A Kezdetek!

1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett
ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak
hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt Gyülekezési
törvényünk. Lakitelken megalakult a Magyar Demokrata Fórum.
Rebesgették, hogy kezdıdnek a Kerekasztal Tárgyalások Félénken ugyan,
de alakulgattak a civil szervezetek.
Nálunk, a GYÓGYINFOKNÁL sorba adták egymásnak a kilincset
a különbözı küldöttségek. Az egyik ilyen látogatás során a Kincses Lehel
barátom bemutatott az egyik volt egyetemi osztálytársának, Csizmazia
Andrásnak. András az Északpesti Erdı és Fafeldolgozó Vállalat
programozási osztályát vezette. Mind a mai napig nem sikerült
megfejtenem, hogy mi a csudáért jött hozzánk látogatni, hiszen a mi cégünk
az Egészségügyi Minisztérium Informatikai Bázis Intézete voltunk. Sok
szakmai tapasztalatot hát az erdészekkel megosztani nem igazán tudtunk.
Minden esetre az Andrással és a Lehellel el is vonultunk a mőhelyembe
barátilag csevegni. Kiderült hamar, hogy a Lehelnek három, az Andrásnak
négy, nekem pedig öt gyerekem van. Az András hosszan beszélt egy a
számára igen fontos eseményrıl, a két héttel azelıtt zajlott NOE alakuló
ülésrıl, ahol ıt is a vezetıség tagjai közé választották. Mi a Lehellel csak
összenéztünk és tudtuk, hogy ez a kezdeményezés minket is érdekel. A nap
további részében nem volt szakma, nem volt informatika. Mi hárman, csak
a célokról, csak a továbblépés lehetıségérıl beszéltünk. Címeket
cseréltünk. Kifaggattuk a „Pestit”, fentrıl jöttet, a tagságról. A vezetıkrıl, a
belépés módjáról. Nagy lendülettel láttunk neki a helyi csoport
szervezésének. Kerestük a legalább három gyereket nevelıket a baráti
körünkben, majd megkértük a védınıket, hogy győjtsék össze a körzetükbe
tartózó nagycsaládosok adatait. A Tóth Zoli felesége a Lehel feleségének,
az Ildinek volt akkoriban a munkatársa. Kiderült, hogy a Zoli is nyitott a
Nagycsaládos eszmék befogadására. A Szervezéssel két hónap alatt
végeztünk. Alakuló ülésünket a kórház kultúrtermében tartottuk tizenhat
család részvételével. A tagság engem választott az egyesület ideiglenes
elnökévé. A Zoli töltötte be a titkár, a Lehel az alelnök posztját, szintén
provizórikus megbízatással. Létrehoztuk az alapszabály bizottságot.
Annak megfogalmazásával a Battonyainé Dr Wéber Izabellát, Boczorné
Parádi Erzsébetet, Kincses Lehelt és engem bíztak meg. A Tóth Zolit a
következı összejövetel megszervezésére, a tagság létszámának bıvítésére
kapacitálták. Két hónap elteltével jogszerően megalakult a NOE Szekszárdi

Csoportja. Elsı hivatalos összejövetelünkön Dr. Surján György a nagy
NOE elnökhelyettese képviselte a központot. A Tagság két éves idıtartamra
meghosszabbította az addig ideiglenesként választott tisztségviselık
mandátumát. Döntött a további vetıségi tagok számáról és személyérıl.
Gazdasági vezetınek Boczorné Parádi Erzsébetet, Kultúrosnak Gréczi
Árpádnét választotta.
89–ben kezdıdtek a városunkban is a kerekasztal tárgyalások.
Amely során létrejöttek, mint az országban mindenhol a pártok
alapszervezetei. Beszélgetéseket kezdeményeztünk velük. Tudni akartuk
mire számíthatunk velük kapcsolatban. Egy alkalommal. TV vitát is
szerveztünk, amelyen minden párt képviseltette magát. A vitát mi
moderáltuk. Engem ért az a megtisztelı feladat, hogy a vitát vezethettem.
Tudomásom szerint az országban máshol ilyen nagy rendezvényre sehol
sem került sor. A vidéki szervezımunkát a Lehellel ketten vittük tovább.
Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi Paksi Bátaszéki
csoportok megalakulását.
És ezek után a hétköznapok jöttek.
Heim Károly
az SzdNE elsı elnöke

Budapest, 1987. november 30.
Tisztelt jövendı Tagtársunk!

Örömmel értesítjük, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
1987.október 24-én megalakult.
Egyesületünk megalakulásának jelentıséget ad a három- és több-gyermekes
családok számának – és ezzel összefüggésben az egész népességnek –
folyamatos csökkenése.
Éppen ezért egyesületünk céljai:
a.)
az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és
a jövı generációkért érzett felelısség erısítése,
b.)
felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket
a nagycsaládok képviselnek,
c.)
a nagycsaládosok egymást ismerı és segítı közösségekké
szervezése,
d.)
a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselet és
szolgálata, hogy a jelenlegi hátrányos megkülönböztetések
csökkenjenek.
Az egyesület tagja lehet:
minden nagykorú magyar állampolgár, aki
- saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy
nevelt fel,
- az egyesület céljaival, feladataival azonosulva, legjobb tudása
és lehetıségei szerint részt vesz azok megvalósításában,
- kész a Közgyőlés által megszavazott tagsági díjjal (1987:
120Ft, 1988:240Ft) az egyesület mőködését támogatni.
Tagjaink közé hívunk mindenkit,
akinek gondjaiban, osztozó, elveit megértı közösségre van igénye,
aki erı érez magában, hogy résztvegyen más nagycsaládosok konkrét
gondjainak megoldásában,
akinek olyan egyéni problémája van, amely a közösség segítı ereje
révén megoldható vagy csökkenthetı,
aki tapasztalata és szakértelme révén képes a nagycsaládok helyi
vagy országos érdekképviseleti munkájában résztvenni,
aki különféle elfoglaltságai miatt jelenleg aktív egyesületi munkára
nem vállalkozhat, de az egyesület céljaival elvben azonosul.

