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A közelmúltban a médiában sokféle tervezet
került elô a családtámogatások átalakításáról.
Lapunk zártakor még minden annyira csepp-
folyós volt, hogy errôl érdemben nem tudtunk
írni. Kérjük Olvasóinkat, figyeljék a NOE hon-
lapját, ott tájékoztatunk a változtatásokról.

Morvayné Bajai Zsuzsanna
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H E L Y I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ô L

Hagyomány, hogy a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egye-
sület február második szombatján megünnepli a Házasság
Világnapját. Idén a régióból és a határon túlról is érkeztek
családok a közös programra. Összesen kb. 250-en hallgattuk
Bíró László püspök úr elôadását, a családok tanúságtételeit,
s örültünk a jubiláló házaspároknak.

Ebben az évben még különlegesebb volt az ünnep, mert
elôzô nap 20 éves születésnapunk alkalmából köszöntöttük
alapító és új tagjainkat, egész egyesületünket. A vidám mû-
sor végén 230 szeletes tortát vágtunk meg, amelybôl min-
denkinek jutott. Surján László, aki 20 éve, megalakulásunk-
kor képviselte a NOE-t, is megtisztelt minket jelenlétével.

Két részlet egy-egy messzirôl érkezett vendég tollából:
„Köszönjük, hogy meghívtatok minket, s ezen a rendezvé-

nyen mi is részt vehettünk, és három napra itthon lehettünk
Pécsett az egész Kárpát-medencébôl. Családjaink is átérez-
hették, hogy mi magyarok egyek vagyunk és oszthatatlanok.
Ez az együttünneplés remek csapattá formált bennünket.
Reméljük, a legfiatalabb nemzedék is megemlegeti e szép év-
fordulót, és 30 év múlva az ô munkájuk érdeme lesz az 50-ik
évforduló megünneplése.” (PÁSZTOR CSABA, SZLOVÁKIA)

„Pénteken a kedves fogadtatás után egybôl belecsöppen-
tünk a programok közepébe, volt zene, játék, vidámság, sôt,
megettük az asztal nagyságú, finom nagycsaládos tortát is.
Utána pedig bál következett. Szombaton Bíró püspök úr volt
a délelôtti program elôadója. Most is meghatódva gondolunk
a sok jubiláló házaspár köszöntésére, és ekkor mi is kihasz-
náltuk az alkalmat, és köszöntöttük az ünnep kapcsán ven-
déglátóinkat. (A jövôben a mi egyesületünk, a zentai TINCSE
is szeretné megünnepelni és köszönteni a jubiláló házaspá-
rokat.) Ezután volt tanúságtétel és kerekasztal megbeszélés,
amely arról szólt, hogy igenis, még vannak, akiknek érték a
házasság és a család. A szünetekben egymás között is szövö-
gettük a nyári programjainkat, hogy ki, mikor és hol tudja
meglátogatni a másik egyesületet. Az esti kötetlen beszélgetés
után kellemesen elfáradva tértünk nyugovóra.”

(HORVÁTH LÁSZLÓ, SZERBIA)

Kívánunk minden egyesületnek hasonló, szép ünnepet!
SZÉKELY KAMILLA

Házasság világnapja és születésnap

Házasok és Nagycsaládosok
„A Házasság a család alapja”

A Házasság Világnapja alkalmából, február 26-án elôször ke-
rült sor városunkban a Házasok Estje elnevezésû rendez-
vényre.

Mi nagycsaládosok úgy gondoltuk, vállaljuk azt a nagy
feladatot, hogy megteremtjük a feltételeket, lehetôséget és
hangulatot arra, hogy együtt ünnepelhessen városunk min-
den házaspárja, és mindenki, aki a Házasság intézményét jó-
nak és követendônek tartja. Nagy szeretettel és izgalommal
vártuk a párokat a Sárgaházba, kiállítást és kedves meglepe-
tés-mûsort rendeztünk a tiszteletükre.

Elôször a SZINE elnöke, Dr. Stigár Tamásné és férje szép
köszöntôje hangzott el. Az est háziasszonya, Baloghné Ta-
kács Erika vezette le a rendezvény programjait, melynek ré-
sze volt a József Attila Ált. Isk. diákjainak a Hegedûs a házte-
tôn címû darabból elôadott részlete. Felkészítô tanáruk
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A fenti idôpontban egész napos tréninget szerveztünk Buga-
con a dél-alföldi régió azon egyesületi tagjai és vezetôi szá-
mára, akiket ez a téma érdekelt. Kilenc egyesület 24 képvi-
selôje jött el. A tréning célja az volt, hogy a résztvevôk
megismerjék, megértsék a projekt-tervezést és a pályázatírás
teljes folyamatát. A nap trénere Vajda Árpád, a MOBILITÁS
Dél-Alföldi Irodájának vezetôje volt, és jómagam próbáltam
segíteni munkáját.

A kezdeti megilletôdöttséget játékos, mozgásos formában
oldottuk, majd jött a bemutatkozás, oly módon, hogy min-
denki a mellette ülô ember „bôrébe bújva” mutatkozott be.
Ezt követôen kezdôdött a tényleges munka. Felírtuk azokat
a kérdéseket, amelyekre a nap folyamán választ vártunk (és
meg is kaptuk ezeket).

Ezután Árpád megvalósult, jó projektek bemutatásával, a
pozitív pontok rávilágításával beindította a fantáziánkat új,
megvalósítható kezdeményezések kitalálására. Csoportos
munkával (minden egyesület külön) ötletek gyûjtésébe
kezdtünk. A fô szempont az volt, hogy lehetôleg a lakhe-
lyünk igényeihez mérten próbáljunk kitalálni valamit.

Finom ebéd és kis pihenô után újult erôvel láttunk neki,
hogy a projektünket papíron is kidolgozzuk. Ehhez hasznos
információkat és útmutatást kaptunk a trénertôl. Kiváló és
tényleg megvalósítható munkák születtek! Pl. extrém park,
családi csillagtúra, tanyasi táboroztatás, sport-és szabadidôs

központ, kresz-park … – szóval mertünk nagyot álmodni!
A kidolgozás során ejtett hibák, hiányosságok megbeszélé-
sébôl is sokat tanultunk. A délután további részében a pályá-
zatkezelés, pályázatírás „papírmunkáját”, technikai lebonyo-
lítási folyamatát kísérhettük végig, külön kiemelve azokat a
részeket, ahol hibák csúszhatnak be. Árpád itt is végig len-
dületes magyarázattal, példákkal tette érdekesebbé ezt a kis-
sé „szárazabb” modult.

