
Fogyatékossággal is lehet teljes életet élni, ehhez az állam 
segítségére és az egyén akaratára együtt van szükség - 
mondta az emberi erőforrások minisztere a Fogyatékos-

ságügyi Tárcaközi Bizottság, budapesti alakuló ülésén. Balog 
Zoltán közölte, a testület megalakulása jelzi, hogy a kormány 
kiemelt figyelmet fordít erre a területre. Utalt arra, hogy a most 
megalakult bizottságon kívül mindössze három tárcaközi testület 
működik: az uniós koordinációért és a nemzetpolitikáért felelős, 
valamint a cigányügyi bizottság.

Az elmúlt öt évben minden kormányzati intézkedésnél a 
családok érdekei voltak a középpontban, és ez a jövőben is 
így lesz - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a közelmúltban. 

Az EMMI tárcavezetője felidézte, hogy tavasszal fogadta el az 
Országgyűlés az országos fogyatékosságügyi programot, amely megha-
tározza a teendőket a szociális szolgáltatások, a képzés, a foglalkoztatás 
és az egészségügy területén. Hozzátette: az új bizottság feladata a szak-
maközi koordináció lesz.

Elhangzott, hogy a  Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság Czibere 
Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős állam-
titkár szívügye volt, ő küzdött azért, hogy a kiemelt bánásmódot a kor-
mányzaton belül ebben a formában is megkapja ez a terület.

A miniszter két elemet emelt ki, ahol e területen már láthatók az ered-
mények. Az egyik a korai gyerekkori intervenció ügye, amelyben a szo-
ciális, az egészségügyi és köznevelési szféra szoros együttműködésére van 
szükség a gyerekek fejlesztése érdekében. A másik - folytatta - a meg-
változott munkaképességűek foglalkoztatása, amelyben éppen a közel-
múltban sikerült előrelépni az új közbeszerzési törvény módosításával.

A változtatás lényege, hogy a megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató cégek - az uniós értékhatár alatt - a közbeszerzés alóli 

mentességet kapnak, akár termékről, akár szolgáltatásról van szó. Ez a 
munkahelyteremtésben és a piacszerzésben komoly előrelépést jelent 
a számukra - fűzte hozzá.

Fogyatékossággal is lehet teljes életet élni, ehhez az állam segít-
ségére és az egyén akaratára együtt van szükség 

A miniszter a társadalmi szemléletformálás fontosságát hangsúlyozva 
arról beszélt, azt szeretnék elérni, hogy az ne csak az érintettek, a szülők és 
a szakma belső ügye legyen, hanem tényleg mindenkié. Fontosnak mondta 
azt is, hogy ne csak elfogadói legyenek, hanem minél több támogatója 
legyen ennek a közös ügynek. Lényeges, hogy ne csak az érintettek, a 
szülők és a szakma belső ügye legyen, hanem tényleg mindenkié. 

Az alakuló ülésén részt vett mások mellett Szekeres Pál miniszteri 
biztos, Hegedüs Lajos, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács társ-
elnöke, továbbá az érintett minisztériumok, azok háttérintézményei, 
továbbá szakértőkként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, az Oktatási 
Hivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár képviselői.

Novák Katalin a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület rendezvényén 
hangsúlyozta: a jövő évtől bővülnek ki a családi adókedvezmények, 
négy éven keresztül felmenő rendszerben emelik a családi adóked-
vezmény összegét, ami azt jelenti, hogy 2019-re a jelenlegi kétsze-
resére emelkedik a kétgyermekes családok adókedvezménye. Jelenleg 
gyermekenként 10 ezer forint a kétgyermekes családi adókedvezmény, 
amely 2019-re gyermekenként 20 ezer forintra emelkedik - mondta az 
államtitkár, hozzátéve, hogy 2019-re a családi adózásnak köszönhetően 
300 milliárd forinttal több marad a családoknál.

Novák Katalin fontosnak nevezte, hogy a kormány döntése 
értelmében folytatódik a bölcsődei férőhelyek bővítése. A jövő évtől 
lehetővé teszik, hogy a kisgyermekes édesanyák akár gyermekük 
féléves korától igénybe vehessék a gyed extrát, azaz úgy mehessenek 
vissza a munkaerőpiacra, hogy nem kell elesniük az őket megillető 
anyasági támogatástól - mondta. Hangsúlyozta: az elmúlt 5 év csa-
ládbarát intézkedéseinek köszönhetően ma már kevesebbe kerül 
gyermeket nevelni, mint korábban.

Az elmúlt öt évben folytatott kormányzati politika kedvező hatá-
saként értékelte azt, hogy csaknem tíz százalékkal nőtt a házasság-
kötések száma a 2002 és 2010 közötti jelentős csökkenés után. Az 
államtitkár a statisztikai adatokat ismertetve azt mondta, egyre több 
gyermek születik Magyarországon, a termékenységi mutató jelentősen 

javult, annak ellenére, hogy az úgynevezett Ratkó-korszakban szüle-
tettek unokái is lassan kikerülnek a szülőképes korból.

Az Orbán-kormány családbarát intézkedései azt jelentik - mondta 
Novák Katalin -, hogy a családi adókedvezménynek köszönhetően 
jelentős összeg marad a családok  pénztárcájában, ma már felmenő 
rendszerben nem kell fizetni a tankönyvekért, kibővült az ingyenes 
gyermekétkeztetés rendszere. Csak az ingyenes gyermekétkeztetésnek 
köszönhetően 230 ezerrel több gyermek étkezhet ingyenesen, ezt több 
mint ezt megelőzően - tette hozzá.

A gyed extra bevezetése, bővítése, a nők számára megteremtett 
munkavállalási lehetőségek, a bölcsődeépítések, az óvodai férő-
helyek bővítése azt a célt szolgálják, hogy Magyarországon jó legyen 
gyermeket nevelni, ne legyen jelentős teher a gyermekvállalás.

FOGYATÉKOSSÁGGAL IS LEHET TELJES ÉLETET ÉLNI

MINDEN KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSNÉL 
A CSALÁDOK VANNAK A KÖZÉPPONTBAN

Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház családpolitikai kiadványa 1. szám
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Az Esélyegyenlőség Világnapja 
alkalmából Skuczi Nándor a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyű-

lésének elnöke Somoskő váránál osztotta 
meg gondolatait a CsEÖH által szervezett 
a családi majálisok meghittségét idéző 
ünnepségen résztvevőkkel. Kiemelte, 
hogy a Béke, az Esélyteremtés és az 
Esélyegyenlőség hármas gondolata hozta 
össze az érintettek sokaságát.  

