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„Megenyhült a nap hôsége, 
A lég könnyû, lágy-meleg: 
Hull a harmat, illat árad, 
Virágbimbók feslenek. 
Mint a csendes éji szellô 
A virágos bokrokat, 
Mely a lelket hajtogatja: 
Szelíd, szent a gondolat. 

A nyugvó föld alkot, éltet, 
Keble rózsákkal tele, 
Mint anyának álma közt is 
Emlôin függ kisdede. 
Odafenn a csillagos menny, – 
Oh, azok a csillagok...! 
Lelkünk e szép nyári estén 
Rajtok úgy elandalog! 

Vajda János
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V E Z E T Ô  T E S T Ü L E T E I N K  M U N K Á J Á B Ó L

Az elmúlt beszámoló vezetô testületeink munkájáról a
márciusi NOE Levelekben jelent meg. Azóta négy alkalom-
mal tartott ülést az Egyesület elnöksége.

A március 4-i ülésen tagsági ügyekben született döntés,
valamint az elnökség felvette a tagszervezetek sorába a NOE
Besenyszögi Csoportját, valamint tudomásul vette a
Lôkösházi Nagycsaládos Egyesület megszûnését. Az elnök-
ség úgy döntött, hogy az eddig felmerült adományosztási
problémák miatt ki kell alakítani egy egységes adomá-
nyozási szabályzatot. 

Az április 1-én megtartott ülés a tagügyek mellett az aláb-
bi kérdésekben hozott határozatot: egyhangú döntés
született arról, hogy új belépôk tagdíj-elengedési kérelmét
az elnökség a jövôben minden esetben elutasítja. A tag-
egyesületek közül az elnökség törli a barcsi, a dunakeszi, az
isaszegi, a telekgerendási és a tiszaújvárosi egyesületet két
vagy többévi tagdíjtartozásuk miatt. Egyhangú döntés
született az áprilisi közgyûlés mandátumvizsgáló bizottságá-
nak összetételrôl: a bizottság tagjai Gaálné Ombódi Klára,
Gaál Édua, Egyed Éva, Rónai Viktória, Szita Brigitta, Latorcai
Krisztina, Szilvássy Rita és Ifkó M. Judit. Az elnökség továb-
bá úgy határozott, hogy az Egyesület nonprofit gazdasági
társaságot hoz létre. 

Május 6-i ülésen egyéni tagok felvétele mellett az elnök-
ség felvette a tagegyesületek sorába a Nagycsaládosok
Dunaszentgyörgyi Egyesületét, a Nagycsaládosok Mezôbe-
rényi Egyesületét, a Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok
Egyesületét, valamint tudomásul vette a Budakalászi
Csoport megszûnését (mivel egyesületté alakultak). Az

elnökség döntött arról is, hogy a NOE együttmûködési
megállapodást köt a Munka-Család Audit Bizottsággal. 

A június 3-án megtartott elnökségi ülésen mindössze
tagsági ügyekben született döntés. 

A Választmány május 23-i ülésén megválasztotta a 2010-es
tisztújítást elôkészítô jelölôbizottságot: a bizottság elnöke
Joachim Györgyné, tagjai Cser Károlyné, Gaálné Ombódi
Klára, Szécsiné Simonyi Szilvia és Veszprémi Márta. A választ-
mány az Alapszabály Bizottság írásban elôterjesztett, az
SZMSZ módosítására tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

Vezetô tisztségviselôink rendszeresen jelentek meg az
elektronikus és a nyomtatott sajtóban egyaránt. Február óta
hat alkalommal volt sajtótájékoztató az alábbi témákban:
• március 5.  A családtámogatási rendszer tervezett

változtatásairól
• április 2. A tervezett megszorításokról
• április 23.    A Bajnai csomag várható hatásairól és

a szocpol várható eltörlésérôl
• május 7.      Az ingatlanadóról
• május 14. A margitszigeti Családi Napról
• május 27. A GYES és GYET tervezett változtatásairól
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy helyi szervezeteink
rengeteg saját programot szerveznek, melyekre számos eset-
ben meghívást kapnak az elnökség tagjai is, akik
lehetôségeikhez mérten megpróbálnak mindenhová eljutni.
A tavasz folyamán sikerült több régiós rendezvényre elláto-
gatnia egy-egy elnökségi tagnak.

IFKÓ M. JUDIT

Vezetô testületeink munkájából

Tisztúj í tás  2010
Kedves Tagtársak!

A 2010-es közgyûlésen tisztújítás lesz:
lejár Török Ádám fôtitkár, Morvayné Bajai Zsuzsanna elnökhelyettes, Szombathy Márta és Radó Péterné elnök-

ségi tagok mandátuma. 
Ne felejtsétek el:

a jelölôbizottság – a NOE Levelekben szükséges megjelentetés határidejére tekintettel 
– még az idei év végéig a Ti felelôsségteljes javaslataitok alapján is állítja össze a jelölôlistát.

A lejáró tisztségû tagok valamennyien újraválaszthatók. Velük a jelölôbizottság mindenképpen beszél, ôrájuk
külön nem kell javaslatot tenni. Akit pedig jelölni akartok, elôbb meg kell kérdeznetek, vállalja-e a tisztséget, és a

szokásos rövid jellemzést is össze kell állítani róla (emeljétek ki a nagycsaládosok körében végzett
tevékenységét). 

Segítsétek a jelölôbizottság (melynek tagjai: Joachim Györgyné, Cser Károlyné, Gaálné Ombódi Klára,
Veszprémi Márta és Szécsiné Simonyi Szilvia) munkáját, hogy megfelelô fôtitkárt és elnökségi tagjelölteket tud-

janak javasolni a közgyûlésnek! 

A jelölôbizottság elérhetôségei:
Joachim Györgyné elnök

postacím:1084 Bp., Déri Miksa u. 18. I.1. • e-mail: joachimagi@gmail.com • telefon: 06-30/3860355
vagy a titkárságra címezve (1056 Bp., Március 15. tér 8.).

Jelölôbizottság felhívása



Április 25-én volt a NOE 2009. évi közgyûlése. A 9:30-ra
meghirdetett közgyûlés nem bizonyult határozatképes-
nek, ezért az elôzetesen kiküldött meghívó értelmében
10:30-kor megismételt közgyûlést tartottunk az eredeti-
vel azonos napirendi pontokkal, és ez alapszabályunk és
a meghirdetés szerint a jelenlévôk számától függetlenül
határozatképes volt.

A Közgyûlés az Egyesület 2008. évi mûködésérôl szóló
beszámolóját, 2008. évi költségvetésének végrehajtását,
közhasznúsági jelentését és az ellenôrzô bizottság beszá-
molóját egyaránt többségi igen és egy-egy tartózkodó
szavazattal fogadta el. A Közgyûlés az egyéni tagok tagdíját
5.500 Ft/család/év összegben határozta meg, majd az
Egyesület 2009. évi költségvetési tervét 60 tartózkodó
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

A Közgyûlés a következô nyilatkozat szövegét egy-
hangúlag jóváhagyta, és hozzájárult annak sajtóhoz történô
eljuttatásához:

„A Nagycsaládosok Országos Egyesületének április 25-én
megtartott közgyûlése az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

A hagyományokhoz híven az Egyesület idei közgyûlésén
is többen részesültek díjazásban. Az Egyesület NNOOEE--ddííjjjal
köszönte meg a következôk áldozatos munkáját:

Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete, Kisteleki Nagycsa-
ládosok Egyesülete, Gyermekszív Nagycsaládos Egyesület
(Ópusztaszer), Pusztaszeri Nagycsaládosok Egyesülete,
Nagycsaládosok Kôbányai Szent László Egyesülete, dr. Egri
László és felesége, Katalin (Budapest), Hamza István
(Szombathely), Nagy Ferenc (Mezôtúr), Nagy Imréné, Jutka
(Iváncsa), dr. Orbán Józsefné, Panni és dr. Orbán József
(Mosonmagyaróvár), Sáray Péterné, Mária (Sárvár).

BÖLCSÔ DÍJAT kaptak:

Aranybölcsôs támogatók:
MOL Nyrt. Társasági Kommunikáció (Budapest), Teva

Magyarország Zrt. (Budapest), Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
(Budapest), Mango Hungary Kft. (Budapest), Ferrero
Magyarország Kft. (Budapest), Nemzeti Történeti Emlékpark
(Ópusztaszer), Hír Televízió (Budapest), ECHO Televízió
(Budapest), Lánchíd Rádió (Budapest), Fôvárosi
Csatornázási Mûvek Zrt. (Budapest), Sziget-Com Kft.
(Dunaharaszti), Nádi Gyula (Felsôzsolca), Tesco-Global
Áruházak Zrt. (Üllô), Hotel Magister (Veszprém).

Ezüstbölcsôs támogatók:
Szilasfood Kft. (Kistarcsa), L’Oreal Magyarország Kft.

(Budapest), NI Hungary Software és Hardware Gyártó Kft.
(Budapest), Pick Szeged Zrt. (Szeged), CBA Kereskedelmi
Kft. (Alsónémedi).

Bronzbölcsôs támogatók:
Arany Alföld Kft. (Szeged), “Aranyfácán” Product Kft.

(Hatvan), Bencze Gábor (Bátya), Csokonai Színház
(Debrecen), Csontos Lajos (Püspökladány), Eredeti Ziegler
Ostya Kft. (Budapest), Galambos Tamás (Szombathely),
Galóca Bt. (Pomáz), Guliver Kft. (Budapest), Inter-
Computer-Informatika Zrt. (Budapest), Korponai János
(Tarpa), Laki Kft. (Pilisszentiván), „Május 1” Mûanyag-feldol-
gozó és Vegyipari Szövetkezet (Budapest), Nyikos Imre
(Kisújszállás), Pylon 94 Kft. (Zalaegerszeg), Soós Pékség
(Érd), Stúdió Fodrászat, Kozmetika (Mezôtúr), TÚRPLAST
Kft. (Mezôtúr). 

Elismerô Oklevelet kapott:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Dunaharaszti), Ács

Érmes Károly (Budapest), Babustyákné Szabó Krisztina
(Veszprém), Bátainé Virágos Erika (Veszprém), Berényi
Istvánné, Marika (Köröstarcsa), Biró Lászlóné, Kati
(Kisújszállás), Budapest Fôváros X. kerület Kôbányai Önkor-
mányzat (Budapest), Csernók Andrea és Szél Adrián
(Medgyesbodzás), Csibi Tamás (Budapest), Csipet
Ropiüzem (Üllô), Csizmadia Zoltánné, Ildikó (Szentendre),
Dománé Gáll Zsuzsa (Tiszavasvári), Dovigyel Lászlóné, Kati
(Mosonmagyaróvár), Fazekas Györgyné, Katalin (Újkígyós),
FER Tûzoltóság és Szolgáltató Kft. (Százhalombatta),
Födelevics Istvánné, Jutka (Iváncsa), Gyalog Istvánné,
Rózsika (Mezôtúr), Hajdú Zoltánné, Marika (Iváncsa),
Hegedûs Ildikó (Budapest), Horváth György (Kisújszállás),
Jordánné Takács Edit (Zalaszentgyörgy), Juhász Gáborné,
Manyika (Köröstarcsa), Katonáné Murányi Erika
(Kisújszállás), Keszti Zoltánné, Bea (Szombathely), Király
Johanna (Siófok), Konrad Adenauer Alapítvány (Budapest),
Kotán Zsolt (Tarpa), Kovács Sándorné, Andrea
(Dunaharaszti), Kovácsné Bakó Ildikó (Monostorapáti),
Láda Sándor (Mezôtúr), Lévai Andrea (Tiszavasvári), Március
15. úti Könyvtár (Veszprém), Maskara Társulat (Szilasliget),
Megyeri Anna (Békéscsaba), Merhala Zsuzsanna
(Veszprém), Mike Árpádné, Margó (Kelebia), Molnárné
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A kormányzat válságkezelési programja aránytala-
nul és elviselhetetlen mértékben sújtja a több gyer-
mekes családokat, akik a társadalom fenntartása
érdekében átlagon felüli terheket vállalnak.

Ugyanakkor a tervezett megszorítások közel sem jelen-
tenek olyan mértékû megtakarítást, amely a gazdasá-
got érdemben elôre lendítené, sôt elôreláthatóan
további süllyedéshez vezetnek.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közgyûlése
felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a családokat
megnyomorító intézkedések tervét, és sok más európai
országhoz hasonlóan támogassa a családokat abban,
hogy a válságot a jövô érdekében a legkisebb
veszteséggel élhessék túl.

A Közgyûlés egyúttal felkéri a NOE Elnökségét, hogy
minden törvényes eszközzel lépjen fel a családellenes
intézkedések ellen.”

Közgyûlési beszámoló
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B.B.Tours Utazási Iroda
1077 Budapest, Wesselényi u. 6.
www.bbtours.hu
Családjaink a cégtôl történô vásárlásaik
esetén 5% kedvezményt kapnak 

MIRAX BlueBlack Kft.
22004400  BBuuddaaöörrss,,  GGyyáárr  uu..  22..
TTeelleeffoonn::  2233//888899--884488
www.mirax.hu
Tagsági igazolvány felmutatásával illetve
on-line vásárlás esetén tagjaink 10% ked-
vezményt kapnak a gyermek könyvek és 
DVD-k vásárlásakor.
KUPON KÓD: MIRAX-NOE-2009 
(kérjük a kis- és nagybetûk használatára figyelni!)

OVER ÉLETMÓD MAGAZIN
1139 Bp. Gömb u. 27.,
tel./fax: 787-0614
SMS: 30/738-7141
elofizetes@overmagazin.hu 
A kiadó 20% engedményt ajánl fel NOE
tagoknak a féléves, illetve éves elôfizetési
díjból.
Ez folyamatos kedvezmény.
Minden NOE tagnak, aki augusztus 10-ig
elôfizet a magazinra, 2009. augusztus 31-ig
levásárolható utalványt adnak ajándékba
(a Fehérvári úti Sandstone Outletben
használható fel).

Anonymus Étterem
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 11.
www.anonymusgaleri.5mp.eu
NOE tagoknak 40% kedvezményt adnak az
ételek és 20%-ot az italok árából.

Szent András könyv és kegytárgybolt 
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 2.
www.kegytargybolt.5mp.eu
NOE tagok 15% kedvezményt kapnak
vásárlásaik során.

Csizmás Kandúr Gyermek Cipôbolt
Gyöngyös, Bugát Pál tér 1.
NOE tagoknak 5000 Ft feletti vásárlás
esetén 10 % kedvezményt adnak.

Kedves Tagjaink, Szimpatizánsaink, Jóakaróink!

Nagy bajban van a NOE. Az eddigi évekkel ellentétben a
2009-es költségvetésben nem szerepelünk „külön soron”; e
helyett az elsô hírek szerint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium keretébôl kérhettünk támogatást, majd hosszú
idô elteltével ez úgy módosult, hogy csak különbözô prog-
ramok megvalósítására pályázhatunk, amiben munkabér,
rezsiköltség csak igen körülményesen lesz elszámolható.
Pályáztunk. Pályázatunk aláírásáról telefonon kaptunk hírt,
mindazonáltal a pénz elsô részletének átutalására különbözô
indokok, kifogások miatt június végéig még nem került sor. 
Fennmaradásunkért küzdünk napról napra. 

22 éves fennállásunk óta ezt sosem kellett megtennünk,
de most úgy tûnik, nincs más megoldás: kérni kell a család-
jainkat és mindenkit, aki általuk elérhetô és szimpatizál
velünk, hogy egyszeri adományként tagdíjon felüli támo-
gatással, adománnyal, átlag 1000 forint családonkénti
összeggel járuljanak hozzá a NOE fennmaradásához.
Minden tagunkat (tagegyesületeink és -csoportjaink tagjait,
egyéni tagjainkat egyaránt) kérjük erre. Tudjuk, a Köz-
gyûlésen megbeszéltük, hogy több családnak ez nem vállal-

ható terhet jelenthet, ezért azok a tagok, akik szolidaritásból
egy (két, három négy...) tagcsaládunk ezen egyszeri
adományát át tudják vállalni, azokat kérjük, tegyék ezt meg.

Az adományok eljuttathatóak átutalással (ez a legjobb!) a
NOE OTP Bp.V. ker. fiókjánál vezetett adomány számlájára:
11705008-20477639, a Titkárságon személyesen (ez is nagy-
on jó!). A honlapon (www.noe.hu) található on-line
adományvonallal néhány kattintással is lehet bárkinek
adományt eljuttatni a NOE számára. A postaköltség miatt
legrosszabb változat, de föladható piros postai utalványon
is. (NOE 1056 Budapest, Március 15. tér 8.).
Minden esetben olvashatóan feltüntetendô az adományozó
pontos neve, címe és adószáma.

Rémálmomban se jöjjön elô, hogy mi lenne kis
hazánkkal, családjainkkal, gyermekeinkkel NOE nélkül,
ezért kérlek Benneteket, bízzatok a NOE-ban: jó ügyet, a
családokat szolgáljuk!

Támogatásotokban bízva, köszönettel,

TÖRÖK ÁDÁM

FÔTITKÁR

SOS! Mentsük meg a NOE-t! SOS!

Trifusz Andrea (Szombathely), Nagyné Musitz Ildikó
(Gyulafirátót), NOE Ifjúsági Tagozata, Olasz Sándorné, Julika
(Hódmezôvásárhely), Oszlácsné Szolnoki Margit (Érd),
Patkó Anna (Kunhegyes), Petrovszkiné Tárnyik Judit -
Petrovszki Tibor (Békéscsaba), Popol Henriett és Szekerczés
Roland (Újkígyós), Ráczné Fodor Erzsébet (Mezôfalva), Dr.
Rohály Gábor (Budapest), Szaszákné Megyei Ágnes (Gyula),

Széchenyi Társaság (Budapest), Szegedi Sport és Fürdôk Kft.
(Szeged), Szilágyiné Mészáros Mária (Püspökladány),
Sztolarik József (Hernád), Téka Zenekar (Tolmács), Ugrai
István (Püspökladány), Varga József (Mosonmagyaróvár),
Városi Mûvelôdési Központ (Veszprém), Zûrzavar Zenekar
(Békéscsaba).

¶

V E Z E T Ô  T E S T Ü L E T E I N K  M U N K Á J Á B Ó L
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A NOE változatlanul mindent megtesz a gyermekek,  a családok védelme érdekében.
2009. július 2.

A globális pénzügyi válság nyomán kialakult gazdasági
krízis kezelésére a kormány a családokat, gyermekeket érin-
tô alábbi fôbb intézkedéseket vezette be. 

1. A családi pótlékot – kötelezôen megfelezve a házasság-
ban élô szülôk között – adóterhet nem viselô
járandóságként 2009. szeptemberétôl a szülôi jövedele-
madó-alapba fogják beszámítani. Ez az adóintézkedés
azzal jár, hogy azonos bruttó jövedelmû keresôk közül
annak lesz kisebb, az eddiginél is kisebb a nettó jövedelme,
akinek eltartott gyermeke van (éspedig annál nagyobb lesz
az adóterhe, minél több gyermekrôl gondoskodik. Az
adósáv 200 000 Ft-os idei emelése ellenére a gyermekeket
megilletô ellátás magasabb adósávba képes felnyomni a
szülôi keresetet akár létminimum alatt élô családokban is.
Olyan helyzet is elôállhat, hogy az év utolsó harmadában
jövedelmüket elvesztô szülôknek az adóbevalláskor kell
szembesülniük azzal, hogy a családi pótlék beszámításának
hatására olyan jövedelembôl keletkezik év végi adófizetési
kötelezettségük, amely nem az övék, sôt, olyan saját
jövedelmük sincs már, amibôl ezt a kötelezettségüket ren-
dezhetnék (ilyenkor feltétlenül méltányossági kérelmet kell
benyújtani az adóhatósághoz, és kérjük, a NOE-nak is jelez-
zék, akiknél ilyen probléma merül fel).

Ezt a gyermeknevelésre kivetett új többletadót csökken-
teni jelenleg csak úgy lehet, ha a szülôk elválnak és a kisebb
vagy csak adóterhet nem viselô jövedelmû szülônél marad-
nak a gyerekek.

Álláspontunk szerint ez az intézkedés (sôt, már a bejelen-
tése is) csökkenteni fogja a születésszámokat, tömeges válá-
sokhoz, az egyszülôs családok arányának és számának drá-
mai növekedéséhez vezethet.

