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április 29. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

április 30. kedd
10.00 Tárgyalás dr. Naszvadi György 

államtitkárral a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban

13.00 Intézménylátogatás
14.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
17.00 Rendkívüli testületi ülés

május 2. csütörtök
10.00 Gát-megbeszélés
13.00 Testületi anyagok egyeztetése
18.00 Molnár Bertalan 80. születésnapi kiállí-

tásának megnyitója a Polgármesteri
Galérián

május 3. péntek
11.00 Egyezeteés a szentendrei iskolákról a
tankerület vezetőjével

május 6. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés
17.30 Fogadás a Lengyel Nagykövetségen

május 7. kedd
10.00 TÖOSZ megyei fórum Tatabányán

május 8. szerda
10.00 MNV Zrt. vezérigazgatójával megbe-

szélés
14.00 Intézménylátogatás

május 9. csütörtök
09.00 Állampolgársági eskütétel
15.00 Testületi ülés

május 10. péntek
10.00 ÉMI új irodaházának megnyitása

A polgármester 
programja

Együttműködő partnerünk a:

A gyermekeink táplálják hitünket

OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

Az anyák napja története

Anyák napját a legtöbb országban május-
ban tartják, Magyarországon május első
vasárnapján ünnepeljük.
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akko-
riban tavaszi ünnepségeket tartottak Rhe-
ának, az istenek anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére. A történelem
során később is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is megköszöntötték.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben
ünnepelték meg Bostonban az anyák nap-
ját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jar-
vis próbálta az anyák napját nemzeti

ünneppé nyilváníttatni. Jarvis a célját
1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította.
Hamarosan az ünnepet „felkarolták” a vi-
rágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cu-
korka- és ajándékkereskedők, akik
Európában is propagálni kezdték az Ame-
rikában elterjedt ünnepet, amelynek hatá-
sára az gyorsan népszerűvé vált
kontinensünkön is.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünne-
pélyek közé az Anyák napját.

n Hat gyermeket felnevelni nagy fele-
lősség és kihívás. Amikor megismerté-
tek egymást férjeddel, gondoltátok,
hogy nyolc terítéket jelent még a leg-
szűkebb család jelenléte is az ünnepi
asztalnál?
Voltak elképzeléseink, négy gyerekről be-
széltünk.  Még az áhított sorrendet is kita-
láltuk: egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú.
De persze ember tervez… Gyakorlatilag
sem a számok, sem a nemek közti ará-
nyok, sem az időbeli leosztás nem hason-
lít az előzetes „kalkulációra”, de ter-
mészetesen minden úgy jó, ahogy van. Kí-
vülről nézve sokan kérdezik, hogy hogyan
bírunk ennyi gyerekkel. Nem tartjuk külön-
legesnek az életünket. Ez a mi valósá-
gunk, ezt éljük. Számunkra azt furcsa
elképzelni, milyen lenne, ha kevesebben
lennénk. Mindez csak nézőpont kérdése.

n Mondják, egy nagy család életében
az egyik legfontosabb tényező a logisz-
tika. Hogyan telik egy napotok, hogyan
jut idő mindenre és mindenkire?
Valóban, a szervezés, a feladatok leosz-
tása az alapja annak, hogy egy ilyen több-
tényezős rendszer működjön. Gyerekeink
viszonylag hamar önállóak lettek iskolába
járás tekintetében, könnyen megszokták a
tömegközlekedés használatát, és gyalo-
golni is szeretnek, így egy nagy feladat
megoldódott. Most már csak Kata bölcső-
débe és hazajutását kell menedzselnünk,
és ebbe, ha Zolinak és nekem is rendkívüli
elfoglaltságunk van, be tudjuk vonni a na-
gyobbakat. A komolyabb fejtörést inkább
az egy időpontban levő szülői értekezle-
tek, az egymást érő karácsonyi ünnepsé-
gek, bemutatók és vizsgák jelentették egy
időben, de valahogy mindig megoldottuk. 

A nagycsaládosok Szentendrei egyesületének egyik aktív szereplője a csizma-
dia család. zoltán és Ildikó nem mindennapi feladatot vállaltak: hat gyermeket ne-
velnek. gergely 23 és fél, ákos 22, Máté 18 és fél, Márton 13 és fél, Réka éppen
most, április 24-én 12, Kata pedig hamarosan 3 éves. csizmadia Ildikóval szere-
tetről, családról, hitről beszélgettünk. 