„Éppen hetven esztendeje hallgattak el a 
fegyverek Európában és, akkor azt hitték az 
emberek, hogy az „öreg kontinensen”  többé 
nem dörögnek a fegyverek. Sajnos a történelem 
rácáfolt az optimisták reményeire és az 56-os 
magyar szabadságharc, a balkáni háborúk, vagy 
napjaink ukrán-orosz konfliktusa ismét felér-
tékeli a BÉKE fogalmát valamennyiünkben.

Szeretném, ha már nem lenne szükség 
sem hadseregekre, sem katonákra, sem atom-
fegyverekre. Talán a Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házra, sem lenne szükség Nógrád 
megyében, sem máshol a világban. Ez azt 
jelentené, hogy minden állampolgár az élet 
valamennyi területén békét, biztonságot és 
egyenlőséget élvez. Sajnos, ettől az állapottól 
még nagyon messze vagyunk.

A diszkrimináció, valamint az untolerancia 
elleni hadjárat hosszú múltra tekint vissza. Ez idő 
alatt feljegyezhettünk sok-sok sikert és számos 
kudarcot is, amely újra meg újra rá kell, hogy irá-
nyítsa figyelmünket a mindenkinek egyforma 
esélyeket garantáló társadalom szükségességére.

Sajnos időnként mindannyian szembesül-
hetünk a kirekesztés, a hátrányos megkülön-
böztetés olykor szívet szorongató példáival. 
A jog védi a nőket, és mégis, - egy felmérés 
szerint, - ugyanazért az elvégzett munkáért, 

tizenöt százalékkal kevesebb bért kapnak, mint 
a férfiak. Az ötven év felettiek jellemzően nem 
vagy nagyon nehezen jutnak álláshoz. A fogya-
tékossággal élő személyek szájíze esetenként 
keserű, hiszen olykor a minimális figyelmet 
sem kapják meg egészséges embertársaiktól.

A felsorolt problémák sokkal erőteljesebben 
jelennek meg a hátrányos helyzetű térségekben. 
Ez jellemzi Nógrád megye városainak és falvainak 
egy részét is. A megyei, valamint a települési 
önkormányzatok tisztában vannak a hátrányban 
levő társadalmi csoportok problémáival, és sajátos 
eszközeikkel igyekeznek mérsékelni a kiváltó 
okokat. Szerencsére azért azt is lehet tapasztalni, 
hogy  sok esetben szűkös anyagi források mellett is 
igyekeznek kiemelten kezelni a rászorulókról való 
differenciált szociális gondoskodást. Közmunkákat 
szerveznek, ingyenes, vagy kedvezményes 
étkezést, termőföld használatot biztosítanak, 
munkahelyteremtés érdekében pályáznak, befek-
tetőket és beruházókat keresnek. Lehetünk ugyan 
optimisták, de a mindenki számára egyenlő esély 
nem  adatik meg máról-holnapra. Mert nemcsak 
a pénzen múlik! 

Legalább ennyire fontos a társadalom elő-
nyösebb helyzetben levő tagjainak szemlé-
letformálása, szolidaritása és mindenekelőtt a 
toleranciája is. 

Ez egy hosszú, nagy kitartást és türelmet 
igénylő folyamat, feladat. A kisebb-nagyobb 
közösségek, civil szervezetek Nógrád 
megyében már eddig is sokat tettek - és 
tesznek-  a hátrányos helyzetű embertársaik 
érdekében. Munkájukért köszönet jár, példájuk 
követendő. 

Elmondható ez a  Nógrád Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház tevékeny-
ségéről is, amely csaknem évtizedes működése 
alatt közreműködött a helyi problémák feltá-
rásában és közvetítésében, szakmai programok 
kidolgozásában, szervezésében és lebonyolí-
tásában, az előítéletek csökkentésében…

Remélhető, hogy az Esélyegyenlőség 
Világnapja és az Európai Béke Ünnepe  fel 
tudja hívni a többségi társadalom figyelmét a 
hátrányos helyzetűek sorsára, a nehéz min-
dennapjaikra, valamint a megbékélés fontos-
ságára. 

Bízom benne, hogy szűkebb pátriánkban 
is eljön majd az idő, amikor az esélyek 
valóban egyenlők lesznek mindenki számára! 
Szeretném, hogy ehhez mindenkinek legyen 
kellő türelme. Kívánom, hogy minél többen, a 
lehetőségeik keretein belül tegyenek ezért, 
én is igyekszem így tenni.” – mondta a köz-
gyűlés elnöke.  

Hirdetésekben, szórólapokon sokszor talál-
kozunk az egyenlő bánásmód és az esély-
egyenlőség fogalmakkal, amelyeket többnyire 
össze is keverünk. Az egyenlő bánásmód 
követelménye azt kívánja meg mindenkitől, 
hogy tartózkodjunk minden olyan magatar-
tástól, amely bizonyos védett tulajdonságok 
alapján egyes emberek vagy csoportokkal 
szemben közvetlen, közvetett hátrányos meg-
különböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jog-
ellenes elkülönítést eredményez. Alapvetően 
az egyenlő bánásmód követelménye az egyik 
oldalon negatív kötelezettséget jelent (egyfajta 
tiltás, hiszen bizonyos cselekedetektől tilt ben-
nünket): az emberek nem sérthetik meg mások 
egyenlő emberi méltóságát. A másik oldalon 
ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogos 
igénye van (és lehet) arra, hogy őt egyenlő 
méltóságú személyként kezeljék. Éppen ezért 
az egyenlő bánásmód kapcsán pozitív intézke-
désekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, 

hogy az ún. védett tulajdonságú csoportok 
helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, 
megszüntetni lehessen. Erre az Alaptörvény 
alapján elsősorban az állam köteles. Követ-
kezésképp: az esélyegyenlőség előmozdítása 
a konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő 
intézkedések végrehajtásával érhető el.

Az egyenlő bánásmóddal és az esély-
egyenlőség előmozdításával a 2003. évi CXXV. 
törvény foglalkozik, amely többek között az 
ún. védett tulajdonságokat is felsorolja: pl. 
nemi és faji hovatartozás, nemzetiség, fogya-
tékosság, vallási vagy meggyőződés, anyaság 
(terhesség), szexuális irányultság.