Reméljük, hogy sokan lesznek, akik, bár gyermektelenek vagy egy-két
gyermeket nevelnek, de egyesületünk céljait helyeslik és támogatják. İket
pártoló tagjaink sorába hívjuk.
Tagjainkat és pártoló tagjainkat, arra buzdítjuk, hogy saját környezetükben
minél szélesebb körben tegyék ismertté egyesületünket, s toborozzanak
további tagokat.
Alapszabályunk értelmében tagjaink felvétele belépési nyilatkozat alapján
történik. A felvételrıl értesítést küldünk, amelyhez az Alapszabály teljes
szövegét szeretnénk mellékelni. A kellı példányszám elıállításáig kérjük
szíves megértésüket és türelmüket.
A nagycsaládok csökkenı népességő hazánkban pótolhatatlan értékeket
hordoznak. A nyilvánosság elé kell tehát lépniük, hogy a társadalom
minden rétegére kisugározhassák a jövı igenlését, amely a tudatosan vállalt
gyermekekben ölt testet.
A társadalom egy része közönyösen, sıt olykor ellenségesen tekint a
nagycsaládosokra. Ezért a több gyermeket nevelı családok elsısorban
egymásra támaszkodhatnak.
Minden család tapasztalatból ismeri a többiek gondjait is, s számos
lehetıséget találhat, hogy javaiból, amelyek szellemiek, erkölcsiek olykor
anyagiak is, juttasson a vele azonos úton járóknak.
A nagycsaládok ezáltal újabb feladatot vállalnak magukra, miközben – bár
hivatalosan nagyra értékelik ıket – a társadalom terheibıl aránytalanul sok
jut rájuk. Ezért indokolt, hogy az egyesület hatékony érdekvédelmi munkát
végezzen, az arányos teherviselés és az esélyegyenlısség érdekében.
Programunk tehát hármas tagozódású:
a.) Párbeszédet akarunk folytatni azokkal, akik más célok érdekében
rendezték életüket, megismertetve velük a minket vezérlı elveket.
b.) Csoportok és egyesületek formájában közösségekbe szeretnénk
tömöríteni tagjainkat. E közösségek az önsegélyezés és önnevelés
révén elısegítik a nagycsaládok fejlıdését, öntudatosodását.
c.) Társadalmi érdekképviseleti szervként a nagycsaládok valós
életkörülményeinek feltárásával, a nagycsaládok gondjainak
ismeretében szeretnénk hatni a szociálpolitikai tervezésre és
gyakorlatra.
Az egyesületnek lakóhelyükön, munkahelyükön vagy egyéb közösségekben
együttmőködı tagjai helyi csoportot hozhatnak létre. Az elnökség
kívánatosnak tartja az ilyen helyi csoportok megalakulását, s ehhez
segítségét ad. Kérjük azokat, akik helyi csoport alakítására gondolnak,
vegyék fel a kapcsolatot az illetékes elnökhelyettessel, dr. Surján Lászlóval.

Az egyesület szervezeti kiépítéséhez a tagságról megfelelı információval
kell rendelkeznünk. Ezért kérjük, szíveskedjék a jelentkezési lapon lévı
kérdıívet kitölteni. Az egyesület megalakítása során kiderült, hogy még
hivatalos szerveink sem mindig rendelkeznek a nagycsaládosok
életkörülményeirıl, helyzetérıl részletes és pontos adatokkal. Ezért már
most jelezzük, hogy a belépéskor kitöltendı kérdıíven kívül egy sokkal
részletesebb felmérés is készül, amelynek célja, hogy objektív adatokat
szolgáltasson érdekképviseleti és szociálpolitikai munkákhoz. Az ilyen
adatszolgáltatás természetesen nem kötelezı, de a téma fontosságára való
tekintettel ezúton is kérjük tagjaink megértését és segítségét.
Nemcsak felmérések kitöltését kérjük. Szeretnénk minél részletesebben
megismerni tagságunk egyéni gondjait valamint véleményét és
elképzeléseit közös faladatainkról.
Ebben és más aktuális ügyekben az egyesület központja jelenleg a
következı címen érhetı el:
Postacím: Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Budapest
József nádor tér 12
1051
Félfogadás (a fenti címen)
szerda: 10-14
péntek:13-18
Telefon: félfogadási idıben: 174-909
Az egyesület céljainak megvalósítására vonatkozó gondolataikat mindenkor
örömmel várja az elnökség.

Némethy Zoltán
fıtitkár

Lindmayer József
elnök

Kedves Jövendı Tagtársunk!

Örömmel értesítjük, hogy városunkban is megalakul a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének helyi csoportja.
Szeretnénk, ha Önt is kedves családjával együtt tagjaink között
üdvözölhetnénk.
A budapesti – Nagycsaládosok Országos Egyesület /NOE/ - mintájára és
segítségével szervezzük meg egyesületünket, természetesen a helyi
adottságaink figyelembe vételével.
Mellékelve megküldjük a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
körlevelét is tanulmányozás céljából. E körlevél gondolatainak jegyében
szeretnénk megszervezni mi is helyi egyesületünket. Az országos egyesület
céljaival azonosulva kívánunk tevékenykedni. Önmagunk körében és
magunk által szervezett programjaink megvalósítása – remélhetıleg –
minden szekszárdi nagycsalád számára hasznos lesz.
Kérjük, az alakuló ülésen való megjelenésével támogassa helyi
törekvéseink megvalósulását.
Az alakuló ülés idıpontja: 1988. szeptembert 26. 17:00 óra.
Helye: Megyei Mővelıdési Központ Társalgó (bejárat a 160 lakásos felıl)
Az alakuló ülésre meghívjuk:
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének illetékes képviselıjét
a Szekszárd város Hazafias Népfront szervezetének illetékes képviselıjét
a Városi Vöröskereszt képviselıjét,
akik segítségünkre lehetnek programjaink megvalósításában
Alakuló ülésünkön továbbá részt vesz leendı házigazdánk, a Megyei
Mővelıdési Központ képviselıje.
Szeretettel várunk, jöjj közénk!
Szekszárd, 1988. szeptember

Szervezı Bizottság

Kedves Tagtársunk!