Folytatás a 4. oldalon  g

Lapzártánk után kaptuk a hírt, 
hogy türelemmel, kitartással 

és a gyógyulásba vetett rendíthetetlen
hittel viselt hosszú betegség után 

elhunyt Rumli Antal, 
a Móricz Zsigmond Gimnázium 
angol-történelem szakos tanára.

A csizmadia család. A fotó még Kata születése előtt készült.
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A magyar kézműves
fagylalt napja 
Szentendrén is!

Fiatal magyar cukrászok a
népszerű torkos csütörtök
mintájára javasolták a Cuk-
rász Ipartestület vezetősé-
gének „A magyar kézműves

fagylalt napja” bevezetését. A kezdemé-
nyezés nem titkolt célja, hogy a kézműves
fagylaltot népszerűsítse, s egyúttal karita-
tív tevékenységre is serkentse a hazai
fagylaltműveseket. A rendezvényhez csat-

lakozó fagylaltozók és cukrászdák ezen a
napon kedvezményesen árulják a fagylal-
tot. ,,A fagylaltosok a hátrányos helyzetű
gyermekekért” mottónak megfelelően, a
felhívásban résztvevő fagyizók, cukrász-
dák a környezetükben választhatnak egy
közintézményt, kórházat, csoportot, kö-
zösséget, és egy pár gombóc fagyival
megajándékozhatják azokat, akiknek ne-
hezebben elérhető ez a népszerű, hűs
édesség. 
Az első országos fagylaltnap idén, május
8-án lesz, melyhez csatlakozott a szent-
endrei Római Fagylaltozó is (Római sánc
köz 2.), ahol olasz alapanyagokból, olasz
recept alapján készül a helyben főzött kéz-
műves fagylalt. Az akció keretében ezen a
napon egy gombóc fagylalt ára csak 100
Ft lesz! A fagyirajongók egyszerre legalább
15 féle fagylaltból válogathatnak, köztük
megkóstolhatják a fahéjas szilvát is. Ezt a
fagylaltot 2012-ben a Magyar Turizmus
Zrt. tesztelői beválasztották a 10 legjobb
közé Budapest és környéke, valamint a
Dunakanyar régióban. 
A Római Fagylaltozó a felhívás keretében
a szentendrei Szent András óvodát támo-
gatja, ezen a napon kiszállítanak minden
gyermek részére 2 gombóc fagylaltot 
(4 féle ízben). Azért esett választásuk erre
az óvodára, mert – ahogy ezt az óvoda ve-
zetőjétől megtudták – az ide járó gyer-
mekek 80%-a nagycsaládokból érkezik.

Férjem édesanyja és az én anyukám is
besegít, ha kell. 
Az idő? Igen, az sosem elég, de szerintem
ezzel mások, kisebb családok is vannak
így. Hol innen, hol onnan kell lecsippenteni
egy kicsit a váratlan helyzetek megoldá-
sára, és nálunk a létszámból adódóan
talán többször adódik ilyen. Ezért időnként
úgy érzem, hogy egyik vagy másik csa-
ládtagomat megrövidítem. Bár törekszünk
rá, hogy a minőségi együttlétekre minél
több időt tudjunk fordítani, van még lehe-
tőség a fejlődésre…

nMennyi lemondással jár a gyerekek ne-
velése, és mi ad ehhez hitet, erőt?
Semmiképp nem használnám a „lemon-
dás” szót. Döntéseket hoztunk, ezeknek
vannak következményeik. Legfeljebb
kompromisszumokról beszélnék. Fontos-
sági sorrendről. Az erőt, az „elakadások”
utáni újrakezdéshez való hitet a gyerekek
adják és táplálják folyamatosan. Szigorú
anyagi kereteink adta „mozgásterünket”
próbáljuk maximálisan kihasználni. Nyil-
vánvalóan sok, más családoknál talán ter-
mészetesnek számító tárgyat, különórát,
egyebet nem tudtunk biztosítani szá-
mukra. Ez pusztán tény, nem panasz. De
szerintem ők a helyén tudják kezelni ezt a
dolgot. És ez fontos tudás. Igyekszünk úgy
„sakkozni”, hogy az élményeket nyújtó
programokon ott lehessenek, a kézzel fog-
ható dolgok pedig megoldódnak. Ha nem
azonnal, akkor kicsit később, így vagy úgy.
Itt fontosnak tartom elmondani, hogy nem
tudok elég hálás lenni a sok segítségért,
amit az évek során kaptunk a Nagycsalá-
dosok Szentendrei Egyesületétől, a Kari-
tasztól, a gyerekek pedagógusaitól,
ismerőseinktől és ismeretlenektől. Ezúton
is köszönjük!

