljesítése
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem

NOE képviselője
EL L ENŐRZŐ BIZOTTSÁ GI JEL ENTÉS

Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi jelentése
A NOE Ellenőrző Bizottsága Egyesületünk 2019. évi tevékenységének vizsgálata során a következő megállapításokat teszi, és terjeszti a
2020. évi közgyűlés elé.
1./
Az Ellenőrző Bizottság áttekintette az Elnökség által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat: az egyszerűsített éves beszámolót, annak
részét képző kiegészítő mellékletet, valamint a közhasznúsági mellékletet.
Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés elé terjesztendő egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasolja.
Budapest, 2020. március 11.
Balázsi Csilla
EB elnök

2 0 2 0 . má rcius
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Kedves Tagtársaink!
A 2020. április 18-i közgyűlésen meg kell újítanunk az elnök és
három elnökségi tag, valamint a póttagok mandátumát. Meg kell
újítani az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi és Etikai Bizottság és a
húsz egyéni választmányi tag mandátumát is. A testületek eddigi
tagjainak nagy része újra vállalja a tisztséget, többen viszont családi és egészségügyi okokból nem kívánnak élni a lehetőséggel.
Helyettük új tagokat javaslunk.
A Jelölő Bizottság nevében megköszönöm a jelölés folyamán
sokaktól kapott segítséget.
Nagyon reméljük, hogy az új elnökség és a megújuló testületek
friss erővel vezetik tovább a NOE-t az egyáltalán nem egyszerű
körülmények között.
Minden tagcsaládot szeretettel hívnak a közgyűlésre a Jelölő
Bizottság tagjai:

Elnökség – maradó tagok:
• Joó Kinga – elnökségi tag,
• Ulicsák Péter – elnökségi tag,
• Vári Ferenc – elnökségi tag,
• Görcz Gyula Csaba – elnökségi tag,
• Kutasi József – elnökségi tag.
Az elnökség négy évre újraválasztható tagja:
• Kardosné Gyurkó Katalin – elnök
Elnökség - mandátuma lejár:
• dr. Kutassy Jenő – 75%-os többséggel újraválasztható, de nem
szeretné jelöltetni magát,
• Fekete László – családi okok miatt nem szeretne újra indulni,
• Török Krisztina – családi, egészségügyi okok miatt nem szeretne indulni.

Gyertyás János, Sebők Jusztina, Tengyer Minea, Tóthné Nácsa Irén
és Váradi Tibor

Új jelöltek:
• Bak László,
• Herbert Gábor,
• Kapot Ildikó,
• Péterné Novák Krisztina.

JELÖLTEK NÉVSORA

ELNÖKÉGI TAGOK:

ELNÖK:

BAK LÁSZLÓ
Szatmári származású, de már évek óta
Miskolcon él családjával, itt váltak családdá. Négy gyereket nevelnek feleségével.
Nagyon szeret énekelni, ezért a katolikus
hittanári diplomát követően elvégezte a
kántor-énekvezető szakot is. A Miskolci
Egyházmegyében dolgozik kántor-felolvasóként és hittanárként.
2006-ban születtek iker fiaik, két évvel
később kislányuk. Először a NOE egyéni tagjaként, majd 2009-től
a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületéhez csatlakozva befogadó
közösségre talált. Egy évvel később beválasztottak a helyi elnökségi tagok közé. Néhány év múlva alelnök lett, jelenleg egy éve az
egyesület elnöke.
Úgy hiszi, hogy helyes ez az út, melyet a NOE követ. Minél több
találkozási lehetőséget kell biztosítani a nagycsaládos anyukáknak,
apukáknak, hogy érezzék: nem csodabogarak. Fontosnak tartja, a
folyamatos érdekvédelmi munka folytatását. Néha elég a jó szó, de
ha lehetőség van rá, akkor igyekezzünk természetbeni és anyagi
szinten is kifejezni ezt a segítséget. Mindemellett fontos a nagycsaládok érdekében dolgozó minden munkatárs megbecsülése –
legyen az fizetett vagy önkéntes –, hiszen csak együtt tudjuk mind
még jobbá tenni a NOE-t.

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN
41 éves, 2016 óta a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének elnöke, korábban
főtitkára. Közgazdász és vállalkozási
menedzser. Korábban az érdi nagycsaládos
egyesület alapítója és elnöke volt. Öt gyermek édesanyja. Vezetésével stabilizálódtak,
majd megerősödtek az egyesület gazdasági
alapjai, ismét nőtt a tagság, jelentősen megnövekedett jótékonysági, adománygyűjtő
tevékenysége, nagymértékben bővültek a
tagkártyához köthető kedvezmények, valamint nevéhez fűződik a
Babaköszöntő-program, a Befőzőautomata-program, a Családszervezetek Konferenciája rendezvénysorozat, több pályázat és az
azok alapján készült könyv az értékfelmutatás terén. Különösen
fontos siker számára a nagycsaládos autóvásárlási kedvezmény
bevezetése, amely az egyesület régi vágya volt.
Elődeinek is köszönhetően ő vehette át az Európai Parlament
Európai Polgár díját, az IFFD és a Polgári Magyarországért
Alapítvány díjait a NOE nevében. Céljai között szerepel, hogy a
megkezdett folyamatokat továbbvigye, és források biztosításával
tovább erősítse a helyi egyesületek, csoportok működését, ezzel is
elősegítve a közösségépítést. Családja az elnöki szolgálat ellátásában a jövőben is támogatja.