Az egyenlő bánásmód számos alkalommal 
és módon sérül Magyarországon. A munkahelyi 
diszkrimináció, az egyenlő munkáért egyenlő 
bért elve, a vallási meggyőződés, fogyaté-
kosság alapján számos embertársunk szenved 
hátrányt magán és közösségi életében. Az 
egyenlő bánásmód követelményének meg-

sértése esetén a sérelmet szenvedett félnek 
kell bizonyítania, hogy a jogsértéskor ren-
delkezett azzal a tulajdonsággal, amely miatt 
hátrány érte. Ennek bizonyítása esetén a másik 
felet (pl. munkáltatót) terheli annak bizo-
nyítása, hogy az egyenlő bánásmód követel-
ményét betartotta vagy az adott jogviszony 
tekintetében nem volt köteles azt megtartani.

Az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesülését az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
ellenőrzi, és jogsértés megállapítása esetén 
különféle intézkedéseket hozhat. Ha figyelünk 
arra, hogy nagyobb esélyt kapjanak a védett 
tulajdonságú célcsoportok a munkavállalásra 
és az előmenetelre, akkor már teszünk valamit 
az esélyegyenlőségért. A szolgáltatás és más 
tevékenység során arra kell törekedni, hogy 
az érintettek minél nagyobb számban része-
süljenek a szolgáltatásainkból és más tevé-
kenységekből, személyre szabott, speciális 
igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak.

CSALÁDI MAJÁLIS AZ ESÉLYEK VILÁGNAPJÁN

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZEREPE
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A kormány a gyermekek szempontjait tartja szem 
előtt, a cél, hogy legyen jó Magyarországon 
gyermeknek lenni; ennek érdekében pedig 

a családokat kell erősíteni – mondta Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a közel-
múltban egy sajtótájékoztatón. 

Az államtitkár a gyermekek világnapja alkalmából 
elmondta: érdemi figyelem csak akkor irányulhat a gyer-
mekekre, ha a családok nem a napi megélhetési gondokkal 
foglalkoznak.

A kormány ezért több intézkedéssel, például a gyermekek 
után járó családi adókedvezménnyel, a gyed extrával, a 
rezsicsökkentéssel támogatja a szülőket – tette hozzá. – Ha 
egy gyermeknek nem adatott meg, hogy családba szü-
lessen, akkor is igyekeznek ahhoz hasonló körülményeket 
teremteni. Erről szól a nevelőszülői hálózat megerősítése, 
kiterjesztése – mondta.

Novák Katalin szerint fontos az is, hogy azokra a gyerekekre 
is gondolni, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, ezt segíti a 
szociális üdültetési rendszer, amelynek részeként több százezer 
gyermek pihenhet a Balaton partján.

A gyermekek jólétét célzó intézkedés továbbá az egész-
ségesebb közétkeztetés, a mindennapos testnevelés és a 
hároméves kortól kötelező óvoda is – emelte ki a család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár.

– Eddig több mint félezren kérelmezték a családi csődvédelem lehetőségét, 
ami kevesebb a vártnál, de az elkövetkező időszakban várhatóan ez a 
szám nőni fog. Október 15-én újból elindultak a végrehajtások, ami vár-
hatóan arra fogja késztetni az adósok egy jelentős részét, hogy valamilyen 
segítséget igénybe vegyenek. 

– Ennek egyik eszköze lehet a családi csődvédelem, a másik pedig az esz-
közkezelő. Utóbbi ahhoz járulhat hozzá, hogy azok is az otthonukban 
maradhassanak, akik magát tulajdonjogot elvesztik. 

– A családi csődvédelemmel az a cél, hogy az adós fizetőképességét helyre 
állítsák, ehhez az állam egy intézményrendszert működtet, s a lehetőség 
a hitelező számára az adósság elengedését és átütemezését adja meg. 
Mindehhez némi életforma váltásra is szükség. 

– Az adóssal együttműködve készítenek a vagyonfelügyelők jövedelem-fel-
használási tervet, arról, hogy mekkora a kötelező törlesztő-részlet, mennyi 
az iskoláztatás költsége, a lakás fenntartásának összege. Ezután jöhetnek 
az egyéb kiadások, amelyekről a családokkal együtt döntenek. 

– A törlesztési támogatásról kormányrendelet jelent meg, havi 25 ezer forint 
erejéig az állam támogatást ad. 

– A magánszemélyek adósságrendezéséről szóló törvény szeptember 1-én 
lépett hatályba. Mostanra felállt a szervezetrendszer, a központi csőd-
védelmi szolgálat és a fővárosi, megyei kormányhivatalok szervezeti egy-
ségében működő területi családi csődvédelmi szolgálatok, s csodvedelem.
gov.hu címen honlap is indult, melyen megtalálhatók a jogszabályi fel-
tételek és letölthető űrlap is. 

– A határidő a devizahitelesek számára október 30-án lejárt, de a bejelent-
kezési határidő meghosszabbításán gondolkodik a kormány.

BŐVÜLT A GYED-EXTRA 
A munkába visszatérő anyák 2016 januárjától már a gyermekük 6 hónapos 

korától igénybe vehetik a gyed extrát a kormány döntése értelmében. Eddig 
erre a gyermek egyéves kora után volt lehetőség, jövőre azonban már a 
gyermek féléves korától folyósítják az ellátást.

A gyed extra 2014. januári bevezetése előtt az anyáknak választaniuk kellett 
a gyed és a munkajövedelem között; a kettőt együtt nem kaphatták meg. 

A gyed extra minden 2 év alatti gyermek után külön-külön jár. Ez azt jelenti, 
hogy az a nő, akinek két 2 év alatti gyermeke van és visszatér dolgozni - akár 
részmunkaidőben is - a fizetése mellett két gyedet kap.

Ahogy Európa több országában, Magyarországon is egyre inkább elterjed 
a gyermeknevelés melletti munkavállalás, és a döntéshozók úgy vélik, a nők 
szívesebben és bátrabban vállalnak gyereket akkor, ha látják, hogy össze-
egyeztethető lesz a családi életük a munkájukkal. Ahol a gyermekvállalás és 
a munkavállalás egymást erősítő és nem egymást kizáró tényező, ott sokkal 
több gyermek születik.

A GYERMEKEK 90%-A SZÁMÁRA 
INGYENES LESZ AZ ÉTKEZTETÉS 
– Ingyenes lesz a gyermekétkeztetés az óvodás és bölcsődés gyermeknek 

ingyenes étkezés lesz 2015. szeptemberétől napi 3 alkalommal.  Akkor életbe 
lép a 3 éves kortól való óvodáztatás is.