n Amikor jut egy kis szabadidőd ma-
gadra, mivel foglalkozol szívesen?
A kezdetektől, tehát már több mint húsz
éve tagja vagyok a Filibili népdalkörnek. A
hetenkénti próbák mindig feltöltenek. Nem
csak azért, mert – bár nem tartom magam
különösebben jó hangúnak – nagyon sze-
retek énekelni, de alkalmam van közelről
is látni, hogy milyen elkötelezett érték-
mentő munkát végeznek a hagyományél-
tető óvónők, tanítók, tanárok.  Torokszorí-
tóan jó érzés ennek a közösségnek egy
apró fogaskereke lenni.
Egyéb szívemnek kedves tevékenységek-
ről leginkább terveim vannak. Szívesen
kézműveskedem, amit egyelőre az egye-
sületi és városi rendezvényeken, illetve
erős felindulásból elkövetett ajándékké-
szítések alkalmával kamatoztatok. Szere-
tek varrni, ennek a ruhajavítás ágát a
gyakorlatban is alkalmazom, de idővel szí-
vesen kipróbálnám a foltvarrásos változa-
tot is. És asztalos munkákat is kita-

nulnék… Nem vagyok türelmetlen, min-
dennek eljön az ideje!

n A hivatásod hasonló az otthoni 
odaadásodhoz: emberekről gondos-
kodsz… Miért választottad ezt a felada-
tot? Kik a példaképeid?
Édesapám valamikor azt mondta, hogy én
következetesen megtalálom az olyan te-
rületeket, amelyeknél nagy odafordulásra
van szükség, de nem a legegyszerűbb
megélni belőlük. Talán így van: kicsi korom
óta valamilyen segítő szakmában tudtam
magam elképzelni, az anyagiak pedig min-
den listámon a sokadik helyen szerepel-
tek. Egészségügyi szakközépiskolába
jártam, majd – mivel nevelőotthonban sze-
rettem volna dolgozni – elvégeztem a ta-
nítóképzőt. Időközben sorra születtek a
gyerekek, így a nevelést házon belül gya-
koroltuk. Réka érkezése után jelentkeztem
általános szociális munkás szakra Győrbe.
Ennek az iskolának köszönhetem jelenlegi
munkahelyemet. A Gondozási Központtal
először gyakornokként kerültem kapcso-
latba, majd társadalmi gondozó lettem.
Később adódott egy lehetőség, hogy elő-
ször négy, majd nyolc órában gondozónő-
ként dolgozhassak az intézményben, az
Idősek Klubjában. Innen mentem GYED-
re Kata születésekor, majd másfél éves
korában ide tértem vissza, már mentálhi-
giénikus munkatársként. Nagyon szeretek
itt dolgozni, mert munkám magába foglalja
mindazt, amit valaha is csinálni szerettem
volna, és mert látom, mekkora szüksége
van gondozottjainknak a támogatásunkra:
kinek a napi ügyek megoldásában, kinek
a nehezülő testi vagy lelki terhek elviselé-
sében. Példaképek? Mindenki, aki tiszte-
lettel, alázattal, odaadással teszi a dolgát
az élet bármely területén. 

n A szülők sokszor elcsodálkoznak,
mennyire különbözőek a gyerekeik. ná-
latok ki, merre orientálódik?
Két nagy fiunk a Műszaki Egyetemre jár:
Gergő egy gazdasági szak mesterképzé-
sén első, Ákos az építőmérnöki karon ne-
gyedéves. Máté a napokban fog érett-
ségizni, szeret (szerintem tud is) rajzolni
és gitározik. Marci hetedikes. Vélemé-
nyem szerint nagyon jól fogalmaz, remek
a humora, és kevés nála önzetlenebb gye-
reket ismerek. Réka szintén rajzolgat,
szép hangja van, néptáncol, de például
matekban és informatikában is jó. Ötödi-
kes, így kicsit több ideje van még eldön-
teni, hogy számos érdeklődési területe
közül reál vagy humán irányba induljon-e.
Katánk már most, alig háromévesen rop-
pant érzékeny a világ dolgaira, afféle rop-
pant aktív kis „szeretetgombóc”. 

n Mire vagy a legbüszkébb velük kap-
csolatban?
Rájuk. Külön-külön és együtt is.