A NOE megalakulása óta azt az álláspontot képviseljük,
hogy a munkavállalási kor alatti gyermek létminimumának és
tanulásának, egészségügyi ellátásának adómentesnek kell
lennie. Ezen belül a családi pótléknak is adómentesnek kel-
lene lennie, de minimális követelményként is csak a gyermek
saját adóalapjában lehet helye. Sôt, a gyermek adóalapjába
kellene tartoznia legalább annak a szülôi jövedelemrésznek
is, ami az adott gyermek (konkrét) létminimumának
eléréséhez szükséges (az igazolt egészségügyi és oktatási
költségekkel megfejelve), így ennek a szülônél (ismét)
adóalapot csökkentô tényezôvé kellene válna.

A – tavalyi összegen befagyasztott összegû – családi
pótlék változatlanul csak addig jár, amíg a gyerek a közok-
tatásban tanul, de ez esetben is legfeljebb csak annak a
tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Ha a sajá-
tos nevelési igényû gyermek nem jogosult fogyatékossági
támogatásra, ôutána a családi pótlék változatlanul annak a
tanévnek a végig jár, amelyben betölti a 23. életévét.

Ezek a legutóbbi változtatások 2009. aug. 1-jén lépnek
hatályba oly módon, hogy ha egy már középiskolás 2010.
szept. 1. elôtt tölti be a 20. életévét, akkor csak 2010. aug.
31-én szûnik meg a családi pótlékra való jogosultsága, tehát

egy tanéven át a 2009. szept. 1. elôtt 20-23 éves tanuló még
családi pótlékra – és nagycsaládosoknál adókedvezményre -
jogosult. Változatlanul beszámít azonban az eltartott gyer-
mekek számába, ami a kisebb testvérei után járó ellátás
összege, ill. a családi adókedvezmény és az új lakásvásárlás
vagy a lakáskorszerûsítés 2009. okt. 1-jével megnyíló kamat-
támogatása szempontjából fontos.

Védelembe vett gyermek számára ezentúl – külön
határozattal – a családi pótlék fele természetben is nyújtható.

2. 2010. ápr. 30-a után született gyermekek esetében ter-
hességi gyermekágyi segélyt csak azok kaphatnak, akiknek
legalább 1 évnyi biztosítási jogviszonyuk van, GYED-et
csak azok vehetnek igénybe, akiknek a szülés elôtt (a
mostani feltételt duplázva) legalább egyéves biztosítási
jogviszonyuk keletkezett (és a tanulói-hallgatói jogviszon-
nyal elért két évet is meg kell fejelni 180 nap járulékfizetés-
es jogviszonnyal), de ha a biztosítás két évnél rövidebb, csak
annyi idôre lehet GYED-et igénybe venni, amennyi ideig a
szülést megelôzô 2 éven belül a biztosítás is fennállt.

Ez hátrányosan érinti a GYED lejárta utáni GYES-t 2012-tôl
nélkülözni kényszerülôket, a jövedelemszerzéssel nem
foglalkozókat, ha GYES vagy passzív táppénz alatt szülnek,
az iskoláik elvégzése után elhelyezkedni legalább 180 napra
nem tudókat. Az esetleg hiányzó biztosítási idô meg-
szerezhetô azonban munkanélküli ellátás idejével is.

Azt az álláspontot képviseljük, hogy – bár, vannak, akik
elôrehozzák a tervezett gyermeküket – összességében ez az
intézkedés (sôt, már a bejelentése is) különösen a gyer-
mekes családokat, családalapító párokat sújtó egyéb
megszorító intézkedések hatásával együtt évekre csökken-
teni fogja a születésszámokat, éspedig leginkább abban a
körben, ahol a kétkeresôs családmodell kényszer és
lehetôség is: a lakáshitelt törlesztô családoknál. Enyhítô
körülmény, hogy az elôzô GYED idôszaka is beszámít a
következô szülésnél megkövetelt elôzménybe. 

3. A GYES-t csak az érintett gyermek kétéves koráig
lehetne igénybe venni.

Ezzel párhuzamosan a GYET induló korhatára a
legkisebb gyerek 2 éves kora lesz. Viszont nincsenek min-
den településen megfelelô nyitvatartású gyermekelhelyezési
lehetôségek, és a megszorító intézkedések hatására is lefelé
mozgó spirálba került gazdaságban nem várható, hogy a
legtöbb problémával járó kisgyerekes anyákat vegyék fel a
munkáltatók, mikor pedig válogathatnak a nyomott bérekért
is szinte bármilyen munkaidô-beosztást vállaló más
munkavállalók között. 

Úgy gondoljuk, a legnagyobb megszorítási szükséglet
mellett is legalább a két kisgyereket gondozó szülôknél meg
kellett volna hagyni a 3 éves GYES-t.

Külön is felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ez is csak
a 2010. ápr. 30-a után született gyermekek esetében
érvényes. E családokban azonban a GYES letelte után – ha
nincs GYET-re jogot adó 3. gyermekük is – nemcsak az addi-
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gi kis járandóság szûnik meg, de belép az egészségügyi szol-
gáltatási járulék fizetésének kötelezettsége is (amit adók
módjára hajtanak be, függetlenül attól, hogy az érintett
igénybe vesz-e egészségügyi ellátást, vagy sem).

4. Megszûnt a lakáscélú támogatás (az ún. szocpol és fél-
szocpol) is. 

2009. októberétôl beindul viszont a forint alapú új
lakásépítési, lakásvásárlási és lakáskorszerûsítési hitelek
kamattámogatása, ahol (érdekvédelmi munkánk ered-
ményeképpen) a 3 vagy több gyereket nevelôk kamattámo-
gatása növekvô mértékû. Ezt azonban csak azok tudják
igénybe venni, akik a konkrét banknál hitelképesek, és kis-
családok esetében nem is biztos, hogy a kamattámogatott
hitel versenyképes lesz az euró vagy svájci frank alapú
devizahitelekkel.

Viszont elôre látható, hogy ez az intézkedéscsomag jelen-
tôs mértékben visszaveti az új lakások, valamint a lakás-
bôvítés iránti igényt, aminek a negatív demográfiai
hátrányok mellett a gyermekes családok életére nézve is és
a gazdaságban is súlyos rövid távú következményei
várhatók. Az ÁFA-emelés is drágíthatja a lakásokat, ami szin-
tén a lakásszerzés megnehezítéséhez vezet.

5. Az állásukat elvesztô lakáshitel-adósoknak felajánlott
állami garancia és a Krízis Alap legfeljebb csak
lélegzetvételhez képes juttatni az érintett családokat. Ennek

ellenére bizonyára lesznek, akiket megment a lakás-
elvesztéstôl – mindenképpen pozitívan értékeljük. 

Azt szoktuk tanácsolni: amint biztosan tudható, hogy a
család nem fogja bírni a megemelkedett terhet, azonnal
kezdjen tárgyalni a hitelezô bankkal, ám arra kell számítani,
hogy a legkedvezôbb banki hozzáállás esetén is sokkal
hosszabb ideig kell összesen lényegesen nagyobb összeget
fizetni, mint eredetileg kellett volna. Abban az esetben, ha
az adós család a banknál ezt sem tudja elérni, a legcél-
szerûbb saját maguknak minél gyorsabban olyan vevôt talál-
ni a lakásukra, aki készpénzben ki tudja azt fizetni, vagy
eléggé hitelképes ahhoz, hogy át tudja vállalni a hiteltar-
tozást. A nyilvánvalóan kisebb vagy rosszabb, ill. elônyte-
lenebb fekvésû lakás (ingázás, távoli iskola stb.) is jobb,
mintha hajléktalanná válik és szétesik, tönkremegy a család.

6. Bajba került diákhiteleseknek kérelmükre két évig
módjuk lesz csak a minimálbér 6 %-át törleszteni.

7. Tájékoztatásul: az állami kötelezettségvállalásokat tar-
talmazó konvergencia-programban a gázár- és távhô-támo-
gatás leépítése szerepel.

Enyhítés viszont, hogy a távfûtés – a tejtermékekkel és
kenyérfélékkel, no meg a szállodai jellegû szolgáltatásokkal
együtt - a 18 %-os kedvezményes ÁFA-kulcs alá került.

MORVAYNÉ BAJAI ZSUZSANNA

ELNÖKHELYETTES

A lakástámogatási rendszer változásai
Megszûnik, de mégis él tovább…

Széleskörû társadalmi érdeklôdés kísérte a szocpol eltör-
lésére vonatkozó híreket, ez számunkra kiemelten fontos
téma, ezért röviden összefoglaltuk a fontosabb tudni-
valókat.

A 2009. július 1. után igényelt lakásépítési/vásárlási
kedvezmény („szocpol"), fiatalok otthonteremtési támo-
gatása, állami kamattámogatások nem vehetôk igénybe.

Ez azt jelenti, hogy az eredeti jogszabály többi része
változatlanul érvényben marad, így változatlanul
vonatkozik a már korábban megkezdett ügyekre. Ha a
szocpol igénylését valaki 2009. július 1. elôtt (akár egy
nappal) beadta, rá még vonatkozik a kedvezmény,

függetlenül attól, hogy azt a bank elbírálta-e, azaz a
támogatási szerzôdést meg tudták-e kötni július 1. elôtt.

Számunkra, többgyermekes családok számára
különösen fontos az „utóbb született" gyermekek utáni
támogatás érvényesítése. Ennek a pontos meghatározása
– szó szerint – a következô:

12/2001.(I.31.)Korm.rend. 5.§ (7): „A kölcsönszerzôdés
megkötésének idôpontjában hatályban volt jogszabály
rendelkezéseinek megfelelô adóst az ott meghatározott
mértékû kedvezmény a kölcsönszerzôdés megkötését
követôen született gyermekek után is megilleti."

A kedvezmény, a gyermek születése idôpontjában
meglévô kölcsönbôl még fennálló tartozás csökkentésére
használható fel.

FIGYELEM! Ha valaki július 1. elôtt nyújtotta be az igénylését, a szocpol-t megkaphatja, de ha kölcsönre is szük-
sége van (általában ezt együttesen szokták benyújtani) – és a kölcsönszerzôdést csak július 1. után tudják megköt-
ni (aláírni), akkor az ehhez képest utóbb született gyermek utáni támogatást már nem tudja majd a tartozás
csökkentésére igénybe venni! A feltételeknek ugyanis a kölcsönszerzôdés megkötésének idôpontjában kell tel-
jesülniük, míg a közvetlen támogatásoknál (szocpol), az igénylés dátuma számít! 

Akinek korábban megkötött lakáscélú kölcsöne van – és a
szerzôdéskötéskor érvényes feltételek szerint jár a támo-
gatás az utóbb született gyermek után, ott semmi változás
nincs, ez változatlanul megilleti ezután is.

A mostani módosítás tartalmaz még egy-két olyan pon-
tosítást is, amely – nagyon helyesen – visszamenôleges

hatállyal rendez olyan fontos körülményeket, amelyek a
jogszabály szempontjából részletkérdésnek számítanak
ugyan, de a gyakorlati ügyintézés során felesleges akadá-
lyokat szüntetnek meg. Ez elsôsorban a szocpol másik lakás-
ra történô átvitele esetén tisztázza a feltételeket.
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A lakáscélú kölcsönök állami
támogatásáról 

Az új kamattámogatás

Új jogszabályként jelent meg a fiatalok, valamint a több-
gyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek támogatásáról
a 134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet, amely 2009. október
1-tôl lép hatályba.

Röviden a feltételekrôl:
• csak új lakás vásárlására, építésére, illetve meglévô lakás

korszerûsítésére lehet igénybe venni
• 35 év alatti fiatalok, illetve 45 év alatti két- vagy több   

gyermekesek igényelhetik
• A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerûsített lakás-

ra egyéves elidegenítési tilalom vonatkozik
• A lakás vételára, építési költsége nem haladhatja meg

Budapesten és megyei jogú városokban a 25 millió forin-
tot, egyéb településeken a 20 millió forintot

• korszerûsítésnél nincs építési költséghatár
• A kölcsön összege építés, vásárlás esetén Budapesten és

megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint,
egyéb városokban 10 millió forint lehet

• korszerûsítés esetén a kölcsön összege legfeljebb 5 millió
forint lehet

• A kamattámogatás mértéke a gyermekek számának

arányában változik, az alábbi táblázat szerint:
• Az állampapírhozam, az Állami Adósságkezelô Központ Zrt.
honlapján havonta közzétett érték (www.akk.hu /Média-
közlések/Támogatott lakáshitel kamatok), jelenleg kb. 10 %

• a fizetendô kamat, a támogatással együtt nem lehet
kevesebb, mint 6%

• Ha a kölcsön törlesztése során, az adósok 45 éves kora
elôtt születik még gyermek, akkor a kamattámogatás
mértéke ennek megfelelôen növekedni fog

• A kamattámogatás csak forint alapú hitelhez vehetô igénybe
• Ez a kamattámogatás azokhoz az építkezésekhez kérhetô,

amelyekhez az építési engedély 2005. január 31. utáni,
illetve vásárlás esetén az adásvételi szerzôdés 2009. július 1.
utáni.

Gyakorlati tudnivalók
a krízisalapról

• Egyszeri, vissza nem térítendô támogatás
• Az kaphat, aki nem nyugdíjas, az egy fôre jutó jövedelem

nem haladja meg a nettó minimálbért (ez most 57 815 Ft) –
és rendkívüli krízishelyzetbe került

• Krízishelyzet az, ha a munkahelye (2008. szeptember 1.
után) megszûnt, ha a jövedelme 20%-kal csökkent, ha a
lakáscélú törlesztése 20%-kal emelkedett, vagy ha
egészségi állapota indokolja

• Kizáró ok, ha 2009-ben már kapott legalább 15 000 Ft
átmeneti segélyt, vagy erre kérelmet adott be (és a helyi
önkormányzat rendelete szerint jogosult átmeneti segély-
re)

• A támogatás összege minimum 20 000 Ft, maximum 50 000 Ft
• Ha a jövedelem 30%-kal csökkent, vagy a lakáscélú tör-

lesztô részlet 30%-kal emelkedett, vagy ha legalább három
18 évnél fiatalabb gyermeket nevel, akkor különösen
méltányolhatók a körülményei, és akár 100 000 Ft támo-
gatást is kaphat.

• Az igénylést a jegyzônél kell benyújtani, nyomtatvány a
jogszabály mellékleteként megtalálható (136/2009. (VI.24.
Korm.rend. – megjelent a magyar Közlöny 86. számában)

• A kérelem 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a
között adható be.

Ha minden papír rendben van, akkor a jegyzô 8 munka-
napon belül dönt a jogosultságról és továbbítja a határozatát
a megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságra. Ott 10 munka-
napon belül döntenek, majd további 5 munkanapon belül
gondoskodnak a támogatás folyósításáról. Természetesen,
ha hiánypótlásra van szükség, ezzel az eljárás idôtartama is
meghosszabbodhat.

SZOMBATHY MÁRTA

ELNÖKSÉGI TAG
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Szociális és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatója

A regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság a Magyar
Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezô nagykorú személynek egyszeri, vissza
nem térítendô támogatást állapíthat meg. 

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb
ötvenezer – különös méltánylásra okot adó körülmény
fennállása esetén legfeljebb százezer – forint.

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára
állapítható meg. 

A támogatást 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. kö-
zött lehet igényelni. 136/2009. (VI. 24.) Kormányrendelet

Krízishelyzetére tekintettel ki jogosult támogatásra? 
A nagykorú személy, ha 
– a családjában a kérelem benyújtását megelôzô hónapban

az egy fôre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó
összegét (2009-ben 57 815,- Ft) nem haladta meg, 

– részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény alapján nem folyósítanak öregségi nyugdíjat,
rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat,
rehabilitációs járadékot, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást,
szülôi nyugdíjat, baleseti hozzátartozói nyugellátást,
bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, az egyes
mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját,
szolgálati nyugdíjat, elônyugdíjat, mezôgazdasági
szövetkezeti járadékot, mezôgazdasági szakszövetkezeti
járadékot, és a mezôgazdasági szakszövetkezeti tagok
növelt összegû járadékát, és 

– a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elôre nem látható
esemény következtében a családja mindennapi élet-
vitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetô krízis-
helyzetbe került. 

Mi minôsül krízishelyzetnek? 
A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztetô krízishelyzetnek minôsül különösen, ha a
kérelmezô 
– a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követôen

elveszítette, 
– jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest

20%-ot elérô mértékben csökkent, 
– lakáscélú kölcsönszerzôdésébôl eredô fizetési köte-

lezettsége a törlesztô-részlet 2008. szeptember havi
összegéhez képest 20%-ot elérô mértékben emelkedett,
vagy  

– egészségi állapota indokolja. 

Ki nem jogosult a támogatásra? 
Nem jogosult támogatásra az a személy, 
– akinek a 2009. év folyamán 15 000,- forintot meghaladó

összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, 

– akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt
eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának idô-
pontjáig, vagy 

– aki a támogatás megállapítására irányuló kérelmének
benyújtását megelôzô 90 napon belül átmeneti segély
megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha
a helyi önkormányzat rendeletében elôírt feltételek az
átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják. 

Hol kell igényelni a támogatást? 
A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2009. augusztus 1.
és 2009. november 30. között formanyomtatványon, a
kérelmezô lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzôjéhez kell benyújtani. 

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni? 
A kérelemhez mellékelni kell 
– a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy

annak másolatát, valamint 
– a törlesztô-részlet emelkedése esetén a havi törlesztô-rész-

let emelkedését igazoló iratot. 
A kérelem benyújtását követôen a jegyzô megvizsgálja, hogy
a kérelmezô esetében a támogatásra való jogosultság
feltételei fennállnak-e. Ha a kérelmet hiányosan nyújtották
be, a jegyzô a kérelmezôt 3 munkanapos határidôvel
hiánypótlásra szólítja fel. 

Mely esetben utasítja el a jegyzô a kérelmet? 
Ha a kérelmezô 
– a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidôben

nem tett eleget, vagy 
– a támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel meg. 

Ha a jegyzô a kérelmet nem utasítja el, mit igazol a forma-
nyomtatványon? 
A jegyzô igazolja, hogy a kérelmezô 
– a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel, 
– átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási

kérelem benyújtását megelôzô 90 napon belül elutasítot-
ták, vagy nem utasították el, és 

– a kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdem-
lô ok fennáll vagy nem áll fenn. 

Ki dönt a támogatás odaítélésérôl? 
A jegyzô a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja döntés
céljából a székhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biz-
tosítási igazgatóságnak. 

A támogatás odaítélésérôl mennyi idôn belül dönt az Igaz-
gatóság? 
Az Igazgatóság a támogatásról, illetôleg annak összegérôl a
kérelem beérkezésétôl számított 10 munkanapon belül
dönt. 5 munkanapon belül dönt az olyan személy támo-
gatási kérelmérôl, akinek az átmeneti segély megállapítása
iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelôzô
90 napon belül jogerôsen elutasították. 
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Milyen szempontok alapján dönt az Igazgatóság a támogatás
odaítélésérôl? 
Az Igazgatóság a kérelemrôl 
– az egy fôre jutó havi jövedelem összegének, 
– a családban élô gyermekek számának, 
– a különös méltánylásra okot adó körülménynek és 
– a kérelem elbírálásakor rendelkezésre álló forrás keret-

összegének mérlegelésével dönt. 
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Mi vehetô figyelembe különös méltánylást érdemlô
körülményként? 
Az Igazgatóság a támogatási összeg megállapításakor
különös méltánylásra okot adó körülményként veheti
figyelembe, hogy a kérelmezô 
– havi jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez

képest 30%-ot meghaladó mértékben csökkent, 
– lakáscélú kölcsönszerzôdésébôl eredô fizetési kötele-

zettsége a törlesztô-részlet 2008. szeptember havi
összegéhez képest 30%-ot meghaladó mértékben
emelkedett, vagy 

– családjában legalább három 18. életévét be nem töltött
gyermek eltartásáról gondoskodik. 

Ki folyósítja a támogatást? 
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a támogatás megál-
lapításáról szóló határozat beérkezésétôl számított 5 munka-
napon belül.

