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- 1952-ben sziilettem Budapesten, 76-ban

Szentendr6re'J6ttem f6qhez" . 80-t6l a M6ricz

Zsigmond Girnn6ziumban tanitottam, eg6szen

92-ig.
- Mikor alapitottdk a Nagycsalddosok

Orszdgos E gyesiil etdt?
- Tizenhat 6ve, 1987-ben, egy 6v mrilva

mhr aszentendrei 6n6116 csoport is megalakult,

majd92 m6rcius6t6l 6n6116 egyestilet a Nagy-

csal6dosok Szentendrei Egyesiilete.
- Kik alap[tottdk?
- l0-I2 csal6d: Szabados6k, Szildeczky-

Kardoss6k, Acz6l Ferenc6k, Schmidt Kar-

csi6k, mi... Az els6 elndk Szabados Jdnos volt,

ut6na Hargithay L6szl6, Doh6n Mih6ly, Teme-

si Bal6zs, Magassy S6ndor. Volt, akinek

vezetdse alatt 6l6nk volt tevdkenys6giink,

m6skor ,,leiiltn' az egyestilet, el6fordult, hogy a

pirtpolitika fel6 kiv6ntak vezetni benniinket,

sikerteleniil.
Engem ez 6v m6jus l6'6n v6lasztottak el-

ndknek.
- Mekkora egtesiilet a NOE?
- Az eg6sz orsz6gban dsszefogja a nagycsa-

l6dosokat. Tdbb mint 200 teleptil6sen van

6n6116 szervezete.
- Feltdtelezem, az alapszabdly meghatdroz-

z a, kit t ekintenekhagtc s al ddo s nak'
- Term6szetesen, mindenkit, akik legal6bb

h6rom gyereket nevelnek vagy neveltek.
- Mi az egyesiilet celja?
- Az anyas6g elismerdse, megbecstil6se, a

nagycsal6dosok 6rdekkdpviselete, teret 6s

hangot adni a kdzds Ordmdknek 6s gondoknak'

Ut6bbira j6 p6lda a kdzelmriltbeli

gilzilremeles. Nem maga az emel6s t6nye, en-

nek nyilv6n senki sem Oriil, hanem az,hogy a

kedvezmdnyeket tekintve a nagycsal6dosok

kdnnyen a "nagyfogyaszt6k" k6zd kertilhet-

nek, akik luxusad6val terhelten, magasabb

Ul rlrrtik A ilAqycsAlldosoklrfil
6ron kapj6k ahsztartilsi c6l6 g6zt.Egy tizgyer'

mekes csal6d 6tszob6s lak5sa nyilvSn in-

dokoltan fogyaszt a ftitdshez sok gLzt,

mikozben egy szob6ban k6t gyermek 61, ami

nem luxus. Ugy tudom, ezt a bakldv6st br-

vosolni fogj6k.
- A hatalom szereplfii szdmdra elfogadott

partner a nagtcsalddos egtesillet?
- Igen, legal6bbis a mindenkori korm6nyok,

parlamenti bizottsSgok szhmhra. Az egym6st

krivet6 szentendrei 6nkorm6ny zatok azonbarr,

nagy b6natunkra, nem k6rik v6lem6nytinket'

Pedig p61d6ul a jelenlegi polg6rmester is

nagycsal6dos, tagj a egyesiilettinknek.
- A vdlasztdsok eltitt keresik az Onrik tdmo-

gatdsdt?
- Hogyne, volt olyan elndkiink, aki a politi-

ka fel6 akafia elvinni a szervezetet. Mivel

azonbannem 6lltunk be m6g6, maga mondott

le.
- Hdny tagia van a szentendrei csoportnak?
- Tdbb, mint 150 csal6d a tagunk. N6lunk az

a szab6ly, hogy csal6donk6nt csak eglvalaki

fizettagdijat, de ezzel a tdbbiek tags6ga is el

van ismerve.
Folyamatosan l6pnek behozzfink irj tagok,

h6l' Istennek fiatalodik a tags6gunk. Kdzttik

nagyon sok kdtgyermekes is van, akik "csak"

tervezik a harmadikat, 6k egyel6re p6rtol6

tagok. Rem6ljiik a bel6p6k 6l6nkiteni fogtrilkaz

egyesiileti 6letet, mert a tobbsdg az ut6bbi

evltUen bizony passzivabb lett.