HERBERT GÁBOR
Herbert Gábor 60 éves, építőmérnök, egy 3500 m2-es bérirodaház
műszaki vezetője. Feleségével 1985-ben kötöttek házasságot, és
Pécsett telepedtek le. Három lányuk született (Bernadett 1987, Judit
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1989, és Zita 1992), akikkel felesége a
GYES és GYED adta lehetőségével élve
otthon maradt, így könnyebben valósíthatták meg a számukra értéket teremtő, és
lányaikat helyes értékrendre nevelő családi
légkör kialakítását. Harmadik lányuk megszületését követően 1993-ban léptek be a
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületbe, ahol az általuk is követett keresztény értékrend kialakítására törekvő családok közösségébe kerültek. Lányai tanulmányaikat Pécsett végezték, így sokáig egyben maradhatott a család. Gyermekei már felnőttek, a legidősebb lány nyárra várja a harmadik unokát.
2014 óta a helyi egyesület vezetője. Az elnökség munkáját mérnöki és ingatlankezelési tapasztalattal, valamint jónak tartott szervezőkészségével és német nyelvtudásával tudja segíteni.
KAPOT ILDIKÓ
Kapot Ildikó 49 éves, három felnőtt gyermek
édesanyja. Diszpécserként dolgozik a CER
Zrt.-nél, valamint tanít Budapesten, a
Bethlen Gábor Szakgimnázium közlekedés
szakmacsoportjában. 1995-ben a veszprémi
csoport alapító tagja volt – amely csoport
2006-ban vált egyesületté. 2000. január 1-től
a csoport, majd a helyi egyesület elnöke lett,
amely tisztséget a mai napig betölti. A NOE
szellemisége már 25 évvel ezelőtt megfogta,
és töretlenül hisz abban, hogy a kötelék,
mely az igaz családot összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete
iránti tisztelet, s a benne lelt öröm. NOE munkássága alatt az egyik
legnagyobb rendezvény megálmodója: a Nagy Kaland Napjának
megszervezése, melyet a Sobri Jóska Kalandparkban rendeznek
meg a NOE tagság részére, sok nagycsaládos örömére.
A NOE elnökségében a családokért, a közös programokért szeretne
tevékenykedni, melyhez a több éves-évtizedes vezetői múlt és a jól
kiépített csapatmunka – melyet maga mellett kialakított – nyújt
megfelelő hátteret.
PÉTERNÉ NOVÁK KRISZTINA
Péterné Novák Krisztina 45 éves, 26 éve él
házasságban, három gyermeke van. Zoltán
22, Dani 18 és Cintia 14 éves. Szereti a családi programokat, összejöveteleket. Kétsopronyon él egy kb. 1300 fős faluban. Amikor
csak tehetik, mindenhová együtt mennek
mind az öten, sőt mára már plusz két lánnyal
is, hiszen a fiai barátnői is szívesen tartanak
velük, sőt a helyi egyesület aktív segítőivé
váltak. Munkáját tekintve időseket tanít infokommunikációs eszközök használatára, jelenleg esti gimnáziumba jár.
A Nagycsaládosok Kétsopronyi Egyesületének 10 éve a tagja, és
2013-tól az elnöke is. Nagyon sok rendezvény az ő kezdeményezésére jött létre. Ő tartja össze a csapatot, akik szívesen állnak mellé
és dolgoznak vele együtt. Optimista ember, és igyekszik ezzel példát is mutatni a körülötte lévőknek. Az elvállalt munkát igyekszik
mindig véghezvinni, számára az adott szó nagyon sokat jelent.