A zárásban mindenki elmondhatta, milyen tapasztalatok-
kal gazdagodott. Pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami nagy-
ban köszönhetô a tréner profi és szakmailag is hozzáértô
munkájának. Több egyesület vezetôje elmondta, hogy most
elôször vett részt ilyen átfogó tájékoztatást adó tréningen,
sokat tanultak. Eddig csupán azért nem mertek pályázni,
mert nem volt elegendô ismeretük, ezáltal bátorságuk hoz-
zá. Nagyon örülök, hogy ez a nap sikerrel végzôdött! Bár
több nyertes pályázat megírásában részt vettem már, én is
sok új információval gazdagodtam. 

Ezúton is szeretném megköszönni Berczeli Istvánné Évi-
nek, a vezetôségi tagoknak és a körülöttünk szorgoskodó
segítôknek, hogy helyet adtak ennek a tréningnek, és mun-
kájukkal igyekeztek maximálisan a kedvünkben járni. A pol-
gármester úrnak is köszönjük, hogy helyet adott a program
lebonyolításához, no meg a nônapi virágot is.

BENEDEK SZILVIA, RÉGIÓS TITKÁR, DÉL-ALFÖLD, OROSHÁZA

H E L Y I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ô L

Pályázatíró tréning
Bugac, 2009. 02. 18.

Debreczeni Magdolna tanárnô volt. Megtudhattuk egy rá-
diós interjúból, hogyan gondolkodnak a pici óvodások a
szerelemrôl. A meghirdetett irodalmi pályázat nyertesei el-
szavalták saját verses mûveiket, melyek a szerelem jegyében
születtek. A rajzpályázatunkra 134 rajz érkezett, melyet alsós
gyermekek rajzoltak. Az elsô öt helyezettet ott díjaztuk. Kö-
szönjük munkáikat! Saját gyermekeink is hozzájárultak az
ünnep fényéhez versmondással, zenéléssel. Minden házas-
pár, aki a rendezvényen megjelent, ajándékba szép emlékla-
pot és egy szál rózsát kapott. Külön köszöntöttük azt a tíz
házaspárt, akik a legrégebb óta kitartanak jóban, rosszban.
Mindannyian egy-egy tortát kaptak elismerésünk jeléül. A
megjelent legidôsebb pár 63 éve él együtt boldog házasság-
ban. Példaértékû kitartásuk és szeretetük sokunknak kön-
nyet csalt a szemébe. Befejezésül városunk anyakönyv-
vezetôi gratuláltak a jubiláló házasoknak, és szívhez szóló
beszédükkel zárták rendezvényünket. Nekik is köszönjük,
hogy megtiszteltek bennünket, és eljöttek, hogy együtt ün-
nepeljünk. Amíg a rendezvény zajlott, addig a büfében dol-
gozó elnökségi tagjaink piros szívecskékkel gyönyörûen de-
korált büféasztalt varázsoltak számunkra. A rendezvényt kö-
vetôen finom süteménnyel és üdítôvel vendégeltük meg a
megjelent mintegy 130 embert.

Reméljük hagyományt, teremthetünk ebbôl az ünnepnap-
ból, és jövôre is lesz Házasok Estje.

Köszönjük a következôknek a támogatást: Szigetszentmiklós
Város önkormányzata, Rétesbolt és Cukrászda, Oázis Fitness
és wellness-park, József A. Ált. Isk., Bíró Lajos Ált. Isk.,
Batthyány K. gimnázium, Kardos I. Ált. és Szki., Nagy Ferenc,
Városi könyvtár és intézményei, DVTV, Lakihegy rádió.

SZIGETSZENTMIKLÓSI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE (SZINE)

ALTER TÁPLÁLÉKALLERGIA BOLT (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/C) www.alter.hu
Családjaink a cégtôl történô vásárlásaik esetén 10% kedvezményt kapnak. Telefon: 70/9491-017
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H Á Z A S S Á G Á P O L Á S

„Tedd könnyûvé énnekem ezt a nehéz hûséget”
(JÓZSEF ATTILA)

Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 percre, csa-
ládi házban, külön bejáratú lakás 5-8 fô részére kiadó a nyári idô-
szakban, egy-két hetes turnusokban. 
Irányár: 8.000–10.000 Ft/nap/család megegyezés szerint
% 83/315-951 19 ó után, Csütörtöki Zoltán  
Mobil: 30/375-0613

Üdüljön családjával, barátaival Debrecen, Hajdúszoboszló,
Hortobágy közelében Bárándon, a Koroknai Portán! 
Eredetileg népmûvelô-pedagógus házaspár vagyunk három fiú-
gyermekkel. Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl
stb.).  A sok háziállat közelsége nagy örömet szerez a gyerekek-
nek. Lehetôség van lovaglásra, szekerezésre, íjászkodásra, kemen-
cében sütésre-fôzésre stb.
Népi kismesterségekkel (szövés, csuhéfonás, fazekasság) való is-
merkedés a falunkban és a környékén. A portán található még asz-
talitenisz, biliárd, kosárlabda, udvari játékok és kerékpárok.
Elhelyezés 2 db családi apartmanban vagy 2-3 ágyas szobákban
(konyhahasználattal). Több gyógyfürdô a környéken.
Áraink (több éjszaka esetén): 2.500 Ft/fô, 12 éves korig 10% ked-
vezmény. Üdülési csekket elfogadunk.
% 54/466-193, Mobil: 30/279-2682
bela@koroknaiporta.hu,   www.koroknaiporta.hu

Rozi Tanya (Kömpöc)
A tanyán található egy 4+1 ágyas szoba, közösen felszerelt kony-
ha, ebédlô, társalgó és egy fürdôszoba wc-vel. Az udvar zárt, ahol
babház, homokozó, kemence és rengeteg virág található. A tanya 

hatalmas fákkal övezett. Saját lovakkal kocsikázás és póni lovag-
lás lehetséges. A kemencében lángos sütés, az udvaron bográc-
sozási lehetôség. Az udvaron a vadszôlôvel körbefuttatott szatelit
alatt ping-pongozási lehetôség.
Árak: 2.000 Ft/fô/éj (10 nap felett 10% kedvezmény)
4 éven aluliaknak ingyenes.
Érdeklôdni: % 20/591-6965

