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JELÖLTEK NÉVSORA

Kedves Tagtársaink!
A NOE Levelek 299-300. számában jeleztük, hogy a meghallgatások lapzártáig nem fejeződtek be. Annak érdekében, hogy 60 nappal a közgyűlés előtt értesüljetek a jelölő bizottság pontos jelöltlistájáról, összeállítottuk számotokra a NOE Levelek rendkívüli
jelölési számát.

Szeretnénk felhívni figyelmeteket a Szervezeti és Működési Szabályzat azon kitételére, mely szerint 30 napon belül további javaslattételre is lehetőség van. A jelöléseket a jelölő bizottság részére,
a pappsebok@gmail.com e-mail címre küldhetitek a formai követelményeknek megfelelően:

Az elnökség négy évre újraválasztható tagjai:
• Joó Kinga elnökhelyettes,
• Komjátiné Bartos Nóra elnökségi tag,
• Vári Ferenc elnökségi tag.

„A jelölő bizottság javaslatában nyilvánosságra kerülésétől számított 30 napon belül minden tagnak joga van további javaslatokat
tenni, ha a javaslathoz a jelölőbizottságéhoz hasonló, a jelölttel
szignáltatott adatokat és indoklást, valamint a jelöltnek a jelölést
vállaló nyilatkozatát csatolja; az így felmerült nevek szintén felkerülnek a végleges jelölőlistára, amennyiben az alábbi jelölési feltételeknek megfelelnek:
a jelölőbizottság javaslatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 nap leteltével a jelölőlista véglegesség válik; arra
újabb név csak a közgyűlésen vehető fel, és ott is csak olyan
tisztségre, amelyre a jelölőlistán nem szerepel annyi jelölt, amennyit az alapszabály értelmében a szóban forgó tisztségre jelölni kell, és amely személy jelölésére a jelölőbizottságéval azonos elvek szerint összeállított és a jelölt által jóváhagyott
indokolással tesznek javaslatot.”

Új jelöltek:
•
Ulicsák Péter főtitkár

Megköszönve a jelölés folyamán sokaktól kapott segítséget, mindenkit szeretettel hívnak a közgyűlésre a jelölőbizottság tagjai:

A május 12-i közgyűlésen egy főtitkárt és négy elnökségi tagot kell
választanunk. Kérjük, fogadjátok bizalommal jelöltjeink teljes listáját!
Az elnökség maradó tagjai:
• Kardosné Gyurkó Katalin elnök,
• dr. Kutassy Jenő elnökhelyettes,
• Fekete László elnökségi tag,
• Török Krisztina elnökségi tag.

•
•
•

Bárány Attiláné elnökségi tag
Czeglédyné Tiborcz Alexa elnökségi tag
Keresztes Hajnalka elnökségi tag

Székely Hajnalka elnökletével
Sebők Jusztina, Székely Kamilla, Szilágyiné Bella Margit és
Váradi Tibor

Jelöltek névsora
FŐTITKÁR:

ELNÖKSÉGI TAGOK:

Ulicsák Péter
47 éves, 13 éve tagja a NOE-nak.
Zuglóban él feleségével és három gyermekével. Munkaideje kötetlen, mert 20 éve
ingatlankezeléssel foglalkozik családi vállalkozásban. Nem ismeretlen számára a
gazdasági és pénzügyi terület.
Mivel minden nap emberekkel foglalkozik,
szervezkedik, irányít, van munkáltatói tapasztalata, tehát ezeken a területeken is
tudja segíteni a NOE munkáját. Egyike a “Via et Vita” nagycsaládos
egyesület alapítóinak. Németül beszél. Szívesen vállalja a NOE képviseletét a főtitkári feladatokban. Ebben a munkában a felesége és
gyermekei maximálisan támogatják.