2020. MÁR CIUS

Hogy mit tud adni a NOE részére? Hitelességét, és két keze munkáját. Megválasztásakor képviselni tudja a helyi értékeket: az
Alföldön és a kistelepüléseken élő családok helyzetét.
VÁLASZTMÁNY
BALLA KATALIN (BUDAPEST)
Háromgyermekes édesanya, eredetileg tanári végzettsége van. A
XIV. kerületi Zuglói Csoport vezetője.
BÁRÁNDI-NAGY VIKTÓRIA (GYŐR)
Négy gyermeke van: három saját, az egyik örökölt. Korábban versenyszerűen úszott, így úszóedzőnek tanul. Hamarosan vizsgázik,
jelenleg is oktat. Győrben a Família Nagycsaládosok Egyesület
elnökségi tagja. Tíz éve aktívan, tevékenyen vesz részt a helyi szervezet életében. Igyekszik a nagycsaládosokat érintő jogszabályi
változásokban naprakész maradni, segíteni a helyi szervezetet és –
amennyire Győrből teheti –, a NOE-t is. Segítőivel életre hívott két
több ezer tagot számláló facebook csoportot: az Erzsébet Programés Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Független Információs
Csoportokat (ez utóbbi kezelését vette át a NOE).
BOGDÁN ISTVÁN (SZOMBATHELY)
A szombathelyi Alpokalja Nagycsaládos Egyesület aktív tagja.
Három gyermekük van. Bármilyen problémával lehet hozzá fordulni. Segítőkész és mindig vidám, még akkor is, amikor tele van munkával. Igazi közösségi ember. A pályázatok írásában profi, nyertes
pályázatait a helyi egyesület neki köszönheti.
BOLDIZSÁR BÉLA (BÉLAFALVA)
1993 óta a Karitas Humanitárius Megsegítő Alapítvány alapító
tagja. Emellett sikerült másokkal együtt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét is létrehoznia. Az alapítvány célja a háromszéki nagycsaládosok támogatása, a magyar sokgyermekesek
táboroztatása a nyári szünidő kellemes eltöltésére, de nagyon sok
helyről fogadnak Erdélybe látogató anyaországi és Kárpát-medencei nagycsaládosokat is.
Nyolc gyermeke van, hat saját és két gyereke árvaházból kivett
nevelt gyermek. Foglalkozása nevelőszülő, de sajnos az utóbbi időben betegség miatt ezt nem tudta folytatni. Jelen pillanatban feleségével és két árvaházas sérült gyermekkel él Kézdivásárhelyen. A
NOE és a KCSSZ nagyobb rendezvényein mindig részt vesz.
CSANÁDY PÁL (BUDAPEST)
Négygyermekes édesapa, építész-újságíró. Több éve a szakértői
csoport oszlopos tagja.
CSIKY ZOLTÁNNÉ, KLÁRI (BUDAPEST)
Nyugalmazott főiskolai nyelvtanár. Háromgyermekes édesanya.
Nevelési tanácsadóként szívesen segíti a családokat. Önkéntesként
hosszú éveken keresztül segítette a Titkárság munkáját. Korábban
is tagja volt a választmánynak. 2010-2016-ban az elnökség tagja. A
rendezvények szervezésében, lebonyolításában vállalt szerepet,
valamint a „Tápláló szeretet” akció fő kapcsolattartója volt.
CSURGÓ ERZSÉBET (BUDAPEST)
Nyugdíjas festőművész, Budapesten az V. kerületben él, három-
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gyermekes édesanya. Önkéntesként éveken keresztül készítette az
elnökségi és választmányi ülések jegyzőkönyvét, illetve vezette a
Belvárosi Csoportot.
DR. HORVÁTH ANDRÁS (CELLDÖMÖLK)
Négygyermekes édesapa, Celldömölkön állatorvos. 25 éve a helyi
csoport aktív tagja.
DR. SZENDE LÁSZLÓNÉ KOLLER ÉVA (BUDAPEST)
Ötgyermekes édesanya, a Terézváros II. csoport aktív tagja.
Könyvtárosi főiskolai végzettsége van. Nyugdíj mellett félállásban
továbbra is dolgozik régi munkahelyén, az MTA Zenetudományi
Intézet Könyvtárában.
FÜLÖP ÁGNES (KOVÁSZNA)
40 éves háromgyermekes édesanya. Közgazdász végzettsége van,
jelenleg a Transilvania Bankban vállalkozók hitelezésével foglalkozik. A kovásznai (Erdély) Tündérvár Székely Nagycsaládosok
Egyesületének alapító tagja, pénztárosa, három éve pedig a NOEnak is tagja.
JOACHIM GYÖRGYNÉ (BUDAPEST)
A NOE nagyon régi, agilis tagja, aktív vezetőségi szerepet tölt be a
józsefvárosi egyesületben. A mai napig bármilyen egyesületi ügyben kértük is a segítségét, azonnal segített. A régió életében is aktívan vesz részt.
KRÓMERNÉ SZILVAY KATALIN (BUDAPEST)
Egy kilencgyermekes NOE-s családban nőtt fel, három gyermeke
van. Óvónőként dolgozott, most családi vállalkozásban tevékenykedik.
MAKUK JÁNOS (BEREGSZÁSZ)
Beregszászon él feleségével és három gyermekével. NOE-val való
kapcsolata már több mint nyolc éves, a Lakiteleki Népfőiskola kétéves képzése során ismerkedtek meg a szervezettel. A képzés végére lettek nagycsaládosok (2013-ban született meg kislányuk). Idén
lettek hivatalosan is NOE tagok. A NOE-n belül a céljai: a nagycsalád mint érték minél szélesebb körben való terjesztése, így ha a
gyermekek is nagy családban gondolkodnak, akkor nem lesz probléma a magyar nép megmaradása.
Mivel az informatika területén dolgozik, ebben tudja leginkább
segíteni Egyesületünk munkáját, hogy a digitális világban ne legyenek hátrányban se a nagycsaládosok, se a NOE mint szervezet.
MORVAYNÉ BAJAI ZSUZSANNA (BUDAPEST)
A NOE egyik alapító tagja, ötgyermekes édesanya. A Külkereskedelmi Főiskola nyugalmazott tanára. A NOE érdekvédelmi munkájában kezdettől meghatározó szerepe van. Az elnökségnek több
cikluson át volt tagja. A NOE képviselője a Népesedési Kerekasztalban. A NOE Hűség Díjának első tulajdonosa.
SEBŐK JUSZTINA (SZÉKESFEHÉRVÁR)
A harmadik gyereke megszületésekor 2005-ben lépett be a NOEba, először az érdi Ága-Boga Egyesületben próbálta ki magát
önkéntesként, majd lakhelyváltoztatás miatt Székesfehérvárott is
kereste a NOE szervezetét. Ennek hiánya miatt tíz lelkes tagcsalád
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felkutatásával hat éve alapította meg a helyi csoportot, melynek
taglétszáma immár 60 családra szaporodott. Csoportjával a közös
együttlétre, a közösségi élményre fókuszálva próbálják a családokat egymást ismerő és segítő közösséggé kovácsolni.
A belső pályázatokon kívül a 2019-es Jótékonysági Bálon nyert
nagyobb összeg is segítséget nyújtott a szakmai programok gazdagabb megvalósításához. Fontosnak tartja a család, mint a társadalom legkisebb egysége egyben tartását tartását, a jó példa felmutatását és a minőségi idő eltöltését a családdal.
Választmányi tagként 2016 óta számos helyen megfordult az
országban, ahol a helyiek jó gyakorlatát csoportjában is igyekszik
megvalósítani.
SÜLE ZSUZSANNA (GYERMELY)
Férjével és öt gyermekükkel Gyermelyen élnek, a helyi Napraforgók Csoport vezetőjeként. Harmadik gyermekének érkezését
követően lépett be a pesterzsébeti Bizalom Egyesületbe, majd pár
évvel később vidékre költöztek. Mivel a választott településükön
nem volt NOE csoport vagy egyesület, ezért Gyermelyen 2010-ben
csoportot alakítottak.
A gyerekek születését megelőzően különböző, főleg gyógyszeripari irodákban dolgozott, jellemzően kereskedelmi osztályokon. Az
itthon töltött évek alatt különböző irodai távmunkákat végzett
magánkórháznál, illetve fordító irodánál. Már a legkisebb gyermekük is iskolás, ezért 2019 óta ismét főállásban dolgozik, s a helyi
könyvtárat vezeti részmunkaidőben. Családjukkal a Pesterzsébeti
Központi Református Gyülekezet tagjai.
SZÉCSINÉ SIMONYI SZILVIA (VÁMOSGYÖRK)
Négygyermekes édesanya. Sok éven át a Káposztásmegyeri Csoport vezetője, egy időben a Titkárság munkatársa, és mindenkor
önkéntes segítője.
SZŐKÉNÉ CSER ÉVA (BUDAPEST)
Négygyermekes édesanya. Gyógypedagógus, Budapest XVII. kerületében él.
TOMBOR KRISZTIÁN (BIATORBÁGY)
Négygyermekes édesapa. Korábban több szervezetben (MMSZ,
Dévai Szent Ferenc Alapítvány) önkénteskedett. Szociális munkásként is dolgozott. A biatorbágyi egyesület elnöke volt 5 évig,
jelenleg csoportvezetője. Restaurátor a Hadtörténeti Múzeumban.