Kir6nduldsaink j61 sikeriilnek, k6t busznyi

ember is tisszejdn, szinhizi- 6s hangverseny

programjainkra is tuljelentkez6s van, ezel<te

csak 6ltal6nos iskol6t vlgzettek is, de nagyon

kevesen.
- Gondolom Szentendrdn - a lakossdg

dsszetdtele miatt - bdrmilyen egtesilletben ma-

gas lenne afelsffoku vigzettsegiiek ardnya'
- Val6szintileg, de azok is, akikkel az otsz6'

gos rendezv6nyeken tal6lkozunk, legal6bb

kdz6pfokri iskol6t v€geztek. Tal6n az iskozre-

j6tszik ebben, hogy az alacsonyabb iskol6-

totts6guak kev6sb6 ig6nylik az egyesiileti

6letet? Pedig a tagdijunk minim6lis, 1500

forint egy 6vre, sajnos ezt emelni kell, hiszen a

postakdlts6gtinket is alig fedezi.
- Mibdl gazddlkodnak?
- Pillyhzatokon szoktunk kisebb-nagyobb

dsszegeket elnyerni, sajnos erre Szentendrdn

id6n nem volt lehet6sdgiink.
- Midrt akar valaki sok gtermeket? Maga is

nagt c s al ddb an nd t t fd l?
- Sok ,,egyke" is nagy csal6dot szeretne

maghnak teremteni. Szeretik a gyerekeket, a

nytizsg6st, azt,hogy 6let van kdriildttiik. '.
-  . . .meg gond.
-Egy gyerekkel n6ha tdbb gond van,

egy nagy csal6ddal.- 
- Vdgi)l meg egl kdrdes: Midrt vallalta el az

elndlrsdget?
- A kezdetekt6l ismerem^z egyestilet 61et6t,

mindig aktivan r6szt vettem a vezet6s6gi

munk6ban. Sajnos az eddigi eln<iktik ttibb-

s6g6nek egy6b elfoglalts6ga miatt arhnylag

teves ideje jutott a nagycsal6dosok

6rdekk6pviselet6re, ez6rt olyan valakit ke-

resti.ink, aki tdbb szabadid6vel rendelkezik'

Negyedik 6ve nyugdijban vagyok, ttibbek

koiitt ezdrtesett r6m a v6laszt6s. De rem6lem

a h6rom 6ves mand6tum lej6rt6ra tudunk olyan

fiatalt "kinevelni", 3h m6g tobb energi6val

tov6bb tudja vinni a mi elk6pzel6seinket'

Horvdth Gusztdv

ingyen vagy nagy kedvezm6nnYel

kapjuk a jegyeket. M6s Program-
jainkra viszont kevesen jOnnek.

- 0n hdny gltereket nevel-nevelt?
- A fdrjem els6 h6zassitgih6l szhr-

maz6 gye-rekkel egyiitt n6gy l6nyt -

6k gyakorlatilag m6r kirepi.iltek 6s egy

fiirt, 6 m6g 6ltal6nos iskol6s.
- Sokan ugY gondoljdk, sok gY-

erekilk els1sorban a kevesbe iskoldzott

szillSlcnek van.
- Ezt c6folom. A mi egYesiiletiink

feln6tt tagjainak legal6bb 60'70 Yo-a

f6iskol6t vagy egyetemet vdgezett. Vannak Batikolis a k6zmtives foglalkozison

I i ivedelemi 8azo16s 6s k ezes n61ki i1 '

P  d ,nz t igY i leg  a  leg iobb a  j6n la t ,

gyors ,  b t i rok r6c iamentes  i igy in t6  z6s  '

Acura,Holding Kft. szentendre, Pann6nia u. z4/ a.
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