– Ez 320-350 ezer gyermeket érint, az érintett gyermekek 90%-ára, 12-13 
milliárd forintot fordít rá a kormány. A leggazdagabb szülőknek továbbra is kell 
fizetni a gyermekétkeztetésért. Ennek részletszabályait ( jövedelemhatárt stb.) 
az EMMI fogja kidolgozni.

– Jelentősen, 230 ezerrel nő azon bölcsődés és óvodás gyermekek száma, 
akik szeptembertől ingyenesen kapnak napi háromszori étkezést.

– Azoknak is térítésmentesen jár majd az étkezés, akik eddig féláron 
jutottak hozzá. Az érintettek körébe tartoznak a nagycsaládosok, a beteg vagy 
fogyatékkal élő gyermekek és testvéreik, valamint azon családok is, ahol a 
jövedelem nem haladja meg az egy főre eső havi nettó 90 ezer forintot.

– Csak a leggazdagabb szülőknek kell térítési díjat fizetniük, az ingyenes 
étkezés pedig 320 ezer gyermeket érint majd. A várható költség évente 12-13 
milliárd forint lesz.

– A szeptemberi kezdés miatt az idei évre 3,5 milliárd forint többletforrást 
állított be a kormány a költségvetésbe.

MEG KELL ERŐSÍTENI 
A CSALÁDOKAT!

EDDIG TÖBB MINT FÉLEZREN 
KÉRELMEZTÉK A CSŐDVÉDELMET 
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A családok jövője – A jövő családjai címmel tartottak kon-
ferenciát az Európai Parlamentben, amelynek célja az 
európai demográfiai kihívásokra, valamint a családok 

kulcsfontosságú szerepére való figyelemfelhívás volt.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó és Hölvényi György magyar európai parlamenti 
képviselők, illetve a Kárpát- medencei Családszervezetek Szövetsége 
és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete közös szervezésében került 
sor a konferenciára. Hölvényi György kereszténydemokrata európai 
parlamenti képviselő köszöntőjében emlékeztetett: az európai demo-
gráfiai kihívásokra a megoldás a hatékony tagállami családpolitika lehet. 
Magyarország Alaptörvénye a családra, mint egységre tekint, hiszen 
kiemelten védi a házasság intézményét. „A magyar kormány meggyő-
ződésből, évek óta következetesen szélesítette a családok támogatását 
szolgáló eszköztárat, rövid és hosszú távú intézkedések egész sorával” 
– mondta Hölvényi György. 

Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke szerint 
az Európa Unió csak akkor tud megújulni, ha sikerül visszatalálni 
önmagához, a család és a munka hagyományát sikerül visszahelyeznie 
életfelfogásának centrumába. A magyar kormány ezt a feladatot és 
helyzetet már felismerte. „Egy olyan ellentmondásokkal küzdő demo-
gráfiai folyamatok által sújtott Európai Unióban, ahol folyamatosan 
fogy a népesség, s egyre több bevándorló érkezik, nem a bevándorlók 
számának növelésével, hanem a családok támogatásával kell megfor-
dítani a negatív népesedési tendenciákat” – mutatott rá az EP-képviselő. 
Az európai intézmények nem foglalkoznak egy Európa és az európai 
polgárok számára valóban fontos kérdéssel, a családtámogatással. 
Nincs kellő figyelem, nincs kellő támogatás és erőforrás a tagállami 
rendszerek jó gyakorlatainak összesítésére, megosztására, valamint a 
családokra kiható társadalmi változások követésére. 

A demográfiai adatok kedvezőbbek voltak 
2014-ben a korábbi éveknél. A természetes 
fogyás mérséklődött, nőtt a születések száma, 
s a sok gonddal járó válásra is kevesebben 
kényszerültek. A megyénkre vonatkozó sta-
tisztikák felemás képet mutatnak, de érzé-
kelhető némi pozitív változás. 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne” – írja Tamási Áron 
erdélyi születésű Kossuth-díjas írónk. A 
magyarok hazája Magyarország, bárhol 
élhetünk a világban mindig is ez a föld lesz az 
otthonunk, ide vár haza a családunk, barátaink, 
szeretteink. Ezt a területet kell óvnunk, 
ápolnunk, gazdagítanunk és gyarapítanunk 
kultúránkkal, értékeinkkel, és ha mód van rá, itt 
kell, hogy bölcső ringassa gyermekeinket, hogy 
érezzék a nemzet, az édes anyaföld ölelését.

Nem könnyű ma magyarnak lenni, de nem 
volt könnyű a 19. és 20. században sem a 
háborúk és forradalmak viszontagságai között. 
Sokat változott a világ, az ipar, a technika fej-
lődésével nőttek igényeink és a társadalommal 
szembeni elvárásaink is. Egyebek mellett 
ennek köszönhető az elmúlt három és fél 
évtized népességcsökkenése is. 

Amíg 1980-ban még 10 millió 709 ezren 
laktuk az anyaországot, mára 9 millió 856 
ezer főre redukálódott a lakosság. A fiatalok 
tanulmányi időszaka és a családalapítás 

kezdete kitolódott, ahogy csökkent a gyermek-
vállalási hajlandóság is.

Megfontoltabban választunk párt, sze-
retnénk megteremteni a kellő egzisztenciát, 
anyagi hátteret, amely ma elengedhetetlen a 
boldoguláshoz, csak azután jöhet – sokan így 
gondolkodnak a gyermekvállalásról. Az álmok 
megvalósításának egyik eszköze a belföldi 
vándorlás vagy a külföldi munkavállalás.

Jelenleg Nógrád a legkisebb népesség-
számmal rendelkező megye megközelítőleg 
198 ezer fővel. A hat városban él az itteni 
lakosság közel 42 százaléka a Központi Sta-
tisztikai Hivatal 2014-es évre vonatkozó 
kiadványa szerint.