TÓTH ZOLTÁN (TISZAVASVÁRI)
Tiszavasváriban él, 59 éves, három felnőtt gyermek édesapja. Végzettsége szerint gépésztechnikus; a településen működő Ecomissio
Kft. hulladékégetőjében végzi munkáját. 2001 óta dolgozik önkéntes munkával a családokért. Fontosnak tartja a közösségépítést, az
érdek- és környezetvédelmet és a segítségadást, melyet több szervezetben is végez: helyi szinten és a NOE életében, a helyi és
országos Otthon Segítünk Alapítványban és a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségében is.
VÁGÓ LÁSZLÓ (ÉRD)
Nyolcgyermekes édesapa, műszaki szakoktató. A NOE alapító
tagja, Érden él.
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VARGA ANIKÓ (BUDAPEST)
Négygyermekes édesanya. 1997 óta NOE tag. Kereskedelmi üzemgazdász és humán erőforrás menedzser, valamint adótanácsadói és
mérlegképes könyvelői végzettséget is szerzett. Vállalkozókként
férjével öt éve önállóan stratégiai, gazdasági tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsmenttel, könyveléssel, adótanácsadással
foglalkoznak. 2006-ban lett a NOE önkéntese, majd 2008 óta
tanácsadója, elsősorban az adózás és számvitel területén. Egy évig
a NOE főtitkára volt.
VESZPRÉMI MÁRTA (BUDAPEST)
Hatgyermekes édesanya. Tanított, később könyvkiadóknál, majd
kilenc „felejthetetlen évig” a NOE Titkárságán dolgozott.
WÉBER VILMOS (BUDAPEST)
Gépészmérnök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai
karán dolgozik. 4 gyermeke van. Budapesten, a Józsefvárosban él.
Hosszú éveken keresztül számíthattunk rá többek között a közgyűléseken, a szavazatszámláló bizottság elnökeként.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
BENEDEK ANNA
Balatonalmádiban él, négy gyermek édesanyja. Veszprémben érettségizett, majd Baján, az Eötvös József Főiskolán általános iskolai
tanítóként és romológusként diplomázott. Ezt követően – munka
mellett – a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Európa tanulmányok – Európa politika, Európa szakértőként
diplomázott. Oktatásban szerzett munkatapasztalatai után 2002-től
az egészségügyi szektorban helyezkedett el. Foglalkoztatása atipikus formában történt.
2013 óta vezetője a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének.
Vezetésével az egyesület új lendületet kapott, munkáltatóvá és
képző intézetté vált. Tagcsaládjaik száma folyamatosan nő, hiszen
olyan közösséget teremtenek, amelyben számíthatnak egymásra,
terveiket, ötleteiket megvalósítják és közös érdekeiket képviselik.
BÉKÉSI ATTILA
46 éves háromgyermekes édesapa, 10 éve műszakibolt-vezető
Gyulán. 9 éve az újkígyósi egyesület elnöke. Jó kapcsolata van az
önkormányzattal és a helyi civilekkel, ismeri a civil szervezeteket
illető jogszabályokat. Sokat pályázik, figyeli és van rálátása a
pályázatokra. A háztartási gépcsere programban is dolgozott.
Kereskedelmi és egyesületi munkájának elengedhetetlen része a
precíz, pontos elszámolások, nyilvántartások vezetése. Hobbi szinten próbavásárlásokat végez, és adóbevallásokat készít magánszemélyeknek. A helyi vezetés mellett vállalná az Ellenőrző
Bizottsági feladatokat, melyben családja is támogatja.
DITZENDY KÁROLY ARISZTID
53 éves, településfejlesztő, közösségi tanácsadó, szociális gazdasági szakértő. Egy társadalmi vállalkozást – a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot – vezet 12 éve a feleségével, Mariannal (44). Vele és négy gyermekükkel Kecskeméten
élnek. A nagyobbak – Arisztid (21) és Péter (19) – már jobbára a
maguk útját járják, egyetemi hallgatóként. A kicsik – Zazi és Didó
ikrek –, 5 éve tették őket nagycsaládossá, formálisan akkor lettek
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NOE tagok. Az egyesülettel való együttműködés azonban jóval
régebbre nyúlik vissza, hiszen már több mint tíz éve dolgozik
együtt hol a helyi szervezetek regionális együttműködésének segítésében, hol a NOE és a KMCSSZ munkájának stratégiai tervezésében és vezetői tréningek szervezésében. Néhány éve a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanácsban, annak civil oldalán igyekszik
képviselni a nagycsaládos érdekeket és értékeket a tanács a NOE
által jelölt, választott tagjaként.
DR. HERCZEG KRISZTIÁN
Kazincbarcikán született, 45 éves munka- és balesetvédelmi szakmérnök, jogász, felnőttképzési és művelődési menedzser. Jelenleg
Újpesten él feleségével és négy gyermekével.
A Cseppkő Gyermekotthoni Központ intézményvezetője. Jó kommunikációs készség, magas fokú szervezőkészség, konstruktív
konfliktuskezelési technikák alkalmazása, rugalmasság, önállóság
és empátia jellemzi.
GRÁNER ZSOLT
Zsolt szabadbattyáni 36 éves agrármérnök. A Szolnok melletti Újszászon nőtt fel, középiskoláját Szabadkígyóson, diplomáját
Keszthelyen a Georgikonon szerezte. Jelenleg Mosonmagyaróváron növényorvosnak tanul. Végzettségének megfelelően az agráriumban dolgozik az RWA Magyarország Kft.-nél, mint területi képviselő.
Három gyermek gondos édesapja: Zselyke 6, Gréta 4 és Kolos 1
évesek. Feleségét középiskolás kora óta ismeri és tíz éve házasok.
Andrea a NOE-t már a szülei révén ismerte, akik alapító tagjai voltak a Gábortelepi Egyesületnek.
Így könnyen megtalálta a székesfehérvári csoportot, ahol nagy
segítséget nyújt egy-egy program megvalósításában, a kicsi gyerekei ellenére mindig lehet rá számítani. Becsületes, széles látókörű
és családcentrikus ember.
MOLNÁRNÉ TRIFUSZ ANDREA
Háromgyermekes édesanya. A szombathelyi Nagycsaládos Egyesület tagja 26 éve, ahol 12 éve a vezetőségben dolgozik. Aktívan
részt vesz a mindennapi munkákban: pályázatírás, utazásszervezés,
adományok koordinálása. A NOE-ban már volt Ellenőrző Bizottsági tag, jelenleg póttag.
TIHANYI-KOVÁCS ERIKA
Solymáron él férjével és jelenleg már csak két gyermekével. Öt
gyermek édesanyja, négy lánya (29, 27, 27, 19 évesek) lányai és
egy fia van (10 éves). Sok-sok végzettsége mellett jelenleg kisbabákkal foglalkozik. Mellette a hobbija a foglalkozása is: kisbabáknak horgol hintákat, ágyakat stb. Saját tankonyhájában kisebb csoportoknak tart sütési-főzési kuzusokat, és nagy rendezvényeken
biztosítja az étkezést, büfét. Táboroztat, kézműves foglalkozásokat
tart, rendezvényeket szervez. 1993-tól a NOE tagja, sok évig a
Solymári egyesületben vezetőségi tagként, majd vezetőként tevékenykedett, jelenleg a Veszprémi egyesület tagja. NMI koordinátoraként sok ember munkáját irányította, felügyelte, közösségi munkáját ifiként kezdte, és azóta is folyamatosan tevékenykedik különböző csoportokban. Fontos, hogy a NOE életét elősegítse, munkájával támogassa minél nagyobb körben. Mottója: „A szeretet, a megértés és elfogadás nyelvét tanulom”. Jelölését a családja támogatja.
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TÖRÖK ÁDÁM (VERESEGYHÁZA) (eddig póttag)
Mezőgazdasági mérnök. Sok területen kamatoztatta tudását.
Korábban Budapesten, most Veresegyházán él. Négygyermekes
édesapa. 2006-2009 között főtitkárként tagja volt a NOE elnökségének.
FEGYELMI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG
NYERS GYÖRGY
47 éves, háromgyermekes családapa. Biztonságtechnikai mérnökként dolgozik egy pécsi vállalkozásnál. 2010 óta vezeti a
Nagycsaládosok Komlói Egyesületét, ahol elsősorban szervezéssel, forrásteremtéssel, illetve kapcsolatok építésével foglalkozik.
A feladatait mind munkahelyén, mind az egyesületnél igyekszik
korrekten ellátni. Fontosnak tartja a NOE által képviselt értékek
felmutatását, hiszi, hogy mindig van lehetőség a fejlődésre.