Fontos tudni 
A támogatásra való jogosultság megállapítása szempont-
jából: 
Család: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô közeli hoz-
zátartozók közössége, 
Közeli hozzátartozó: 
– a házastárs, az élettárs, 
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezô;

a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkezô, nappali oktatás munkarendje szerint tanul-
mányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezô, felsôoktatási intézmény nap-
pali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek, 

– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,
illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelôzôen is fennállt, 

– a 18. életévét be nem töltött, és a már 18. életévét betöltött
gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülô, illetve a szülô házastársa vagy élettársa; 

Jövedelem: a szociális ellátások igénylésekor is figyelembe
veendô jövedelmek köre.(1993. évi III. tv. 4.§.) 

2009. július 
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSI ÉS TANÁCSADÁSI OSZTÁLY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.
TELEFON: (06-1) 428-9944, WWW.SZMM.GOV.HU
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A lakhatás megôrzése, illetve a hajléktalanná válás
megelôzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények
között élôk speciális védelmet érdemelnek - az energiaszol-
gáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve – az Európai Unió
elôírásai alapján – került bevezetésre az ún. védendô
fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-
tôl), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-tôl) tekin-
tetében. 

Ezen belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fo-
gyatékossággal élô fogyasztók csoportját – különítenek el
a jogszabályok: 

I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes
személyt kell tekinteni, aki vagy akinek a háztartásában élô
személy: 

a.) idôskorúak járadékában részesül,
b.) aktív korúak ellátására jogosult,
c.) lakásfenntartási támogatásban részesül,
d.) ápolási díjban részesül,
e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f.) otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás

megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
g.) nevelôszülô, hivatásos nevelôszülô, aki saját háztar-

tásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti
vagy  tartós nevelésbe vett gyermeket.

Igénybe vehetô kedvezmények:

1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék) 
• a kedvezmény igénybevételének idôtartama alatt elfo-

gyasztott energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit,
illetve a tartozás halasztott összegét határidôben ki kell
egyenlíteni

• 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhetô
• részletfizetés: az igénylést megelôzô 12 hónap átlagfo-

gyasztásához igazodik (1 havi fogyasztás ellenértékét meg
nem haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5 hónap, 3
havin túl 6 hónap)

• fizetési haladék: idôtartama legfeljebb 30 nap

2. Elôre fizetô mérô 

Olyan – a kártyás mobiltelefonok analógiájára mûködô –
fogyasztásmérô, amely a fogyasztást csak az ellenérték
elôzetes megfizetése esetén teszi lehetôvé, ezért nem lehet-
séges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és
takarékos magatartásra ösztönöz). Jogosultsági feltételei: 
• a fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltató-

nak fel kell ajánlania az elôre fizetô mérô felszerelésének
lehetôségét;

• amennyiben a védendô fogyasztó a fizetési ked-
vezmények ellenére sem rendezi a tartozását (vagy a
megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további
vételezést a szolgáltató ilyen mérô felszereléséhez kötheti;

• a védendô fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés
esetén csak akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni,
ha – a fentiek szerinti felajánlás alapján – a speciális mérô
felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak fel-
szerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy
meghiúsítja („kikapcsolási védelem”);

• a szolgáltatásból már kikapcsolt – a szociálisan rászoruló
fogyasztói státuszra jogosító ellátások valamelyikében
részesülô – fogyasztó pedig a nyilvántartásba történô
felvételével egyidejûleg kérheti az elôre fizetô mérô felsz-
erelését.

A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgál-
tatókat terhelik, továbbá ô köteles gondoskodni a mérôk
mûködtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és
elektronikus úton történô biztosításáról. 

A készülék felszerelésével egyidejûleg meg kell állapodni a
fennálló hátralék törlesztésérôl; az órák mûködtetését az
önkormányzat segíteni köteles (azon személy részére,
akinél ilyen készülék mûködik, a lakásfenntartási támo-
gatást részben vagy egészben a készülék mûködtetését
lehetôvé tevô eszköz formájában kell nyújtani). 

II. Fogyatékossággal élô fogyasztónak minôsül az, aki 

a.) fogyatékossági támogatásban részesül,
b.) vakok személyi járadékában részesül,
c.) (vagy aki után szülôje vagy eltartója) magasabb

összegû családi pótlékban részesül.

Igénybe vehetô kedvezmények: 

• különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázás-
sal, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történô
számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól
eltérô mérôhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyúj-
tott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha nincs a ház-
tartásban fogyatékossággal élônek nem minôsülô személy

• szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve
szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar követ-
kezményeinek megelôzése céljából)

A „kikapcsolási védelem” és – ennek következtében – az
elôre fizetô mérô ezen fogyasztókat is megilleti, a szo-
ciálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel. 

III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?

Az igénylés alapvetô feltétele, hogy a szolgáltató az érintett
fogyasztót - kérelmére – nyilvántartásába felvegye. Ehhez
az alábbi lépések szükségesek: 
• a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vo-

natkozó részének kitöltése és aláírása;
• az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást

megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leol-
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vasható: jellemzôen a települési önkormányzat jegyzôje,
illetve a Magyar Államkincstár);
• a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon

belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8
napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen
lehet gyakorolni, a védendô státusz alapjául szolgáló ok fen-
nállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni
kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az
érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória (I-II. pont)
feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a ked-
vezményeket. 

A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszab-
bításához használatos adatlap hozzáférhetô a szolgáltatók
ügyfélszolgálatain, letölthetô honlapjukról.

Jogszabályi háttér: 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (64-65. §) és végrehajtási

rendelete: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (30-37. §)

• 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (65-66. §) és végrehajtási ren-

delete: 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (56-62. §)

BUDAPEST, 2009. JÚNIUS 16.
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Üdüljön családjával, barátaival Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy közelében
Bárándon, a Koroknai Portán. Eredetileg népmûvelô-pedagógus házaspár vagyunk
három fiúgyermekkel. Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl stb.).  A sok
háziállat közelsége nagy örömet szerez a gyerekeknek. Lehetôség van lovaglásra,
szekerezésre, íjászkodásra, kemencében sütésre-fôzésre stb. Népi kismesterségekkel
(szövés, csuhéfonás, fazekasság) való ismerkedés a falunkban és a környékén. A
portán található még asztalitenisz, 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/ 2500 Ft/fô, 
12 éves korig 10% kedvezmény. Üdülési csekket elfogadunk.
% 54/466-193, Mobil: 30/279-2682
bela@koroknaiporta.hu, www.koroknaiporta.hu

Olcsó nyaralási lehetôséget ajánlok nagycsaládosok, baráti társaságok részére. A ház
Balatonalmádi-Vörösberény térségében van, hegytetôn, erdôszélen szép kilátással a
Balatonra. A kert nagy, sok gyümölcsfával nyírt gyeppel, kis konyhakerttel. Szabadtéri
sütési, fôzési, bográcsozási lehetôség, a fákon hinta, gyûrû, függôágy.A nyaraló össz-
komfortos: egy padlásszoba, nappali kandallóval, fürdô-szoba, amerikai konyha teljes
felszereléssel. A legközelebbi strand kb. 1,5 km. A Balaton örömein kívül a közelben
bob-pálya, uszoda van. Ezen kívül a környék alkalmas a túrázásra, hajókirándulási
lehetôség is van Tihanyban, vonatozás a Badacsonyba, és Veszprém csupán 9 km
(Állatkert, vár). Kényelmesen 5 fôt, pótággyal 6-7 fôt tudok elhelyezni (+sátor).
Egy turnus hétfô estétôl -hétfô délig tart. Egy 5 fôs család részére egy hét 55 000 Ft.
A nyaraló megtekinthetô: argyelan.c8.hu honlapon.
További felvilágosítás a következô címen: 
Argyelán Jánosné 8200 Veszprém Hunyadi u. 1/A
% 06-88/424-104 vagy 06-30/316-90-74

Szarvas központjában a buszpályaudvar közelében egész évben kiadó egy 2 szobás I.
emeleti apartman. Olcsó étkezési lehetôség a közelben található. A város és környéke
látnivalókban gazdag és számtalan szabadidôs tevékenységi formát kínál. (vizisportok,
lovaglás, uszoda, gyógyfürdô, kerékpárutak, arborétum, természetvédelmi látogató
központ, múzeumok, hajókirándulás, stb.) 
A régi nagy Magyarország közepén fekvô város megközelíthetô vonattal, autóbusszal és
a 44-es fôútvonalon gépkocsival.
Ár: 5000Ft/éj/apartman – rezsiköltség (víz, villany, gáz) mérôóra szerint.
% 20/886-0463

Kedvezô nyaralási lehetôséget kínálok a Balaton északi part-ján, Csopakon. Egy apró
nádtetôs parasztház kis udvarral, vár 4–5 fôs családokat, baráti társaságokat. A ház-
ban egy szoba, egy jól felszerelt kis konyha és egy hideg-melegvizes kis fürdôszoba
van. Az udvaron lehet parkolni, bográcsban fôzni. A község strandja, mely a háztól kb.
1km, évek óta a környék legjobb lehetôségeivel várja a fürdôzôket. 
Ezen kívül, Balatonfüred és Tihany csak néhány km. Itt mindig rengeteg kirándulási,
hajózási lehetôséget, és kulturális programot találhatnak az érdeklôdôk. Veszprém a
legközelebbi megyeszékhely 15 km, amely szintén bôvelkedik látnivalóban. (Állatkert,
Vár, Múzeumok.)
Egy család részére egy hét 35 000 Ft. A turnusok hétvégén váltják egymást. Az átadó
család a lakást kitakarítva adja át a következô vendégnek. 
Ágynemû huzatot hozni kell. 
További felvilágosítás: 
% 06-20/828–0887

Gadány községben található panzió 4 db 2 ágyas, 3 db 4 ágyas szobából áll. (Tovább
bôvíthetô 24 fô befogadásáig.) Minden szobához fürdôszoba tartozik és a szobák
fûthetôk. Továbbá ide tartozik még egy teljesen felszerelt teakonyha és egy 40 fô befo-
gadására alkalmas ebédlô (konferenciaterem). A konyha alkalmas arra, hogy a
vendégek, családok önellátók legyenek. Természetesen igény esetén az étkeztetést is
meg tudjuk szervezni.
Áraink: 01.01-06.30 és 09.01-12.31 között 2.000Ft/fô/éjszaka
07.01-08.31. (fôszezon) 2200 Ft/fô/éjszaka

Fûtési idényben 300 Ft/fô/nap fûtési díjat számolunk fel.
A 18-70 év közötti vendégeknek 300 Ft/fô/nap idegenforgalmi adót kell fizetni.
Reggeli igény esetén: 500Ft/fô
Kedvezmények:
0–4 éves gyerekek szállása ingyenes
5–12 éves gyerekek 50%-os térítési díjat fizetnek
Nagycsaládosok (legalább 3 kiskorú gyermek) 10% kedvezményt kapnak azok, akik
egyéb kedvezményre nem jogosultak.
Ifjúsági csoportokat, akik legalább 5 éjszakát eltöltenek nálunk, teljes ellátással 
(napi 3x étkezés, szállás) 2500Ft/fô/nap költségtérítés mellett tudunk fogadni.
A Balaton közelsége (23 km) valamint a Boronka-melléki tájvédelmi körzet kisvasút-
tal, lovaskocsizás, lovaglás, gyalog és kerékpár túrázás mind-mind változatos 
programokat kínálnak. 
Igény esetén az utazás, valamint komplett programok szervezését is vállaljuk.
Örömmel, szeretettel várunk minden pihenni, kikapcsolódni vágyó vendéget.
Érdeklôdni:
% 30/9398-127 ill. 30/239-6863 vagy 70/392-5908
Marton Lászlóné Magdinál



Mielôtt bárki is türelmetlenül tovább lapozná az újságot, az a kérésünk, hogy vegyen erôt magán, legyen a segít-
ségünkre. A NOE ugyanis nagy lépésre szánta rá magát – hamarosan létrejön egy olyan ügyfélszolgálat, ahol
NOE-tagok, NOE-s szellemben fognak válaszolni a kérdésekre. Valódi „Igazmondó ügyfélszolgálat”-ként, tele-
fonon, e-mailen várjuk majd a hozzánk fordulókat, elôbb egyesületen belül, majd tovább nyitva, országosan is
meghirdetjük ezt az újszerû szolgáltatást. Elsôsorban a napi ügyintézésekben tudunk majd segíteni, hogyan
lehet minél egyszerûbben, minél kevesebb idôt rászánva eredményesen eljárni. 

Az ügyfélszolgálatokon történô sorban állásnak, reméljük, egyre inkább vége lesz, haladnunk kell a kor
köve-telményeivel, egyre több ügyet lehet elintézni a korszerû technika, a számítógépek segítségével. Most jog-
gal mondhatja bárki, hogy elôbb adjunk mindenkinek gépet, de a tapasztalataink mégis azt mutatják, hogy ma
már ez nem olyan elérhetetlen álom, mert ha nem is otthon, saját háztartásban, de az ismeretségi körben, vagy
egy közeli könyvtárban, iskolában, teleházban erre mégis lehet találni alkalmas módot. Nem is kell annyira
érteni hozzá, mert ha valaki idegenkedik a személytelen gépies formáktól, vagy bizonytalan a technika
használatában, biztosan talál otthon egy „szakembert”, azaz valamelyik gyereket. Na, ôk aztán szinte kivétel
nélkül biztos kézzel igazodnak el az interneten, sôt, jól is esik nekik, ha valami tényleg komoly dologra tudjuk
használni a tudományukat. Lehet ez egy újfajta családi program is, amikor a gyerek készségei és a felnôttek
tapasztalatai együtt vezetnek eredményre. A gyerekek is fejlôdnek ezáltal, hiszen beletanulnak a hivatali és
egyéb ügyintézésbe.

A NOE leendô ügyfélszolgálatához vezetô elsô lépés egy felmérés, ahol a meglévô adottságokra, szokásokra,
igényekre szeretnénk rákérdezni. Ne vegye senki zaklatásnak, sem tolakodásnak, ne is ijedjen meg attól, hogy
elsôre esetleg egy kicsit bonyolultnak látszik, kb. 10 percet szánjon rá. Segítséget kérünk ezzel, hiszen így
tudjuk majd valóban az adottságokhoz igazítani a lehetôségeinket.

A NOE-ban mindig is volt olyan aktivitás, amelyre pl. a Pest megyeiek is emlékezhetnek a PeMeTeCsaTa
kérdôíveinek a reméltnél is nagyobb számú visszaküldésében. Most is ezt szeretnénk megmutatni, hogy
ha egy felmérésre vállalkozunk, az valóban eljut mindenkihez, és az ország távoli vidékeirôl is vissza-
jönnek a válaszok.

Néhány technikai információ:
– A kérdôív kivehetô a NOE Levelek közepébôl, másolható, tovább adható bárkinek, nemcsak a szorosan

vett tagságnak szánjuk.
– Megtalálható a www.noe.hu honlapon is, innen is kinyomtatható, másolható, tovább adható
– A kitöltött kérdôíveket papíron a NOE titkárságán gyûtjük 
(postán a 1056 Bp. Márc.15. tér 8., vagy a régiós titkárokon, vezetôkön keresztül, vagy faxon: 06-1/266-7771)
– lehet elektronikusan, e-mailen keresztül is visszaküldeni a kerdoiv@noe.hu e-mail címre
– a határidô: minél elôbb, de legkésôbb  2009. augusztus 1-ig

Reméljük, sokan ránk szánjátok ezt a kis idôt és hamarosan valódi „válaszvonal” indulhat el. Ahogyan a NOE-
ban eddig is szokás volt, ha valaki megkeresett minket, igyekeztünk a gépies válaszok helyett valódi segítséget
ajánlani, lehetôleg jogszabályokkal alátámasztva. Ezt a tapasztalatot, régi gyakorlatot szeretnénk rendszer-
szerûen és hatékonyabban megoldani, hiszen erre talán most van a legnagyobb szükség.

Köszönjük a segítséget!

SZOMBATHY MÁRTA
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Már megint egy kérdôív...



A Szociális és Munkaügyi Minisztérium február 24-én adta át
a Családbarát Munkahely díjakat.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a kezdetektôl aktív
résztvevôje a Családbarát Munkahely mozgalomnak, évrôl-
évre tagja a pályázatokat elbíráló bizottságnak. A NOE
számára kiemelkedôen fontos kérdés a magánélet és a
munka összeegyeztetése, ezért kezdettôl fogva, különdíjat
adunk egy-egy olyan munkaadónak, amely a több gyer-
meket nevelô családokat külön is támogatja, vagy valami
olyan értéket tartalmaz a pályázata, amely a hivatalos
pályázatban külön nem értékelhetô, azonban az általunk
képviselt társadalmi csoportot érintôen példamutató. Ez a díj
erkölcsi elismerés, amellyel szeretnénk megerôsíteni, hogy a
díjazott cég jó úton jár. Emellett a legfôbb jutalmuk az, hogy
a gyermeknevelésben támogatott dolgozóik lojálisak, jó tel-
jesítményt nyújtanak, és ez a cégnek hosszú távú hasznot
hoz. 
Az elmúlt évek során ritkán fordult elô, hogy kifejezetten a
nagycsaládosokat segítô vállalati gyakorlattal találkoztunk
volna, ezért külön öröm számunkra, hogy az idén a pályáza-
tok között megjelent ez a szempont is.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a 2008. évi
Családbarát Munkahely pályázaton induló vállalatok közül
különdíjat adományozott a Magyar Posta Zrt-nek. 

Álljon itt néhány pont a pályázatukból:
„A választható béren kívüli juttatási rendszerben is nagy
figyelmet fordít a Társaság a speciális gyermekes családokat
érintô juttatások (pl. iskolakezdési támogatás, internet
utalvány) választási lehetôségének biztosítására, illetve az
üdültetési rendszer kialakításánál is figyelembe veszi a
kisgyermekes munkavállalók igényét. 
A Magyar Posta Zrt. segélyezési rendszerén belül speciálisan
támogatja azon munkavállalókat, illetve azok családtagjait,
akik váratlanul súlyos, jelentôs anyagi terhet jelentô
helyzetbe kerülnek… 
A lakáscélú támogatásból térítésmentes támogatás adható,
ha az igénylô munkavállaló saját háztartásában házasként
vagy élettársi kapcsolatban három vagy annál több, illetve
egyedülállóként egy vagy annál több – családi pótlékra
jogosult – gyermekét neveli.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Posta ma a legtöbb nôt
foglalkoztató társaság, így a Társaság jelenében fontos szerepet
töltenek be a nôk, csakúgy mint a családok életében is. 

A Magyar Posta azonban nem csupán a nôi és férfi
munkavállalók közötti esélyegyelôség megvalósítását,
hanem az esélyegyenlôségi törvényben meghatározott
hátrányos helyzetû csoportok közötti esélyegyenlôség
megteremtését tûzte ki célul, így a 
nôk, 
– 40 évnél idôsebb munkavállalók, 
– fogyatékos, megváltozott munkaképességô személyek,

legalább két tíz éven aluli gyermeket nevelô munkavállalók, 
– illetve a törvényi elôírástól eltérôen, azt kiegészítve a

nagycsaládosok (aki saját háztartásában három vagy annál
több eltartott gyermeket nevel, illetve két vagy több gyer-
meket egyedül nevel), valamint a pályakezdôk… 

– munkavállalói körre vonatkozóan készítette el az Esély-
egyenlôségi tervét.

Az elveket alátámasztották a dolgozók által kitöltött
kérdôívek is. Többen is beszámoltak arról, hogy valóban
családias a légkör, probléma esetén nyitott és segítôkész
hozzáállással találkoztak a vezetôik részérôl, sôt azt is
olvashattuk, hogy külön emlékeztette a munkahelyi vezetô
a dolgozót arról, hogy ne felejtsen el nagycsaládos támo-
gatást kérni.

Nagyon örülünk, hogy ezzel a szép díjjal jutalmazhattuk a
Magyar Postát – bíztatva egyúttal nemcsak ôket, hanem az
összes vállalatot is: érdemes odafigyelni a gyermeket nevelô
munkavállalókra, hiszen csak az tud jól teljesíteni a munka-
helyén, aki a családját biztonságban tudja.

Kormosné Debreceni Zsuzsa
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Bizonyára mindannyian tudjátok, hogy a NOE titkársága egy
lakóház elsô emeletén található. A házban fölöttünk lakik
Juhász Péterné Marcsényi Júlia, aki szívén viseli a nagycsalá-
dok sorsát, lánya maga is négygyermekes édesanya. Júlia
asszony tavaly november végén megkeresett bennünket,
hogy szívesen segítene a NOE javára megszervezni egy
jótékonysági árverést. 