Némi bizakodásra adhat okot az 
élveszületések száma, amely országos és 
megyei szinten is kedvezően alakult az utóbbi 
időszakban, öt éves lejtő után újra felfelé ível. 
Tavaly hazánkban 91 ezer 510 csecsemőnek 
adtak életet, ebből szűkebb pátriánkban 
1700-nak. A házasság intézményének újbóli 
népszerűségét jelző adat, hogy hat évet 
követően az egybekelő párok száma újra a 40 
ezer felé közelített, azt ugyan még nem érte 
el, de reménykeltő a javulás, Nógrádban 650 
alkalommal mondták ki egymásnak az igent. 
Életünknek a lényege, hogy megtaláljuk azt az 
embert, akivel a szülők karjaiból kilépve sze-
retnénk leélni jövőnket, közös családot alapítva. 
Gyakori jelenség, hogy a házastársak között 
megromlik a kapcsolat és egyetlen kiútnak a 

válást látják. Az előző évben 1964 óta tartó 
tendencia szakadt meg, ugyanis 1951 óta nem 
volt olyan „kevés” válás, mint 2014-ben, a 19 
és fél ezres szám természetesen még mindig 
magas, de figyelemre méltó a fél évszázados 
mérséklődés.

Egyszer mindannyiunknak véget ér földi 
útja. Magyarországon 126 ezer 308-an távoztak 
az élők sorából, legutóbb 1974-ben mértek 
ennél kevesebb halálesetet. Nógrád megyében 
sajnos fordított a helyzet, itt az előző éveket 
meghaladta a 3000-es szám.

A megyei foglalkoztatási arány 49,1 
százalék, az alkalmazásban álló munkavállalók 
havi nettó átlagkeresete 114 ezer 500 forint 
volt, míg az öregségi átlagnyugdíj 2000 forinttal 
maradt el ettől az összegtől tavaly. Ezer lakosra 
120 regisztrált vállalkozás, 174 ezer forintnak 
megfelelő beruházás, 278 személygépkocsi és 
213 internet-előfizetés jutott.

A jóléti statisztikák mellett a születések és 
házasságkötések száma is kedvezően alakult az 
előző évben, annak ellenére, hogy az összkép 
nem annyira pozitív mint országos viszony-
latban. A népmozgalmi mutatók a megye-
székhely tekintetében riasztóak, az egyéb 
városokban és falvakban kisebb mértékű a 
lakossági elvándorlás, a lélekszám csökkenése. 
Az idei esztendő talán újra kecsegtető ada-
tokkal szolgál majd szeretett lakóhelyünk, 
Nógrád megye életében.

Tőzsér Viktor

HATÉKONYABB CSALÁD-POLITIKÁRA 
VAN SZÜKSÉG EURÓPÁBAN

DIVAT LETT A HÁZASSÁG, NŐTT AZ ÉLETTARTAM 
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KEDVES LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐ!  

A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező vagy éppen kimondatlan vélemény 
hallható. A nevelőszülőknek körülhatárolt feladatuk van. Elsődlegesen a gyermek valós érdekeit 
kell szem előtt tartani.  Kiemelt feladat a vérszerinti családdal való együttműködés, a hazakerülés 
elősegítése, vagy pedig az örökbefogadó családhoz való átszokás megkönnyítése. Köszönjük 
Önöknek, hogy nevelőszülőnek szeretnének jelentkezni. Ebben a tájékoztatóban szeretném 
Önöknek röviden bemutatni a nevelőszülővé válás útját.

KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ?

• Büntetlen előéletű,
• 24. életévét betöltötte,
• A gondozott gyermek és közte legalább 18, 

legfeljebb 50 év korkülönbség van,
• Az előző két ponttól a gyermekkel rokoni kap-

csolatban álló személyeknél el lehet térni.
• A nevelőszülői tanfolyamon részt vett,- a tan-

folyam elvégzése nem jelent kötelezettséget 
a Gyermekvédelmi Központ számára,

• Fizikailag és pszichésen alkalmas, - vizsgá-
latokat a háziorvos és a Gyermekvédelmi 
Központ pszichológusa végzi,

• Otthona és környezete alkalmas a gyermek 
elhelyezésére,- tulajdoni lap másolata,

• Minimum iskolai végzettsége 8 általános,- 
bizonyítvány másolat szükséges,

A NEVELŐSZÜLŐVÉ VÁLÁS MENETE

A leendő nevelőszülőnek a Megyei Gyermek-
védelmi Központnál (Salgótarján, Ruhagyári 
út 9.) kell jelentkeznie.
• A nevelőszülői hálózat szakember környezet-

tanulmányt készít a jelentkező otthonában.
• A jelentkezőnek és vele együtt élő felnőtt 

családtagjának be kell szerezniük egy 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt.

• Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot 
háziorvosi, esetleg szakorvosi véleménnyel 
igazolni kell.

• További dokumentumok:
• erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány 

másolat, tulajdoni lap másolat,
• A törvény által előírt 60 órás tanfolyamon, 

kell részt venni.(sikeres elvégzés után meg-
kezdheti nevelőszülői tevékenységét)

• Eleget tesz az előírt képesítési előírásoknak 
vagy vállalja annak elvégzését.

• A nevelőszülői kihelyezésről a gyámhivatal 
hoz határozatot, és ezek után kerülhet a 
gyermek ténylegesen a családba.

• Kötelező továbbképzéseken, szakmai meg-
beszéléseken részt venni.

NEVELŐSZÜLŐI TANFOLYAM

A leendő nevelőszülőnek 60 órás tanfolyamon 
kell részt venni. A program két részből áll:
1. rész: 28 órás döntés-előkészítő 
2. rész: 32 órás szakirányú felkészítés (peda-
gógiai, pszichológiai, egészségügyi, jogi, társa-
dalomismereti)
A tanfolyam során meggyőződhetnek saját 
alkalmasságukról és ismereteket szerezhetnek 
a nevelőszülői munkáról.

A döntés-előkészítő  28 órás képzés nyolc 3 
órás és egy 4 órás foglalkozásból áll.
A szakirányú 32 órás felkészítés hat 5 órás fog-
lalkozásból áll és 2 órás beszélgetésből.

A képzés helyszíne: Budapest, Eger

A 60 órás nevelőszülői képzés után a neve-
lőszülő választhat, hogy az Országos Képzési 
Jegyzékben (OKJ) szereplő nevelőszülő szak-
képesítés megszerzését vállalja vagy a neve-
lőszülők számára szervezett Központi Oktatási 
Programot (KOP) vállalja.

A NEVELŐSZÜLŐ FELADATAI

• Otthonában ellátja a gyermek nevelését, 
gondozását az egyéni gondozási-nevelési 
terv alapján.

• Gondoskodik a megfelelő oktatásról, ha kell 
speciális foglalkozásról.

• Biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kap-
csolatot a gyámhivatal határozata alapján.