Hajdu ház Nagyrécsén
A ház komfortos hideg-meleg vizes tusolók vannak a fürdôszobák-
ban, konyhahasználat biztosított. Két közös helyiségben lehet
kikapcsolódni, étkezni. Áraink: Az egész ház 25 ezer Ft/nap
(összesen 10+2 fô helyezhetô el). Szoba foglalás esetén: fôsze-
zonban 3.000 Ft/fô/ éjszaka (június 1-tôl szeptember 15-ig) , elô
és utószezonban 2.500 Ft/fô/ éjszaka. Háromnál több gyermek
esetén 10% kedvezményt biztosítunk. Egyéb gyermek ked-
vezmények: 0-3 éves korig ingyenes, 3-12 éves korig 30% ked-
vezményt biztosítunk.
Részletesebb információ: a www.hajduhaz.eoldal.hu. Helyi termékek:
zöldség, gyümölcs, tej a helyszinen kedvezô áron megvásárolható.
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Hajdu Gézáné % 06 70 313 7676

Bükkszék Ifjúsági Tábor 2009. évi árai
A helyi önkormányzat által üzemeltetett  tábor május 1-tôl
szeptember 30-ig tart nyitva. 

360 fô befogadására alkalmas. Kifejezetten jó nagycsaládok,
iskolák, szervezetek számára mind üdülés, mind összejövetel
céljából. Van egy nagy ebédlô, mellette egy kis terem. Nyári foglal-
koztató, és hatalmas terület, amely tökéletes csoportos foglalkozá-
sokra, összejövetelekre! Saját konyhája van, ezért biztosítani
tudják a napi háromszori étkezést. A faluban van strand, hideg, és
meleg vizes medencékkel. 
Részletes információkat találhatnak Bükkszék honlapján
a táborról: www.bukkszek.hu
Szállásdíj
1-2 éjszaka: 1500,– + 300,– (ÁFA) = 1800,– Ft/fô
3 vagy több éjszaka: 1250,– + 250,– (ÁFA) = 1500,– Ft/fô
Vendégház szállásdíj
1-2 éjszaka:1875,– +375,– (ÁFA) = 2250,– Ft/fô
Vendégház szállásdíj 3 vagy több éjszaka:
1700,– + 340,– (ÁFA) =2040,– Ft/fô
Vendégház elôszezonban:
1700,– + 340,–(ÁFA) = 2040,– Ft/fô
Reggeli: 400,– + 80,– (ÁFA) = 480,– Ft/fô
Ebéd: 750,– +150,– (ÁFA) = 900,– Ft/fô
Vacsora: 500,– +100,– (ÁFA) = 600,– Ft/fô 
Kedvezmények:
üdülési csekk elfogadása, 21. fô ingyen szállást kap, 
100 fô fölött 8%, visszatérô vendégeknek + 2% kedvezmény
Érdeklôdni: % 06-30-681-1169 vagy 06-20-340-5753

Kedves Asszonyok! 
Nagy kereszt számomra, hogy a férjem gyorsan hoz döntéseket,
szereti a változatosságot, az izgalmas, kalandos történéseket,
míg én lassabb, kimértebb, nyugalomszeretô vagyok. Ô fel-
hôkben szárnyaló sasmadár, én a fészekben költô kotlós va-
gyok. Ô hosszú távon gondolkodik, tudja, mi lesz tíz év múlva,
viszont nem tudja, mibôl vesszük meg az iskolásoknak a felsze-
reléseket. Például vásárláskor szívesen dönt gyorsan, nem bírja,
ha két-három áruháznál több helyen is nézelôdünk egy komo-
lyabb tárgy megvásárlásakor, míg én begyûjtöm több helyrôl az
információkat, mielôtt dönteni merek.

Könnyen dühbe gurul, de gyorsan megbocsát, én pedig csak
kapkodom a fejem, mert már kéri is a bocsánatot, amikor én
még el sem kezdtem haragudni. Van egy mondás: „Az a baj,
hogy a férfiak azt is elfelejtik, amire emlékezniük kellene, az
asszonyok arra is emlékeznek, amit el kellene felejteniük.” Ez
ránk nagyon igaz. Nem egyszer megesik, hogy fontos dátumo-
kat elfelejt, még a sajátjait is, de elfelejti azt is, ha megbántották,
nem táplál haragot a szívében, én pedig hosszan rágódom a
megsebzô szavakon, és szívemben, ha meg is bocsátok, nehe-
zen felejtek. Szereti, ha barátai a házunkban nyüzsögnek (hála
az Égnek, hogy nekem nem kell feltétlenül kiszolgálnom ôket),
míg én inkább az olvasást, a zenét hallgatást kedvelem. Van,
hogy a gyerekekkel és velem „szeretetrohamai” vannak: játszik,
dögönyöz, puszilgat minket, ugyanakkor egy kellemetlen tele-
fontól teljesen maga alá zuhan. A szobákat szívesen átrendez-
getné évente többször is, én ettôl gutaütést kapok. Nem könnyû
elviselni, hogy teljesen más, mint én, de nagyon igaznak érzem
a házasságunk elején kapott bölcsességet: „A szeretet fájhat.” Fáj
is, de nem annyira, hogy ne venném észre, milyen jó, hogy mer
és tud dönteni (ha csak rajtam múlna, nem nagyon fognánk va-
lami újba), hogy könnyen teremt kapcsolatokat, így több család-
dal ismerkedtünk meg. Jó, hogy sokszor kimozdulunk otthon-
ról, én elônyben részesítenék inkább egy társasjátékot vagy kö-
zös gyurmázást, alkotómunkát. Fergeteges jókedve sokszor ma-
gával ragad és feldob, és hosszan feltankol engem. 

Más, mint én. Ez fáj, de nem baj.

Vallomás a férjnek
„Gyere velem repülni!” – szól a madár a virágnak.
„Tapadj az ágra mellém!” – szól a virág a madárnak.

(WEÖRES SÁNDOR)
Kedves Férjek! 
Nekem meg az a nagy kereszt, hogy a B. Nejem pimaszul meg-
fontolt, többször meggondol mindent, racionális, nem lelkesül
át kellôen az én fergeteges ötleteimtôl. 