Az elnökség a javaslatot támogatta, és elhatározta, hogy
hagyományteremtô szándékkal rendezzük meg elsô
árverésünket. A rendezvénnyel több célt kívántunk elérni –
elsôsorban felhívni a figyelmet a családi élet szépségére és
értékeire, a második, de közel sem utolsó szempont az volt,
hogy ekkor már tudtuk: a NOE mûködésének állami támo-
gatása teljesen bizonytalanná vált, anyagilag nehéz
helyzetbe kerülhetünk. Elnökségünk a szervezés vezetésére
Csiky Zoltánné Klárit kérte fel.

Árverési tapasztalat nélkül elég nehéz lett volna a
szervezés, de szerencsére akadtak önként jelentkezô
segítôk, akik nálunk jártasabbak voltak e téren. A
mûvészeti tárgyak és egyáltalán az árverés lebonyolításá-
nak nagy szakértôje, Ács Érmes Károly mûvészeti sza-
kértô és árverésvezetô az elsô perctôl kezdve nagy
lelkesedéssel, sok-sok hasznos tanáccsal segítette
munkánkat. Júlia asszonytól is sokat tanulhattunk, sôt,
saját Sissi Galériájából megkaptuk az elsô mûtárgyakat is.
Dr. Rohály Gábor, a Borkollégium vezetôje muzeális
borokkal támogatott bennünket, és elvállalta a
borárverés vezetését. A szer-vezô gárdához csatlakozott
még Csibi Tamás, akinek köszönhetôen önálló honlapja
lett az árverésünknek www.borArtveres.hu címmel. 

A szervezés elsô nehézsége az idôpont megválasztása
volt, hiszen közelgett a karácsony – amikor nagyon sok
hasonló jótékonysági rendezvényt tartanak – , viszont a ren-
dezvény megszervezéséhez kevés volt az idô, nem találtunk
megfelelô helyszínt, a tárgyak gyûjtése is kérdéses volt.
Végül egy tavaszi idôpontot, 2009. április 4-ét választottuk.
Most már „csak” helyszínt kellett találnunk. Az Aranytíz
Mûvelôdési Központ igazgatójának, Balogh Erikának
köszönhetôen térítésmentesen kaptuk meg a Mûvelôdési
Központ Tolnay Klári Színháztermét. 

Felkértük Sólyom Erzsébet asszonyt és Rogán Antal pol-
gármester urat a rendezvény fôvédnöki tisztére, amit ôk
szívesen el is vállaltak.

Ekkor kezdôdött igazán a munka dandárja – támogatókat,
a mûsorban fellépô mûvészeket és alkotásaikat felajánló
mûvészeket, borászokat kellett keresni. 

Az értékfelmutatás jegyében kértük fel a mûsorban fel-
lépô mûvészeket, elsôsorban tagcsaládjaink közül, akik
örömmel vállalták a szereplést. A NOE tagoknak biztosan
ismerôsen hangzik a Cser, az Avvakumovits és a Benyus név.

A fellépô mûvészek között szerepelt Berecz András három-
gyermekes népi mesemondó, Cser Éva (korábbi elnökhe-
lyettesünk) fia, Cser Péter és felesége, Szabóki Tünde, dr.
Avvakumovits György (kezdetektôl a NOE jogásza) lánya,
Avvakumovits Györgyi és férje, Szabó Csaba, a tízgyermekes
Benyus család Benyus Testvérek Kamaraegyüttese. Fellépett
még Szilágyi Anna Inárcsról (a NOE 20. születésnapja alka-
lmából rendezett szavalóverseny alsó tagozatos gyôztese),
az ötletgazda Júlia asszony unokája, Poór Boldizsár, valamint
Terebessy Éva és Bándi János operaénekesek és az
Operaházi Borlovagok.

Rengeteg támogatást kérô levelet küldtünk szét
alkotómûvészeknek, korábbi támogatóinknak, mûvészeti
galériáknak, borászoknak, nagy múltú dísztárgyakat gyártó
cégeknek, vállalkozásoknak. Aggódva vártuk, hogy
kapunk-e elegendô, árverezésre alkalmas tárgyat. 

Egyszer csak megérkezett az elsô festmény, melyet
fôtitkárunk, Török Ádám hozott egy festômûvésztôl. Ettôl
kezdve folyamatosan érkeztek a felajánlások. Nagyon jó
érzés volt látni, hogy milyen sokan mozdultak meg a
kérésünkre, és érezték fontosnak, hogy támogassák a NOE-
t. Külön kiemelném a borászokat. Szinte hihetetlen volt,
hogy minden borász, akit megkerestünk kérésünkkel, azon-
nal mellénk állt, és támogatott bennünket.

A beérkezett tárgyakat mûvészeti szakértônk, Ács Érmes
Károly idôrôl idôre rendszerezte. Mivel több mint száz tár-
gyat kaptunk, és az árverés idôpontja két órában lett maxi-
málva, ezért szükségesnek látta, hogy az alkotások egy
részét jótékonysági bazár keretében lehessen megvásárolni. 

Fontos megemlíteni, hogy a szervezés közben a NOE
élete sem állt meg, a napi munka ment tovább. Az árverés
hatalmas szervezô munkájában Csiky Klári vezetésével az
egész titkárság részt vett. Ki kell azonban emelnem Ifkó
Melinda Judit és Szita Brigitta kiemelkedô munkáját, akik
sokszor estébe nyúlóan is bent maradtak velem az irodában,
hogy mindennel idôben elkészüljünk. Rendszereztük a tár-
gyakat, összeállítottuk a katalógust, és elkezdtünk leveleket
szétküldeni a potenciális árverezôknek. És hipp-hopp,
elérkezett április harmadika, az utolsó nagy elôkészítô
munka, amikor a tárgyakat becsomagoltuk, elôkészítettük a
másnap reggeli szállításra. Ebben a Nagycsaládos Ifjúsági
Tagozat (NIT) volt a segítségünkre.

Április negyedikén délután 16 órakor elkezdôdött az
árverés, ami színes, mûsoros délután keretében zajlott,
amelyrôl az ECHO Televízió felvételt készített, és azt
Húsvét hétfôn délután mutatta be. A különbözô mûsor-
számok között kerültek kalapács alá a felajánlott mûvészeti
tárgyak és exkluzív borkülönlegességek.

A háttérben Csiky Klári, a titkárság dolgozói és a NIT tag-
jai hatalmas munkát végeztek, külön köszönet illeti ôket!
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A NOE elsô jótékonysági árverése



Senki nem vette észre, csak mi tudtuk, hogy az ECHO
Televízió mûsorvezetôje, Csete Bea lázas betegen állt a szín-
padra, köszönjük, Bea!

Elsô aukciónk sikerrel és szép eredménnyel zárult. A fela-
jánlásokból, támogatásokból, licitálásokból összesen közel
4,5 millió Ft gyûlt össze. Örömteli és reményt adó az a
tapasztalat, hogy vannak magánszemélyek és cégek, akik
társadalmi célok iránt is elkötelezettek, és pénzbeli vagy ter-
mészetbeni adománnyal is kifejezik ezt az elkötelezôdést.
Köszönjük mindenkinek, aki adományával, munkájával hoz-
zájárult árverésünk sikeres lebonyolításához!

Kis beszámolóm megírásának idejéig nem kaptuk még
meg a minisztériumi támogatás szerzôdését és a támogatás
elsô részletét sem, így a NOE folyamatos mûködésének biz-
tosításához is életfontosságúvá lépett elô az árverés
bevétele.

Rengeteg tapasztalat és tanulság gyûlt össze – valamint jó
néhány tárgy és bor, ami az elsô árverésen nem kelt el, ezért
elkezdôdött egy november végi (terveink szerint 20. péntek 16
óra) második árverés szervezése. A felajánlott tárgyakat ezúton
is megköszönjük az adakozóknak – viszont a novemberi auk-
cióra kérjük további mûtárgyak és borok adományozását. 

Ennek sikere érdekében kérjük a NOE minden tagját, hogy
ismeretségi körében terjessze ezt a lehetôséget, illetve kérést
lelkes képzô- és iparmûvészeknek, mûgyôjtôknek, galériáknak,
borászoknak, borbarátnak, a különbözô Borrendek igen tisztelt
tagjainak. A felajánlott adományról – annak elfogadásáról -
adományozó levelet kell kiállítani, ennek formáját a honla-
punkon megtaláljátok.

EGYED ÉVA

TITKÁRSÁGVEZETÔ
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Most elmesélem, mit álmodtam nemrég.

Az egész a Margitszigeten történt egy szép tavaszi napon. 
Ott voltam a Nagyréten, volt valami színpad, és térzene szólt.
Közben az emberek csak jöttek, egyre jöttek, és még többen
jöttek rengeteg gyerekkel. Az egyik sátornál mindenkit meg-
jelöltek a karjukon egy kék szalaggal, amire az volt írva,
hogy „Nagycsaládosok Országos Egyesülete”, vagy valami
ilyesmi.
A színpadon pedig már a Muzsikás együttes zenélt. (Nem
tudom, hogy keveredhetett az álmomba az ország egyik
legjobb zenekara.) És képzeljétek el, a nézôk énekeltek, és
nagyon tetszett nekik!
És utána jöttek a néptáncosok, ôket Forrásnak hívták. A
zenészek húzták a talpalávalót, a lányok szoknyája csak úgy
pörgött, a fiúk férfiasan ropták, a végén még a nézôk is tán-
coltak! A mai gazdasági helyzetben! Hihetetlen! Utána volt
még több zene és tánc, a Csillagszemûek szeme tényleg csil-
logott, és a színpad elôtt egyre többen gyûltek össze, volt,
aki sátrat állított.
Aztán jött egy ember, és a ládafiából csodás dolgokat vará-
zsolt elô. A gyerekek csak ámultak, bámultak, és megint
nevettek. Még a felnôttek is! Elképesztô, mik történnek ma-
napság!

Közben bejártam a nagyrétet. A túloldalon sok-sok gyerek
piszkolta össze magát agyagozással, üvegfestéssel, mézes-
bábokkal és ki tudja még milyen haszontalan dolgokkal,

mert sajnos a tömegtôl nem látszott, hogy mit csinálnak. De
szerencsére valaki hozott szappant és vizet, és láttam, hogy
a gyerekek kezet mostak, csak közben gömbölyítettek
valamit valami szûrfélébôl, amit nem igazán értettem, de
hiába, az álmok már csak ilyenek!
Mindezt tetézte, hogy amerre csak jártam, sétáló, napozó,
labdázó, bringóhintót tekerô családokat láttam. Tele volt
velük a sziget. És szemmel láthatóan élvezték, amit csinál-
nak! 
Aztán váltott a kép. Valami kerítéssel körbe vett helyen
(leginkább egy napközis táborhoz hasonlított) egy csomó
gyerek sportolt (magától!), vetélkedett és játszott egész nap,
mindenki jól szórakozott, és még ajándékot is kaptak.

Na és ami a legkülönösebb volt: egy rakás kamasz feltûnô
sárga pólóban dolgozott. Ha a felnôttek kértek valamit, ôk
megoldották. A kisebbeknek meg segítettek, ha kellett. A
végén rendet raktak, szemetet szedtek egy szó nélkül. 
Ilyesmi a valóságban nincs is. Annyian voltak, hogy nem is
jutott mindig mindenkinek munka. De egy álomban minden
megtörténhet.
Aztán azt is láttam, hogy az emberek nem is nagyon akartak
hazamenni. Nem volt jobb dolguk?
Mondom, furcsa egy álom volt. Vagy lehet, hogy mindez
megtörtént a NOE Családi Napján május 16-án?

SZÉKELY HAJNALKA
ELNÖKSÉGI TAG

A XVI. KERÜLETI NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ELNÖKE
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Megszálltuk a Margitszigetet!

Sólyom László köztársasági elnök üzenete 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által rendezett 

„Margitszigeti Családi Napi” rendezvényre
Budapest, 2009. május 16.

Tisztelt Ünneplô Közösség! Kedves Nagycsaládosok!

Örömmel vállaltam a fôvédnökséget a NOE Margitszigeti
Családi Napja felett. Köszöntöm a családokat, a szülôket,
nagyszülôket és a gyerekeket, valamint a támogatókat és a fel-
lépô mûvészeket is, akik önzetlenül segítik a mai nap sikerét. 

Ez a Családi Nap végül is olyan, mint a nagycsaládosok
megszokott találkozói, csak sokkal nagyobb. Az egész
országból, és a határon túlról is nagyon sokan eljöttek, hogy
örüljünk egymásnak, és hogy megerôsítsen minket, milyen
sokan vagyunk, akik ugyanazon értékek jegyében élünk. A
nagycsaládosoknak nem kellett sem a klímaváltozási pánik,
sem a globális válság ahhoz, hogy rádöbbenjenek, a jó életet
nem az állandóan gerjesztett fogyasztás és felelôtlen köl-
tekezés jelenti. Számunkra nem az a felelôs magatartás,
hogy csak egy, legfeljebb két gyermeket vállalunk, hogy
‚mindent megadhassunk neki”. A legfontosabbakat a nagy-

család megadja, magától megtermi: a család összetartását, az
önzetlenséget, az alkalmazkodást, és mindenek elôtt,
bôségesen a szeretetet. Hányszor láthattuk, hogy az
egyébként már sokat veszekedô nagyobb gyerekek milyen
nagy szeretettel fordulnak az újabb kistestvér felé, hogy
ápolják, dédelgetik, hogy örülnek neki. 

Hogy miért jó a nagycsalád, arról nem is a felnôtteknek
kell ma elvont fogalmakkal beszélniük. A gyerekek sokkal
jobban el fogják mondani a maguk praktikus módján, vagy
történeteikkel, amelyeket a „Mosolyvirág” pályázatra
küldtek, és ma megismerhetjük ôket. De még az sem kell,
hogy a gyereknek pontos válasza legyen; elég, ha megvan a
bizonyossága, hogy neki ez így jó, így boldog. 

Ehhez a családi naphoz nem is illene abban elmélyedni,
hogy a társadalomnak és az államnak alapvetô érdeke, hogy
anyagilag is támogassa a családokat és az oktatást. Ezek
azok a területek, amelyekhez csakis végszükségben szabad



nyúlni. Az örömteli találkozót azonban nem rontja el egy
gondolat a nagycsaládok és az iskola kapcsolatáról – sôt,
talán erôsíti öntudatunkat. Ha meggondoljuk, milyennek
kellene lennie egy jó iskolának – arra jutunk, hogy a
környezô világhoz hasonlítva szinte ellentársadalmat kell
képezni. Ebben az ideális iskolában közösségi értékrend
uralkodik, meg kell dolgozni a jó jegyért, fontos a becsü-
letesség és az igazmondás, és a tanár szereti a gyerekeket.
Az iskolának szövetségesekre van szüksége, hogy az
ellenkezô külsô hatások ellenére is ilyen maradhasson. A
nagycsaládok élete is hasonló értékeken nyugszik. Ezért a jó
iskola és a nagycsalád támaszkodhat egymásra. Ma még a
nagycsaládok is, és az ilyen iskolák is kisebbségben vannak,
és csak szigeteket képeznek egy másfajta életfelfogás
tengerében. De bízzunk abban, hogy a hasonló gondol-
kodásúak egymásra találnak, a szigetekbôl pedig összefüg-
gô szárazföld lesz. 

A nagycsaládosok, akik már egymásra találtak, és itt
együtt vannak, tudják, hogy ôk olyanok, mint a kovász.
Puszta létük is átjárja és megváltoztatja Magyarországot és az
egész nemzetet. A nagycsaládosokkal kapcsolatban csak a
kisgyermekesekre szoktak gondolni. Pedig a nagycsaládok
hatása sokkal átfogóbb, mert a gyerekek felnônek, s mindig
meglátszik majd rajtuk, milyen családból jöttek. S a nagy-
családok hatása felerôsödik azzal is, ha – mint a jó iskolákról
mondtam – megtalálják szövetségeseiket. Ez a találkozó is
kétarcú. Mert miközben vidáman együtt vagyunk, és szoro-
sabbra fonjuk az ismeretségeket, egyben kifelé is fordulunk.
Megmutatkozunk mindenkinek, és egyben kinyújtjuk a
kezünket azok felé, akik számára hasonló a jó élet, mint
ahogy mi érezzük. Biztosak lehetünk abban, hogy ez
Magyarország számára is jó életet hoz. 

SÓLYOM LÁSZLÓ
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„Jaj, otthon felejtettem a személyimet, pedig a férjem
odakészítette, hogy semmiképp ne maradjon el! Most
hogyan jutok be a Parlamentbe?" – ezzel az ijedt mondattal
fogadta a parlamenti ellenôrzô pontnál egyik vidéki önkén-
tesünk a vidáman gyülekezô többi önkéntest a hetek óta
szervezett rendezvény reggelén. Mindjárt Murphy törvényei
jutottak eszembe, de a NOE-sok arról híresek, hogy nem
adják fel… Így aztán mindenki bejuthatott a NOE konferen-
ciájára, akinek ott volt a helye… Sokak együttmûködése,
Jelencsik Imre fôgondnok úr és munkatársai szívélyes és
segítôkész közremûködése nyomán megoldódott minden
gond, és a csinos NOE-s egyensálba öltöztetett titkársági
lányok és önkéntes segítôk izgatottan figyelték, ahogyan az
utolsó pillanatig folyton regisztráló résztvevôk – pol-
gármesterek, önkormányzati vezetôk, civil szervezeti
képviselôk, egyházi személyek, érdeklôdô magánemberek
és persze sok-sok NOE-s – sora lassanként megtölti a
Fôrendházi terem üléssorait. Idôben elkészült az ismertetô
füzet, helyükre kerültek a NOE és a rendezvényt támogató
Konrad Adenauer Alapítvány táblái, mûködött a hangosítás,
a kivetítés… És végül megérkezett Lezsák Sándor úr is, az
Országgyûlés alelnöke, valamint Hans Kaiser úr, volt mi-
niszter, az Adenauer Alapítvány magyarországi igazgatója,
hogy megnyissák a várva várt eseményt, a most második
alkalommal megrendezett „Helyi szövetség a családért”
konferenciát.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy világszerte sokféle
erôfeszítés történik annak érdekében, hogy a családok össze
tudják hangolni otthoni és munkahelyi kötelezettségeiket,
és csökkenjen az a stressz, ami az életünk e két alapvetôen
fontos területe összehangoltságának hiányából vagy
nehézségeibôl ered. Különösen nagy jelentôsége van ennek
a kérdéskörnek a rohamosan fogyatkozó népességû
Európában, így Magyarországon is. Az Európai Parlament
2008. február 21-i állásfoglalása Európa demográfiai
jövôjérôl így fogalmaz:

„Az Európai Parlament... elismeri, hogy a születések számá-
nak növekedéséhez feltétel egy olyan társadalom, amely
megkülönböztetett figyelmet szentel a gyermekeknek; kitart
amellett, hogy családbarát környezet megteremtésére van
szükség, és javítani kell a családok és a gyermekek
életkörülményein, valamint segíteni kell a családokat való-
di törekvéseik magvalósításában…” 

A NOE fennállásának 22 éve alatt rengeteg jó és rossz
önkormányzati tapasztalatot gyûjtött. Ezek nyomán kezdett
körvonalazódni, hogy valamiképpen nyilvánosságot kellene
kapnia a jó gyakorlatoknak, a pozitív hozzáállásnak.
Idôközben európai szinten megindult egy lobbimunka,
melynek középpontjában a család és munka össze-
gyeztetésének ügye állt, valamint az a törekvés, hogy az
Unió végre ébredjen rá: nem csupán a gazdaság pillanatnyi

érdeke számít, hiszen családok, felnövekvô gyermekek
nélkül semmiféle jövôstratégia nem valósítható meg. 2004
márciusában az Európai Parlament határozatot fogadott el,
amelynek egyik pontja így fogalmaz: 

„…a szubszidiaritás elvét nem csorbítva azt javasolja a
tagországoknak, valamint a regionális és települési hatósá-
goknak, hogy a hatókörükben olyan családbarát lakás- és
várostervezési politikáról határozzanak és azt valósítsák
meg, amely közösségi jellegû, integrált és emberközpontú
városok kialakítását segíti elô, és amely a több generációból
összetevôdô családok alapvetô szükségleteinek a
kielégítéséhez, az iskola, a munka, a család és a magánélet
lehetô legjobb összeegyeztethetôségéhez kedvezô feltételeket
nyújt.”