Az újév kezdetén kívánok a Szervezı Bizottság és a magam nevében is
egészséges esztendıt. Legfıbb kincseink, gyermekeink testiekbenlelkiekben gyarapodjanak ebben az énben szüleik örömére. Ebben az évben
is valóban öröm legyen a gyermek, még akkor is ha egyre nehezebb
körülmények között neveljük ıket.
Ezen gondolatok után több mindenrıl szeretném a tagságot tájékoztatni,
egyelıre, így levél formájában. Mivel a közlendı általában mindig több
annál, mint amit egy rövid értesítés tartalmazhat, ezért az újévtıl kezdve –
az Országos Egyesületünk által is használt hosszabb közlésekre is alkalmas
– levélformát válasszuk közléseinkre.
Emlékeztetem a kedves Tagtársakat, hogy 1989. január 16-án (hétfın) 17
órakor a megszokott helyen találkozunk. Aki tud, jöjjön, szeretettel várjuk!
Több mindent kell megbeszélnünk!
Örömmel vehetjük tudomásul, hogy 1989. január 1-tıl hivatalosan is a
Megyei Mővelıdési Központ klubjai /kiscsoportjai/ közé soroltak
bennünket / ezt igazolja Mővelıdési Központ januári mősorfüzetében
megjelent velünk kapcsolatos híradás. Tehát most már nem vendégek
vagyunk a Mővelıdési Központban, hanem saját csoportként kezelnek
bennünket. Reméljük, ez a tény elısegíti céljaink megvalósítását.
A januári találkozó „rendhagyó” lesz olyan szempontból, hogy egy spontán
adódott lehetıséget kihasználva 17:30-tól egy elıadást hallgatunk meg. Idı
már nem volt a tagság véleményének kikérdezésére, de gondolom ez az
elıadás sokak – különösen a kertészkedı tagtársak részére érdekes lehet.
Kérem ezért az utólagos szíves hozzájárulást.
Az elıadás címe: A bonsai megjelenése és terjedése Magyarországon.
Elıadó: Sóspataki Ferenc, a budapesti Bonsai Klub elnöke.
/Belépés díjtalan/
Tehát: 17:00-tıl 17:30-ig megbeszéljük dolgainkat és
17:30-tólelıadást hallgatunk a Bonsairól alapvetı tudnivalók.
Fontosabb ügyeinkkel, gondjainkkal, érdemben a februári összejövetelen
foglalkozunk.
Szívélyes
Szekszárd, 1989. január 10.

üdvözlettel: Tóth
mb. klubvezetı

Zoltán

Kedves Tagtársunk!

Felhívóm szíves figyelmőket, hogy a nagycsaládosok helyi egyesületének
szokásos havi találkozója február 20-án esedékes.
Az idıpont a szokásos 17 óra.
A helyiség változik, mert a társalgó ebben az idıpontban lesz, valószínő az
emeleti jobb 8-as szobában leszünk.
Az elsı igazán jól sikerült összejövetelünk a december 17-ei
„szeretetünnep” volt –ahol 19 család, 53 gyermekével jelent meg.
Ilyen létszámmal kellene megjelenni a rendszeresen minden hónap 3.
hétfıjén tartott összejöveteleinken is. Csak tömegbázissal a hátunk mögött
érhetünk el eredményeket. Örömeink mellett hasonlóak problémáink is.
Nagycsaládosnak lenni mai világunkban sajátságos helyzet és életforma.
Ennek a „más”-ságnak létjogosultságát szeretnénk elismertetni, szavakkal,
tettekkel, véleménynyilvánítással, hivatalos fórumokon is, hogy vegyék
észre létezésünket és azt, hogy értékeket hordozunk és adunk a
társadalomnak. Nem „könyöradományt” kérünk a társadalomtól, hanem a
több gyermek jogán a szükséges feltételek megteremtését, a több gyermek
felneveléséhez.
Kérjük, tehát megjelenésével segítse elı törekvéseink megvalósítását.
Együtt gondolkodva, egymást segítve „nagycsaládunk” valóban
érdekképviseleti szervezet lesz. Fenti gondolatok jegyében hívjuk meg és
szeretettel várjuk nagycsaládos társainkat.
Találkozón megbeszélés tárgyát képezi:
- a NOE által kiadott Alapszabály ismertetése.
- az 1989. évi program megbeszélése, elkészítése
- vezetıség választás
- belépési nyilatkozat pontosítása, tagdíj
- közösen eldöntött idı
Szívélyes üdvözlettel: Tóth Zoltán
mb. klubvezetı
Szekszárd, 1989. február 10.

Jegyzıkönyv!

Készült: A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete alakuló ülésén, 1990.
június 7-én a Szekszárdi Kórház klubhelyiségében.
Jelen vannak: A jelenléti íven felsoroltak.
Tárgy:

A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete megalakítása
Az Egyesület alapszabályának megtárgyalása
Vezetıségének megválasztása.

A jelenlévık elhatározták, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) helyi csoportjából önálló egyesületté alakulnak át. Elhatározták,
hogy az egyesület neve:
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete lesz.
Úgy döntöttek, hogy a NOE-val továbbra is fenn kívánják tartani a korábbi
jó kapcsolatot. A megjelent nagycsaládosok az alapszabályzatot
egyhangúlag elfogadták.
Ezután a tagság megválasztotta tisztségviselıit titkos szavazással.
Az egyesület elnökének:

Heim Károlyt,

elnökhelyettesének:

Kincses Lehelt,

titkárának:

Anczló Lászlónét,

gazdasági felelısnek:

Boczorné Parádi Erzsébetet,

kultúr - szabadidısport felelısnek:

Szente Ferencnét

PEB tagoknak:

Császár Lászlónét
Gréczi Árpádnét
Hegedüs Józsefet
k.m.f
Tóth Zoltán

Szekszárd, 1990. június 7.

Tisztelt Tagtársunk!