Amikor megismertem, borzasztóan tetszettek ezek a tulajdon-
ságai. Nem „dôlt be” nekem, nem esett hasra „zsenialitásomtól”,
okossága, higgadtsága lehûtötte forró fejemet. Ez a nô kell ne-
kem, gondoltam akkor, és gondolom most is. Nagy biztonsággal
merek gyorsan dönteni, mert kérdései, kételyei hozzásegítenek
ahhoz, hogy a problémát több oldalról megvizsgáljuk. Igaz,
hogy én kötöm az ismeretségeket, ô túl szégyenlôs ahhoz, hogy
másokat „csak úgy” megszólítson, de a kapcsolatokat ô ápolja,
ô figyel a részletekre. Ô számon tartja az ünnepeket, legalább
egy rövid telefonhívás erejéig köszönti a távolabbi családtago-
kat, nekem ehhez nincs érzékem. A társaságban sokszor én vi-
szem a szót, amikor haza megyünk, mondja, nem vetted észre,
hogy XY szomorú volt, ZQ-val tapintatosabban beszélhettél vol-
na, tudod, hogy az alacsonysága a gyenge pontja, nem bírja, ha
ezzel viccelôdnek. Mások apró rezdüléseit, zavarát, szemöldök
összehúzásait is számon tartja, és odafigyel, hogy ne bántsa meg
ôket. Kíméletlenül elrángatom kirándulni, kell, hogy ott is
együtt legyen a család, de milyen jó, hogy ott van! Ha ô nem len-
ne velünk, a gyerekek lihegnének utánam: nekem az a fontos,
hogy minél nagyobb távot legyalogoljunk. Ô minduntalan meg-
áll, gyûjtögeti a lányokkal a virágokat, a madarakat, a faodúkat,
nyomokat, túrásokat keresi, minduntalan megáll, így én is rá-
kényszerülök arra, hogy gyönyörködjem a természetben. 

A feleségem különleges asszony. Vonz, mint a mágnes, de na-
gyon fárasztó. Mindennapi csatáinkat megvívjuk, de szívesen
harcolok az én úrnôm kegyeiért.

Vallomás a feleségnek
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben,
Hiányosságom váljék jósággá benned. (WEÖRES SÁNDOR)
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A 2006/2007 tanévet követôen gyerekeink osztálytársai szü-
leivel baráti beszélgetésben együtt gondolkodtunk az isko-
lánkról. Jólesôen állapítottuk meg, hogy méltán jó hírû az is-
kolánk, hiszen a nevelôtestület sohasem elégedett meg a kö-
telezô oktatás-nevelési feladatokkal, hanem mindig kereste
és meg is találta, hogy hogyan tud eleget tenni a kor kihívá-
sainak, a szülôk és a gyerekek igényeinek.

Ez történt, amikor elsôk között vezette be a számítógép is-
meretek oktatását, a környezet-természet tudatos tiszteletére
nevelést, a több idegen nyelv tanítását, a honismeret elmé-
lyítését. A mûvészeti iskola megalakulásával a dráma, a nép-
tánc, az ének-zene, a képzô- és iparmûvészeti tárgyak okta-
tását. Ezen értékek felmutatásával, oktatási-nevelési prog-
ramba vételével az elmúlt években a környék iskolái közül
kiemelkedett a mi iskolánk.

A büszkeség mellett a további elôrelépés lehetôségén
gondolkodtunk, hiszen világos volt számunkra, hogy a jó is-
kola olyan, mint a jó szülô: mindig keres és talál is olyan cé-
lokat és utakat, amik a gyerekek számára alapvetôen és el-
sôrendûen fontosak, és emberségükben, tudásukban, jelle-
mükben növelik ôket.

Nekünk szülôknek az a legfontosabb, hogy gyermekeink
iskoláikat elvégezve a mindennapi életben jól boldoguljanak,
kiegyensúlyozott, értékes családi életet tudjanak élni. A tu-
dás, a karrier, a mûvészetek, a nyelvek fontosságát elismerve
a legfontosabbnak ezért a családot, a családi élet minôségét
neveztük meg a beszélgetésünkben. Azt is megállapítottuk,
hogy elsôszámú és elvehetetlen feladata minden családnak a
saját gyerekeinek felkészítése az önálló családi életre, amit a
régebbi korokban a család képes is volt ellátni.

Ma az egész országban és még itt Gyenesdiáson is (pedig
az átlagnál sokkal jobb itt a helyzet) tapasztalható, hogy a
körülmények megváltozása, az alapvetô emberi értékek re-
lativizálódása miatt sok család összetartó erôi lazultak fel, és
így egyre kevésbé tudnak mintául, vonzó modellül szolgál-
ni a következô generációk számára.

Néhány évtizeddel ezelôtt a családokban természetesen
adódott, hogy a gyerekek belenôttek az anya- és apaszerep-
be, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai
családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat
a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mint-
sem összekötné. Kevés lehetôség adódik a családi szerepek
átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal
küzdô, illetve sérült családokról. Ezért egyre nagyobb szük-
ségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek.
Ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más ne-
velô intézményekre, szervezetekre.

Mit lehet tenni azért, hogy ezeket a negatív tendenciákat
ellensúlyozzuk, az egészséges életmódot, a családi életet
vonzó mintaként mutassuk meg azoknak a gyerekeknek is,
akik otthon ezt nem tudják megtapasztalni?

– Iskolai keretben arra felkészített szakpedagógusok irá-
nyításával olyan foglalkozásokon vegyenek részt a gyerme-
kek, ahol bevezetést kapnak az önismeret, a jellemnevelés,
a nemiség, a párválasztás, a házasságra készülés, a házas-
élet, a családtervezés, a gyereknevelés kérdéseibe életkori
sajátosságaiknak megfelelôen.

– Hosszabb távon a célkitûzés az, hogy gyerekeink éret-
tebb személyiséggé válhassanak, életvezetésük majd szaba-
dabb, felelôsebb legyen.

– Nagyobb esélyük legyen arra, hogy sikeres, teherbíró embe-
ri kapcsolatokat létesítsenek, olyan családot tudjanak alapítani,
amelyben egymást és gyermekeiket boldoggá tudják tenni.

– Ez által, reményeink szerint, a gyenesdiási iskolások
eséllyel indulhatnak legnagyobb vállalkozásuk: jó család
felépítése, egészséges életmód megvalósítása felé.