RADNAINÉ FÜLÖP ILDIKÓ
2000-ben alapító tagja volt a debreceni nagycsaládos egyesületnek.
Azóta összesen kb. 17 éve vezeti az egyesületet, melynek tagsága
is elkötelezett tagja a NOE-nak. Az előző „ciklusban” is tagja volt
a Fegyelmi és Etikai Bizottságnak. Őszintén reméli, hogy nem lesz
szükség a bizottság munkájára. Jelenleg egy lakótelepi iskola intézményvezető helyetteseként dolgozik, nemsokára Nők 40-nel nyugdíjba szeretne menni. Négy gyermeket nevelnek/neveltek fel,
jelenleg a hatodik unokát várják.
MENYHÁRTNÉ KATONA IBOLYA
48 éves, három fiúgyermek anyukája, és egy (lassan három hónapos) kisfiú büszke nagymamája. Hernádon él családjával. Érettségivel és pénzügyi ügyintéző képzettséggel rendelkezik. Elvégezte
az Otthon Segítünk Alapítvány és az Önkéntes Központ Alapítvány
önkéntes képzéseit is. Jelenleg kötetlen munkaidőben a családi vállalkozásban dolgozik.

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á LY Z A T

SZMSZ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
Tavaly módosítottuk a NOE Alapszabályát, megszüntettük a főtitkári tisztséget. Ennek megfelelően módosítanunk kell az egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Egy apró változtatástól eltekintve csak az eddig a főtitkári tisztséghez kötődő pontokat javasoljuk
módosítani.
Alább látható az SZMSZ szövege a módosítási javaslatainkkal. Ebben aláhúzva vannak az új részek, áthúzva az elhagyni javasolt részek.
A NOE Alapszabály Bizottsága