Nagy tisztelettel értesítjük, hogy idei karácsonyi ünnepségünket december
21-én, pénteken 16:30-tól tartjuk, a kórház kultúrtermében. (Szekszárd,
Wesselényi utcai porta felıl közelíthetı meg.)
Ünnepségünkre szeretettel várunk.
Mivel rendezvényünket batyus jelleggel tartjuk, kérünk, hozz magaddal
gyermekenként 1 db 50,-Ft értékő édességbıl összeállított
ajándékcsomagot, süteményt, szendvicset, italt. Reméljük sikerül
gyerekeinknek ünnepélyessé tenni ezt a napot.
Bízom benne, hogy megtisztelsz magad és családod jelenlétével.

Amennyiben mégsem tudnál eljönni
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok:

a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete vezetısége nevében

Szekszárd, 1990. december 12.

Kincses Lehel
elnökhelyettes

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Szekszárd Bródy Sándor utca 40.
tel.:319-790

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Nemzetközi
Családév országos rendezvénysorozata alkalmából rendezett Anyák napi
mősorunkra, melyet a Babits Mővelıdési Ház Márványtermében tartunk
1994. május 1.-én, 16 órai kezdéssel.
A mősor elıtt és után kirakodóvásár, kézmőves szakkör, gyermekrajz
kiállítás és büfé lesz.

Szekszárd, 1994. április 20.

Tisztelettel:
Heim Károly
SzdNE elnöke

Anyák napja 1994
1. Ének az esıben – esernyıtánc
Elıadják a Dienes Valéria általános iskola 2. és 3. osztályos tanulói
Weisz Lászlóné vezetésével
2. Osváth Erzsébet: Amikor még kicsi voltál
Elıadja: Barka Bálint
3. Czerny: Etőd
Schubert: Ász-dúr keringı
Kodály: gyermektánc.
Elıadja: Árvay Eszter zongorán
4. Osváth Erzsébet: Tavasz, várva várt!
Elıadja: Zatykó Gábor
5 . Az egerek győlése
Elıadják a Garay János általános iskola 1. osztályos színjátszói
Vadócz Eszter vezetésével
6 . Anyák napi énekeket énekel Makó Zsuzsa.
7 . Csajkovszkij: Pacsirtadal
Takács Utcai muzsikusok Spanyolföldön
Elıadja: Boczor Kata zongorán.
8 . Zelk Zoltán: Este jó
Elıadja: Winkler Bendegúz.
9 . Singmund Hering: Etőd
Purcell:Trombitaszó és ária
Elıadja:Ritter Csaba tenorkürtön
1 0 . Sárközi karikázó és népdalcsokor
Elıadják a Bartina táncegyüttes utánpótlás csoportja.
1 1 . A gyerekek átnyújtják a virágot édesanyjuknak és a
nagymamájuknak.

Gyermeknap Domboriban 1997.

Nagydorogra látogattunk. 1998. május 5.

Kiránduló nagycsaládosok. (Újságcikk: 1999.)

Az elmúlt hétvégén ismét útra keltek a szekszárdi nagycsaládosok. Az
egyesület tagjai ezúttal a Balatont vették birtokba., a népes csapat 120
gyerekkel és az ıket kísérı felnıttekkel érkezett a magyar tenger partjára.
Idén ez már az egyesület negyedik buszos kirándulása volt,
Domboriban családi hétvégén, Budapesten pedig az Országos Nagycsaládos
Találkozón vettek részt, s a mostanin kívül volt még egy balatoni túra. Az
idıjárás igazán „kitett magáért”, s már ideje is volt, mert mindhárom
kiránduláson esıs, hővös idıt fogtak ki. A gyönyörő, igazán fürdésre való
idıben a nap végén alig lehetett a gyerekeket „kivarázsolni” a tóból. Az
utakat az Ifjúsági és Sport Minisztérium pályázatán nyert pénz, a 90
százalékos nagycsaládos jegykedvezmény és a Gemenc Volán
szolgálatkész együttmőködés segítségével tudta az megvalósítani az
egyesület.
A tervek szerint augusztus 20-án Budapestre, szeptemberben
Veszprémbe, az ıszi országos nagycsaládos találkozóra látogatnak el az
egyesület tagjai.

fénykép

Nagycsaládosok a Parlamentben. (újságcikk:2000. 10. 10.)
A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete az elmúlt hét végén, két
autóbusszal, 140 fıvel Budapestre az Országházba utazott.
A csoport egyik fele – a gyerekek nagy örömére – elıször a Csodák
Palotájába látogatott el, ahol játékos erıpróbákat oldottak meg, majd
megtekintették a Parlamentet is. A másik csoport tagjai az Országházból
egyenesen a várba indultak, ahol a mőemlékeket kívülrıl – belülrıl
megnézték, majd a csodálatos panorámában gyönyörködtek, a kicsik és a
felnıttek.

Tízévesek a nagycsaládosok. (Újságcikk:2000. 11.14.)
Az egyesületet néhány baráti család alapította
A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete fenn állásának 10.
évfordulóját ünnepelték a múlt hét végén. Több mint kétszáz gyermek
és felnıtt örülhetett a kerek évfordulónak.
A tagokat és családtagjaikat Heim Károly elnök köszöntötte, aki
elmondta, hogy egy évtizeddel ezelıtt néhány baráti család alapította
az egyesületet. Az elmúlt tíz év alatt aztán egyre több család
csatlakozott a kezdeményezéshez. Mára ez a szekszárdi csapat igazi
közösséggé formálódott, évrıl-évre kialakult hagyományai, közös
rendezvényei vannak, melyre minden tag lelkesen készül. Sok az
eredmény, de sok még a teendı is-, mondta az elnök.
Céljuk, hogy a civil szférában elfogadtassák a nagycsaládos életformát
és megértsék az emberek, jó nagycsaládban élni, jó sok gyermeket
nevelni. A több gond mellet több öröm is jut ezeknek a szülıknek. A
köszöntést követıen a vezetıség, a gyerekek nagy örömére, egy 300
szeletes tortával lepte meg a tagságot. A gyertyagyújtás után hajnali 2ig tartott a bál.

Farsangi bál 2001. 03. 24.

Tojásfestés a Bogár tanyán 2001. 04.07.