Hogyan kezdtünk az elképzeléseink megvalósításához?

A Sapientia Fôiskola Családpedagógiai Intézete 2001-tôl
kezdve kidolgozta és országosan már több helyen bevezette
az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” prog-
ramját (CSÉN). Pedagógusokat képzett és képez egészségfej-
lesztô családtrénernek és CSÉN tanácsadóknak.

Velük és akkreditált programjukkal megismerkedve kértük
a polgármester urat és az iskolavezetést, hogy tapasztalat-
szerzés céljából a 2007/2008-as tanévben kerüljön beveze-
tésre az iskolában a 4. és a felsôs osztályokban havi egy al-
kalommal osztályfônöki órák keretében a CSÉN.

Az iskolavezetés felkarolta ezt az elképzelést, és az Önkor-
mányzat Képviselô Testületének jóváhagyásával és támoga-
tásával 2007. október közepén Gyuk Balázsné Debreczeni
Katalin pedagógus, egészségfejlesztô családtréner és Tompa
Viola pedagógus, CSÉN tanácsadó vezetésével iskolánkban
megkezdôdött az „Egészséges életmódra és családi életre
nevelés” a családórákon.

Mi, szülôk örömmel tapasztaltuk meg az Önkormányzat és
az iskola nyitottságát, áldozatkészségét, támogatását. Termé-
szetesen nem csodaszer az iskolai családi életre nevelés,
mert megmarad és talán ettôl még tudatosabbá válik ben-
nünk, szülôkben elsô számú feladatunk: gyermekeink
boldog családi életre nevelése, melynek támogatására és se-
gítésére olyan nagy szükségünk van.

A szülôk nevében: VÉRTESALJAI JÁNOS ÉS VALI

Egészséges életmódra és családi életre nevelés
– „család-órák” a gyenesdiási iskolában –

A NOE évekkel ezelôtt kidolgozott pedagógusok továbbképzésére egy családi életre nevelésrôl szóló progra-
mot, amelyet az Oktatási Minisztérium akkreditált. A program iránt sajnos nem volt kellô érdeklôdés a peda-
gógus társadalomban, és három év után abbamaradt. (Talán lesz még egyszer folytatása.) Most nagy öröm-
mel értesültünk róla, hogy Gyenesdiáson az iskolában is folyt az elmúlt tanévben családi életre nevelés.
Az errôl szóló ismertetést itt is közöljük, talán több követôre is talál a jó példa! A SZERKESZTÔK

6 N O E  L E V E L E K  2 0 7 – 2 0 8
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72 0 0 9 .  Á P R I L I S

Tapasztalatok a program fogadtatásáról

A CSÉN pedagógusok tapasztalatai:
A gyerekek nagyon pozitív fogadtatásban részesítettek ben-
nünket. Érdeklôdésük, figyelmük hamar felénk fordult. A té-
máinkhoz nélkülözhetetlen bizalom így kölcsönösen kiala-
kulhatott minden osztályban. 

Az elsô évben sikerült megalapozni a gyermekekben egy
stabil, értékes családképet és -fogalmat. Volt szó a család
tagjairól, a tagok feladatairól, az összekötô kapocsról, konf-
liktusok kezelésérôl, ideális és megvalósítható életcélokról.

Tanultunk a hasznos idôtöltés módjairól, életvezetési stra-
tégiákról, sok-sok szemléletes példa és kép segítségével já-
tékos módon sajátíthatták el az ideális család mintáját a gyer-
mekek. Mindeközben személyes megnyilatkozásokra és
kérdésfeltevésekre is volt idô és lehetôség. Ezek a gyerekek
nagyon érzékenyen reagálnak a jó, a szép és igaz értékekre.
Ôszinték és kedvesek voltak, néha kicsit komolytalanko-
dók, és zavaruk leplezése miatt talán zajosabbak, mint más
órákon. De ahogy a rendszeres órák alatt összeszoktunk,
egymásra hangolódtunk, már látták, hogy intim dolgokról is
jól lehet beszélgetni.

Bizalmukba fogadtak bennünket, megnyíltak. Érezték,
hogy róluk van szó, közösen kerestük a válaszokat a „miér-
tekre” és a „hogyanokra”. Talán meglepô, de ezekben a be-
szélgetésekben azt érzékeltük, hogy a gyerekek még ebben
a felfordult világunkban is szeretnének szigorúbb, határo-
zottabb elvek szerint élni. Csak nem tudják, hogyan tegyék.

Mi semmit sem tiltunk nekik. Hiszünk abban, hogy ezek a
fiatalok átgondolt kérdések és információk birtokában önál-
ló, felelôsen cselekvô, érett személyiséggé válhatnak. A mi
feladatunk, hogy ebben segítsük ôket.

Foglalkozásaink új formát mutatnak. Két tanácsadó és az
osztályfônök is jelen van az órákon. A diákokat partnernek
tekintve, oldott légkörûek a foglalkozások. E légkör kialakí-
tásához segítséget nyújtanak a közösen végzett gyakorlatok,
játékok és a drámapedagógiai elemek.

Gondot fordítunk azokra a gyerekekre is, akik társadalmi
és családi közegükben szenvednek el testi, lelki és mentális
frusztrációt. Azokkal is törôdünk, akik ezen frusztráció miatt
az iskolai értékvilággal szembeszegülô, elutasító, hárító ma-
gatartásúak. Az ilyen gyermekek számára az a speciális és
bensôséges légkör, ami a családórákon kialakul, segíti,
könnyíti a feszültségeik feloldását.

A bennük lévô jót hívjuk elô, és ez által tudjuk együttmû-
ködésre serkenteni ôket. A tanulói agresszióra nem válaszol-
hatunk iskolai agresszióval. Konfliktuskezelési stratégiák ki-
próbálására ösztönözzük ôket. Igyekszünk folyamatos kom-
munikációra tanítani a serdülôket. Személyiség- és tanuló-
központú pedagógiák alkalmazásával mutatunk jó példát
nekik. Ezen kívül önvizsgálatra neveljük ôket, hogy érezzék
a felelôsségét szavaiknak, tetteiknek.

A 2008/2009-es tanév témái: 

• Az igazi férfi és igazi nôi személyiség.
• A kommunikáció trükkjeinek és sajátságainak elemzése.