Joó Kinga
Háromgyerekes édesanya, angol-történelem szakos és nemzetközi kapcsolati
szakértő diplomával. 11 évig köztisztviselőként dolgozott külügyi-nemzetközi területen. 2010 óta képviselő egy EU-s testületben, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságban, mely munkája részben
Brüsszelhez köti. 2014-ben választotta be
a NOE közgyűlése az elnökségbe.
Ellátja szervezetünk képviseletét az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságban, a Coface – Families Europe vezetőségében, követi az
ELFAC munkáját és igyekszik eleget tenni a nagyszámú nemzetközi
megkeresésnek.
Az elmúlt 4 év tapasztalata alapján csak még jobban meg tudja erősíteni, hogy a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk. Az idei évtől a KCSSZ-től a NOE-hoz került nemzetközi projekt szakmai felügyeletét is ellátja.
Továbbra is szívesen vállalja a megerősödött szakértői-munkatársi
csapattal a NOE-ért és a magyar családokért végzett munkát nemzetközi szintéren.
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Komjátiné Bartos Nóra
47 éves, 3 gyermek édesanyja. Életében
családi hagyomány a NOE tagság. Édesanyja kezdetektől tag a helyi egyesületben. A Nagycsaládosok Váci Egyesületének elnöke, védőnő. Rálátása van az anya
és gyermekvédelemre, iskolai egészségügyi helyzetre és a közétkeztetésre. Van
vezetési gyakorlata, a mindennapokban
látja a családok gondjait és örömeit. Ismeri
a szociális ellátó rendszert, van tapasztalata az önkormányzattal
való együttműködésben. Fontosnak tartja a fiatalítást, amit a fiatal
szülők közösségbe hívásával gondol kezdeni. Bizakodó és optimista
a jövőt illetően. Két éve a NOE elnökségi tagja.
Vári Ferenc
Kondoroson élő, 54 éves, magyar-ének
szakos általános iskolai tanár, négy gyermek édesapja, melyek közül kettőtől 5
unokája van. A Kondorosi Nagycsaládosok
Egyesületének 20 évig volt elnöke. Hat
ciklus óta önkormányzati képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
volt. 2000-2004 között a NOE elnökségének póttagja, 2004-2012 között elnökhelyettese, majd 2014-2018 között elnökségi tagja lett. A NOE delegáltjaként a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsában volt tag, ill.
alelnök. 2012-ben Család- és gyermekvédelem szakos pedagógusi
oklevelet is szerzett. Diplomamunkájának címe: Mi lesz veled család? 2012-től részt vesz a GYIA Tanács munkájában. A NEA ÚN Kollégiumának tagjaként is sokat foglalkozott pályázatokkal. 2013-ban
megválasztották a NOE által létrehozott Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége alelnökének. Feladatának érzi a NOE és a
KCSSZ közötti koordinációt.
Bárány Attiláné Erzsike
46 éves pedagógia szakos nevelőtanár,
három kamasz boldog édesanyja. Nevelőtanárként dolgozik a tiszavasvári középiskola kollégiumában 1995 óta. Szereti a
munkáját, a diákok nem hagyják ellustulni
szellemileg és fizikailag sem. Sok a tennivaló minden nap és a változatosságot is
megtalálja benne. Férje szintén pedagógus,
az idén lesznek húsz éves házasok. A helyi
egyesületben vezetőségi tisztséget tölt be már több éve. A szabadidő hasznos eltöltését nagyon fontosnak tartja a családban és a serdülők körében egyaránt. Problémaérzékenysége és problémamegoldó készsége eddig is segítette munkáját. Bízik benne, hogy rugalmasságával és kreativitásával a NOE elnökségének is hasznos tagja
lehet.

Czeglédyné Tiborcz Alexa
Háromgyermekes édesanya, 45 éves. Két
gyermeke egyetemista, egy pedig gimnazista. 2002 januárja óta a NOE tagja, 2014
decembere óta az Óbuda-Békásmegyeri
Csoport vezetője. Nyolc éve iskolatitkárként dolgozik egy egyházi általános iskolában, így rálátása van az oktatásban végbemenő változásokra. Fontosnak tartja a
művészetre nevelést kisgyermekkortól
kezdve, ezért a NOE tagjai segítségére lesz, hogy minél több és változatosabb kulturális eseményhez, programhoz jussanak. Családjától támogatást kap vállalásához.
Keresztes Hajnalka
37 éves háromgyermekes édesanya. Foglalkozását tekintve védőnő, e mellett a
Nagycsaládosok Monori Egyesületének
vezetője. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem végzős hallgatója, Epidemiológia
mesterszakon. Munkájában napi szinten
segíti a családokat a kialakult probléma
megoldásában. Jó kapcsolatteremtő képességének köszönhetően könnyen szót
ért a családokkal, ennek hasznát az egyesületének vezetésében is
tudja kamatoztatni. Fontosnak tartja a felnövő generáció felkarolását, melynek köszönhetően egyesületükben ifjúsági tagozatot alapított. Családja támogatja a vállalását.
Budapest, 2018. március 5.
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2018. évi tisztújító közgyűlés
Napirendtervezet
2018. május 12. (szombat) 9.30 - 15.00 óra (érkezés 8 órától)
Helyszín: SZENT MARGIT GIMNÁZIUM, Budapest XI., Villányi út 5-7.
A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 5-6 perces sétával elérhető.
A Móricz Zs. körtér megközelíthető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar felől a 17-es vagy a 61-es villamossal
(ezekről egy megállóval előbb, a Tas vezér utcánál érdemes leszállni), valamint az 56A villamossal,
a Nyugati pályaudvar felől végig a 6-os villamossal, ill. a 3-as metróval a Deák térig és
a Deák tértől a 47-es, 48-as, 49-es villamossal vagy a 3-as metróval a Kálvin térig és a Kálvin térről a 4-es metróval,
a Keleti pályaudvar felől a 4-es metróval vagy a 7-es autóbusszal,
a Kelenföldi pályaudvar felől a 4-es metróval vagy a 19-es, 49-es villamossal.

Megnyitó – Himnusz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére
A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend
elfogadása
A NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása
A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
Beszámoló az Egyesület működéséről
Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
A beszámoló és a jelentések megvitatása, szavazás
A 2018. évi költségvetési terv megvitatása, szavazás
Tisztújítás: a javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás

Szünet
11.

Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Zárszó – Szózat –Tavaszi szél
Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek,
a megismételt közgyűlés 2018. május 12-én 10.30-kor kezdődik.
A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal rendelkező
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN ELNÖK
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