„Centrumban

az

egészséges

család”2001.05.06.

Kaposvár

2001.06.17. Székesfehérvár

„Centrumban az egészséges család”

2002. Kaposvár
2002. Székesfehérvár

Civil Majális Váralján 2002.05.01.

fénykép

fénykép

Anyák napja 2002. május.
A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületének tagjai közül az
édesanyák, nagymamák számszerint 80 fı május 18.-án szombaton
Székesfehérvárra kirándult két autóbusszal. Utazásuk apropója a
Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyert
támogatásból városnézéssel egybekötött színházlátogatás volt. A
sétálóutcán végig andalogva megtekintették: az „Országalmát”, a II.
világháborús emlékmővet, Kató nénit, a „Fertályos kofát”, a szemet
gyönyörködtetı virágórát. Az est fénypontja „ A hegedős a háztetın”
c. darab megtekintése volt, mely mindenkinek elnyerte a tetszését.
Olyan élményekkel gazdagodva tértek haza, ami új erıt ad a napi
nehézségek könnyebb elviseléséhez, valamint lazítani tudnak a
mindennapi élet, a gyermeknevelés megszokott napi teendıi között.

Családi Ünnep Szekszárdon 2002. december 27.
2002-ben a NOE Közgyőlésen felkértek bennünket a NOE „Családi
Ünnepének” megrendezésére. Egy rövid mősort és kézmőves
foglalkozásokat vártak tılünk. Meglepıdtünk, nagy megtiszteltetés volt ez
egy ilyen „kicsi” Egyesületnek. Itthon a tagság elé vittük a kérdést, mit
válaszoljunk a felkérésre? Mindenki a megrendezésre szavazott. A mősorba
az, akkor már ismert Tücsök Klubtól, a Bartina Egyesület táncosaitól és a
Csurgó zenekartól kértünk egy-egy rövidke mősorszámot. A kézmőves
foglalkozásra szinte az utolsó pillanatig kevés ötletünk volt. Majd valakinél
beinduld a vezérhangya és a végére 22 sörpados asztalon folyt a munka. Jó
volt végig nézni a sok szorgos gyereken és felnıttön. Az egyesületbıl szinte
mindenki kivette a részét a munkából. Asztalonként ketten-ketten
segédkeztek az érdeklıdıknek. Egy másik csapat fızte három bográcsban a
finom citromos teát, majd mások mérték kancsóból a szomjazóknak.
Megint mások zsíros kenyeret kentek és lila hagymát szeltek. Nagy sikere
volt, ilyen finom ételt még senki sem evett, aki az asztalokhoz járult. A
mősor is színvonalas volt és nagy tetszést aratott az ország minden részébıl
érkezett vendégek körében.
Az országos vezetıségbıl, az elnök Márki László vett részt és köszöntötte a
vendégeket. Elmondta, amikor elhatározták vidékre viszik a családi
ünnepet, voltak, akik szerint Budapestre is kevesen mentek el, vidékre meg
majd még kevesebben. Ezt elızı évben már cáfolták a résztvevık, most
pedig végképp kiderült jól döntöttek, rengetegen jöttek el. Sajnos a sok jó
programnak is elıbb utóbb vége, a különvonat indult vissza Budapest felé.
A busszal érkezık is gyülekeztek, indulni kellett haza.
A szervezı munkáért a Karcsival közösen NOE díjat kaptunk. A jól sikerült
lebonyolításért az Egyesület oklevelet kapott és plusz jutalomként a
következı évben a parlamenti gyereknapra 40 gyermeket vihetünk. Nagyon
nagy sikere volt ennek az ünnepnek is.

Szekszárd, 2010.május 18
Heimné Teri

Néhány információ:
Vendégfogadás: 1100 órától
Érkezéskor zsíros kenyérrel és meleg
teával fogadunk Benneteket
Betlehemes
játszó:
a
jelenlévı
gyermekek bevonásával és az ı
elıadásukban.
A kézmőves foglalkozások csak a mősor
után kezdıdnek.
Az ünnepség zárása: 1500 órakor lesz

Ha bármilyen kérdésetek lenne telefonon
közvetlenül nálunk érdeklıdjetek:
20/42-317-44

Heim Károlyné /Teri /
SzdNE titkára

a

M E G H Í V Ó

A SZEKSZÁRDI NAGYCSALÁDOS

MŐSOR

EGYESÜLET
Szeretettel meghív

1100-1200 Vendégfogadás
1200-1210 Megnyitó, köszöntık
1210-1230 Bartina Néptánc Egyesület

2002. DECEMBER 27.-én a
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Nem szegények, nagycsaládosok. (Újságcikk)
„ A gyermekkel szemben nincs alternatíva”

Az elmúlt napokban a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szekszárdon
tartotta év végi rendezvényét. Ebbıl az alkalomból Heim Károlyt, a
szekszárdi egyesület elnökét kérdeztük arról miben különböznek a sok
gyermekesek az egykéket nevelıktıl.

- Ki számít nagycsaládosnak?
- Minden család, amelyik legalább három gyermeket nevel vagy nevelt.
Az egyesületünknek közel 800 tagja van, jellemzı, hogy a hozzánk tartozó
családoknak három gyermekük van, a négy gyermeket nevelık még
elıfordulnak, az öt és az annál több gyermekesek csak elvétve. Sajnos a
társadalom megítélése is negatív a több gyermeket nevelıkrıl, a szegények
közé sorolják ıket. Az tény, hogy egy – egy gyermek felnevelése,
ruháztatásra, iskoláztatása sokba kerül, de nálunk mások a szempontok. Az
értékrendünk élén a gyermek szerepel, és vele szemben nincs alternatíva.

- A szekszárdi egyesület több mint tíz éve mőködik, mivel segítik a
nagycsaládosokat?
- - 1989-ben, mint csoport alakultunk, majd ’90 óta vagyunk egyesület.
Ez utóbbi azért elınyösebb, mert mint jogi személyiségő társaságnak több
pályázati lehetısége van. A múltévben országos, megyei és városi
pályázatokat nyertünk, ebbıl a pénzbıl Vajtára telepítettünk egy sátras
utánfutót, felszerelve és már most az idén heti váltással tudnak, piheni itt a
nagycsaládosok. Sokan most nyaraltak elıször életükben.