(Mindezt sok játékkal, amely megvilágítja, könnyen érthetôvé
és érdekessé teszi mondanivalónkat a gyermekek számára.)

Ízelítô a foglalkozásokból

Az ötödik évfolyam egyik feladata a kommunikáció kapcsán
az volt, hogy írjanak jelzôket társaikról segítô szándék-
kal. Nagy meglepetésünkre 67 különbözô jelzôt találtak.
Számunkra ez bizonyítja, hogy mennyire tájékozottak,
kreatívak és sokszínûek, és hogy jól alkalmazzák a tanulta-
kat.

A hatodik évfolyammal tanultunk a szeretetrôl mint
„nyelvrôl”. Élvezettel játszották el, miként és hogyan sikerül-
het szót érteni a Gyenesdiásra érkezô, idegen nyelvû turistá-
val. Ebbôl a játékból könnyen és gyorsan megértették azt is,
hogy a különbözô „szeretetnyelvet” beszélôk milyen nehe-
zen érthetik meg egymást akkor, ha nem ismerik a másik
igényeit, „szeretetnyelvét”.

Látványos szemléltetéssel mutattuk ezt be nekik: A na-
rancsszörppel csordultig megtöltött bébiételes üveg milyen
elégedett! De a befôttesüvegben ugyanaz a mennyiség szin-
te elveszik! Micsoda hiányérzet van itt! Hát még a kancsó-
ban…! 

Megbeszéltük a töltekezés módjait, az osztás módjait, az
egyensúlyi állapotot, saját magunk és családunk szeretetálla-
potának felfedezését, mint feladatot. Az osztállyal és az osz-
tályfônökkel való együttmûködést. Fontos, hogy mindenki-
nek azt és annyit adjunk, amire szüksége van. A végén erre
koccintottunk is!

A hetedik évfolyammal nagy élmény volt eljátszani az
Ezüstgolyó címû történetet, amelyben az „idô fonala” felhív-
ta a figyelmüket arra, hogy egyes kicsinek tûnô döntéseik
milyen nagy hatással lehetnek egész életükre. Elgondolkod-
tató volt, amilyen komolysággal szóltak hozzá, mérlegelték
a lehetôségeket, és sorakoztatták az érveket. Érzôdött, hogy
saját jövôjük mennyire fontos nekik! 

Egy kisebb méretû, háromlábú székre ült le egy gyerek. A
második az ölébe ült, a harmadik pedig az ô ölébe. Az egyik
osztályban ez kellôen erôsnek bizonyult, a gyerekek stabi-
lan ültek. A másikban gyenge volt az alap, ledôltek, mert az
elsô diák mocorgott a kis széken. A biztos alapról volt szó, a
megfelelô alapról, amire lehet építeni, arról, hogy dönté-
seinkben biztos alapra kell építenünk. Vidám és mély be-
szélgetés alakult ki a kapcsolódásról, a kapcsolatokról és ar-
ról, hogy szilárd alapokra kell építkeznünk.

A nyolcadikosokkal a serdülôkor nehézségeirôl és szépsé-
geirôl beszélgettünk, lépcsôzetes alakzatba kirakták a fejlô-
dési szakaszokat. Majd a testi, lelki változások kapcsán két
üvegpoharat mutattunk nekik. Az egyik szép, egyszerû és
tiszta, a másik díszes, de láthatóan piszkos volt. Ki melyik-
bôl inna szívesen? Miért?

Voltak, akik egyértelmûen a tisztát választották. Voltak,
akik hajlandók lettek volna megalkudni, és szomjúságuk
azonnali csillapítására a piszkossal megelégedni.

E példa kapcsán elgondolkodtak a tisztaságról. Közösen
értelmeztük, hogy mit jelent, ha egy fiú vagy lány tiszta.
A serdülôkor párkapcsolatára alkalmaztuk a megfigyelé-
seinket.

GYUK BALÁZSNÉ DEBRECZENI KATALIN

ÉS TOMPA VIOLA
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Negyedik táborunk címe:

S É T A A B Ö L C S Ô H E LY K Ö R Ü L

Július 25-én, szombaton délután indulunk és
augusztus 8-án, szombaton hajnalban érkezünk

Megmásszuk a székelyek „Szent Hegyét”, a Madarasi-Hargita csúcsot (1801 m). Majd elmegyünk az Almási-
barlanghoz, innen Kisbaconba, Benedek Elek apó házához. Aztán az Olt-„könyök” mentén Apáca, Bölön
érintésével eljutunk Sepsiszentgyörgyre. Megcsodáljuk a szépséges Brassót. Mikes Kelemen: „úgy szere-
tem Rodostót, hogy nem felejthetem Zágont”. Megnézzük Kôrösi Csoma Sándor, Barabás Miklós, Kriza
János … – és hogy még kinek, majd megtudod! – szülôfaluját. Majd Dálnoknál buszra ülünk, és hazajövünk.

A kerékpárokat kiszállítjuk, mi menetrendszerinti busszal megyünk, majd a továbbiakban már kerékpáron tú-
rázunk (mindössze 300 km-t). A felszerelésünket kísérô autó szállítja. A túra folyamán jellemzôen sátorban
alszunk, és magunk fôzünk 

Ha érdekel, várom a középiskolás korosztály jelentkezését!

VIGYÁZÓ ISTVÁN
Maroktelefon: 06 30/246-6566 Cím: Budapest, Kertész u. 22. 1073
Vezetékes telefon: (06 1)321-3704 Villámposta: vigyi5@gmail.com

Az iskola igazgatóhelyettese,
Inkler Ildikó gondolataiból idézet:

„A kollégák, osztályfônökök szívesen vesznek részt maguk
is az órákon, mert ezek az alkalmak kiváló lehetôséget ad-
nak arra, hogy még többet megtudjunk tanítványainkról. Hi-
szen minél többet tudunk róluk (a szívükben, lelkükben zaj-
ló változásokról, gondjaikról, problémáikról, örömeikrôl),
annál könnyebben találjuk meg hozzájuk az utat. Könnyebb
egy adott pillanatban a rossz teljesítmény, magatartás mögé

látni, könnyebb elfogadni ôket, és így könnyebben lehet se-
gíteni nekik.