Sz. N.

Folytatás a 3. oldalról  
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n tavaly ünnepelte húszéves fennállá-
sát az egyesület. Hogyan kezdődött,
kiknek a munkája segítette a megala-
kulást?
Az országos egyesület (NOE) 1987-ben
alakult, a szentendreiek rögtön önálló cso-
portként csatlakoztak hozzájuk. A nagy ér-
deklődés és a bővülő taglétszám miatt
1992-ben érett meg a helyzet, hogy 10-12
tagcsalád összefogásával – élükön Sza-
bados Jánossal – önálló egyesületet ala-
kítsunk. Egyesületünk megalakulása óta is
tagja a Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének. Sajnos már többen nincsenek
közöttünk, akik a kezdetektől aktív munkát
vállaltak egyesületünk felvirágzása érde-
kében, többek között Szadeczky-Kardoss
Ákos, Vrskovetz József, Telkes Julianna,
valamint Magassy Sándor. 

n Milyen a nagycsaládosok helyzete
ma Magyarországon? Milyen állami,
helyi segítséget kaphatnak ehhez a
nehéz, de szép feladathoz? önök ho-
gyan tudják segíteni az egyesülettel a
sokgyermekes családokat?
Érdekvédelmi munkánk során kapcsolat-
ban állunk az önkormányzattal, de a 
NOE-n keresztül a különféle állami intézmé-
nyekkel és szervezetekkel is, amelyek a csa-
ládpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az
egészségügyet, a gazdasági és pénzügye-
ket irányítják. Törekszünk arra, hogy jelen le-
gyünk azokban a civil testületekben,
amelyek szintén hatással lehetnek családja-
ink életére, amelyek az egyes családok
konkrét problémáinak megoldását jelenti. 
Az elmúlt években több pályázati lehető-
ség volt, amellyel családjainkat tudtuk se-
gíteni, például a háztartási gépek cseréje,
amikor a régi mosógépeket és hűtőszek-
rényeket cserélhették le családjaink mo-
dern, energiatakarékos készülékekre
60-70 ezer Ft-os támogatással; de nem el-
hanyagolható az energiatakarékos világí-
tótestekre adott családonkénti 40 ezer
Ft-os támogatás már két alkalommal. 
Szentendre Város Önkormányzata – mely
2009-ben elnyerte a Családbarát Önkor-
mányzat címet – több éven keresztül pá-
lyázatok útján, anyagilag támogatta
egyesületünk programjait, sajnos ez az
utóbbi években – az ismert anyagi nehéz-
ségek miatt – elmaradt.
Élelmiszeradományokat kapunk általában
évente két alkalommal az Élelmiszerbank-
tól és a Magyar Ökumenikus Szeretet-
szolgálattól. Itt az elszámolás nagyon
szigorú keretek között zajlik, de a legne-
hezebben élőket tudjuk támogatni. Nem
elhanyagolhatók a kedvezményes, ese-
tenként térítésmentes színház- és hang-

versenyjegyek, melyeket a NOE-n keresz-
tül biztosítunk a tagcsaládoknak. A lakos-
ságtól rendszeresen kapunk gyermek- és
felnőtt ruhákat, háztartási berendezéseket,
játékokat, könyveket, melyet a rászoruló
sokgyermekes családok között tudunk
szétosztani. 

n Hány tagja van a nagycsaládosok
Szentendrei egyesületének?
Az egyesülethez jelenleg több mint száz
tagcsalád tartozik, ez nagyjából 550 főt je-
lent. Vannak már olyan családok is, ahol
több generáció is jelentkezett tagjaink
közé. A mindennapi munkát héttagú inté-
zőbizottság irányítja, ők végzik a hivatalos
ügyeket, könyvelést, kapcsolattartást. Szo-
ros az együttműködés a háromtagú ellen-
őrzőbizottsággal és a szintén háromtagú
számvizsgáló bizottsággal, akik ügyelnek
a pontos és jogszerű működésre. Sajnos
ez nagyon kevés, mert a tagok többsége
inkább csak a rendezvényeken való rész-
vételre, valamint az adományokra kon-
centrál, nagyon nehéz mozgósítani a
tagokat különféle feladatok ellátására.