- Az egyesülethez fordulnak-e segítségért a családok?
- Igen, gyakran jönnek hozzánk gondjaikkal. Sajnos anyagiakban nem
tudunk segíteni, mert nincs erre keretünk, de jogi vagy más jellegő
segítséget tudunk biztosítani. Évente három nagyobb rendezvényünk van,
nyár elején, ısszel és az év végén. Ezek az alkalmak arra jók, hogy
megismerjük a másik gondjait, örömeit és erıt merítsünk egymásból.

1994 óta
május 15. Nemzetközi Családnap.
Ebbıl az alkalomból a Nagycsaládosok Országos Egyesülete idén
2004. május 14.-én 1700 és 1900 óra között
„A család ezer arca”
címmel 32 helyszínen minikonferenciát tart.

A Tolna megyében Szekszárdon a Vármegyeháza Dísztermében
kerül sor az esemény lebonyolítására a Szekszárdi Nagycsaládos
Egyesület szervezésében.

Az Egyesület tisztelettel meghívja önt a minikonferenciára, melynek
témája: Családjaink, hagyományaink
helyszín: Vármegyeháza Díszterme Béla tér 1.
Elıadók:
dr. Töttıs Gábor helytörténész, fıiskolai docens;
dr. Nagy Teodóra Janka PhD fıiskolai tanár, jogász, etnográfus.
Moderátor: Finta Viktor, a Szekszárd1 TV mősorvezetıje
Összekötı: Heim Károlyné 20/4231-744

Gyermeknap Domboriban 2007
Borongós reggel fogadott minket Domboriban, de amíg gyülekeztünk,
kisütött a nap is. Délelıtt közös grillezéssel töltöttük az idıt.
A gyerekek közben kézmővesedtek, szép kis papírrózsákat ragasztottak,
akinek kedve volt, üdvözlılapot is készíthetett. Mi felnıttek kézmővestechnikákat lestünk el Nikitıl és Teritıl, közben jókat beszélgettünk.
A gyerekek nagyokat labdáztak és szaladgáltak. A friss levegı meghozta az
étvágyunkat, jóízően fogyasztottuk az idıközben elkészült grillezett virslit.
Számomra ez volt az egyesülettel kapcsolatban az elsı meghatározó
élmény, mivel friss tagokként (2007 januárjában lettünk az egyesület tagjai)
elıször vehettünk részt közös programon.
Délután kicsit fáradtan indultunk haza, gyermekeim frissen szerzett plüss
állataikat szorongatva bóbiskoltak a buszon hazáig.
Azóta is legkedvesebb emlékeim közé tartozik ez a nap.

İcsény, 2010. 05.19.
Gellérné Ruzsányi Zsuzsanna

fénykép

Mikulás Parti.
2007. december 7-én a Pécsi Tudomány Egyetem 3. éves Szociálismunkás
hallgatói „Mikulás Parti”-ra hívták a Szekszárdi Nagycsaládosok
Egyesületének tagjait.
A fıiskolások zenés, verses mősorral szórakoztatták a kicsiket-nagyokat. A
télapó csomagokat adott át intelmek (dicséret vagy pici dorgálás)
kíséretében a gyermekeknek.
Ezután karácsonyi díszeket készíthetek az ügyesebbek, míg a kisebbek
elıre nyomtatot-képeket színeztek. A rendezvény ideje alatt tea és keksz
állt a vendégek rendelkezésére.
A partin minden résztvevı –szervezı és „élvezı”- nagyon jól érezte magát.

fénykép

fénykép

Mit jelentett nekem az Egyesület?

Ha valaki az egyesületté alakulás után megkérdezte volna tılem, hogy
elhiszem-e, hogy 20 év múlva mőködik a Szekszárdi Nagycsaládos
Egyesület, biztosan nem mertem volna azonnal rávágni az igent. Pedig, így utólag visszagondolva- minden esélyünk meg volt az alakuláskor erre.
Hiszen fiatalok voltunk, együtt gondolkodtunk, azonos célok vezéreltek,
hasonló nehézségekkel küzdöttünk, és azonos örömök értek bennünket.
Házasság. Család. Gyerekek. Szeretetközösség. Egymás elfogadása.
Összetartozó fogalmak, melyek megvalósítása igen nehéz, de nagyon szép
feladat. Az egyesületre, az egyesületi „életre” én úgy gondolok vissza, hogy
a fenti értékeket a saját családunkban is segített megerısíteni és valósággá
emelni. Lehetıséget biztosított az együtt gondolkodásra, az egymás
elfogadására, még ha ezt akkor és ott, abban a helyzetben nem ismertük fel.
Éveknek kellett eltelni, hogy visszatekintve ennek tudatára ébredjünk.
Közös örömök, közös gondok, melyek megoldásában, áthidalásában
gondolkodtunk és cselekedtünk azonos módon.
Kis csoportként indultunk. Arra, hogy rendszeresen menjünk a kórház klub
helyiségébe, vagy a kórház legtávolabbi részébe - Karcsi akkori
munkahelyére- egyikünket sem kellett nógatni. Pedig ez nem volt mindig
könnyő, sok, és fıleg pici gyerekek mellett. Általában amíg mi, „anyuk”,
mentünk az összejövetelekre, addig otthon apa tartotta a frontot. Gyöngyi,
Franciska, Zsuzsa, Marcsi, Rozi és még jó páran egy lakóteleprıl indultunk.
Az egyesület megalakulása lendített a programokon, az Alapszabályba meg
tudtuk fogalmazni mit akarunk: hogyan szeretnénk a jövıt építeni,
gyerekeink életét könnyíteni. A tagság „aktív”-nak bizonyult. Jó volt együtt
lenni, közös programokban részt venni. Ötlet pedig sok volt. És meg is
tudtuk valósítani, sokan vettünk részt a rendezvényeken. Akkor még a mi
gyerekeink nem ültek a számítógép elıtt, mobil telefon sem volt. De jó volt.
Sokat nevettünk, jókat fıztünk, jókat ettünk. Voltak szuper hétvégék, ahol
fociztunk, sorversenyeztünk, társasoztunk. Játszottunk, csak úgy magáért, a
játékért. Együtt voltunk. Sokszor többen, olykor kevesebben.