Sajnos Magyarországon kevés visszhangot kapott az
Európai Unió német elnökségének kezdeményezése, az
„Európai Szövetség a Családért”. Semmiféle jele nem
mutatkozik annak, hogy politikusaink egyáltalán tudomást
vettek volna errôl a törekvésrôl, amely egy már évek óta
mûködô s Németországban egyre népszerûbb mozgalom
eredményeként jutott európai szintre. 

Ennek a szimpatikus német mozgalomnak a neve: „Helyi
szövetség a családokért”. A szövetségi projektet a
népesedési gondok miatt dolgozta ki Németország Szociális,
Család-, Ifjúság- és Nôügyi Minisztériuma, elsôsorban azért,
hogy a családi élet és a munka összebékítését segítse, ami
alapvetô feltétele annak, hogy a családok merjenek gyer-
mekeket vállalni. Máig már 561 település kapcsolódott be a
programba (és további 200 készül rá), 5000 partnervál-
lalkozás vesz részt benne, 5200 helyi projekt született, 757
iroda mûködik, 13 000 szereplô vesz részt a programok
mûködtetésében. Felállítottak egy koordinációs irodát,
amely segíti a csatlakozókat, irányelveket ad nekik, taná-
csokat és módszertani anyagokat, ötlettárakat és számos
egyéb kiadványt, segédanyagot a megvalósításhoz - és néha
némi anyagi támogatást is. Bár a mozgalom lényegéhez tar-
tozik, hogy ez a tevékenység nem feltétlenül jelent
különösebb anyagi terheket, hanem a települések vezetése
és az ottani vállalkozások és családokkal kapcsolatos
intézmények részérôl elsôsorban szemléletváltást, jó
szervezést, politikai akaratot és ötletgazdagságot igényel. 

A helyi szövetséget legtöbbször az önkormányzat
koordinálja. A mozgalomban részt vehetnek civil
szervezetek, intézmények, vállalkozások, oktatási
intézmények, egyházak, kisebbségi szervezetek, segítôkész
magánszemélyek. A cél az, hogy mindenki tekintse át a saját
tevékenységét, környezetét, hogy mit tudna tenni a családok
életkörülményeinek, közérzetének javításáért.
Természetesen településenként változik, hogy a szövetség
mit és hogyan old meg. A lényeg az összefogás és átfogó
gondolkodás, ami minden helyi erôt mozgósít a cél
érdekében, és amely képes felülemelkedni politikai szem-
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„Szövetségben a családokért”
– konferenciát rendeztünk a Parlamentben –



benálláson, egyéni érdeken, ideológiákon, és egy közös cél
érdekében tenni is hajlandó. A NOE arra számít, hogy önko-
rmányzataink minél nagyobb számban partnereink lesznek
a mozgalom elindításában. 

Sokakban felmerülhet a kérdés: miért éppen most állunk
ezzel elô, amikor az önkormányzatoknak annyi gondjuk
van, eladósodottak, küzdenek a túlélésért, az intézmények
és a szolgáltatások fenntartásáért, a szociális ellátások
legalább minimális szinten való megôrzéséért, megszorítá-
sok sorát kapják a nyakukba, és közben egyre bôvülô
feladatoknak kellene eleget tenniük? A civil szervezetek is
mondhatják: örülünk, hogy egyáltalán még élünk, alig
vagyunk képesek fenntartani magunkat. Az amúgy tenni
kész magánemberek is hajlamosak inkább magukba fordul-
va küzdeni a saját fennmaradásukért, inkább elfordulnak a
közélettôl, mint hogy lelkesen belevetnék magukat a
munkába.  

Nos, a konferencián elhangzott elôadások azt bizonyítják,
hogy máris vannak olyan helyi közösségek, amelyeknek a
példája jó ötleteket adhat másoknak, és bizonyítja, hogy ha
helyükön vannak az értékek, vannak közös célok és olyan
emberek, akik e célokért másokkal együtt tenni is haj-
landók, akkor van esély arra, hogy változtassunk a jelenlegi
helyzeten. Az a lelkes német vállalkozó, aki felismerte, hogy
érdemes nôket foglalkoztatnia, a nôbarát várossá alakuló
Szentendre, a fiatalokat középpontba helyezô Szolnok, a
település túléléséért családokat betelepítô és minden
eszközzel támogató Tápszentmiklós, a családokért, fia-
talokért sokféle módon tevékenykedô Sopron, az egymásért
anyagi terheket is vállaló szolidaritásra buzdító Váci
Egyházmegye – mind-mind olyan példát jelenítettek meg,
amelyek reményt adnak arra, hogy nyitott szívû és fülû hon-
fitársainkkal megvalósíthatjuk elképzelésünket: a "Helyi
szövetség a családért" mozgalmat. 

Hadd osszak meg veletek egy kis magánepizódot! Három
öcsém van, ôk is mind nagycsaládosok. Nagyon ritkán
tudunk családilag találkozni, ezért nemrégiben elhatároz-
tam, hogy sorban meghívom ôket magunkhoz. Amikor
egyikükkel telefonon egyeztettem az idôpontot, ezt mondta
nekem: Zsuzsi, azt hiszem, ebben a helyzetben közelebb
kéne húzódnunk egymáshoz! Ez a kis félmondata azóta is
visszhangzik bennem, és meggyôzôdésem, hogy nem

csupán nekem és a testvéreimnek, hanem mindnyájunknak,
a családi és a szélesebb társadalmi közösségeknek ugyan-
erre lenne szükségük: közelebb húzódni egymáshoz! A
szülôknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idôseknek,
a szomszédoknak, a települések vezetôinek és a lakosok-
nak, a különféle egyházi közösségekben a híveknek, a
munkaadóknak és a munkavállalóiknak, a parlamenti szerep-
lôknek azokhoz, akik a képviseletükkel megbízták ôket – és
még sorolhatnánk. A „helyi szövetségek” kitûnô eszközei
lehetnek ennek a „közelebb húzódásnak”, és esélyt adhat-
nak mindnyájunknak a kilábalásra a gazdasági, lelki és
erkölcsi válságból. A sokak által szeretetben végzett közös
munka teremti meg a növekedéshez szükséges egységet.
Erre az egységre mérhetetlenül nagy szükségünk van.
Meggyôzôdésünk, hogy a sok kis körben meginduló együtt
munkálkodás feltöltheti energiatartalékainkat, erôt adhat,
hogy virágzó országgá váljunk, elinduljunk fölfelé a
demográfiai szakadékból.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a saját településükön
szeretnének helyi szövetséget alakítani.  

KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSA

Legyen úgy, mint még nem volt

(JÓKAI MÓR)
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Adja Isten, hogy a mirôl
Apáink csak álmot láttak,

Megérhessük a kezdetét
Egy jövendô jobb világnak:

A hol ember el nem rontja,
A mit az ég szánt javunkra,

Közös oltár építésre
Indul hiven minden munka;

Viruló föld fel az égre
S viszsza a derült égbolt,

Egymással átölelkezve,
Vált gyönyörteljes mosolyt, -
– Legyen úgy, mint még nem volt.



Kedves Tagtársaink!

Az idei évben hagyományos Ôszi Találkozónkat szeptember 5-én, Sopronban rendezzük meg.
A szervezôk már hónapok óta dolgoznak azon, hogy minél színesebb programokkal, felejthetetlen 
élményekkel kedveskedjenek Nektek.
A rendezvény központi helyszíne a városi Gyermek- és Ifjúsági Központ lesz. 
A vasúton történô utazás megszervezése csak megfelelô létszám esetén lehetséges (egy-egy vonat  
legalább 300 fô), mostanáig ilyen igény nem volt, ezért nem szervezünk különvonatot. 
Tervezett programok: a „Kincseink az ásványkincsek“ cimû pályázat eredményhirdetése, Pendelyes
táncegyüttes néptánc bemutatója, táncház, fúvószenekar, kézmûves foglalkozások. Az Ifjúsági
Központ melletti Erzsébet kertben szabadtéri programok, a városban számos ingyenesen látogatható
nevezetesség vár Benneteket (Tûztorony, Helytörténeti Kiállítás, Fabricius-ház, Patika-múzeum,
Pékmúzeum stb.). 
A Fô téren ezen a hétvégén kerül megrendezésre a XII. Soproni szüreti napok, ahol megismerkedhet
tek a soproni borkultúrával is.
Sopron környékén is sok szép kiránduló helyre juthattok el: Nagycenk, Fertôrákos, Fertôszéplak, 
Fertôd.
A NOE-s rendezvények gyakorlata szerint lehetôség lesz önkéntes véradásra is.
Sopronban több kisebb kollégium található e miatt a szállások szervezését nem tudjuk vállalni, azt 
magatoknak kell intéznetek. 

Hagyományainktól eltérôen szombaton nem lesz elôre megrendelhetô ebéd, így mindenki választhat
a különféle árfekvésû vendéglátóhelyek közül ízlése, na meg pénztárcája szerint.

Részvételi díj: 2000,- Ft/család. 
Kérjük, az összeget a 11705008-20109369 sz. bankszámlaszámra utaljátok.

A jelentkezés és a részvételi díj befizetési határideje:
2009. augusztus 10.

A NOE nehéz pénzügyi helyzete miatt jelentkezési lapot nem nyomtatunk, letölthetô a honlapunkról 
(www.noe.hu), illetve jelentkezhettek telefonon a  titkárságon (06-1/317-4563; 06-1/317-4909). 

DR. ÁRVAY GYÖRGYNÉ ÉS EGYED ÉVA

O R S Z Á G O S  H Í R E K  –  Ô S Z I T A L Á L K O Z Ó , S O P R O N
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A bányászati rajzpályázat elsô helyezettjeinek képei

Kincseink az ásványkincsek,
rajzolta: Szabó Vanda 6 éves
(Gyöngyös)

Az öreg bánya réme,
gyurmázta: Alkusz Kitti 

3. osztály (Kisnána)

Bányaudvar,
számítógépes rajz: Kardinál Zsuzsanna

8. osztály (Bükkábrány)



Dr. Czira Szabolcs, Nagykôrös polgármestere köszöntötte
a megjelenteket. Mindenkinek kellemes idôtöltést, szép
napot kívánt, majd Tormáné Zöldi Szilvia, a helyi egyesület
vezetôje ismertette, milyen programokkal készültek. A
régióvezetô, Vitálisné Malik Judit megköszönte a szervezôk
fáradságos munkáját, a vendégek megjelenését.

A Pálfája tanösvény közelében lévô tisztáson, az
Oktatóközpont területén felállított színpadon egymást
követték a színvonalas elôadások: néptánccsoport, zenekari
fellépések, musicalrészletek, bábelôadás, karate bemutató.
Mindezek mellett egész nap számtalan játék és kézmûves
foglalkozás csalogatta a gyerekeket. Az íjászaton hagyo-
mányos íjakkal és kevésbé hagyományos nyílpuskával
célozhattak a gyerekek a kihelyezett táblára, illetve az arra
felerôsített sárkány- és lovagrajzra. A lovasfogat 16-20 fôt
szállított egyszerre az erdôs terület körül az igénynek
megfelelôen rövid vagy hosszabb szakaszon. A lovak és
hajtójuk, Dini bácsi lelkesen szállított kicsiket, nagyokat, és
útközben minden kérdésünkre választ kaphattunk. A másik
szekér elôtti két ló mellett egy kéthónapos csôdörcsikó sza-
ladt fürgén a gyerekek örömére. Bárki megsimogathatta a
lovakat.

Akik a hûs erdôt akarták megtekinteni, azok egy 1800
méteres tanösvényen mehettek végig. A Duna-Ipoly
Nemzeti Park munkatársnôje, Marika érdekes információkat
közölt a tanösvény növény- és állatvilágáról. Menet közben
megmutatta a különbözô ôshonos és betelepített (idegen)
fákat, melyek közül a kôrisfa, a kocsányos tölgy igen elter-
jedt, de találkozhattunk közönséges fagyallal, egybibés
galagonyával, mezei szillel, sommal, késôi (saj) meggy-
fákkal, fekete fenyôvel, vörös (erdei) fenyôkkel, kökénnyel,
mogyoró- és szürke nyárfákkal, gyöngyvirágos területekkel,
salamonpecséttel, juharral. A fákon frissen vájt lyukak
árulkodtak a madárvilág jelenlétérôl, különösen a csuszka és
a fakopáncs gyakori a vidéken. A rovarok romboló
ténykedését fák korhadó belseje jelezte. A tisztásokon fiatal
tölgyeshajtások csalogatják a vaddisznókat, nyomaikat 

- az ôzikével és a dámszarvasokéval együtt – több helyen
láthattuk az ösvényen. A tanösvény egyik legidôsebb fája
több, mint 400 éves, törzsében számtalan madárcsalád talált
otthonra. Közelében kb. 80 éves vadkörtefát láthattunk. A
másfél órás sétát végigjárva sok új ismerettel gazdagodhat-
tunk. Szülôk és gyermekek érdeklôdve hallgatták a tájékoz-
tatást, megtekintették közelrôl az említett növényeket,
rovarokat, az el-elszaladó gyíkot, egy-egy felreppenô
madárfajtát.

Délután ismét busszal mehettünk vissza a vasútállomásra,
majd jólesô fáradtsággal beszéltük meg a napközben látot-
takat.

A NOE Közép-magyarországi Régiójából érkezett
vendégek köszönik a szervezôk munkáját, a támogatók
segítségét, a meghívást és a lehetôséget, hogy részt vehettek
ezen a gazdag programot biztosító Családi Napon.

EGY RÉSZTVEVÔ CSALÁD NEVÉBEN:

HARMATH ANDREA

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
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Családi Nap Nagykôrösön



Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból
jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást,
különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s min-
dez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a
külföldieket a pöffeszkedéstôl elrettenti. Mert az egynyelvû és
egyszokású ország gyenge és esendô. Ennélfogva meg-
parancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan
gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

(ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI)

A Kárpát-medence földrajzi adottságainál fogva
évszázadokon át vándorló népek szálláshelye, majd lakóhe-
lye volt. Az érkezôket és elvándorlókat más-más motiváció
vezérli. Az itt maradók, a letelepedettek, az együttlakók
egymásra vannak utalva. A különbözô nemzetiségû, etnikai
vagy eltérô kultúrájú csoportok között az élet mindig kom-
promisszumokat ajánlott, elôbb-utóbb mindig békességet és
együttmûködést teremtett.

A Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete arra vál-
lalkozott, hogy családi példák segítségével bemutassa, hogy
a különbözôségek nem feltétlenül a szembenállást teremtik
meg, hanem az együttmûködést is erôsíthetik. A magyarság
számára István király óta törvény, hogy békességben,
szeretetben kell élni más népekkel. 2009 februárjától havon-
ta egy-egy települést felkeresve azt sikerült bemutatnunk,
hogy a közvetlen környezetünkben sokhelyütt érvényesül
az istváni törvény. A helyszínek: Beloiannisz (görög), Újhar-
tyán (német), Ráckeve (szerb), Kistarcsa (szlovák), Pécel
(cigány) voltak.

Olyan családokat szólaltattunk meg, ahol a házastársak
nem azonos nemzetiségûek. Az ô példájukon keresztül gon-
doltuk bemutatni, hogy mekkora ereje van a családnak, ami
a különbözôségeket eltünteti, a vélt ellentéteket feloldja.
Hogyan tudja megôrizni a múlt értékeit egy olyan kis
közösség, ahol a szülôk más-más nemzetiségbôl, nyelvi
környezetbôl származnak? Hogyan élik meg ezt a
„nemzetköziséget” a gyermekek, szûkebb és tágabb  kör-

nyezetük? Mit jelent a település életében egy kisebbségi
szervezet, esetleg kisebbségi önkormányzat jelenléte?
Hogyan lehet megmutatni a családok, a települések, a térség
életében megjelen? valódi európai értékeknek a
környezetükre gyakorolt hatását?

Az egyes településeken “Európai családi nap” ren-
dezvényeket szerveztünk helyi és vendég családok számára
az európai sokszínûség jegyében, egységes program szerint.
A bemutatkozást vállaló családokkal érdeklôdô hallgatóság
elôtt rövid beszélgetést folytattunk, közben és utána a
nemzetiségi kultúrákat gyermekjátékokon, zenében és
táncban lehetett megismerni. A családi napok programját,
kép- és hanganyagát professzionális minôségben rögzítet-
tük, a felvételekbôl kétlemezes DVD készül.

SZOMBATHY MÁRTA

(PÉCEL)

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
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Európa jövôje a családokban kezdôdik



Orosházán gyûltek össze együttgondolkodásra a család-
szervezetek küldöttei, hogy beszéljenek az újabb, aktuális
együttmûködési lehetôségekrôl a civilek és az önkor-
mányzatok között. A településeken folyamatosan készültek
el és készülnek olyan koncepciók, amelyek munkájába be-
vonják szervezeteinket is.

Bennünket a települési koncepciókból az ifjúsági és a
szociálpolitikai koncepciók érintenek leginkább. Errôl, és az
együttmûködés fontosságáról és a helyben bevált gyakorlat-
ról beszélt Németh Béla, Orosháza polgármestere.

Fehér Béláné pszichológus elemzô-értékelô tréningje
rávilágított egyesületeink erejére, nehézségeire, tartalékaira.
Hogyan fejlôdjünk és fejlesszük tovább szervezeteinket,
hogy megfelelô színvonalon kapcsolódhassunk bele az elôt-
tünk álló, az önkormányzatokkal együtt megoldható felada-
tokba. 

A nagycsaládos egyesületek értékrendjének megje-
lenítése volt a téma a következô blokkban.  Hogyan
mutatkozzunk meg ott, ahol eddig nem voltak ránk kíván-
csiak? Ötletbörzét generáltak, majd ebbôl kiválasztott felada-
tokat dolgoztak ki csoportok változatos módszerekkel Szûcs
Gabriella pszichodráma asszisztens irányításával. 

Pocsajiné Fábián Magdolna közösségfejlesztô szociológus a
hálózatokhoz való csatlakozás lehetôségeirôl beszélt,
ismertette a Dél-Alföldön tevékenykedô hálózatos rendsze-
reket, mi okból lehet hozzájuk fordulni.  A kisebb telepü-
léseket érintô Leader-programról is kaptunk rövid tájé-
koztatót.

Befejezésként Hajnal Edit szervezetfejlesztô játékos fela-
data szervezeteink és az önkormányzatok kapcsolati szint-
jeit, valódi, remélt és idealizált képét mutatta be.

Régiós titkárunk, Benedek Szilvi az elôttünk álló aktuali-
tásokról beszélt. 

A jó hangulatú, estig tartó programban a trénerek ala-
posan megdolgoztatták a társaságot. Figyelemre méltó
ötletek születtek, amikbôl többet NOE-s berkekben jó volna
megvalósítani, hogy tovább színesíthessük arculatunkat. A
programon a régióhoz tartozó egyesületek szép számú
jelenléte azt jelzi, hogy tudatosabban szeretnének fellépni,
hogy értékrendünket megjeleníthessük településeink
közösségi programjaiban is. 

OROSHÁZA, 2009.04.04 
SZILÁGYINÉ BELLA MARGIT

OROSHÁZI NE ELNÖK

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

Régiós munkanap a Dél-Alföldön



2009. június 6-án Hortobágyon volt a Régiós Családi Nap,
amelyen mint társszervezô vett rész az „ADD A KEZED”
Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesületének Felsô-Tisza
Régiós Irodája. A programon képviseltette magát több régiós
település nagycsaládos egyesülete. 

A regisztráció alkalmával az egyesületek családjaik
részére üdítô italt vehettek át a helyszínen. A programok
széles választéka fogadta az ellátogató családokat: csikós
bemutató, kézmûves foglalkozások, színvonalas mûsor a
vízi színpadon, hastáncosok, népdalkör, tánc show, régiós
egyesületek bemutatkozó mûsorai. Az extrém sportok ked-
velôi kipróbálhatták a ládamászást, amely nagy népsze-
rûségnek örvendett. A gyerekek és felnôttek középkori lova-

gi játékokba is bekapcsolódhattak. A vállalkozó családok
kedvezményesen vehettek részt pusztakocsikázáson, ahol a
pusztai tájat, állatokat csodálhatták meg közvetlen közelrôl.
A családok kedvezményesen (az országos kártya bemu-
tatásával) látogathatták a madárkórházat, az állatsimogatót,
a körszínt és a kiállításokat. A családok és a gyermekek a
Hortobágyi Nemzeti Parkról szóló totót tölthettek ki, amelyet
értékeltek és a program zárásakor kisebb ajándékokkal
jutalmaztak.

