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NYILATKOZAT, melyet 2004-ben adott ki egyesületünk 
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete kettős ünnepet ült ma 2004 febr. 7-én, a 
Házasság Világnapját és egyesületünk 15. születésnapját köszöntöttük.  
Örülünk, hogy egy alulról jövő kezdeményezés nyomán jött létre ez a világnap. A 
házasság, a hűség manapság sokak szemében nem tartozik a legfőbb értékek közé, 
melynek máris látszanak negatív következményei. A csak együttélésre alapozott kapcsolat 
nem olyan tartós, kevesebb élet születik belőle, és nem képes elhordozni az idős szülőket. 
Nekünk, nagycsaládosoknak személyes tapasztalatunk, hogy a házasságon alapuló család 
boldoggá tesz. Biztonságot ad egymás iránt való elköteleződésünk, és nyitottá tesz minket 
a gyermekek elfogadására. Noha ez áldozattal és lemondással jár, örömünk mégis teljes, 
hiszen tudjuk, hogy a legnagyobb kincset, az életet adhatjuk tovább. 
Nehézségeink megoldására nemcsak hitvesünktől és családunktól várhatunk segítséget, 
hanem mellettünk áll egy egész egyesület. Jó érzés egymásnak segíteni, és gyermekeinket 
is a másikra figyelő embernek nevelni. Nagy erőforrás egy ilyen közösség, ahol 
örömünket és bánatunkat is őszintén megoszthatjuk egymással, ahol erősíthetjük 
egymásban az értékeket. 
Köszönjük a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől kapott segítséget, az Egyház 
támogatását, valamint a rendszerváltás óta fel-felbukkanó családbarát 
kormányrendeleteket. 
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a társadalomban a házasság, a család, az élet értékei a 
helyükre kerüljenek, hiszen ez fennmaradásunk záloga. Ezért kérjük a felelős embereket, 
hogy olyan intézkedéseket hozzanak, melyek a társadalomban a házasság, a család 
épülését és megmaradását segítik elő. Legyenek tekintettel a nagycsaládosok különösen 
nehéz helyzetére, hiszen ezek a családok nagyban hozzájárulnak nemzetünk 
megmaradásához. A média felelőssége, hogy a családokban rejlő értékeket felmutassa és 
példának állítsa. Mi házasok pedig merjünk hűségesek lenni, örökre elköteleződni, és 
vállaljuk bátran az élet továbbadását, hogy egészséges családjainkból egészséges nemzet 
fejlődhessen. 
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Csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni 
úgy, hogy közben mégse fogy el. 

Anne Morrow Lindenbergh 

 

 

 
 

Házasságom története 
 1996 februárjában kötöttünk házasságot. Az első pár év nehéz volt, mert 
mindkettőnknek meg kellett tanulni alkalmazkodni, kompromisszumot kötni, társunk 
hibáit elnézni és belátni saját hibáinkat. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy minden 
kis problémát meg tudjunk beszélni. 
 Hamar jöttek a gyerekek. Három gyerekünk van. Anyagi gondokat is nehéz volt 
leküzdeni, lakást vásárolni. A legfontosabb, hogy minden problémát együtt tudjunk 
megoldani, ez akkor a legkönnyebb, ha egy házasságban közös a cél, mindketten 
ugyan azt akarják: Otthont teremteni, családot összetartani, gyerekeknek példát 
mutatni…  
Szerintem a nehézségek leküzdése a kapcsolatot megerősíti. Amióta családom van, a 
legnagyobb örömöm, ha örömet szerezhetek valamelyik családtagomnak. 
Nehézségeink abból adódnak, hogy sokat kell dolgozni, hogy meg tudjunk élni, ebből 
adódóan keveset van együtt a család. 
 Fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, segítsük egymást jóban – rosszban 
egyaránt!  