Közben a környezı települések nagycsaládosai is csatlakoztak hozzánk,
akikbıl idıvel ”kineveltünk” több településen a Nagycsaládos Egyesületet.
Teljesség igénye nélkül: Alsónána, Tolna, Nagydorog, Bátaszék, Paks.
A közös programok vonzóerıt jelentettek, egyre többen csatlakoztak
hozzánk.
A kamara erdei családi napok, a balatoni fürdések, a dombori
gyermeknapok, a kölesdi, szálkai május elsejei civil majálisok, az
ünnepélyes és megható anyák napi, karácsonyi ünnepségek, a
színházlátogatások, városi múzeumi séták mind gyarapítottak és erısítettek
bennünket.
Nekem mindig sokat jelentettek a taggyőlések utáni beszélgetések, az utcán
vagy a buszmegállóban. Természetesen megismertük egymást, egymás
családját, bánatát és örömét.
És kaptunk valami értékkel ki nem fejezhetı „ajándékot”, családi
barátságokat. Például az én uram, Laci nehezen barátkozó, de Karcsiékkal
az egyesület révén ismerkedtünk össze és alakult ki egy nagyon ıszinte
barátság.
Közben „felnıtt” az Egyesület, 20 éves lett. Ma már sokszor az unokák
képeiben gyönyörködünk, vagy az új tagok kicsinyeit „pesztráljuk”. Az
alapító tagok közül sokan lemorzsolódtak. Gyerekeink felnıttek, saját
útjukat járják. Reménykedem, hogy mintát, összetartozást tanultak meg
tılünk az egyesületben, és a késıbbiek folyamán tagként is köszönthetjük
ıket.

Szekszárd, 2010. február 21.
Battonyainé Izabella

„Kis” Családunk egy Nagy Családban
NOE emlékképek
Elmúltunk már 60 évesek, és közel 40 éve vagyunk házasok a párommal.
Gyermekeink felcseperedtek,s közben az évek szinte észrevétlenül repültek
el, maguk mögött hagyva a múltat, de fel-felvillantva sok kedves emléket.
Öt gyermek léte aranyozta be életünk minden percét, értük kelt reggel a
nap, nekik csillant a harmat a főben, együtt volt teljes az élet, csak velük
akartam lenni és értük tenni. Csodálatos eseményként éltük meg
mindannyian a NOE szekszárdi csoportjának megalakulását, ahova az elsı
perctıl hazaérkeztünk.
Kis családunk egy Nagy Családban! Sok-sok éve voltunk már otthon,
magunkban, kissé elfeledve a világtól, de akkor fontosak lettünk
önmagunknak is. Tartoztunk végre valahová, ami több lett, mint barátság,
egyszerően a mieink között voltunk.
Szerettünk együtt lenni, minden összejövetelünk élmény, tele vidámsággal,
tenni akarással. Hoztuk a hírt az olcsó árukról, akciókról, lehetıségekrıl,
felkért elıadók pedig megismertettek törvény adta jogainkkal. Számtalan
érdekes, hasznos ismertetıt, elıadást hallhattunk. A NOE levelek is
mindenkihez eljutottak.
Soha nem volt elég az együtt töltött délután, hazafelé az utcán csoportokba
állva folytattunk a beszélgetést a végtelenségig.
Az évi budapesti NOE kongresszuson való részvételünk küldöttként, örök
emlék számomra. Imádtam ezeket az utazásokat! Ilosfainé Anna az elsı
utunkon kezdett a vonaton kötni egy kék pulóvert, és ezt folytatta a
következı években, a következı utazásunkkor és a kongresszuson. Édes
volt, azt mondta, csak most ér rá kötni. Nem tudom mikor lett kész, mert
nagyon vékony fonallal dolgozott.
Felemelı volt a kongresszus helyszíne. Óriás termei, káprázatos elıadója és
az ország minden tájáról érkezı sok-sok ember közvetlensége, kedvessége,
melyet csak fokozott a mindenkivel kötelezı tegezı viszony. A nap
folyamán egymást követték a beszámolók, célok, elért eredmények,
útmutatások, döntések, feladatok. Hazafelé minden évben az IKEA melletti
zöldséges bódéknál, az otthon maradottak vágyát teljesítve, narancsot és
banánt vásároltunk, ami akkor itthon, szinte elérhetetlen volt.

Kedves emlék még az a villamoson történt eset is, amikor Winkler Zsuzsi a
kisfiát pirongatta egy gyanús „illat” miatt, pedig csak a férjének vásárolt
pálpusztai sajt nyomódott szét a szatyrában.
Sokat nevettünk együtt és sokat tettünk is egymásért. A karácsonyok,
gyereknapok, ünnepek, hétköznapok, fel fel-villanó kedves arcok, édes
kölykök. Nekem szép emlékek!
Hosszú utat jártunk be együtt és szeretettel gondolok minden társunkra, de
különösen az Egyesületünkért, vagyis Értünk önzetlenül és töretlenül oly
sokat tevı Karcsira, Terire, Bellára, Böbére, ık igaz barátok és igaz
emberek és Lehelre, aki nélkül nem lett volna ilyen szép az emlék.
Pár éve már, hogy hivatalosan nem tartozunk a szekszárdi NOE-hoz, de
szívünkbe, emlékeinkben mindig veletek leszünk.
Köszönet a szép évekért!
Gréczy Árpádné Illám
Gréczy Árpád
Anita
Zsanett
Korinna
Adrián
Szimonetta