• Elősegíti a gyermek visszakerülését a vér-
szerinti családhoz, vagy segíti örökbe-
fogadó családhoz kerülését.

• Felkészíti a gyermeket, vagy fiatal felnőttet 
az önálló életvezetésre.

• Vállalhatja a nagykorúság betöltése után is 
a fiatal gondozását, ellátását.

• Együttműködik a Gyermekvédelmi Központ, 
gyámhivatal,  gyermekjóléti szolgálatok az eü.-i 
és oktatatási intézmények szakembereivel.

JUTTATÁSOK

2014. január 1. napjától a működtető és a 
nevelőszülő között a gyermekek és az utó-
gondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 
otthont nyújtó ellátásának biztosítása céljából 
a keret-megállapodás alapján foglalkoztatási 
jogviszony jön létre, melynek díjazása: alapdíj, 
kiegészítődíj és többletdíjból tevődik össze.
A nevelőszülőt arra az időszakra, míg a 
gyermeket/fiatal felnőttet saját háztartásában 
neveli: nevelési díj és ellátmány illeti meg.
A nevelőszülő a gyermek után családi pótlékra 
jogosult.
A gyermek ellátására biztosított juttatások 
kizárólag a gyermek szükségleteire, meg-
felelő színvonalú gondozására-nevelésére for-
díthatja!

AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ 
KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA 

VÁRJA HÍVÁSUKAT:

MÁRTÁNÉ HUSZÁR RITA
NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATVEZETŐ

TEL.: 06-32-512-940/ 8 MELLÉK
NEVSZUL.HAL@GMAIL.COM 

MUNKÁJUKHOZ ELŐRE IS SOK 
SIKERT KÍVÁN A GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT VALAMENNYI DOLGOZÓJA!

RÉSZLETES JOGI INFORMÁCIÓK:

1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról.

15/1998.(IV.30.) NM rendelet.
513/2013.(XII.29.)Korm.rend. a nsz.-i fogl.
jogvisz. és a hely.szül.jogvisz. kérdéseiről.

INFORMÁCIÓS CSOMAG 
LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK
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Ezen nemes eszméből kiindulva a Nógrád 
Megye Önkormányzata által fenntartott Sal-
gótarjáni CsEÖH „Nógrád Megyei Türelem és 
Tolerancia Díjat” alapított. A díjat olyan sze-
mélyeknek és szervezeteknek ítéljük oda, 
akik munkájukkal sokat tettek megyénkben a 
másság elfogadásáért és a különbözőségből 
fakadó diszkrimináció leküzdéséért, a tár-
sadalmi válság következtében kialakult féle-
lemből, gyűlöletből fakadó intolerancia ellen. 
Irodánk a díjakat minden év novemberében 
ünnepélyes keretek között adja át a TTT gálán. 

Úgy vélem, hogy a tolerancia az a 
képesség, hogy elmerüljünk teljes szívvel egy 
párbeszédben, hogy elfogadjunk különböző – 
miénktől eltérő - véleményeket, és meglássuk 

ezek értékeit. A tolerancia terjesztése, álta-
lánossá tétele különösen fontos ma, az egyre 
gyorsabban terjedő globalizáció, a mobilitás és 
a kölcsönös függés korában. A változatosság 
felbecsülhetetlen értékkel bír, de feszültség 
forrásává is válhat. A tolerancia eloszlathatja 
a lehetséges konfliktusokat. Elejét veheti a 
kulturális felsőbbrendűségi elméletek kialaku-
lásának, és segíthet a társadalmaknak abban, 
hogy fokozatosan felülemelkedjenek a már 
régóta létező előítéleteken és negatív sztere-
otípiákon.

A tolerancia azonban nem tévesztendő 
össze az engedékenységgel vagy a megaláz-
kodással. A valódi tolerancia nyitottságról, 
az érdeklődésről, empátiáról és kölcsönösen 

őszinte kommunikációról szól, ami a tudás és 
a megértés legszorosabb kísérője. Úgy vélem, 
hogy a nevelés az intolerancia megelőzésének 
egyik legjobb módja. Rámutat az emberek 
közötti hasonlóságra, és elősegíti a külön-
bözőségek iránti egészséges tisztelet kiala-
kulását.

A tolerancia nem tévesztendő össze a 
közömbösséggel sem. Ha valaki toleráns, még 
nem jelenti azt, hogy a negatív társadalmi 
jelenségek passzív szemlélője, vagy, hogy 
csendben eltűri a nemzetiségekkel, a más val-
lásúakkal, a más politikai meggyőződésűekkel, 
vagy a gazdasági helyzetükből fakadóan kiszol-
gáltatott, sebezhető csoportokkal szembeni 
túlkapásokat. A tolerancia mindannyiunk 
számára érvényes morális parancs arra, hogy 
álljunk ki azok mellett, és emeljünk szót azok 
védelmében, akiket megfosztottak alapvető 
jogaiktól és szabadságuktól. Babits Mihályt 
idézve: „Vétkesek közt cinkos, aki néma!” 

Mindez számomra hívő emberként „Az 
elesettekhez szegődjetek!” krisztusi parancsolat 
feltétel nélküli követését jelenti, jogászként 
pedig a jogászi eskü szövegéből fakadó hitval-
lásomban is iránymutató. Ennek szellemében 
kívánom a  – Nógrád Megye Önkormányzatánál 
is –, minden tőlem telhető tudással – a törvé-
nyesség betartásával, valamint annak betarta-
tásával – a közt szolgálni, 

Dr. Szabó József 
 megyei jegyző  

Az 1993. évi 48/126-os számú határozattal, az UNESCO kezdeményezésére az 
ENSZ kihirdette, hogy az 1995-ös évet a tolerancia nemzetközi évének nyilvá-
nítják. Ebből a döntésből kiindulva, minden év november 16-án ünnepeljük meg 

a tolerancia nemzetközi napját, amely évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára fel-
hívjuk a figyelmet az oktatásban, társadalmi színtereken, illetve megvitassuk ennek 
helyi vagy globális problémáit.