Benn ülve egy-egy ilyen foglalkozáson gondoltam már ar-
ra, hogy milyen jó lenne, ha az apák, anyák is láthatnák,
hallhatnák gyerekeiket ezekben a pillanatokban! Néha fel-
nôtt fejjel is elgondolkodtató mondatok, történetek, megál-
lapítások hangzottak el tizenéves gyerekeink szájából. Egy
biztos: valamennyien békességre, szeretetre és teljes családi
életre vágynak!”

Tiltakozz a gyerekeknek szóló reklámok ellen!
– 2009. 03.03. | Tudatos Vásárló –

A Fogyasztók Világszervezete kezdeményezést indított egy
nemzetközi kódrendszer megalkotásáért, amely egyértelmû
szabályokat teremtene a kormányok és vállalatok számára a
gyermekeknek szóló egészségtelen élelmiszerek marketing-
je terén.

2007-ben a 60. Egészségügyi Világkonferencián az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) égisze alatt a tagállamok
ajánlásban rögzítették a gyermekeknek szóló élelmiszerrek-
lámokkal kapcsolatos globális stratégia kidolgozását. Felis-
merték ugyanis, hogy az egészségtelen táplálkozás és a fizi-
kai aktivitás hiánya állhat a legtöbb halálos betegség hátte-
rében: kialakítója lehet szív- és érrendszeri betegségeknek,
cukorbetegségnek, illetve a rák egyes fajtáinak. 

A szegényes táplálkozás és az elhízás a világ számos or-
szágában jelent súlyos problémát. Ahhoz, hogy a kérdést
megfelelôen kezeljük, fontos, hogy gyermekeink úgy nôje-
nek fel, hogy tudják, az egészséges táplálkozásnak milyen
összetevôi vannak. A magas zsír-, cukor- és sótartalmú élel-
miszerek gyerekeket célzó marketingje aláássa a szülôktôl
és szakemberektôl érkezô pozitív üzeneteket. A gyermekek

különösen befolyásolhatóak a reklámok által – éppen ezért
szükséges a védelmük. 

A civil társadalom fontos szerepet játszik az egyéni magatar-
tás befolyásolásában, a különbözô szervezetek és intézmé-
nyek nagyban hozzájárulhatnak az egészséges étrend és az ak-
tív élet kialakításához. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesü-
let (OFE) a Fogyasztók Világszervezetének (Consumers’
International – CI) tagjaként magáénak tekinti a CI kezdemé-
nyezését. 

A szervezôk várják mindazok csatlakozását, akik támogat-
ni szeretnék egy hatásos nemzetközi kódrendszer kialakítá-
sát, amely: 
• magában foglalja a marketing minden formáját, beleértve

a csomagolást, rádiót, televíziót és új médiát; 
• vonatkozik minden gyermekre 16 éves korig; 
• nemzetközileg elfogadott táplálkozási kritériumokon alapul.

Támogatással kapcsolatos információ: domolki[kukac]ofe.hu,
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Forrás: http://www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1211
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Tájékoztató
a Rogers Iskola által felkínált lehetôségrôl

A Carl Rogers Személyközpontú Általános és Középiskola

felvételt hirdet
már mûködô osztályaiba, kedvezményesen betöltendô helyekre.

Kedves Nagycsaládos Szülôk!

Nagy örömmel számolunk be egy nagyszerû lehetôségrôl,
amelyet Budapesten a XI. kerületben mûködô Rogers Iskola ajánlott fel.

Épületváltás miatt az iskolának lehetôsége nyílt arra, hogy a már mûködô osztályaiba néhány fôvel több gyermeket ve-
gyen fel. Ezt az alkalmat ragadták meg arra – megismerve a Családjainkért Alapítvány Esélyt a képességeknek program-
ját –, hogy anyagilag nehezebb helyzetben lévô családok gyermekei számára is elérhetôvé tegyék a Rogers Iskolában
folyó alternatív oktatást-nevelést. Így együttmûködve, közös pályázatot hirdetünk a már mûködô osztályok üres férôhe-
lyeinek betöltésére.

A pályázat során a gyermekek a 2009-2010-es tanévben felvételt nyerhetnek egy már mûködô Rogers iskolai osztályba.
A Rogers Iskola vállalja, hogy az ezen pályázat keretén belül felvételt nyert gyermekek a tanköteles koruk végéig ked-
vezményesen járhatnak az intézménybe, ami azt jelenti, hogy ingyenes férôhelyet biztosítanak, az iskola alapítványi hoz-
zájárulását (ez ebben az évben 55 000 Ft volt) nem kell befizetni a NOE tagcsaládok gyermekeinek.

Fontos elôfeltétel, hogy a gyermekét ebbe az iskolába írató szülô elôzetesen alaposan megismerje
és ELFOGADJA az iskola pedagógiai programját

és a kedvezményezett körülmények megítélését alátámasztó családlátogatás során felvett
környezettanulmányban való együttmûködést az Alapítvány munkatársaival.

A részletes Pályázati kiírás és a Pályázati adatlap letölthetô az alábbi honlapokról:
www.rogersiskola.hu, 

www.rogers-kozepiskola.hu, 
www.noe.hu, 

www.eselytakepessegeknek.hu.  

Jelentkezési határidô:  2009. május 8.
Az iskoláról bôvebben a www.rogersiskola.hu, www.rogers-kozepiskola.hu honlapokon lehet tájékozódni.

A megválaszolatlan kérdésekre Dobos Orsolya igazgató ad részletesebb felvilágosítást
a (06-1)209 3609-es telefonszámon.

92 0 0 9 .  Á P R I L I S

É L E T Ü N K

Plasztikai sebészet.
Dr. Jánky György plasztikai sebész
rendel: hétfô, csütörtök: 15–19 h.
Vállalom, hogy a legalább egy éve NOE-tag,
3 vagy többgyermekes, érvényes tagsági iga-
zolvánnyal rendelkezô szülôk – csak 5-12 év
közötti –, elálló fülû gyermekét vagy gyermekeit
térítésmentesen megoperálom, ha igényli és
alkalmas a mûtétre.
1114 Budapest Bartók Béla út 1.
% 365-8633; 20/934-8778
e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

Homok, sóder, murva, beton, termôföld szállítá-
sát 5 tonnáig vállalom Budapesten, NOE- tagok-
nak 5% kedvezménnyel!
% 20/956-5720 Kovács Árpád
e-mail: teherfuvarozas@uw.hu
web: http://teherfuvarozas.uw.hu

Sürgôsen keresünk egy négygyermekes
nagycsalád számára alkalmas kisbuszt
(max. 6–700 000 Ft)!
Wildnerné Dr. Morelli Sarolta
% 20/9526-809

Eladó Tokaj hegyalján egy 3 szoba összkom-
fortos, 89 négyzetméteres, tehermentes csalá-
di ház, gazdálkodásra alkalmas melléképületek-
kel, gyümölcsfás 400 négyszögöles kerttel. Pince,
garázs van. 2005-ben új tetôszerkezetet kapott az
épület és teljesen felújított lett a fürdôszoba és a
konyha. Az ingatlan fényképe megtalálható
a www.ingatlan.net.hu weboldalon.
Vételár: 5 000 000 Ft
Érdeklôdni a 06 20 420-8942-es
telefonszámon lehet.