SZILÁGYINÉ KEREKES MARGIT

FELSÔ-TISZA RÉGIÓS TITKÁR

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
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Hortobágyi Régiós Családi Nap



Május 16-án reggel a szendvicsek mellé az esôkabátok is a
táskába kerültek, aztán már indultunk is. Utóbb kiderült,
hogy a naptejes flakont kellett volna inkább elrakni, de ezt
még nem sejtettük.

Az úti cél Lippó volt, ahová a NOE régiós napjára kaptunk
meghívást az ottani helyi csoporttól. A parkolóban már
javában gyülekezett a csapat, és hamarosan indultunk a
buszokkal. Egyórás utazás után érkeztünk meg ebbe a
Dunához és Drávához is közel esô, svábok, szerbek és
magyarok lakta szép kis faluba.

A faluház mögött már sokan nyüzsögtek, és folyamatosan
jöttek a csoportok. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket a
helybeliek. A sportpálya sarkán állt a trambulin, és a légvár-
ba is éppen pumpálták a levegôt, a gyereksereg nem kis
örömére. Néhány rövid megnyitó beszéd után kezdetét vette

az egész napos program, ami igazán színesre és változatosra
sikeredett. Mindenki megtalálhatta a kedvére valót. 

Volt, aki a családi vetélkedôben ügyeskedett, vagy foci-
zott, esetleg métázott. Gyönyörködhettünk a néptáncos
gyerekek forgatagában, a rézfúvósok zenéjében, meg
Iváncsics Tamás együttesének elôadásában, ami remélhetô-
leg többeknek mélyebb élményt is adott.

A határôrök kutyás bemutatója osztatlan sikert aratott.
Bizony a kutyák és a gazdáik is jól elfáradtak és
kimelegedtek a végére! A gyerekek nagy örömére a
rendôrségi autókba be is lehetett ülni, sôt, még a szirénákat
is szabad volt kipróbálni!

Délre alaposan megéhezett a társaság. A helyben fôzött
bográcsgulyás és mellette a finom pogácsa csillapította az
éhségünket. A kicsik utána még jégkrémet is kaptak, majd
újabb élmény következett: lovaskocsikázás a faluban és a
szerb templom megtekintése. Itt egy kis keresztmetszetet
kaptunk a falu történetébôl vezetôinktôl: a falu egy sváb és
egy szerb származású lakójától.

A szép, rendezett, virágokkal szegélyezett úton tértünk
vissza a sportpályához. Közben figyeltük, hogy az alig egy-
hónapos kiscsikó milyen ügyesen szedi a lábát az anyja
mellett.

A sok érdekes, vidám program közepette gyorsan eltelt a
nap. 

Köszönet a lippói csoportnak a kitûnô szervezésért, a sok
munkáért, a NOE budapesti képviselôjének, hogy jelen-
létével megtisztelte a találkozót, mindenkinek, aki tett
valamit ezért a napért!

Köszönet azoknak is, akik „csak” eljöttek, hiszen a jelen-
létük nélkül a többiek munkája is kárba veszett volna!

VÁRDAINÉ KISS KRISZTINA

AL-DUNA RÉGIÓS TITKÁR
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Márciusban sem ültünk egy pillanatig sem a babér-
jainkon. A havi gyûlésünk végén meglepetés várta a
lányokat és asszonyokat (meg a jelenlevô pár fiút).
Manzinger Laci mesterszakácsunk és felesége, Andrea
„nônapi és húsvéti” finomságokkal érkeztek. Az elsô fogás
“tüske” leves volt, a fô fogás háromfajta ételkülönlegesség-
bôl állt, mely után nem lehetett kifogás, mert egy csodás
desszert zárta a fantasztikus menüt. Köszönjük Lacinak és
Andreának ezt az „ízorgiát” és a rengeteg munkát!

Március 15-én többen részt vettünk a városi ünnepségen.
Ezúton szeretnénk megköszönni a program szervezôinek,
szereplôinek és felkészítôinek a színvonalas mûsort!

Március 21-én egyesületünk volt házigazdája a Nagy-
családosok Országos Egyesülete Al-Duna Régiója tovább-
képzésének. Az önkormányzatok és a civil szervezetek

kapcsolata volt a fô témája e napnak. Réger Balázs a megyei
civil kerekasztal részérôl adott mindenre kiterjedô tájékoz-
tatást. Ehhez fôzte gondolatait és tapasztalatait egyesületünk
elnöke, Baksainé Kenessei Éva, az Al-Duna Régió részérôl
pedig a pécsi Farkasné Székely Kamilla és Várdainé Kiss
Krisztina.

A huszonkét résztvevô az alábbi településekrôl érkezett:
Baracs, Bátaszék, Bátya, Dombóvár, Dunaszentgyörgy, Ercsi,
Kajdacs, Kalocsa, Paks, Pécs,Siófok,Szekszárd és Tolna.

Köszönjük mindannyiuknak, hogy megtisztelték jelen-
létükkel e programot.

Kívánunk mindannyiunknak további tartalmas kikap-
csolódásokat!

MAKÓ ZOLTÁN

NAGYCSALÁDOSOK TOLNAI EGYESÜLETE

Tolnai beszámoló

¶

Lippón jártunk



Mindegyik Családi és Sportnapunk valami miatt kedves és
emlékezetes volt, de a mostani biztosan bekerül az
egyesület „történelem könyvébe”.

Az Antal Család Tengelic-szôlôhegyi birtokára kaptunk
meghívót, melyet szinte mindenki elfogadott, hiszen 130-an
tettük tiszteletünket. 

Voltak akik autóval érkeztek és voltak a „sportosabbak”,
akik kerékpárral.

Mindenki sorszámot húzott és így elkezdôdhettek a
pavilonépítések, melyek ezúttal – hála az égieknek – nem
az esô, hanem a Nap ellen védtek. 

Kis „hegyrekapaszkódós” futóversennyel indult a nap,
melynek állomáshelyén „igazolószelvényt” kaptunk.

A sorversenyek olyan ötletesek voltak, hogy szó szerint
estünk-keltünk a nevetéstôl.

Volt rönkgörgetés oda-vissza, rönkhajítás, zsákbanfutás
egyedül és párban, talicskában tolás és húzás, karikahajtás,
célbadobás. 

A végén pedig a szalmabálagurítás mozgatta meg a
rekeszizmokat. 

Eközben a bográcsokban rotyogtak a pörköltek, mit sem
sejtve még arról, hogy melyikük hányadik helyezést ér el!
Kis szabad program után megtörtént a zsûrizés és

függetlenül a helyezésektôl kiürült az összes bogrács.
Ebéd után még egy meglepetés várt bennünket. Csíkós-
bemutató, sétakocsikázás és lovaglás tette fel a koronát – e
szép nap végére. 

Az eredményhírdetésen jutott ajándék kicsinek és nagy-
nak egyaránt. A házigazdák jóvoltából szinte újjá varázsolt
kerékpár is kisorsolásra, mely szintén az ô felajánlásuk volt.

Ez a nap nem jöhetett volna létre, ha nincs Antal Zoli és
neje Panni, Judit lányuk és férje Laci, Anita lányuk és
vôlegénye Tamás és Alexandra (nekünk Szandi) lányuk és a
Nyúl család. 

Köszönet nekik és köszönet minden segítônek és támogató-
nak. Külön köszönet Takács Józsefnek és nejének
Marikának, akik az egész napról videófelvételt készítettek, a
Tolnatáj Televízió stábjának és Steinbach Zsoltnak. 

Találkozunk (Találkozzunk!) július 4-én a kétnapos kenu-
túránkon, melyen kilenc hajóval indulunk és végállomása
Mohács.

MAKÓ ZOLTÁN

NAGYCSALÁDOSOK TOLNAI EGYESÜLETE
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Makói sportnap

Nyaralj a SZELIDI-TÓ-nál az idén is!
10–12 fôs férôhelyes üdülô kiadó, a tótól 50m-re, 15 000 Ft/éjszaka áron. Jól felszerelt
konyha, bográcsozási és grillezési lehetôség, TV, szabad strand, horgászási lehetôség. 
Programajánló: Kalocsa, Hajósi pincék, Dunapataj, Bakód-puszta...
Kérésedre részletes nyári programajánlót küldök.
Jelentkezés: felnagylaszlo@freemail.hu vagy % 70/3133-156 (NOE flottás)

Zempléni-hegységben, Vilyvitányban 3 szobás önálló, összkomfortos vendégház nagy zárt
kerttel 10–12 fôig egész évben kiadó. Egyszerre egy családot, társaságot fogadunk. 
Üdülésicsekk elfogadóhely. 
Ár: 2300ft/fô/éj + 70ft/fô/éj IFA
A család nagyságától és a lefoglalt éjszakák számától függôen kedvez-ményt adunk.
www.vadviragvendeghaz.mlap.hu % 30/375-0978, 47/325-638

Szilvásváradon 3 szobás lakás kiadó, két lakószobával 6 fô részére kényelmes üdülési
lehetôséget biztosít. Jól felszerelt nagy konyha, tágas nappali, a szobákban TV, kádas
fürdôszoba és WC van. Füves udvar, kerti bútorral, sütési, fôzési lehetôséggel.
Zárt parkolási lehetôség.
Ár: 2000–2500 Ft/fô/éj (az éjszakák számától függôen)
Üdülési csekket elfogadnak.  % 36/355-349 vagy 30/367-3158

Balatonszepezden önálló apartman kiadó. 4-6 személy elhelye-zésére alkalmas. 2
szoba, fürdôszoba, WC, konyha, kis terasz, kert tartozik a lakrészhez. Kocsibeállási
lehetôség 3 autó számára.
A tópart 200 m-re van. Ár: 14.000 Ft/nap
Érdeklôdni lehet: dr. Bálint Eszter % 30/579-84-24 
(a reggeli és esti órákban: 214-90-79).



Május–június: gyermekkorom emlékei – majd kicsattanó ter-
mészet, hosszabb nappalok, tehát hosszabb bújócskák,
biciklizések, hancúrozások, virágillat, rövidnadrág, utolsó
órák beszélgetéssel, játékkal, még egy kis tanulás, de látjuk
már a végét: 
Ó – IÓ – CIÓ – ÁCIÓ – KÁCIÓ – AKÁCIÓ – VAKÁCIÓ!

Gyermekeim leendô emlékei: május-június: felmérôk,
témazárók, beszámolók, vizsgák, megmérettetések, száza-
lékok, teljesítménymérések. Eltakarják még a természet min-
dent áttörni akaró életkedvét is. Szorongás üli meg a csalá-
dokat: elég lesz-e a pont, megüti-e a szintet, – mit tehetünk
érte, hogyan segítsük, s ha nem sikerül, még büntessük is? –
És a mókuskerékbôl mintha nem lenne kiszállás. Egyre
korábban, már szinte óvodás korban kezdôdik, és szinte
nincs vége. Iskolák, érettségik, vizsgák, szakvizsgák,
minôsítôk, átképzések, belsô tesztek, pályázatok stb. Nagy
esélyek és nagy veszélyek a személyiségre nézve.
Kiszolgáltatottság? Vagy hatalom? Lehetôség. De vajon kinek
a kezében van? 

Az értékelô személy/intézmény valóban komoly hatalom-
mal élhet (vagy visszaélhet), mert személyiségünk rendkívül
érzékeny minden ôt ért minôsítésre. Így van ez, akár beis-
merjük, akár tagadjuk. Az értékelést ugyanis tükörként
fogjuk föl, amelyben így vagy úgy, de magunkat keressük és
látjuk. Ugyanúgy, mint az igazi tükörben. Pálhegyi Ferenc
pszichológus találó észrevétele, hogy az ember akárhány-
szor csak teheti, belenéz a tükörbe. Gondoljunk csak bele,
ha tükrözôdik egy kirakat, nem magunkat nézzük-e meg
legalább futtában benne, vagy egy jól fényezett autó
ablakán, a liftben stb. Az emberben minden másnál
csábítóbb késztetés él saját maga megismerésére. 

Mások véleményét, rólunk szóló értékelését tehát
tükörként értelmezzük. Ez is az ún. szociális tükör része,
amely nagymértékben meghatározza énképünket. Éppen
ezért tulajdonítunk ennek ilyen fontosságot. 

Elméletileg ismert az a tény, hogy ha valakinek sokat
emlegetik egy hibáját, hiányosságát, egyre inkább hajlandó
azt önmagáról elhinni, és nemhogy a javításán kezdene el
dolgozni, hanem lassan tényleg elfogadja, hogy „ô már csak
ilyen” – és tényleg olyanná is válik. Erre mondjuk, hogy
„jóvá még senkit sem sikerült szidni”. Ha pedig az erényeit
hangsúlyozzuk, megfigyelhetjük, hogy az is ugyanilyen
alakító erejû, az önbizalom megerôsödésével valóban hoz-
záidomul a pozitív véleményhez. Sajnos tudjuk, hogy csak
elméletileg ismeretes mindez, gyakorlatilag sok fônök, tanár,
szülô mintha soha nem hallotta volna! Ebben a folyamatban
az édesanyák mindig is nagy hatalommal rendelkeztek, s ha
jól használták, mindig meg tudták látni abban a gyermekük-
ben is a fölnevelhetô nagyságot, szépséget, akiben mások
csak nehezen találták volna ezt meg. Napóleon azt állítja,
hogy „Egy gyermek jövôje mindig az anyja kezében van.”
Megtoldja ezt Sigmund Freud neurológus, a pszichoanalitika
megteremtôje: „Egy férfi, aki vitathatatlanul kedvence az
anyjának, egész életében hódítónak érzi magát.”

A legszemléletesebb talán Picasso személyes vallomása:
„Anyám mindig azt mondta: Ha katonának mész, tábor-
nok lesz belôled; ha szerzetesnek, egy napon te leszel a
pápa. Én inkább festônek álltam, és Picasso lett belôlem.”

Az értékeléssel kapcsolatos elsô, legfontosabb megál-
lapításunk tehát, hogy az jelentôsen befolyásolja énképün-
ket, önértékelésünket. Az énkép pedig a teljesítmény egyik
legerôsebb alakítója. Ma, amikor – némileg természetellenes
mértékben – egy eredmény- és teljesítményközpontú világ-
ban élünk, még nagyobb jelentôséggel bír tehát az értékelés. 

Magyar nyelvünk szépen irányítaná/irányítja az értékelô
folyamatokat, ha hallgatnánk rá. ÉRTÉKelés: annak kife-
jezése, amit értéknek tartunk. Nos, ha ebbôl a szempontból
megvizsgáljuk azt a tükröt, amelyet a bizonyítványok,
felmérôk, vizsgák tartanak elénk és gyermekeink elé,
megértjük, miért is érzünk ott gyomortájt – már csak a szó
hallatán is – furcsa szorítást. 

Mi az igazi érték? A fizika, a történelem, a biológia
TUDÁS? Amit a felelés, a tesztek, a témazárók mérnek? Ennyi
volna? És aki mindebbôl általában közepesen teljesítô ô egy
Közepes értékû valaki? Persze, ingatjuk a fejünket, tudjuk,
hogy nem mindössze ennyi az érték a gyermekünkben. De
vizsgáljuk meg a gyakorlatot! Van-e olyan értékelés ezen
kívül, amelynek ilyen nagy jelentôséget tulajdonítunk?
Amelynek írásos nyoma van? Amiért ennyi elismerés, illetve
elmarasztalás jár? Tapasztalatainkat sok felmérés is igazolja
ma már, hogy sem a gyakorlati, sem az elméleti életben nem
az iskolai eminensek válnak be a legjobban!

Hosszú távon mi lesz az igazi teljesítmény? Nem a szemé-
lyiség erôinek hatékonysága? Nem az, hogy a magunk és
mások örömére, megelégedésére tudunk valami eredetit
nyújtani? 

Ezzel szemben mit mér, értékel, minôsít a mai iskolázás?
Csupán az értelem RÉSZképességeit. Tudnunk kell, hogy a
sokat emlegetett intelligencia (megértési képesség) is meg-
nyilvánulása szerint két nagy területbôl áll. Szóban és cse-
lekvésben megnyilvánuló képességterületrôl beszélünk.
Ezeknek is öt-öt részterületét ismerjük! Ebbôl a tíz területbôl
a jelenlegi oktatás mindössze hármat kér következetesen
számon: lexikális, mechanikus emlékezet, számolás, és
leginkább ezt is értékeli – sajnos, ezt is legtöbbször a
fejlesztést nem segítô „tettenérô” módon. Ez a rendszer csak
a pörgôs, sokszor felületes, de gyors gondolkodású
gyerekeknek kedvez, de feléjük sem igazságos! Ez a
beszûkülés különösen gyerekeknél rendkívül félrevezetô,
ugyanis ebben az életkorban nagyobb erejû, fejlôdôképe-
sebb a cselekvésben megnyilvánuló terület! Ezért tanul
könnyebben tevékenykedve, játszva, alkotva!

És akkor még nem beszéltünk a személyiséget legalább
ilyen mértékben befolyásoló érzelmi intelligenciáról – ami
hez szinte semmilen tükröt nem tartunk! A fenti okokból
néhány évvel ezelôtt – akkoriban iskolaigazgatóként – olyan
bizonyítványt szerettünk volna nyomtatni, amelyben  a nem
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Értékelés=Hatalom – Kinek a kezében van?
(A tanár, a fônök vagy a család dolga?)



sokat mondó magatartás/szorgalom helyett többek között az
alábbi kategóriák szerepeltek volna: kitartás, önállóság,
pontosság, rendszeretet, önfegyelem, bírálat elfogadása,
érzelmek kifejezése, udvariasság, figyelmesség,
segítôkészség, társakhoz való viszony, figyelemkoncentráció
stb. Hivatalosan nem volt lehetséges. Pótlapként tûztük be
ezt az értékelô lapot. Jellemzô erre a szomorú tendenciára,
hogy a legújabb tantervbe (NAT 2007) bekerülhetett az a
kitétel, hogy a magatartás-szorgalom elhagyható az
értékelésbôl!! Ez a mérleg valóban legföljebb azt mondja
meg, mi könnyû, mi nehéz, de azt nem, hogy mi arany és mi
ezüst, vagy az sem!

Ezen a ponton a családnak feltétlenül be kell lépnie az
értékelési folyamatba, mert biztosan a személyiség
torzulásához vezet, ha valakinek folyamatosan torz tükör
alakítja az énképét. 

Itt nem elég egy-két vállveregetés, arányos értékelést kell
kapnunk mindazokról a vonásainkról, amelyek értéket
jelentenek! Legalább olyan sokszor, legalább olyan súlyban,
legalább olyan következményekkel, legalább olyan nyilván-
valóan, mint az a bizonyos rettegett/vágyott bizonyítvány. 

Találjuk meg tehát szülôként, nagyszülôként, férjként,
feleségként azokat a lehetôségeket, amikor elmondhatjuk,

értékelhetjük gyerekünk, társunk emberi nagyságát, jóságát,
ügyességét, kedvességét…– egyszóval Ôt magát! Ebben
bizony „az lát jól, aki szeret!”

Az értékelés nagyhatalma tehát a látszat ellenére annak a
kezében van, aki látja azt is „ami a szemnek láthatatlan.” (S.
Exupery)

Egy fiatalasszony autóval ment haza. Nagyon óvatos volt,
mert új volt az autó. Nagyon sokat spóroltak rá, sok áldozat-
ba került. Az egyik keresztezôdésben egy pillanatnyi figyel-
metlenség miatt a tolatás közben a sárhányó nekiütközött
egy másik autó lökhárítójának.

Az asszony elsírta magát. Mit mond majd a férjének? Hogy
lehetett ilyen ügyetlen, figyelmetlen? – Közben remeg?
kézzel kereste a papírjait. Egyszer csak kiesett egy kis cédu-
la, amelyen határozott, férfias kézírással a következô üzenet
állt: „Baleset esetén emlékezz, drágám, arra, hogy Téged
szeretlek és nem az autót!”

Jó lenne, ha bekerülhetne a gyermekeink, a társunk
bizonyítványába is ez a rövid üzenet: „Emlékezz, drágám,
arra, Téged szeretlek és nem a jegyeidet!”

UZSALYINÉ DR. PÉCSI RITA, 
(MEGJELENT A MENTOR MAGAZIN 2008/5-6. SZÁMÁBAN)
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Nálunk lesz az év legtutibb bulija!