 KÖZSZOLGAKÉNT A TOLERANCIÁÉRT 
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Pelczné Dr. Gáll Ildikó a jelentés néppárti előadója szerint az Európai 
Parlament határozata nem tükrözte kellőképp a néppárti, polgári érték-
rendet, ezért a néppárti frakció nem tudta támogatni az EP baloldali 
többsége által megszavazott jentést. A fideszes EP-képviselő a sza-
vazást követően kiemelte: a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 
támogatása a néppárti frakció kiemelt prioritásai között szerepel. „Öröm 
számomra, hogy értékeink megvédése érdekében képesek vagyunk 
egységes hangon megszólalni. Természetes, hogy különbözőek 
vagyunk felfogásainkban, hiszen különböző kulturális és szociális hát-
térből érkezünk, s pont ezért a szubszidiaritás elve biztosítja számunkra 
e különböző álláspontok megjelenítését”

– tette hozzá a néppárti politikus. Pelczné Dr. Gáll Ildikó sajnálja, hogy 
a jelentésben ezen álláspontot nem sikerült kellőképpen megjeleníteni. 
Meggyőződése, hogy nem szabad eszközként használni a nők és férfiak 
közti egyenlőséghez kapcsolódó

témát, és véget kell vetni azon jelentések benyújtásának, amelyek 
túllépnek a jelentés tárgyán, megerőszakolják a határvonalakat, és a 
témához nem illeszkedő üzeneteket akarnak közvetíteni. Az EP fideszes 
alelnöke kiemelte: a néppárti képviselőcsoport alternatív állásfoglalást 
nyújtott be, mely stratégiai célkitűzéseket és egy cselekvési keretet 
jelenít meg az esélyegyenlőség minden szinten való támogatása, 
valamint az egyenlőtlenségek elleni küzdelem érdekében, többek

között olyan területeken, mint például az oktatás, a munkaerőpiac, a 
politikai és gazdasági döntéshozatal, a nők elleni erőszak, vagy az egész-
ségügy. „Meggyőződésem, hogy az egyenlőség védelme érdekében 
kulcsfontosságú a tagállami kompetenciák tiszteletben tartása, külö-
nösképpen az etikai kérdésekben, és a családpolitikához kapcsolódó 
témákban. Éppen ezért nem tudok támogatni egy olyan jelentést, mely 
címével igen, ám tartalmával nem egy reális esélyegyenlőség megte-
remtését célozza” – zárta plenáris felszólalását Pelczné Dr. Gáll Ildikó.

A lényeg: a gyerekvállaláshoz mindenki jobban ért. Akinek már van 
gyereke, azért, mert van tapasztalata. Akinek nincs gyereke, azért, mert 
vannak még illúziói, elvei. De az, ahogy én csinálom, az biztos nem jó…

Kezdődött a gyerekvállalással. Ezt senki nem mondta a szemembe, 
de visszahallottam, hogy ilyen korán, ilyen röviddel a megismerke-
désünk után, esküvő nélkül. Négy éve jártunk együtt és két éve együtt 
éltünk, amikor elkezdtünk dolgozni a babán, aki a 7. hónapban jött össze. 
25 éves voltam, amikor született, párom 27. Nem érzem, hogy bármit 
elkapkodtunk volna. Kaptam egy nagyon kedves kommentet az egyik 
pocakos képem alá Facebookon: „Nem értem, miért nem képesek meg-
tanulni a nők: a pasi vagy gumit húz a farkára, vagy gyűrűt a nő ujjára. 
Ilyen bonyolult???? Pedig még csak hülye sem voltál…”. Nem vála-
szoltam. Ő nyilván jobban tudja, hiszen 24 évesen a harmadik házas-
ságában élt. De tény és való: mindhárom gyereke mindhárom apja 
feleségül vette. Hormonokkal tele még az is megfordult a fejemben, 
hogy én csinálom rosszul.

Aztán megszületett a lányunk. Innentől már a szüleinktől kezdve 
a barátokon, munkatársakon át egész a szomszéd néniig mindenki 
elmondja a véleményét. Ami nem is lenne baj, ha nem bántóan, kiok-
tatóan tenné. Először azzal nyugtattam magam, hogy bemagyarázom 
magamnak, tombolnak a hormonok, szülés utáni depresszió. De nem. 
Rosszindulat? Talán ez is túlzás.

Én az arany középút híve vagyok. Kevés dolog van, amit határo-
zottan elutasítok elvből. Szoptatni terveztem a babám, de nem estem 
kétségbe, amikor tápszert kellett adni neki. De amikor emiatt leszóltak, 
fórumokon azt olvastam, hogy minek kell szegény gyerekbe mérget 
tömni, akkor elbizonytalanodtam.

A kedvenceim:
„Már 4 hónapos, és csak most kezdtétek a hozzátáplálást? Már két 

hónaposan kellett volna, csoda hogy nem halt éhen.” - „Már 4 hónapos, 
és már elkezdtétek a hozzátáplálást? Allergiás lesz, gyomorbaja lesz. 
Ilyen felelőtlenséget!”

„Nem alszik veletek, csak ha nyűgös, fáj valamije? Nálunk velünk 
alszik, gyereket nevelek, nem állatot idomítok. (Igen, ezeket a szavakat 
használta.) - „Miért veszitek magatok közé, ha beteg? Az ágyában is 
meggyógyulna!”

„Már 3 hónapos és nem alussza át az éjszakát? Bezzeg az én 
gyerekem…” – „3,5 hónapos, és már átalussza az éjszakát? Miért kény-
szerítitek (???) erre szegényt?”

„Már eljártok vásárolni, moziba nélküle? Hiszen még csak 7 hónapos, 
túl kicsi ahhoz, hogy ilyen sokat anya nélkül legyen, biztos megviseli!” 
– „Mért nem hagyjátok pár napra a nagymamáknál, már olyan nagy! 
Biztos nem bíztok bennük.” – Ki érti ezt???

V.K.

NEMEK KÖZÖTTI 
EGYENLŐSÉG

„LEPASSZOLOD APÁNAK 
A GYEREKET...”

A tagállami kompetenciák tiszteletben tartását kéri az Európai Néppárti Képviselőcsoport

Egy magyar anya blogja 

Világosabb feladatokra és hatékonyabb ellenőrzésre van 
szükség a 2015 utáni nemek közötti egyelőséget célzó 
stratégia végrehajtásakor ahhoz, hogy valódi eredményt 

hozzon a munkaerőpiacon, az oktatásban vagy a döntésho-
zásban tapasztalható diszkrimináció elleni fellépés.