Ü.-né Timi  
Komlói Nagycsaládos Egyesület 

 
 

"Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni 
egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük 
szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves 

az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű 
jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok 

legyünk." 
(Hemingway) 

 
 

 

 

Miközben megpróbálunk mindent 
megtanítani gyermekeinknek az életről, 
gyermekeink megtanítják nekünk, hogy 

miről is szól az élet. 
Angela Schwindt 

 
 

 



Milyen lesz az én családom? (részlet) 
„ Persze, lesznek olyan dolgok is, amit én is ugyan úgy csinálok majd, mint a szüleim. 
Én is sokszor viszem majd sétálni a gyerekeimet, és útközben jókat beszélgetünk majd 
a világ dolgairól, mint én az apukámmal. 
Bármi történjen is, hozzám is mindig oda lehet majd bújni, mert olyan nagyon fogom 
őket szeretni, mint az én anyukám engem. 
Az ünnepek is olyan vidámak lesznek, mint most szoktak nálunk lenni. Én is olyan 
humoros dolgokkal lepem meg a gyerekeket, mint minket apu szokott, és olyan szépen 
díszítem fel a lakást, mint anyu szokta. Anyut fogom megkérni, hogy tortát süssön, és 
aput, hogy bontsa fel a gyerekpezsgőt. 
 Az én családomban nagyon jó lesz majd gyereknek lenni. Én soha nem leszek 
ideges, türelmetlen, fáradt. 
Ha mégsem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzeltem, és néha nem menne a 
szülősködés, akkor majd telefonálok anyunak és apunak, ők majd biztosan segítenek.” 

         
Siteri Emese Csilla 10 éves (2004)  

Berettyóújfalu 
 

Hogy is lettem nagycsaládos? 
A Komlói Nagycsaládos Egyesülethez 8 éve 
csatlakoztunk. Ma a vezetőség munkáját segítem. 
21 éve vagyunk házasok férjemmel. Édesanyám 
tiltása ellenére, hisz nem nézte jó szemmel, hogy 10. 

gyermek volt családjában. 20 éve született meg első gyermekünk egy kislány. Ekkor 
még itt Komlón hírét sem lehetett hallani, hogy alakult egy Nagycsaládos Egyesület 
Budapesten, sőt, mikor a második gyermekünk született egy kisfiú 17 éve, még akkor 
sem tudtunk róla. Nagyon nagy nehézségek és sok-sok munka árán küzdöttük fel 
magunkat két gyerekkel a kényelmes lakásig az úgymond normális életig. Ekkor 
gondoltuk, hogy nagyon szeretnénk egy harmadik babát is. Sajnos három vetélés 
követte, aminek okát a mai napig sem tudjuk. Ez még jobban összekovácsolta a kis 
családot. Még jobban szerettük és óvtuk egymást, hisz ekkor mértük fel igazán, milyen 
kincs a gyermek. Egy váratlan időpontban ismét kiderült, babát várok. Nagyon 
vigyáztam rá, aggódtunk érte 9 hónapon át. Egészséges kisfiunk született. Mikor pár 
hónapos volt, akkor hallottam róla, hogy Komlón is létezik Nagycsaládos Egyesület. 
Ez után kerestem meg őket, és léptünk be tagjai közé. Ekkor tudtam meg azt is milyen 
lehetőségeket, kedvezményeket lehet igénybe venni, mint nagycsaládos. Azóta nagyon 
sok mindent köszönhetünk az egyesületnek. Pl: Akkor volt a család először nyaralni 
mikor pályázati úton elnyertünk kedvezményes nyaralásokat. Aggteleken és 
Gyomaendrődön tölthettünk el hat – hat gyönyörű napot. Bár még harmadik 
gyermekünk kicsi volt de ő érezte legjobban magát. Nagyon sok szép helyre 
eljutottunk az országban. Sok nagycsaládost ismertünk meg örülünk, hogy közéjük 
tartozhatunk. 
21 éves házasságunk visszatekintve oly rövidnek tűnik. Annyi gondot, problémát 
megoldottunk, a nehézségeken átjutottunk úgy, hogy őszintén mindent elmondtunk 
egymásnak, ki mit gondol. Volt, hogy egyikünk volt makacsabb, volt hogy a másikunk 
de ezt jól tudtuk kezelni, tolerálni egymásnak. De a három gyermekünk annyi örömet, 
boldogságot, meglepetést tudott hozni az életünkbe, hogy ha két ember szereti egymást 
ennél nagyobb kapocs nem kell az összetartozáshoz. 