Szép emlékek

Az
egyesület
tagjaként
nagyon
sok
helyre
eljutottunk.
Sok rendezvényen vettünk részt, ilyenek voltak a gyerek napok, anyák
napják és az országos találkozok is. Sok nevezetességet is megnéztünk pl.:
Nagydorogon a Sipka és kalapmúzeumot, Esztergomban a Bazilikát,
Kereszténymúzeumot, Budapesten a repülıteret, Mátyás templomot.
Parlamentben Koronázási Ékszereket, Millenáris parkban „Felfedezı
Magyarok”címő kiállítást.
Székesfehérváron anyák napi ajándékként megnéztük a "Hegedüs a
háztetın" címő színdarabot.
Nyaranta többször voltunk fürödni Széplakfelsın, de jártunk
Magyarhertelenden is.
2002-ben volt egy „Centrumban az egészséges család”verseny, ahol az
egyik csapat tagjaként fiam is szerepelt. A gyıztesek nyereménye:
Kisrákoson egy hetes táborozás volt. Melyen Péter fiam is részt vett a
csapat tagjaival, nagy élmény volt számára. Több oldalon lehetne sorolni
még, hogy merre jártunk.
A képeket nézegetve mindig elıjönnek a szép emlékek, melyek
felejthetetlen élményt nyújtottak számunkra,
Szekszárd, 2010. 04. 28.
Bodnárné Margit

Sopronban jártunk
A NOE İszi Találkozójának helyszíne 2009-ben Sopron volt. Talán a nagy
távolság miatt csak néhány vettünk részt ezen a két napos programon.
A korai indulás, az esıs, hideg idı nem sok jóval kecsegtetett bennünket. A
,,na ez is jól kezdıdik” hangulatunkat tovább fokozta a Sopronban minket
fogadó hideg szél. De amikor elindultunk, hogy felfedezzük a számunkra
ismeretlen várost, olyan különleges élményben volt részünk, hogy minden
kellemetlenségünket elfelejtettük.
A város nevezetességeinek felkutatását, az egyes épületek, múzeumok
látnivalóinak, érdekességeinek megismerését egy játékos feladatlap
segítette. Ez alapján jutottunk el pl. a Bányászati Múzeumba, ahol NagyMagyarország bányáit és ezek ásványait, valamint a bányászélet tárgyait
láthattuk. A gyerekek részére készített interaktív kiállítás segítségével végig
követhettük – mi szülık csak nézelıdve, a gyerekek pedig játszva - a szén
kitermelésének útját.

fénykép

Jártunk a Storno-házban, a Patika múzeumban, az ún. Lábasházban és a
Városi fegyvertárban is. Ennek az épületnek a pincéjébıl kerültek elı a
római Borostyánkı út maradványai.
Nehezen fogalmazható meg, azaz érzés, amit ezeknek a régi épületeknek és
tárgyaknak a látványa és közelsége kelt az emberben.
Hosszas sorban állás után sikerült feljutnunk a Várostoronyba- vagy ahogy
ott mindenki nevezi: a Tőztoronyba. Ez a város szimbóluma. Állítólag szép
idıben pompás kilátás nyílik a városra, a környezı hegyekre és a Fertıre.
Ebben, ezen a napon sajnos nem volt részünk.
Megnéztük a bencés templomot, az evangélikus templomot is.
Nagy élmény volt a Középkori Ó-zsinagóga épületében felfedezni azokat a
részeket, ahol még a fal eredeti mintázata és a festéknyomok is láthatóak
voltak.

A belváros régi épületei, különleges építészeti megoldásai, sajátos korabeli
hangulatot varázsoltak elénk.
Ezen a hétvégén volt Sopronban a szüreti fesztivál is, ami még színesebbé
varázsolta a belvárost.
Másnap délelıttre is maradt még bıven látnivaló, melyek közül nekünk a
Két- Mór háza tetszett a legjobban.

fénykép

Hazafelé egy kis kerülıvel útba ejtettük a fertırákosi kıfejtıt, amely már
nem üzemel, de monumentális méretei önmagában is lenyőgözıek.

fénykép

Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagabban tértünk haza.

Váli család

Igen, igazad van anya!
Igen, elmennek İk.
Elköszönnek,
mint a fecskék ısszel,
de felülve drótra, ficseregve, szépen köszönnek el!
Tudom, hogy röptükhöz vágyunk, jó szelet ad!
elengedett a kötés
szabadok vagyunk!
De kár!
Beköttették verseimet szülinapomra,
a jó gyerekek!
Még dolgoznak szépen a házon,
üveggyöngy és gyémánt se kell már nekik
Remélem veled én is,
hogy útjukat bejárva majd,
gyermekeikben a szépség,
a jó,
velük boldogít!
Igen anya, igazad van!
Ültettünk fákat mi ketten!
És hidd el mind, hős árnyat ad majd tőzı délben, föléd hajol
szeretve óvón szélben!
hát mutattuk nekik, hogy – hogy kell szeretni egymást és tisztelni
másokat,
hát tanítottuk ıket vágyni a szépre és ık fogékonyak
hát nem morzsát szórtunk az útra, mint tette azt Jancsinak apja és
anyja,
de szórtunk az útra bıven, gyöngykavicsot,
hogy hazajönni,
ha kell

villámos éjben,
vagy vágyva délben
utat találjanak
és ık tudják az utat,
ha kell!
Mert jó gyerekek!
Hát igen anya!
Igazad van,
Jó a kérdés!
Tanítottuk-e ıket vitázni banyákkal?
Tanítottuk-e ismerni, legyőrni a lidérceket?
Almát osztunk karácsonyon!
és ık tudják miért!
Okos gyerekek!
Ha ülünk majd ketten,
mint régen szerelemben,
én tiszta kopaszon
te mint mindig szépen tiszta ıszen
akkor tán ketten kéz- a kézben, mint mindig reméltem
képeket nézünk, és tán videót!
Emlékezünk Hvárra és felvillan Neum!
csukott szemünk az Olympost járja,
Torda az ott? vagy a Békás szoros?
és ott lesz, Ami csodálkozása,
magyarul írtak a Csorba tavon?
Kisokos Andris tán kagylót nézeget?
Ügyeske Ádám morcogva, hízeleg?
Heveske Péter és csacska Karolinka
Nézd, táncolva megy.
Hú de szép gyerekek!
Heim Károly
Szekszárd, 2003. augusztus 5.