Nálunk lesz az év legtutibb bulija! - gondolta egy szilvesztert
megünnepelni készülô fiatal. Rockbandájukkal koncertet
adnak, ez biztosan magalapozza a jó hangulatot. Ha már
a csapat játszik, jó, ha minél többen hallják, ezért úgy hir-
dették meg a partit, hogy a barátok is hozhatják a barátaikat.

A szülôk jól ismerték gyermeküket: nem az engedelmesség
mintaképe, de megbízható, felelôsségteljes, betartja azt a
nem túl sok bebetonozott szabályt, amit elvártak tôle, így tel-
jes nyugalommal hagyták magukra a fiatalokat. Nem is
igen tehettek volna másként, mert „égô” a szülôi jelenlét. 

A jól induló és jól szervezett esemény történései azonban
kezdtek kicsúszni a rendezôk kezei közül. Míg a közvetlen
barátok számára természetes volt, hogy a jó hangulatot nem
az adja, hogy ki tudja magát mielôbb merevrészegre leinni,
a haverok haverjainak haverjai másként gondolkoztak, és
tömény italokkal felszerelkezve érkeztek a koncertre hatal-
mas csapatban. 

Az üvegek emelgetésének hatása gyors volt és látványos, a
kis józan csapat egyedül nem tudta uralni a nagy többség
fékevesztett alkoholizálását. A falakra ketchupot spricceltek,
a szônyegre, bútorokra hánytak. A rongálás vissza-
fordítható állapot volt mindahhoz képest, ami ezután
következett.

Egy fiatal, szintén rövid idô alatt, méltóságát veszítve
olyan állapotba került, amelyet a legjobb le sem írni. A
házigazdák nagy nehezen tudták kideríteni kilétét, a család
elérhetôségét. Az apa dühösen érkezett. Mint késôbb

kiderült, oka volt haragjának, hiszen nem ez volt az elsô
alkalom, hogy gyermekét ilyen állapotban szállítja haza. Az
is kiderült, hogy oka volt a korábban kitûnô tanuló ilyenfaj-
ta problémamegoldásának is, hiszen nem tudta feldolgozni
szülei botrányos válását, és hogy családi életük fenekestôl
felfordult. 

A fiatal, mielôtt az autóba ült, ismét rosszul lett, vissza-
ment a kertbe, hogy könnyítsen magán. Apja közben meg-
fordult a kocsival. Várta gyermekét, de az nem jött.
Visszament a házba, keresték, de sehol nem találták a nagy
épületben. Átkutatták a kertet. Végül a félrecsúszott tetejû
vízóra-aknában leltek rá. Normális reflexeit elveszítve maga-
tehetetlenül zuhant olyan szerencsétlenül, hogy a helyszí-
nen életét vesztette.

Sajnos, ez a tragédia nem egyedi, nem ritka eset. Egyre
több buli torkollik halálos balesetbe, ittasan elkövetett dis-
cokarambolba, de ez csak a jéghegy csúcsa, sokszor a
szórakozást a mértéktelen alkoholfogyasztás vagy a külön-
féle könnyû és kemény drogok fogyasztása jelenti. 

Sok szempontból meg lehet vizsgálni ezt a jelenséget, mi
az oka a fiatalok élettôl, valóságtól való menekülésének,
milyen csoportnyomásnak engednek, milyen mintának
igyekeznek megfelelni, kutathatjuk elsôsorban a család, de
továbblépve a társadalom felelôsségét is – szakemberek
meg is teszik. Mi most inkább arra keressük a választ,
hogyan lehet úgy bulizni, hogy másnap a „harctérre” vissza-



tekintve, a nyomokat takarítva, az eseményeket „újraízlelve”
ne keserû szájízzel, felfordult gyomorral tehessük meg,
hanem alig várva azt, hogy a fiatalok ismét együtt
lehessenek és egy fergetegeset szórakozzanak.

Hogy ne ôskövületi válaszok szülessenek, nagygim-
nazistákat és egyetemistákat kérdeztem arról, mitôl buli a
buli. Lehet mámoros egy buli alkoholgôz nélkül is? – tettem
fel a kérdést.

„A természet nem „szereti” a légüres teret – mondja egy
mérnökhallgató. – A vákuum mindig beszippant valamit,
azt, ami a legkönnyebben elérhetô. Így van ez a bulikon is.
Ha nincs program, ha csak lézengünk, ha nincs egy jól
összeszokott társaság, ha nem tudunk egymással mit kez-
deni, nagyobb az esélye annak, hogy az alkoholé lesz a fô-
szerep. 

Az egyik kulcs a jó program. A legtutibb bulit, amin
voltam, egy testvérpár szervezte. Belépéskor húztunk egy
kártyát, amin egy szín volt, ez alapján alkottunk csapatokat.
Véletlenszerûen kerültünk egymás mellé, így olyanokkal is
szóba álltunk, akikkel lehet, hogy nem dumáltunk volna.
Hát, nagy meglepetések értek – és ezt jó értelemben mon-
dom! 

Mikor összejött a társaság, játszani kezdtünk. Jópofa
feladatokat kaptunk. Például minden csapatból egy fiúnak
és egy lánynak táncot kellett rögtönöznie egy zenére: volt
keringô, hip-hop, rocky, tangó, rapp... – mindig új párral.
Többnyire fogalmunk sem volt az alaplépésekrôl, jókat
röhögtünk magunkon és egymáson is. Aztán játszottunk
Activityt, majd testünkkel betûszobrokat alkottunk, egy-egy
szó rajzolódott ki belôlünk. A legjobb az volt ebben, hogy
így feltûnés nélkül átölelhettem azt az ismeretlen lányt, aki
tetszett nekem. A karaokeval is hosszan elvoltunk, duetteket
énekeltünk. Volt Legyen Ön is milliomos!, a fônyeremény
persze nem millió, hanem torta volt a gyôztes csapat
képviselôjének. A koktélmixelés is a verseny része volt, ki
tudja a leglátványosabb és legízletesebb italt keverni.
Fergeteges tánc következett, így már mindenkit ismertünk
valamennyire. 

Nem mondom, hogy senki nem ivott többet a kelleténél,
volt, aki harsányabb vagy lazultabb volt a megszokottnál, de
senki nem állt be. Miért?! Szerintem senki nem akart
kimaradni semmibôl. ”

Egy lány mesélte: „Jó, ha egy bulin új arcok is vannak,
unalmas folyton csak a megszokott társasággal lenni. De azt
nagyon utálom, ha hívatlanul beállít egy nagy csapat.
Vannak, akik szombatonként végiglátogatják az összes
helyet, ahol tudják, hogy lazulni lehet, viszik a piát, fel-
zabálják, amit találnak, semmiért nem éreznek felelôsséget,
sem a hangulatért, sem a társaságért, sem a helyszínért,
felforgatnak mindent, aztán odébbállnak. Ezek elôtt bezár-
juk az ajtót – nem egyszer ráfáztunk már, hogy naivan
beengedtük ôket, és végül az összekent falat, bútort nekünk
kellett megfizetni, holott ôk tették tönkre nem csak a beren-
dezést, de a hangulatot is.”

„Még ha nem is én vagyok a házigazda, az egyértelmû,
hogy segítek a legjobb haveroknak a hangulat
megteremtésében, de az események irányításában is –
lehetetlen mindenre egy embernek koncentrálnia. Ha valaki

kezdene elfajulni, közösen tesszük helyre, ha kell, haza-
küldjük. Így nálunk még régebben sem volt szükség arra,
hogy szülôi segítséget kelljen igénybe venni, de a kisko-
rúaknál a szülô is felelôs azért, ami a buliban zajlik. Persze
nem arra gondolok, hogy állandóan a helyszínen szima-
toljon, de a közelben elérhetônek kell lennie, hogy szükség
esetén intézkedni tudjon. A fiatal ódzkodik attól, hogy a fel-
nôttet hívja, égônek tartja, hogy apucihoz szalad, de ez még
mindig kisebb gáz, mintha nagy baj történik, aminek
következményét a házigazdának kell viselnie – akár bün-
tetôjogilag is!” 

„Szerintem a jó buli alapja a jó társaság. Nem vagyok
antialkoholista, de azt mondom, inni bárki tud, az ökör is,
sem IQ, sem kurázsi, sem vagányság nem kell hozzá.
Olyanokkal barátkozom, akik ugyanígy gondolkoznak, és
akik így gondolkoznak, azok olyan embereket hoznak
magukkal, akik szintén nem a piálástól várják azt, hogy jófe-
jek legyenek.”

Nem csak házibuliba járnak a fiatalok, hanem
szórakozóhelyre is. Mi az, amire oda kell figyelnünk? „Ha új
helyre megyek, nagy biztonsággal meg tudom állapítani,
hogy a szerre vannak-e ráállva. Az ilyen helyeken az üdítô
és az ásványvíz ára sokszorosa a normál helyeken
megszokottnak, mert aki speedel vagy egyéb hasonló szer-
rel él, annak sok folyadékot kell innia, kiszárad a szája. A
mosdóban a hideg vizes csapból is meleg víz folyik, hogy az
italt mindenképpen vásárolni kelljen. A legtöbb helyen
nagy, gyökeres növény a dekoráció része, hogy razzia
esetén a földbe tudják rejteni a bûnjeleket. Az ilyen
helyekrôl gyorsan lelépek, utálok függni akármitôl, utálom a
rabságot, a megkötözöttséget, szeretek szabad lenni – a
szenvedélybetegségektôl is. Szeretném SZER-telenül élvezni
az életet, nem pedig testi-lelki nyomorékként vegetálni már
fiatalon.”

„Nagycsaládban felnôve, egész kiskoromtól látom, hogy
szüleim az árral szemben úsznak. Ezen a helyen nem kell
magyaráznom, mit jelent ez, ha nem így lenne, én sem
élnék, ötödikként születtem. Akik sodortatják magukat
tehetetlenül, beállnak a manapság divatos trendbe, nem
egyéniségek, hanem bábok. Engem hidegen hagy, ha egy
társaságban azért nem számítok menônek, mert nem piálok.
Lehet, hogy lesajnálnak, de inkább én sajnálom ôket. Nincs
szükségem pótszerekre ahhoz, hogy jól érezzem magam.
Nem esek kétségbe attól, hogy küzdjek - apám és anyám is
ezt teszi, és látom, hogy van értelme –, ez elengedhetetlen
az életben maradáshoz.”

A végszót már a fiatalkorból jócskán kinôtt felnôtt teszi
hozzá. Nagy erôt ad gyermekeinknek, ha bízunk bennük,
erôsebb védôfal ez bármilyen tiltásnál. De ez még
önmagában kevés, a bizalomhoz fel is kell nevelnünk a
gyermeket sok-sok beszélgetéssel és elsôsorban példamu-
tatással: ha azt látja, hogy barátainkkal együtt mulatozva, a
kamra sötétjében és magányában, családi ebéden vagy sza-
lonnasütéskor a jó hangulatunkat az adja, hogy gyakorta és
mértéktelenül nézegetünk a pohár fenekére, prédikálhatunk
vizet, Fantát, kólát és rostos gyümölcslevet, falra hányt...
Ketchup lesz minden szó (hogy a példánknál maradjunk).

SALLAINÉ KARIKÓ ÉVA
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Kedves Olvasóink! 

Fogadjátok szeretettel a következô írást és verset, gondoljatok még nagyobb szeretettel a beküldôjére, és ne feledjétek el a
történetét!

A Szerkesztô

Tisztelt Szerkesztôség!

Kétgyerekes pártoló NOE-tag vagyok. Az elmúlt napokban nagyon nagy szomorúság ért, melyet szeretnék a világba kiáltani,
azt remélve, ettôl könnyebb lesz a trauma feldolgozása. Két hete meglepve vettem észre, hogy spirálos védekezés mellett
teherbe estem. Az elsô nagy meglepetés után ráébredtem, hogy tulajdonképpen örülök, mert bár nem terveztük, titkon
mindig 3 gyermeket szerettem volna. Nekem is 2 húgom van, a férjemnek is van még 2 fiútestvére, így természetes volna,
hogy nálunk is bôvüljön a család. Sajnos az orvosom nem tudta a spirált leszedni, és így a terhesség megszakítását javasol-
ta. Annál is inkább, mivel egy másik krónikus betegségem miatt a spirálos kihordás duplán kockázatos lett volna. A szívem
megszakadt, de végül is az abortusz mellett kellett döntenem, mivel több szakorvosnak is egyértelmûen ez volt a véleménye.
A sors fintora, hogy mire a mûtôbe kerültem, a baba már majdnem magától is elment, de ez a tény az én bánatomon nem
enyhített. Most a lelki sebeimet „nyalogatom”, és próbálok megnyugodni. Írtam egy verset, melyet ha úgy találják, talán meg
lehet jelentetni majd egy alkalmas pillanatban. 

K.I-NÉ

H Á Z A S S Á G Á P O L Á S ,  G Y E R M E K N E V E L É S

3 12 0 0 9 .  J Ú L I U S

Elsírtam már ezer könnyet,
nem is ezret, milliót,

siratom a kisbabámat,
az elvesztett embriót.

Nem volt még nagy, csak hét hetes,
a szíve már dobogott,

nem tudom, hogy ô mit érzett,
az én szívem megszakadott.

Rossz idôben érkezett ô,
s az sem tett jót ôneki,

hogy a spirált a méhembôl
a doktor nem vette ki.

Érzed talán, kicsi babám,
hogy az anyu szeretett!

Nem várt ugyan,
de a szíve Teérted elepedett!

Mikor tudtam, itt vagy velem,
vágytalak megölelni,

harmadik kis gyermekemként
féltve fölnevelni.

Nem tehettem! Elbúcsúzom!
Szenvedek még nagyon!
S tudom, egyszer „odaát”

átölel majd karom!

Bocsásd meg, mit tudatlanul ellened vétettem!
Bocsássa meg a Jó Isten, hisz nem rossz szándékból tettem!

Bocsássa meg mindenki, hisz egyvalamit tudok,
Én magamnak megbocsátani talán sosem fogok!

A testem már gyógyult,
mert a mûtét gyors volt,

de a szívem, lelkem
tán sose lesz gyógyult!

Ez a kis vers szóljon minden kisbabának,
kiket nem szülhettünk meg ennek a világnak!

Vers a meg nem született kisbabához

Házassággondozó hét Felsôtárkány

A Bibliai Házassággondozó Szolgálat házassággondozó hetet szervez 
2009. július 6–12-ig Felsôtárkányon a Hotel Táltosban. A hét vezetôje: Dr. Pálhegyi Ferenc. 

Jelentkezési cím: Nemeskériné Tóth Éva, tel.: 06-20-417-4871, email: info@bhsz.hu. 
Részvételi díj 30 200,-Ft/fô (teljes ellátással).



Lassan már rendszeressé válik, hogy a NOE rendezvényeken
a NIT tagjai segítôként részt vesznek. Nem volt ez másképp
a Jótékonysági Árverésen sem. 16 segítô jött, akikkel a ren-
dezvényt gördülékenyen lehetett lebonyolítani. A régiek
mellett 5 új tag is volt, lám-lám, így leszünk egyre többen. A
segítôk a kérésnek megfelelôen elegánsan jelentek meg, jó
érzés volt rajtuk végignézni. Beszámolóként Vas Viktor,
szentesi fiatal szavait hozom.

„Úgy vélem, amellett, hogy nem teljesen úgy alakultak a
dolgok, mint ahogy azt a szervezôk elsôre gondolták, elég
jól sikerült az árverés. Köszönöm, hogy ott lehettem, segít-
hettem, jól éreztem magam. Örültem a színpadi felkérésnek,
hogy rám esett a választás, részben mert kellemes emlékeket
hoz fel bennem, illetve részben úgy érzem, ez igazolja azt az
állításomat is, miszerint jól áll nekem az öltöny;) 

Aki ott volt és látott, ezt tudja cáfolni vagy igazolni, de ezt
mindenki döntse el maga, személy szerint nekem jól esett,
hogy talán ezt nem csak én látom így. Sajnos az idô szorított
a haza utazás miatt, ezért hamarabb kellett távoznunk
testvéreimmel, bocsánat, hogy nem tudtunk mindenkitôl
elköszönni, remélem nem okoztunk túl nagy gondot az ott
maradóknak a rájuk háruló feladatokkal. 

Szerettem volna végig ott maradni, jó volt a társaság, és jó
lett volna az álló fogadás szemet gyönyörködtetô kulináris
élvezeteinek megtapasztalása is. Talán a szervezés hagyott
maga után kívánnivalót, de úgy gondolom, a kezdeti
nehézségek ellenére mindenki megtett mindent azért, hogy
a dolgok sikeresen, gördülékenyen haladjanak. A lányok
mind a színpadon mind a színfalak mögött nagyon ügyesek
és csinosak voltak. Azt hiszem, minden férfi kollégám
nevében mondhatom, köszönet azért, hogy jelenlétükkel is
növelték az est fényét. Szintén köszönet jár a kony-
hatündéreknek, akik a szendvi-csekkel bajlódtak, hogy
voltak olyan kedvesek és gondoltak a messzirôl jött
megfáradt és éhes utazókra. Nagyon finomak lettek, én
magam négyet is elpusztítottam. Igaz a mondás, egy férfit a
hasán keresztül lehet a legkönnyebben megfogni. 

Hasonló körülmények közt a jövôben szívesen vállalok
ilyen és ehhez hasonló feladatokat, segítô és hosztessz
munkákat, és ha máskor is elôfordulna csúszás vagy egyéb
váratlan esemény, ami miatt felborulna az utazási menetren-
dem, de mégis akadna egy kedves segítôkész NOE tag, aki
áthidalásként szálláslehetôséget tudna felajánlani, részemrôl
semmi akadálya annak, hogy produktívabb tagja lehessek a
kollektívának.”

SZILVÁSSY RITA
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Jótékonysági Árverés

Beszámoló a Köztársasági Elnök úr látogatásáról

Sziasztok! 

A Köztársasági Elnök május 10-én a mi régiónkba látogatott,
és az ilyen látogatásai során kérni szokta, hogy találkozhas-
son nagycsaládos egyesületek képviselôivel. Idén értesült az
ifjúsági tagozatról, és kérte, hogy találkozhasson egy ifivel is.
Rita testvéremet Andrást és engem kért meg, hogy
képviseljük a tagozatot. 

Tihanyban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
könyvtártermében kötetlen beszélgetésen vettünk részt az
elnök úrral. Rajtunk kívül még a veszprémi, zalaegerszegi és
nagykanizsai egyesületekbôl jöttek képviselôk, hogy bemu-
tassák egyesületük mûködését. Sólyom László nagy érdek-
lôdést mutatott az Ifjúsági Tagozat iránt. Meséltünk neki

arról, hogy milyen személyek alkotják a tagozatot, hogy
milyen lehetôségeket kínál, és milyen programok vannak. A
beszélgetés végén Sólyom László azt mondta, hogy jó volt
pozitívumokat hallani, hogy nem csak nehézségek jellemzik
a civil szféra életét. A beszélgetés után hivatalosak voltunk
Balatonfüredre, a Köztársasági Elnök számára rendezett
fogadáson a Baricska Csárdában. Itt már nem volt alkalmunk
beszélgetni az Elnök Úrral, de itt is nagyon jól éreztem
magam, mert mi nagycsaládosok tudtunk ismerkedni és
beszélgetni egymással. 

Köszönöm a lehetôséget, hogy részt vehettem ezen a ren-
dezvényen. 

KALINICS LEA

(NAGYKANIZSA)



Kedves Olvasó!

Minden cikkben büszkélkedem – habár a szervezés nem
mindig az én érdemem – valamilyen ifjúsági program beszá-
molójával. Ez nagyon jó, hiszen azt mutatja: vannak prog-
ramok és vannak fiatalok, akik ezeken részt vesznek. Íme az
aktuális büszkeség:

Pécsi ifjúsági közösségfejlesztô tréning
2009. február 27–március 1., Pécs

Kellemeset csalódtam, nem hittem volna, hogy ennyire
remek lesz, és ilyen fantasztikus társaságba kerülök! Persze
ez nem volt így az elsô pillanattól kezdve, de hála a barátsá-
gos, kedves játékoknak az elsô nap végére a hangulat már
sokkal oldottabb volt! A sok érdekes egyéniség megis-
merése mellett rengeteg új és hasznos információra tehet-
tünk szert! Az elôadások érdekesek voltak - persze ezekbe
egy kis játékot beleépítve még jobban megismerhettük
egymást! Örülök, hogy részt vehettem ezen a képzésen, és
ennyi remek embert ismerhettem meg!