Kozmetika! NOE tagoknak 10% kedvez-
ménnyel, natúr- és biokozmetikumokkal.
Arctisztítás, steril gyantázás, tini kezelés, ultra-
hang. Bejelentkezés:
Dr. Tomasicsné Fejér Zita % 06 20/216 8667
IX. Üllôi út 107.
(Klinikák és Nagyvárad tér között)

Fuvarvállalás!
Titkárságon leinformálható NOE-tag, 14 köbmé-
teres kisteher-gépkocsival, Budapestrôl.
% 70/316-1533; 395-1217
Sziráki Imre

Szegeden, Újszeged csendes részén
eladó 5 + 2 szobás, 172 m2-es, 3 szintes, ki-
váló elrendezésû, 3 fürdôszobás lakás, 100 m2

használható és 30 m2 saját kertrésszel.
Földszinten nappali, konyha, étkezô, gardrób-
szoba. Emeleten 2 + 2 szoba, II. emeleten 1 szoba
és beépítetlen tetôtér, szuterén szinten 21 m2-es
klubszoba.
Az ár tartalmazza a 16 m2-es saját garázs árát
is. Ajánlom többgyermekes vagy több generációs
családoknak is, mi 6 gyermekünkkel éltünk ebben
a lakásban.
Képek megtekinthetôk: www.platea.hu,
KERESÉS: Szeged, 172 m2

Irányár: 26,9 mFt
% 30/7375-242

Nintendo NES TV-játékot tartozékokkal,
szoftver nélkül (a Petôfi Csarnokban kapsz) el-
cserélném hordozható CD-lejátszóra, forga-
lomból kivont osztrák schilling, német (West)
márka, szlovák korona bankjegyekre. 
E-mail: zoltan.helfrich@citromail.hu
% 06/30-443-6835
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Örömmel tudatjuk minden-

kivel, hogy 2009. 03. 19-én meg-

született 5. gyermekünk, Gordon

Hanna Edit (3500 g és 52 cm)

4 bátyja nagy örömére!
Gordon Tünde

A Baross család örömmel

tudatja, hogy 2008. október 30-

án megszületett Kende (4150 g,

56 cm), Csanád (7), Kata-Boglár-

ka (5) és Boróka (3,5)  legkisebb

testvére, az egész család nagy

örömére.

Dávid Veronika (édesanyja

Szabados Zsófia, édesapja Dávid

Lajos) 2009. március 21-én szü-

letett a család 4. gyermekeként.

Testvérei Réka, András és Mag-

dolna már nagyon várták érkezé-

sét. Az Édesanya és pici lánya jól

vannak. 

Kapás Ági, Szentendrei NE

A „Szemünk Fénye” 

Nagycsaládosok Üllôi Egyesülete

örömmel adja hírül, hogy 2009.

március 03-án 3460 gm-mal és

54 cm-rel megszületett Rácz

Klaudia és Rácz Richárd 4. gyer-

meke, Rácz Roxána Erzsébet.

2008. 09. 15.-én meg-

születet
t ötödik gyermekünk,

Konrád Ádám Zoltán 3730 gr-

mal és 5
1 cm-rel, 

Noémi, Dániel,

Alex és B
rendon nagy öröm

ére.

Konrád család

Szülei és testvérei

nagy örömmel adják hírül,

hogy március 6-án reggel 55

cm-rel és 3,20 kg-mal meg-

született Dabóczi Júlia.

MÉDIATÁMOGATÓINK

Budapesten Timár Zsuzsa

örül 14. unokájának, Timár Csaba

Imrének, aki Áron, Bernadett és

Vince testvéreként született már-

cius 29-én.

Örömmel tudatjuk mindenkivel,

hogy a Tarka-bárka Pusztazámo-

ri Nagycsaládos Egyesülethez a

Mikulás kisbabát hozott. Csuta

Albert és Pataki Gabriella harma-

dik kislánya, Csuta Johanna 2008.

december 6-án, 3200 g-mal meg-

született! Egészséget, boldogságot

kívánunk nekik. 

Rózsavölgyi Erika

Egyesületünk pártoló
tagjainál, Fuchs Tibor és Fuchsné

Simon Katalinéknál március 11-én

megszületett a második gyermek,

Ákos.
Bokréta Nagycsaládosok Egyesü-

lete Monostorapáti

Soós Gyula elnök

Az Életfa Egyesület öröm
mel

tudatja, hogy Peszle
gné Domiczi

Klára és P
eszle

g Arnold családjá-

ban Arnold és Levente után

2009. január 20-án megérk
ezett

Sára Kata. Az ô s
zületés

ével vál-

tak „rendes” nagycsaládossá, és

rögtö
n be is 

léptek az egy
esület-

be. Szeret
ettel 

fogadtuk ôket.

Lauer Kati

A Nagycsaládosok Miskolci

Szivárvány Egyesülete örömmel

tudatja, hogy Tolnay Tamásnak és

Tolnayné Szabó Erikának 2009.

március 17-én 3,3 kg súllyal meg-

született 5. gyermeke, aki a

Tolnay Karsa Jenô nevet kapta.

Örömmel és Istennek hálát adva

értesítünk mindenkit, hogy 2009.

január 27-én megszületett hato-

dik gyermekünk, Bácsi Dániel,

akit öt testvére: Mirella, Anikó,

Benjámin, Áron és Ráhel nagyon

vártak már és nagyon szeretnek.

Bácsi Béla és Béláné (Margit)

Súrról
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