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE)
Szervezeti és Működési Szabályzata
A NOE Szervezeti és Működési Szabályzata csak olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyekre sem hatályos jogszabály, sem a NOE
alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) nem terjed ki.
1. § AZ ELNÖKSÉG, mint a NOE stratégiai és operatív irányító
szerve működési rendje:
(a) az elnökség tagjai az egyes feladatköröket egymás között
megosztva tevékenykednek, munkájukról az elnököt folyamatosan tájékoztatják;
(b) az elnökség a munkájáról beszámol a közgyűlésnek és a
választmánynak;
(c) az elnökség tagjai munkájukról tájékoztatják a kapcsolódó
feladatkörben dolgozó egyesületi tagokat és az elnökséget.
2. § AZ ELNÖK
(a) Az elnök a képviseleti jogát meghatalmazással rendelkező
más személy útján is gyakorolhatja;
(b) felel az Egyesület gazdálkodásáért, vagyoni és pénzügyeiért, gazdasági tevékenységéért, szám- és ügyviteléért;
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(c) elkészíti és az elnökség elé terjeszti a költségvetési tervet;
(d) gondoskodik az Egyesület vagyonának hasznosítására
vonatkozó javaslatok és koncepciók kidolgozásáról, és ezeket az elnökség elé terjeszti;
(e) összefogja az Egyesület jövedelemszerzési tevékenységét;
(f) a főtitkárral együtt felelős az Egyesület által benyújtott
pályázatokért;
(g) intézkedik a munkabizottságok javaslatai és az elnökség
határozatai alapján, valamint egyéb szükséges esetekben;
(h) felelős az Egyesület sajtókapcsolataiért.
3. § AZ ELNÖKHELYETTESEK
(a) Az elnökhelyettesek mandátuma a megválasztásukat követő tisztújító közgyűlésig tart.
(b) Az elnöki teendők ellátásával ideiglenesen megbízott elnökhelyettes tájékoztatja az elnököt vagy az őt megbízó
testületet a helyettesítés időszakában hozott intézkedésekről, a felmerült problémákról, az időszak főbb eseményeiről.
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4. § A FŐTITKÁR
(a) felel az Egyesület gazdálkodásáért, vagyoni és pénzügyeiért, gazdasági tevékenységéért, szám- és ügyviteléért;
(b) elkészíti és az elnökség elé terjeszti a költségvetési tervet,
végrehajtja az elfogadott költségvetést;
(c) gondoskodik az Egyesület vagyonának hasznosítására
vonatkozó javaslatok és koncepciók kidolgozásáról, és ezeket az elnökség elé terjeszti;
(d) összefogja az Egyesület jövedelemszerzési tevékenységét;
(e) az Egyesület nevében az elnökkel együtt az elnökség határozata szerint jelentős anyagi kihatású szerződést köthet,
ill. kötelezettséget vállalhat;
(f) összehívja a közgyűlést, a választmányt, az elnökséget, és
az elnökkel közösen összeállítja az ülések napirendjét.
4. § AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE:
(a) az Egyesület nevében csak az elnök, adott feladatkörben az
illetékes elnökségi tag, valamint az elnök által megbízott
személy tárgyalhat és nyilatkozhat;
(b) más szervezetekkel megkötendő együttműködési vagy
támogatási szerződéshez az elnökség határozata szükséges,
politikai jelentőségű ügyekben a választmány véleményének meghallgatása után;
(c) jelentős 10 millió forintot meghaladó anyagi kötelezettség
vállalásával járó szerződés vagy megállapodás megkötéséhez, pályázat benyújtásához az elnökén kívül a főtitkár aláírása is az elnökség előzetes hozzájárulása szükséges.
5. § NOE LEVELEK, HONLAP
(a) A közérdekű információk egyesületen belüli terjesztésének
legfőbb eszköze a NOE Levelek, az Egyesület belső híradója. Az Egyesület honlapot is működtet.
(b) A NOE Levelek felelős szerkesztője és felelős kiadója az
elnök, felelős kiadója a főtitkár. A honlap tartalmáért az
elnök, karbantartásáért a főtitkár titkárságvezető a felelős.
(c) A NOE Levelekben és a honlapon közzé kell tenni
• az elnök beszámolóját az Egyesület éves működéséről,
• az Egyesület éves elszámolását, közhasznúsági jelentését és következő évi költségvetési tervét, valamint a tagsági díj összegét,
• a vezető testületeknek a tagság egészét illető határozatait,
• tájékoztatást az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokról és azok igénybevételének módjáról.
6. § A JELÖLŐBIZOTTSÁG
(a) elnökből és 4 tagból áll, akiket az elnökség választ meg a
tisztújító közgyűlést megelőző év II. negyedévében;
(b) tagjai nem lehetnek elnökségi vagy az Egyesület alkalmazásában lévő tagok és ilyeneknek vagy egymásnak a Ptk.
8:1 (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
(c) munkája megkönnyítése és meggyorsítása érdekében jogosult egy-egy tagja vezetésével területi vagy egyéb alapon
szerveződő munkacsoportok létrehozására; e munkacsoportok csak jelölés felvételére, ill. előzetes egyeztetésre
kaphatnak megbízást;
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(d) munkája elvégzése érdekében jogosult az indítványok, a
jelölés beküldésére határidőt és feltételt szabni, de erről a
tagságot köteles kellő időben tájékoztatni;
(e) jogosult a NOE Levelekben közlemények megjelentetésére, közvetlen levelezésre és a Titkárság munkájának igénybevételére.
7. § A JELÖLÉS RENDJE:
(a) a jelölőbizottság minél szélesebb körben tájékozódik a tagság véleményéről, és információkat gyűjt a szóba jövő
jelöltekről; majd a bizottság javaslatot tesz az elnök és a
főtitkár személyére, az elnökségi, a választmányi és az
ellenőrző bizottsági tagokra, lehetőleg a betöltendő helyeknél több jelöltet állítva;
(b) a jelölőbizottság a javaslatát indokolással együtt a közgyűlés előtt legalább 60 nappal a NOE Levelekben nyilvánosságra hozza; az indokolások adatszerű része lehetőleg egységes legyen, és minden egyes adatot, indokolást az érintett
jelölttel szignáltatni kell;
(c) a jelölőbizottság javaslatának nyilvánosságra kerülésétől
számított 30 napon belül minden tagnak joga van további
javaslatokat tenni, ha a javaslathoz a jelölőbizottságéhoz
hasonló, a jelölttel szignáltatott adatokat és indoklást, valamint a jelöltnek a jelölést vállaló nyilatkozatát csatolja; az
így felmerült nevek szintén felkerülnek a végleges jelölőlistára, amennyiben az alábbi jelölési feltételeknek megfelelnek;
(d) a jelölőbizottság javaslatának nyilvánosságra hozatalától
számított 30 nap leteltével a jelölőlista véglegessé válik;
arra újabb név csak a közgyűlésen vehető fel, és ott is csak
olyan tisztségre, amelyre a jelölőlistán nem szerepel annyi
jelölt, amennyit az alapszabály értelmében a szóban forgó
tisztségre jelölni kell, és amely személy jelölésére a jelölőbizottságéval azonos elvek szerint összeállított és a jelölt
által jóváhagyott indokolással tesznek javaslatot;
(e) ugyanaz a személy az elnöki és a főtitkári tisztség közül
csak az egyikre jelölhető(f) ellenőrző (felügyelő) bizottsági tagságra nem jelölhető olyan személy, aki elnökségi tagságra jelölve van;
(f) csak olyan személy jelölhető, aki írásban nyilatkozott arról,
hogy a megbízást elvállalja;
(g) a közgyűlési döntésre kerülő szavazási listán egységesen,
tisztségenkénti sorrendben, ezen belül ábécérendben kell
feltüntetni az összes jelölt nevét;
(h) ha az egész elnökség mandátumának megszűnése miatt
[Alapszabály 10. § (10) bek.] rendkívüli elnökségválasztásra kerül sor, arra az előző tisztségválasztásra megbízott
jelölőbizottság készít javaslatot, az elnökség megbízatásának megszűntétől számított 45 napon belül. Ez esetben
további jelölésre nincs mód, viszont a közgyűlés helyszínén a szavazólap elkészítése előtt lehet további javaslatokat tenni;
(i) az egy-egy tisztségre szükségessé váló soron kívüli választáshoz nincs szükség jelölőbizottságra, ilyenkor az elnökség tesz javaslatot.
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8. § MUNKABIZOTTSÁGOK, EGYÉNI FELADATKÖRÖK
(a) a munkabizottságok elnökét és tagjait az elnökség meghatározott időre hagyja jóvá, a bizottság a működési rendjét
saját maga dolgozza ki;
(b) meglévő munkabizottság feladatkörében az egyesület bármely tagja az egyesület nevében csak a munkabizottság
véleményével megegyezően nyilatkozhat;
(c) egy-egy feladatkörre legalább két, a felmerült ügyekben
azonosan tájékozott személy szükséges.
9. § SZERVEZÉSI FELADATOK
Az egyes rendezvénytípusok (találkozók, kongresszusok, tanfolyamok, sajtótájékoztatók stb.) szervezésével kapcsolatos alapvető teendőket, a lezajlott rendezvények tapasztalatait, az egyes
részfeladatok megoldására számításba jöhető személyek elérhetőségét a hasonló jellegű, következő rendezvények szervezőinek rendelkezésére kell bocsátani.
10. § A TAGEGYESÜLETEK
(a) működése, alapszabálya, valamint szervezeti és működési
szabályzata, továbbá a NOE-tól vagy a NOE-n keresztül
kapott vagyoni és pénzeszközök vonatkozásában a vagyonés pénzkezelési szabályzata, számvitele nem lehet ellentétes a NOE azonos rendeltetésű szabályzataival;
(b) alapszabályuk módosításáról a NOE-t 30 napon belül értesítik az új alapszabály megküldésével;
(c) tevékenységükről rendszeresen, legalább évente tájékoztatják a NOE-t, valamint az érintett társegyesületeket és helyi
csoportokat;
(d) rendszeresen tájékoztatják tagságukat a NOE tevékenységéről, a testületi döntésekről.
11. § A HELYI CSOPORTOK
(a) az elnökség tájékoztatása mellett ellátják az egyesület helyi
érdekképviseletét;
(b) a saját rendelkezésükre szánt pénzeszközeiket a főtitkárral
titkárságvezetővel történt egyeztetés után az egyesület
számláján tarthatják;
(c) a NOE-tól vagy külső forrásból származó pénzeszközeikről, vagyontárgyaikról kötelesek a NOE-nak is elszámolni;
(d) az elnökséget rendszeresen, legalább évente tájékoztatják
működésükről;
(e) vezetőjük a csoport tagságát rendszeresen tájékoztatja a
NOE tevékenységéről, a testületi döntésekről.

13. § PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK:
(a) az Egyesület naptári éves időszakra készít költségvetést és
számol el;
(b) az Egyesület érdekében felmerülő rendszeres egyéni vagy
tagszervezeti költségek megtérítése történhet átalány jelleggel is;
(c) 4 millió forintot meghaladó egyszeri kifizetéshez az elnökség előzetes hozzájárulása szükséges.
14. § A TITKÁRSÁG
(a) a főtitkár irányítása alatt ellátja az egyesület pénz-, adat- és
iratkezelését, intézi ügyeit, biztosítja az egyesület működéséhez szükséges feltételeket;
(b) a titkárságon dolgozók a hatályos munkajogi szabályok
szerinti feltételekkel az Egyesület alkalmazottjai, vezetőjük
a titkárságvezető, munkáltatójuk az elnök főtitkár.
15. § A TITKÁRSÁGVEZETŐ
(a) végrehajtja az elfogadott költségvetést;
(b) az Egyesület nevében szerződést nem köthet, kötelezettséget nem vállalhat.
16. § A MUNKAVISZONY
A munkaviszony létesítéséhez és megszüntetéséhez, valamint a
munkaszerződés módosításához valamennyi NOE-alkalmazott
tekintetében az elnökség egyetértése határozata szükséges.
Ez a Szabályzat a NOE Választmánya által 1997. december 13-án
elfogadott, azután többször, utolsó ízben a NOE Közgyűlése által
2016. 2020. április 2318-án módosított szöveg. Rendelkezései 2016
2020. április 2419-én lépnek hatályba.
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12. § ELJÁRÁSI REND:
(a) az egyesületi testületek, választott vagy megbízott tisztségviselők, ill. a titkárság dolgozói saját döntésük alapján a
tagság egyetlen csoportját sem részesíthetik előnyben a tagság más csoportjának hátrányt okozó módon;
(b) az Egyesület kerek bélyegzőjét általában az elnök, az
elnökhelyettesek, a főtitkár és a titkárság vezetője használhatja, más személy csak az elnöknek vagy a titkárság vezetőjének felhatalmazásával;
(c) az Egyesületben végzett tevékenységük kapcsán tudomásukra jutott hivatali jellegű vagy államtitkokat, személyes
adatokat az Egyesület minden tagja és alkalmazottja köteles illetéktelenek számára hozzá nem férhetően kezelni.

A NOE számlaszáma: 11705008-20109369
(OTP Bp., V. kerületi fiók)
NOE tagdíj alszámla száma: 11705008-20474210
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Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány 2019. évi tevékenységéről
A 2001-ben életre hívott Otthon Segítünk Alapítvány (OSA) olyan
országos, közhasznú segítő szolgálat, amelyben szakemberek által
felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 36 hónapig segítenek a családok otthonában a támogatást kérő kisgyermekes családoknak a mindennapi tevékenységekben, a harmonikus családi élet kialakításában, a szülői készségek megerősítésében a családközpontú segítés alapelvei szerint.
Vidéken 13, Budapesten 7, külhonban 6 helyi szolgálatunk működik, 40 képzett önkéntes koordinátorunk 300 önkéntesünk munkáját
irányítja. 2001-2018 között 1245 önkéntesünk 2789 családot segített hónapokon keresztül, ahol 5982 kiskorú gyermek nevelkedik.
Az önkéntes órák száma: 379 270. 2018-ban havonta átlag 103
önkéntesünk 30 304 órában segített 468 gyermeket nevelő 210 családnak. (A 2019. év adatainak összegyűjtése folyamatban van.)
Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, az országban rajtunk kívül ilyen szolgáltatást senki más nem nyújt. Célunk, hogy
a normatív krízishelyzetbe került szülők támaszt kapjanak, képesek
legyenek a felmerült problémák kezelésére, megtapasztalják a szülővé válás pozitív, örömet adó oldalát. Abban segítünk, amiben a
szülő kéri úgy, hogy együtt végezzük a feladatot, nem oldjuk meg
helyettük a problémát, hanem időt, tapasztalatot megértő figyelmet
biztosítunk ahhoz, hogy a család maga legyen képes a felmerült feladat megoldására.
2019-ben folytatódott a két EFOP programunk, amelyek keretében
rendszeres programokat szerveztünk több kelet-magyarországi
megyeszékhelyen. A Külhoni Gyermekek Éve 2019 programsorozat keretében kapott egyedi támogatásnak köszönhetően folytattuk a külhoni OS szolgálatok szervezését. A második külhoni koordinátorképzés után helyi szolgálatok működnek Királyhelmecen–Nagykaposon, Szabadkán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, tovább erősödnek Sepsiszentgyörgyön és
indulnak Kassán.
Szívet-lelket melengető volt a 2019. május 11-i Kárpát-medencei

Otthon Segítünk Találkozó, ahol határon innen, s túlról jöttek
önkéntes koordinátorok és családsegítő önkéntesek, hogy megismerjék egymást, találkozzanak az újakkal, és sokat beszélgessenek,
tervezzenek együtt. 2019. december 6-án Kárpát-medencei Évzáró OS Találkozót tartottunk Budapesten a Zipernowsky Házban,
ahol a honi és külhoni koordinátorokkal megbeszéltük az éves
munka tapasztalatait, a fejlesztési lehetőségeket, továbbképzést
szerveztünk és természetesen kis ünnepség keretében köszönetet
mondtunk az elkötelezett és kitartó munkáért.
A KINCS együttműködésével elkészült 2019. évi kutatásunk egyértelműen igazolja, az OSA családsegítő tevékenységének KÖZVETLEN HATÁSA, hogy az önkéntesek által segített családok 30%-ban
újabb gyermeket vállaltak, és az újabb gyermeket vállalók 25%-a
azt mondta, az új gyermek az OSA-nak volt „köszönhető”, mert vállalásában közrejátszott, hogy az átmeneti nehézségek kezelésében
számíthatnak családtámogató önkénteseinkre!
Alapítványunk tevékenységével jelentős pozitív változást tud elérni
a társadalomban és bizonyított tény, hogy a BEFEKTETETT
SEGÍTSÉG BUSÁSAN MEGTÉRÜL: a kutatás eredményei bizonyítják az OSA KÖZVETETT HATÁSÁT, amely szerint az önkénteseink által segített családokban a szülők 30%-a vállalkozott önkéntes családsegítő munkára az „otthonsegítünkös” támogatást követően. Ez HÁROMSZOROSA a magyar átlagnak, ami kb. 10%.
Folyamatosan várjuk olyan lelkes szülőtársak jelentkezését, akik
a központi önkéntes koordinátor képzés elvégzése után elindítják a
helyi szolgálatok szervezését, az önkéntesek toborzását, felkészítését, a családsegítés koordinálását. Célunk, hogy minden nagyobb
városban legyen helyi szolgálatunk, hogy minden segítségért hozzánk forduló kisgyermekes szülőnek a megkeresésére pozitív
választ tudjunk adni
Lehőcz Monika
www.otthonsegitunk.hu

Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről
A Családjainkért Alapítványt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapította 1991-ben a családok, mindenekelőtt a többgyermekes családok segítésének céljával. Alapítványunk két fő programmal szolgálja az alapításkor kitűzött célokat a sokgyerekes családok anyagi segítése, a segélyezés illetve a tehetségsegítés területén. Tevékenységünkben meghatározó a családi értékek tudatosítása, a család erősítése és a házasság értékeinek felmutatása.
A segélyezési program keretében az alapítvány váratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszorult családoknak nyújt segítő
kezet. A támogatással arra törekszünk, hogy a családok talpon
maradását segítsük, átlendítve őket az átmeneti akadályokon, illetve hogy a gyerekek nevelésével megjelenő hátrányok kompenzálásához járuljunk hozzá lehetőségeink szerint.
Ebben az évben személyi változások történtek az alapítvány kuratóriumában. A kuratórium elnöke: Tóthné Nácsa Irén, tagjai: Csiky

2 0 2 0 . má rcius

Zoltánné, dr Kutassy Jenő, Márton Gábor, dr. Orbán József Leventéné.
Az új tagok egyetértettek abban, hogy az alapítvány lehetőségeihez
mérten segítse a családokat akár anyagilag, akár tartós élelmiszerrel, adományokkal. Ebben az évben tartós élelmiszercsomaggal
tudtuk segíteni a NOE-s családokat karácsony előtt. Az élelmiszerosztásban a NOE régiós alkalmazottai segítettek önkéntes munkájukkal, melyet ezúton is köszönünk. Szintén köszönjük a felajánlott
adó 1%-ot, melyet szintén támogatás formájában adtuk tovább
rászoruló fiatalok számára tanulmányaik támogatására.
Köszönjük a korábbi képviselők munkáját, illetve azokét, akik
ebben az évben is segítették az alapítvány munkáját valamilyen
formában, hogy céljai megvalósulhassanak.
Tóthné Nácsa Irén, a kuratórium elnöke
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Beszámoló a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
2019. évi tevékenységéről
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a KCSSZ majd két évtizedes történetének az egyik legfontosabb szereplője, hiszen a NOE
egykori vezetője, Benkő Ágota sokat tett annak érdekében, hogy
2001-ben, közel húsz Kárpát-medencei családszervezet összefogásával megalakulhasson a Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége. Minden civil szervezet nagyra értékelné, ha olyan
tekintélyes, nagy múltú egyesületet tudhatna a tagjai közt, mint a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Ez a megtiszteltetés a
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének jutott osztályrészül, ami büszkeséggel tölt el bennünket. A tagszervezetei tematikus hírleveleiben szerepelni a KCSSZ számára mindig örömteli
lehetőség. Segítségükkel ki tudunk lépni a saját kommunikációs
kereteink közül, és olyan családokhoz is eljuthatunk a híreinkkel,
üzeneteinkkel, akiket eddig talán még nem sikerült elérnünk.
A 2019-es év kulcsfontosságú volt a KCSSZ életében, hiszen lejárt
Pataki János kétszer két évre szóló elnöki mandátuma, és az alapszabályunk szerint a tagságnak a tavaszi küldöttgyűlésen új elnökséget kellett választania. A Berlin Hotelben megtartott rendezvényen Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár is részt vett. A küldöttek Márton Zsuzsannát (37) választották meg két évre a KCSSZ
elnökének. A kétgyermekes családanya 2016 óta a Partiumban
található Egri község polgármestere. Az új elnök a gyermekvállalási kedv és a családbarát szemlélet erősítését, valamint a magyarság
szülőföldön maradásának ösztönzését tartja a Szövetség legfontosabb küldetésének. Biztos benne, hogy a hagyományos értékekre
nyitott fiatalok közösségi életbe történő bevonásával és a Szövetség
tevékenységének széleskörű népszerűsítésével a Kárpát-medencei
összefogás a vezetése alatt tovább erősödik majd. Az új, háromtagú elnökségben Pataki János (55) leköszönő elnök, elnökhelyettesként folytatja munkáját. A másik elnökhelyettes Gajda Nóra (49), a
vajdasági Kolibri a Családokért Egyesület vezetője lett.
Nagy öröm volt számunkra, hogy újabb magyarországi NOE tag
döntött úgy, csatlakozik a KCSSZ-hez. A tavaszi küldöttgyűlésen
felvett Alpokalja Nagycsaládos Egyesülettel már 13, szavazati joggal is rendelkező anyaországi NOE tagszervezetet tudhatunk a sorainkban. A KCSSZ tagszervezeteinek száma 2019-ben megközelítette a százat.
Az új elnökség célul tűzte ki a civil és kormánykapcsolataink erősítését. Komoly szakmai együttműködés alakult ki például a
KCSSZ és a KINCS között. Ennek köszönhetően olyan projektekben vehettünk részt, mint az elcsatolt területeken kiépítésre váró
védőnői szolgálat megtervezését megelőző kutatás. A KCSSZ felmérésekkel és szakmai javaslatokkal segítette a külhoni magyar
családokat érintő új kormányzati kezdeményezések kidolgozását is.
Számos kulturális és szakmai rendezvény életre hívásában volt
partnerünk a Batthyány-Schmidt Margit vezette Magyar Női Unió
Egyesület, valamint új tagszervezetünk, a Védőnőkért, Új
Szülőkért és Újszülöttekért Alapítvány.
Pataki János a KCSSZ-ben eddig végzett munkájáért az őszi III.
Demográfiai Konferencián a rendkívül megtisztelő Pro Familiis
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díjban részesült. Az elismerést Novák Katalin és Rétvári Bence
államtitkár adta át ünnepélyes keretek között a volt elnöknek.
Az elmúlt esztendő a Miniszterelnökség által meghirdetett Külhoni
Gyermekek Éve jegyében telt. A hagyományos februári országházi
családi napunk és a külhoni rendezvényeink egy része ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódott. Folytatódott a demográfiai konferenciasorozatunk is: februárban az Országházban, ősszel pedig
Kárpátalján tekintettük át szakemberek segítségével a vizsgált térségek demográfiai folyamatait.
A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete tavaly 11.
alkalommal hirdette meg Életmese című pályázatát. A díjátadóra
június 4-én, az Országházban került sor. A KCSSZ ezt a kezdeményezést több éve kiemelten kezeli, a szervezésében és a lebonyolításában egyaránt aktívan vesz részt.
Az EMMI nagylelkű támogatásának köszönhetően tavaly több mint
száz belföldi és külhoni eseményt tudtunk a tagszervezeteinkkel
közösen megszervezni. Ezeken a családi rendezvényeken a tagszervezeteink sikeresen mutatták be kisebb és a nagyobb közösségek számára azokat a családi és kulturális értékeket, amelyek a
nemzet megmaradásának nélkülözhetetlen forrásai.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége boldog, sikeres
évet, eredményes munkát kíván az egyik legrégibb tagszervezetében, a Nagycsaládosok Országos Egyesületében tevékenységet
végző nagycsaládoknak!
Márton Zsuzsanna, elnök
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