n A Máltai Szeretetszolgálattal, a Kari-
tásszal és az „érted” Hajléktalan Mene-
dékhellyel milyen formában tudnak
együttműködni?
A Máltai Szeretetszolgálat Szentendrei
Csoportjával és a Karitásszal nagyon jó a
kapcsolatunk, tekintettel arra, hogy veze-
tőségi tagjaink egy része ott is aktív mun-
kát fejt ki. A hozzánk beérkező adományok
egy részét rajtuk keresztül továbbítjuk a
város többi rászoruló családja részére. A
Menedékhellyel is jó volt korábban a kap-
csolat, de mióta a Vöröskereszt átvette,
még nem alakult ki együttműködés. 

n Milyen programjaik vannak, és ho-
gyan lehet csatlakozni az egyesülethez,
akár segítőként, akár tagként?
Fontos feladat egyesületünk számára az
iskolán kívüli szabadidős tevékenységek
szervezése, különös tekintettel a családi
együttlétek erősítésére. Ennek érdekében

szervezünk tavasszal és ősszel közös ki-
rándulásokat, nyáron táborozásokat, pik-
nikeket. Kézműves foglalkozásokat az év
folyamán rendszeresen tartunk. Bekap-
csolódunk a városi rendezvényekbe (ma-
jális, Szentendre éjjel-nappal nyitva
fesztivál). Hagyományos programjaink
még a húsvét előtti „tojáskeresés”, október
végén a „tökös nap”, december elején a
Mikulás ünnepség. Sajnos még önálló he-
lyiséggel nem rendelkezünk, ezért a kö-
zösségi programokat, kézműves fog-
lalkozásokat a város különböző intézmé-
nyei által, alkalomszerűen biztosított helyi-
ségekben (Dunaparti Művelődési Ház, V-8
Uszoda és Szabadidő Központ) tartjuk. 
A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesüle-
tében nagy jelentősége van az önkéntes
munkának. Egyes tagjaink több száz órát
töltenek el az egyesületben végzett tevé-
kenységekkel. Főállású dolgozónk nincs.
Céljainak és programjainak sikeres meg-
valósítása érdekében anyagi forrásainkat
– az önzetlen önkéntes munka mellett – el-
sősorban a tagdíjakból biztosítjuk.
Egyesületünknek van egy saját belső in-
ternetes levelezési rendszere. Ez szolgálja
a kapcsolattartást a tagsággal, és tartal-
maz minden fontos információt a közös-
ségi életről, a törvényi tudnivalókról, az
akciókról, programokról, pályázatokról stb.
Weboldalunkon  azok is megismerkedhet-
nek munkánkkal, értesülhetnek főbb prog-
ramjainkról, akik nem tagjai az egyesü-
letnek (www.nsze.webkereso.info). 
Egyesületünk nyitott, bárki csatlakozhat
hozzánk, aki egyetért céljainkkal és alap-
szabályunkkal. Rendes tagként olyan csa-
ládokat fogadunk, akik három gyermeket
nevelnek vagy neveltek, tehát nem csak a
fiatalokat(!), ezen kívül van várományos tag-
ság is, azok részére, akik több gyermeket
szeretnének. Akiknek nincs gyermekük,
esetleg „csak” egy-kettő, azok pártoló tag-
ként kapcsolódhatnak be munkánkba.                                           

Sz. N.
A szentendrei majálison a Nagycsaládo-
sok Egyesülete kézművesprogramokkal
vár mindenkit a Postás-strandon.

Több mint száz nagycsalád az egyesületben
Szentendrén két évtizede fogja össze a sok gyermeket nevelő családokat a nagycsaládosok Szentendrei egyesülete (nSze),
mely valóban úgy működik, mint egy nagy család a városn belül. Ma már ötszázötven tagot számlál a közösség, de továbbra
is nyitottak mindenki előtt. Kapás Ferencné ágit, az egyesület elnökét a kezdetekről, eredményekről, tervekről kérdeztem.

tavaly nyáron a Dunaparti Művelődési Házban rendezte jubileumi összejövetelét az nSze