Gondolom, más anyukák is találkoztak már a következő 
megjegyzésekkel, szituációkkal. A bejegyzéssel az az 
egyik célom, hogy kiírjam magamból ezeket. A másik 

pedig, hogy megtudjam: Ti hogy léptek túl ezeken? Tényleg csak 
én vagyok olyan gyenge, hogy megviselnek ezek a dolgok?
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A PÁLYÁZAT CÉLJA: 2016. május 15. és 2016. szeptember 30. között rendezendő szakmai és tanulmányi kirán-
dulások, rendezvények támogatása; Nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok szervezése, művelése 
és ápolása, valamint hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett rendezvények támogatása. Az alapítvány 
elsősorban a Salgóbányai Hotel Medves területére szervezett programokat támogatja. A támogatás formája 
szállásutalvány, mely magában foglalja a félpanziós ellátást és a helyi sportolási lehetőségek igénybevételét.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A támogatási kérelem benyújtásához szükséges pályázati űrlap letölthető az 
alapítvány honlapjáról. 

A honlap címe: www.nia2012.uw.hu
A TÁMOGATÁS VÁRHATÓ MAXIMÁLIS ÖSSZEGE 150.000,- FT pályázatonként, ez 10-12 fiatal 3 nap 2 

éjszakás Medves Hotelben történő elszállásolását,félpanziós ellátását teszi lehetővé. 
A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2016. április 30.  
POSTACÍM: Nógrád Ifjúságáért Alapítvány, Szabó Péter 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  E-MAIL CÍM: 

nia2012@freemail.hu
A rendezvény, illetve a program ismertetőjében, valamint az erről szóló sajtóanyagban kérjük feltüntetni: 

„A Nógrád Ifjúságáért Alapítvány támogatásával jött létre.”
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA: A támogatásokról az alapítvány kuratóriuma dönt. A pályázatok értéke-

lésére 2016. május 10-ig kerül  sor. A nyertes pályázatok jegyzékét a NIA a honlapján hozza nyilvánosságra. 

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma

„PALÓC ESÉLY”
Nógrád Megyei Család, 
Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/ 620-351
Mobil: 30 945-9207
E-mail: palocesely@nograd.hu
WEB: www.palocesely.eoldal.hu

Irányzott célcsoportjaink

Elsődleges célcsoportok: 
nők, gyermekek, romák, idősek, 
fogyatékossággal élő személyek, 
hátrányos helyzetű térségekben élők

Másodlagos célcsoport:
az elsődleges célcsoportot segítő 
szervezetek, intézmények

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

Nógrád Megye több gyermeket nevelő családjai, ifjúsági és 
civil szerveződései és közösségei számára

ELÉRHETŐSÉGCSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES HÁZ HÁLÓZAT

VEZETŐ NEVE
Koska Éva, irodavezető

Osztró Szász Angéla  

Herczegné Számel Annamária, irodav.

Molnár Tibor, irodavezető  

Szőke Katalin - ügyvezető igazgató
Erdélyi Tamás - irodavezető 

Dr. Bene Tamás, elnök 

Szabó-Lukoczki Ágnes, irodavezető

Farkas-Kulin Fruzsina irodavezető

Oláh Viktor, irodavezető

Jakab László, irodavezető

Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, irodav. 

Smudla Kata, elnök

Szabó Péter, irodavezető

Papp Lívia, irodavezető

Bogdán Imre, elnök, szakmai vezető
Pécsi Nóra, irodavezető

Petneházyné Bugán Magdolna, irodav.

Máté-Geisz Viktória

Vass István, irodavezető

Varga Endre, projektvezető

B. Bengő Hajnalka,  irodavezető

HÁZ E-MAIL CÍME

eselyhazpecs@gmail.com 

eselyteremtes.bkm@gmail.com 

eselyhaz.bcs@gmail.com
anima.gyerekesely@gmail.com
bazmegye.cseoh@gmail.com
molnartibor03@gmail.com
erdelyi.tamas@bpcseoh.hu 
erdelyi59@gmail.com
info@bpcseoh.hu
dkmterisz@gmail.com
tamasbene@yahoo.com

cseoh@fejer-eselyteremtes.hu
info.cseoh@fejer-eselyteremtes.hu
fkulin@gmail.com
eselyekhaza.gyor@gmail.com
hajdu.eselyhaz@gmail.com
szakali.timea@gmail.com
jakablaszlo@eh-eger.hu

vnilona@eselyfk.hu
lazar.edit@eselyfk.hu
balikiss.marta@eselyfk.hu
smudlakata@gmail.com
Zsuszi
info.bazispont@gmail.com; 
palocesely@nograd.hu
 
szabo.peter@nograd.hu”

eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu

napkerek@gmail.com
buganmagdo@gmail.com
nyirsegicivilhaz@enyft.hu
enyft@enyft.hu
tmcsetoh@gmail.com

isti.vass@gmail.com 
eselyekhaza@rehab-team.hu
civilhazveszprem@gmail.com
 varga.endre@vpmegye.hu

zegzug@zalacivil.hu
ehzala@zalacivil.hu

iroda
Koska Éva

Szalóki Réka
irodavezető

Engert Jakabné, elnök
Tóth Imréné mts

Osztró Szász Angéla
Rádiné Dekker Katalin mts

Herczegné Számel Annamária
Futaki Zsófia 

iroda 
Molnár Tibor 

iroda 
irodavezető

Orosz Andrea
dr. Bene Tamás

Fedor Péter Mózes

Szabó-Lukoczki Ágnes
Braun Katalin

Farkas-Kulin Fruzsina

Oláh Viktor 
korábbi irodav. jelenleg gyesen

Jakab László 
Nagy Judit 

iroda
Nagyné Varga Ilona

iroda

Szabó Péter
Nagy Péter

Kissné Oláh Anita 
Bogdán Imre

Groszmann Viktória

Vajna Szabina
Varga Endre

TELEFONSZÁM
72  210 794 
20  433 4403
20  346 0146
20  332 3850
20  564 8504
30  851 3510
20  332 3850
20  251 5891
20  264 4463
20  329 0201
46  794 901
70  392 9019
70  568 0541
70  773 2246
70  636 3929
30  684 8664
30  504 9969
70  618 6667
30  380 7943
30  380 4974
70  328 4282

20  263 7555
20  261 9149
30  903 9700
36  510 025
36  510 026
20  932 7648
56  514 947

20  920 7177 
30  538 4992
34  787 242
32  620 351
30  945 9207
30  532 1230
20  823 1404
20  663 3414
20  517 5979
82  311 523
42  402 115

30  611 4858
74  407 297
30  449 7378
30  653 5136
88  401 110
30  659 1088
20  463 8800
20  504 9087
92  310 384