M.-né Erika  
Komlói Nagycsaládos Egyesület 



Az igazi szerelem elkötelezettség,  ami 
erőfeszítést igényel. Nem igazi az a szerelem, 
amiből hiányzik az önkéntes elkötelezettség, 
amellyel szerelmünk mellett állunk,  és róla 
gondoskodunk, mert a szerelem odaadás,  
együtt tervezgetés, mindannak átnyújtása, 

amik vagyunk, és amink van.  

(Enrique Rojas) 

Szüleimmel otthon 

Nagyon szeretek a barátaimmal lenni az 
iskolában, az edzésen is sok társam van, de 
mégis az a legjobb, amikor este a családommal 
lehetek. 

Még ennél is jobb a hétvége, mert 
ilyenkor az egész nap a miénk. Reggel nem kell 
korán kelni, és mi hárman, gyerekek 
bebújhatunk a szüleink mellé az ágyba. Délelőtt 
megcsináljuk a leckénket, amihez néha kell egy 
kis segítség is. Utána együtt főzünk. Már sok 
mindenben tudunk segíteni, és így finomabb is az ebéd. Ha jó idő van, biciklire ülünk 
és kimegyünk horgászni. Persze halat nem igen szoktunk fogni, az apukám hiába 
tanítgat. Mégis sok érdekes dolgot látunk, pl.: szép madarakat, teknőst, siklót. Ha 
itthon valami munka akad, abban is szívesen segítünk, és együtt dolgozunk a 
szüleinkkel. Igaz, egy kicsit lassabban halad. Este az utcán játszunk sötétedésig. Az 
apukánk be szokott állni focizni, az anyukánkkal tollasozni szoktunk. Ha rossz az idő, 
a lakásban játszunk. Nagyon szeretünk társasjátékozni, persze néha összeveszünk rajta. 
Gyakran barkácsolunk itthon, mindig valami különlegeset találunk ki, ebben is az a jó, 
hogy szüleim együtt készítik velünk. Esténként, ha már lefeküdtünk, még sokáig 
beszélgetünk, és kistestvéreim meghallgatják a mesét, amit kiválasztanak. 

Ha majd lesz családom és gyermekeim, tudom milyen sokat jelent velük lenni. 
Remélem ők is úgy fognak szeretni, mint én a szüleimet. 

Pászti Ferenc 13 éves (2004) 
Szentes 

Nem titkolt célunk, hogy a világ felé is 
felmutassuk: A házasság létező, és élhető! – 
mégha gyakran elavult intézménynek is akarják 
feltüntetni a magukat “modernnek” vallók! – 
összemosva a házasság és a háztartás fogalmait. 

“Beteg a világ, nagy beteg” – írta Ady 
Endre az 1800 évek végén. Most 2005 –ben, 
észleljük a gyógyulás jeleit? Talán tehetünk 
valamit!? Hűségben megélt házasságunkkal 
legyünk bátran pozitív devianciák! – hiszen 

Jelek vagyunk a világban! – lesz a mottónk. 

Addig is, - és azután is: Legyünk jelek a világban!      Sinkóné Kancsár Tünde 
 

(A fényképek a 2006-os Házasság Világnapján készültek. A gyerekek írásai a 2004-es irodalmi 
pályázatra érkezett alkotások. ) 