LACZ REGINA – PAKS, 17 ÉVES RÉSZTVEVÔ

A NOE fiataljai ismét találkozhattak. Ezúttal Pécsen, az Al-
Duna Régió központjában. Olyan fiatalok érdeklôdtek
szervezetünk iránt, akik bár szüleik, ismerôseik révén
ismerik egyesületünk rendezvényeit, de még nem vettek
részt olyan találkozón, amit a fiatalok részére szerveztünk. A
program péntek estével kezdôdött: ismerkedtünk egymás-
sal. A NOE értékeivel, céljaival Török Ádám, az egyesület
fôtitkára ismertetett meg bennünket. A vacsora elôtt még a
közösségrôl, annak erejérôl, szerepérôl is szó esett. A közös
estét játékokkal zártuk, amit a felnôttek álmosan de öröm-
mel fogadtak. A fiatalok azonban annál nagyobb energiával
– csendben, de mégis éjszakába nyúlóan folytatták a szemé-
lyes ismerkedést és beszélgetést. A Fiatalok lendületben
program – amit a helyi Mobilitas munkatársai ismertettek –
mindenkit érdekelt: több fiatalnak megmozdította a fantáz-
iáját, bár akadt olyan is, aki tapasztalt résztvevôje már a
programnak. A sok ülést a délutáni gazdag program
kínálatból választott kirándulás, korcsolyázás vagy város-
nézés váltotta – az élmények mellett, az esti „ülés” is köny-
nyebben ment. Ekkor ismét tapasztalhattuk az ifjak erejét és
teherbíró képességét: az éjszakai csevegô partik nem marad-
hattak el. Hogy mikor is pihenték ki magukat?!! De mégis más-
napra teljes figyelemmel kapkodták el a csokikat, ami Arató
Csongor programszervezési elôadásának elmaradhatatlan
része – már ha valaki jó válaszokat ad a feltett kérdésekre!
A zárás során kiderült, hogy nem csak a felnôttek, hanem a fia-
talok is jól érezték magukat, s hasznos tudásra tettek szert a
hétvégén. Kifejezték reményüket, hogy még lesznek ilyen
találkozók, amikre szívesen jönnének.

KISS MÁRTA

RÉGIÓS BIZOTTSÁGI TAG, RÉSZTVEVÔ

Izgatottan vártuk a Pécsre érkezô fiatalokat a Ciszterci rend
Nagy Lajos Gimnáziumában. Még senki nem vett részt
közülük az Ifjúsági Tagozat képzésén, és reméltük,
meghatározó élményeket tudunk nekik biztosítani.

A kezdeti bátortalanság után örömmel tapasztaltuk, hogy
kezdenek megismerkedni egymással, és a hangulat egyre
emelkedettebbé vált.

Kiss Márti ismerkedôs játéka mindenkit egy kicsit
feloldott. Török Ádám érdekfeszítô elôadást tartott, mely a
NOE történetérôl és hármas feladatáról, valamint „a NOE a
civil világban – a „világ” és a NOE” témáról szólt, ezután
mindenki egy kicsit NOE-snak érezhette már magát. A forró
pogácsa és tea után Márti játékkal egybekötve ismertette a
fiatalokkal az etikai kódexet és az egyesület értékfelmutató
tevékenységét, valamint beszélt a NOE-n belüli
közösségépítésrôl.

Vacsora után újra összegyûltünk, és csoportépítô
játékokat játszottunk, melyekbe szívesen bekapcsolódott
mindenki, még a felnôttek is. Éjszaka a fiatalok még sokat
beszélgettek egymással, reggelre azonban már jókedvûen
kosaraztak együtt az iskola udvarán.

Szombaton délelôtt a Mobilitás Fiatalok Lendületben
Programjával ismerkedhettünk meg, majd Farkasné Székely
Kamilla ismertette a kommunikáció nehézségeit, kapcsolat-
teremtési technikákat mutatott be, és a problémamegoldó-
készségeinket fejlesztette.

A délutáni elôadást Várdainé Kiss Krisztina (Al-Duna
Régiós titkár) tartotta, melynek témája az információs lánc
kialakításának lehetôségei, az együttmûködési lehetôségek,
a szervezeten belüli és szervezetek közötti kommunikáció
volt. Mindhárom tréning gyakorlati szempontból, játékokkal
dolgozata fel a témát. 

Szombaton korcsolyázni és kirándulni vittük a vállalkozó
kedvûeket. A kirándulásban volt némi izgalom is, térdig érô
hóban járhattunk a Jakabhegy csodálatos kilátásában
gyönyörködve. A korisok sem maradtak ki a kalandból, ôk
a gyönyörûen sütô nap hatására olvadozó jégen el-elhup-
panva csurom vizesen értek vissza a kollégiumba, ahol nagy
meglepetés várta ôket. Szerettek volna minél elôbb száraz
ruhába bújni, de a kulcsuk a kirándulóknál maradt. 

Este újra kiélhettük játékszenvedélyünket. Tótné Häring
Mónika vicces szavas torpedójának nagy sikere volt, azután
mással folytattuk, amíg csak bírtuk.

Vasárnap a reggeli és egy kis kosarazás után Arató
Csongor vetítéssel és játékkal egybekötött elôadása
következett, melynek témája a szabadidôs és kulturális pro-
gramok szervezése volt. Ma sem maradhatott el a pogácsa és
a beszélgetés.

A záró beszélgetésen kiderült, hogy mindenki jól érezte
magát, és információkban, élményekben, új barátokkal
gazdagodva térnek haza. Ebéd után nehéz volt a búcsúz-
kodás. A résztvevôk a következô találkozást, szervezték, és
elhatározták, hogy programjaikra meghívják a többieket!

SZÉKELY KAMILLA

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NE, RÉSZTVEVÔ
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Pécsi beszámoló



Papírszalvéta, lemosható mûanyag terítô, tömérdek
mesterségesen színezett élelmiszer, agyoncukrozott levek
– egy szülinapi parti általános kellékei. 

Gondoljuk végig, lehet-e környezetbarát anyagokra
cserélni a megszokott hangulatkellékeket.

Lufik helyett…
Az ammóniával, cink-oxiddal, s egyéb vegyi anyagokkal
kezelt léggömbök a folyóvizekbe kerülve rendkívül veszé-
lyesek az élôvilágra, nem mintha környezetkárosító hatásuk
kevésbé érvényesülne a városszéli szeméttelepeken. Lufik
helyett újrahasznosított krepp-papírból vagy korábban már
használt csomagolópapírból készített nagyobb lampi-
onokkal kitûnôen lehet a szoba hangulatát fokozni.

Egészségtelen édességek helyett…
Ajándék gyanánt jó ötlet lehet valamiféle házilag készített
egyedi meglepetés: jópofa lehet egy hosszabb ágacskákból,
szövetmaradékból, régi anyagokból flitterrel csillogóvá
varázsolt tündérvarázspálca, egy nagyobb gumibélyegzô
nyomatával, szója alapú tintával kifestett bevásárló szövet-
szatyor. Esetleg ajándékozz könyvet, természetes anyagból
készült kézmûves kellékeket, vagy valami kisebb, de ala-
posan átgondolt szuvenírt. 

Eldobható, mûanyag abrosz helyett…
Érdemes félretenni az évek alatt összegyûlt parti-kellékeket,
az olcsóbb borospoharakat, a ruhaszalvétákat, olcsó
evôeszközöket. Ezek a külön-külön jól használható,
valamikori készletek egyedi darabjai jó szolgálatot tesznek
egy-egy buli alkalmával. Ha a társaság nagysága miatt nem
lenne elég az így összeszedett, „szedett-vetett” holmi,
érdemes pár papírpohárral, tányérral kiegészíteni a meglévô
készletet. Mûanyag evôeszközökre semmi szükség, ha kézzel
is fogyasztható ennivalóval, „felmarkolható” szendvicsek.

Csomagolóanyagok
Amit megvesznek kellékeket, ne olyan termék legyen, ami
sok göngyöleggel jár, ami általában mûanyag vagy fólia cso-
magolás, és nem bomlik le. Illetve a buli végén a keletkezett
szemetet szelektív hulladékgyûjtôbe vigyék el, hiszen már
az országban mindenhol elérhetô.

Vas Judit (lelkes szentesi NIT tag) további tanácsokat írt
környezetbarát témában:

A környezetbarát termékeket illetôen Magyarországon
jelenleg 33 cég összesen 355-féle terméke rendelkezik
nemzeti termékjellel (öko-cimkével). Az Európai Unió öko-
cimkéjével egyetlen Magyarországon tevékeny cég (szállo-
da) rendelkezik. A környezetbarát termékjelnek jelenleg
nincs presztízse, a gyártók egyéni termékjelzései nem
megfelelôen ismertek, sokszor félrevezetôk. A környezet-
érdekû piaci pozitív ösztönzés és visszacsatolás elterjedését
komolyan akadályozza a lakosság alacsony környe-
zettudatossága és átlagjövedelme. Ennek megfelelôen eleve
alacsony az ilyen termékek száma a piacon. A zöld köz-
beszerzés hatókörét is növelné a piacon megjelenô több
környezetbarát címkével és tanúsítvánnyal ellátott termék és
szolgáltatás. 

A fogyasztói társadalom alapvetô motorjának a gyorsfo-
gyasztású, rövid élettartamú cikkek tömeges termelését és
fogyasztását tekintik. Hazánkban is nô a hiper- és szuper-
marketek száma, és jelentôsen növekszik az általuk kínált,
sokszor gyenge minôségû, olcsó termékek fogyasztása. A
felmérések szerint a lakosság fele tisztában van azzal, hogy
a fogyasztásnak vannak kedvezôtlen környezeti hatásai,
háromnegyedük azonban úgy véli, a problémát technikai
fejlôdéssel kell áthidalni. 

Az emberek nem akarnak életmódjukon változtatni,
holott belátják a jelenlegi életmódminták fenntarthatat-
lanságát. 
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Tedd zöldebbé a szülinapi partidat!

Pillanatképek a margitszigeti Családi Napról



Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy semmi. De ez egy
olyan kicsiny, parányi kis semmi volt, hogy nem is vette
észre ôt senki.

Ez nagyon elszomorította a semmit, bánatában világgá ment,
és vándorolt hegyen-völgyön, erdôn-mezôn, abban bízott,
hogy valaki majd egyszer észreveszi. Igen ám, de a nagy
búslakodásban, szomorkodásban annyira kicsi lett ez a
semmi, hogy még egy fehér lap közepén sem lehetett
észrevenni.

Volt egy kisgyerek, épp úgy hívták, mint téged. Ez a kis-
gyerek mindig durcás meg morcos volt, mindig unatkozott,
nem volt neki jó soha semmi. Anyukája kérdezte: mit kérsz
reggelire? Azt válaszolta: semmit! Anyukája kérdezte: mit
szeretnél játszani? Azt válaszolta: semmit! Ejnye, legalább raj-
zolj valamit, mit szeretnél rajzolni? De erre is csak azt válas-
zolta a kisgyerek, hogy: semmit!

Az ám, csakhogy ezt meghallotta a semmi, mert épp ott gub-
basztott az üres rajzlap közepén. Hohó, itt van nekem a jó
világ! – gondolta a semmi. Gyorsan felkapaszkodott a ceruza
hegyére, mellyel a kisgyerek csak úgy kedvetlenül döfködte
a rajzlapot, aztán mászni kezdett. Végigmászott a ceruzán,
felmászott a kisgyerek kezére, majd a karjára, a vállára, a
nyakára, és a fülén át bemászott a kisgyerek fejébe.

Odabent jó sötét volt, mert a kisgyerek nem gondolt sem-
mire. Jól is érezte magát a semmi, és elkezdett hízni, nôni,
dagadni, míg végül teljesen betöltötte a kisgyerek fejét. Attól
kezdve a kisgyerek nem is tudott mást mondani, csak azt,
hogy: semmi. Ha a játszótéren a gyerekek kérdezték tôle:
mit játszunk? Azt válaszolta, hogy: semmit. Ha az anyukája
kérdezte, hogy hova menjünk délután, azt válaszolta, hogy:
sehová. Ha azt kérdezték, tôle, milyen fagylaltot kérsz, azt
válaszolta: semmilyet.

Ezt hamar megunták, és már nem is szóltak hozzá, mert
mindenki tudta, hogy nem érdemes, a válasz úgyis csak az
lesz, hogy: semmi, senkit, semmit, sehová, sehonnan, sem-
milyet…

A kisgyerek csak szomorkodott egymagában, senki sem ját-
szott vele, senki sem szerette. Kerek szemmel a semmibe
bámult, és ujjai között csak úgy céltalanul forgatta a ceruzát
az üres rajzlap fölött. Valahogy véletlenül a ceruza egy kis
vonalat ejtett a papírra, olyan lett, mint egy fûszál. De nem
valamilyen szépen zöldell? hosszú erôs fûszál, amilyenre
szívesen felmásznak a katicabogarak, hanem csak olyan kis
satnya fakó fûszál, amit már megcsípet a koratéli hajnali fagy.

Megtetszett ez a fûszál a kisgyereknek, és rajzolt mellé még
egyet, aztán még egyet, de ezek már szép zöld fûszálak

voltak, és hamarosan ott termett a rajzlapon egy élénk
színû friss tavaszi rét. Mi hiányzik errôl a rétrôl? – gondol-
kodott a kisgyerek, majd a homlokára csapott, és már raj-
zolta is a különbözô színben pompázó virágokat. Volt ott
ibolya, százszorszép, kikirics, nefelejcs, pipacs és
gyöngyvirág. Csak úgy hajladoztak a szélben. Távolabb
bokrokat rajzolt a kisgyerek: szedret, csipkebogyót, mo-
gyorót. Mögöttük pedig erdô termett: nyárfa, tölgyfa, bükk
és akác. Az erdôbôl elôbújtak az ôzek és szarvasok, a virá-
gok között nyulak ugrándoztak. A fákon madarak fészkel-
tek, olyan hangosan daloltak, hogy mindenki hallotta, aki
meglátta a képet.

A kisgyerek büszke volt a rajzra, és elégedetten dicse-
kedett vele mindenkinek, és tetszést is aratott vele.
Tetszett az anyukájának, a játszótéren a gyerekeknek,
mindenki dicsérte. Arra kérték a kisgyereket, hogy nekik
is rajzoljon ilyen szépet. Attól kezdve mindenki szerette
a kisgyereket, és mindenki a barátja szeretett volna
lenni.

Csak a semminek nem tetszett a dolog. Ahogy a kisgyerek
feje megtelt a zöld réttel, a pompázó virágokkal, fákkal,
ahogy a Nap beragyogta a képet, a kisgyerek fejében úgy
fogyott a hely és a sötétség. A semmi elôször csak egy kicsit
kényelmetlenül feszengett, aztán összehúzta magát, végül el
kezdett töpörödni, egyre kisebb és kisebb lett. Mire a kis-
gyerek befejezte a képet, a semmi számára nem maradt hely,
olyan kicsiny és parányi lett, hogy többé már nem is lehetett
észrevenni.

A semmi nagyon elszomorodott, belátta, hogy itt nincs hely
számára többé, és kimászott a kisgyerek fülén, végigmászott
a nyakán, a vállán, a karján, a kezén, felkapaszkodott a
ceruzára, és a ceruza hegyérôl egy ugrással a kép közepén
termett. Akik a képet nézték, észre sem vették, csak a rétet
látták és a madarakat hallgatták.

Ez nagyon elszomorította a semmit, bánatában világgá ment,
és vándorolt hegyen-völgyön, erdôn-mezôn, abban bízott,
hogy valaki majd egyszer észreveszi. Igen ám, de a nagy
búslakodásban, szomorkodásban annyira kicsi lett ez a
semmi, hogy még egy fehér lap közepén sem lehetett
észrevenni…

Vigyázz, nehogy a semmi 
legközelebb rád találjon!

G Y E R E K K U C K O
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Horvath-Varga Attila
Sem-mese

Timi lányomnak



Május 15-én reggel nyolc tündér szállta meg a NOE
Titkárságot. Nem túlzás ez, hiszen nyolc bájos és kedves
hölgy érkezett hozzánk a Glaxo Smith Kline cégtôl, hogy az
Önkéntes Nap alkalmából saját munkájukat ajánlják fel a
NOE-nak.

Mind a nyolcan fáradhatatlanul serénykedtek az
irodában: pakoltak, rendszereztek, gépre vittek, tasakoltak,
és közben kedvesen és szolgálatkészen mosolyogtak.

A cég az alábbi sajtóközleményt adta ki az Önkéntes Nap
alkalmából.

Köszönjük a lányoknak a sok segítséget, szeretettel várjuk
ôket jövôre is!

Nyolcadik alkalommal Önkéntes Nap a GSK-nál 

A 2005-ös, 2006-os és 2008-as év Legjobb Munka-
helyeként a vállalati programok, adományozás mellett
fontosnak tartjuk, hogy kollégáink tevôlegesen is részt
vehessenek társadalmi felelôsségvállalási programjainkban.
Ezért a GSK munkatársai immár nyolcadik alkalommal
önkéntes munkával is részt vehetnek a helyi közösségek
életében.

A GSK szervezésében évi két munkanapon non-profit
szervezeteknek segítünk az általuk kért munkák
elvégzésében. Az Önkéntes Nap, azaz Orange Day alkalmá-
val nem az anyagi forrásokra, hanem a részvételre és a
munkára fektetjük a hangsúlyt. Kertrendezéstôl a kerítés-
festésen át számítógépek telepítéséig számos feladatot haj-
tottunk végre az elmúlt években.

2009. május 15-én, a GSK nyolcadik Önkéntes napján a
cég közel 100 munkatársa nyújt segítséget non-profit
szervezeteknek Budapesten, Miskolcon, Veszprémben és
Cseszneken olyan egyesületek és alapítványok számára,
mint például a daganatos betegek ápolásával foglalkozó
Magyar Hospice Alapítvány, a nagycsaládokat támogató és
érdekeiket védô Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a
fogyatékosok önálló életvitelét segítô Szimbiózis Alapítvány
és Down Alapítvány, vagy a vak és látássérült gyermekek
fejlesztéséért dolgozó Vakok Óvodája. Az Egészséges
Településekért Alapítvánnyal és a helyi közösséggel Palotás
településen végeztünk felújító, faluszépítô munkálatokat.

Hisszük, hogy az egyéni felelôsségre is építô akcióinknak
társadalomformáló ereje van. Mivel kollégáink a családtag-
jaikkal, barátaikkal is megosztják a közös munka valamint a
támogatásban részesülôk örömét, így bízunk benne, hogy
egyre többen vállalkoznak arra, hogy erejükhöz mérten
támogassák a rászorulókat.

A GlaxoSmithKline cégrôl

A GlaxoSmithKline Európa egyik legnagyobb gyógyszer-
gyártója. Innovatív, új gyógyszereket fejleszt ki többek
között a légzôszervi és daganatos betegségek, a diabétesz és
a védôoltások területén, Európában az 5. legnagyobb
kutatásba befektetô cég. Magyarországi beruházóként
gödöllôi vakcinagyára révén a világ számos pontjára szállít-
ja védôoltásait. 
További információ: www.gsk.hu
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Bányászati rajzpályázat eredménye
A NOE tavaly év végén „Kincseink az ásványkincsek” cím-
mel bányászati rajzpályázatot hirdetett. Nagy örömünkre
rengeteg gyönyörû alkotás érkezett. Ezúton is köszönetet
mondunk a Mátrai Erômû Zrt. kedves munkatársának,
Bárdos Bélának, aki szárnyai alá vette a pályázat ügyét, és
eljuttatta a felhívást a környezô iskolákba és óvodákba.

Június 15-én két grafikus mûvész, Csurgó Erzsébet és
Petrók György értékelte a beérkezett pályamûveket. A két
mûvésznek nagyon nehéz dolga volt, több esetben is
megosztott helyezések születtek.

A zsûri döntése alapján a következô sorrend alakult ki:
0–6 éves korosztály

I. díj: Szabó Vanda (Gyöngyös)
II. díj: Cziczka Blanka (Gyöngyös)

III. díj (megosztva): Major Melitta (Gyöngyös)
Matekovics Márk (Gyöngyös)

7–12 éves korosztály
I. díj: Alkusz Kitti (Kisnána)

II. díj (megosztva): Kovács Viktor (Abasár)
Gubis Rebeka (Rózsaszentmárton)
Rácz Evelin (Rózsaszentmárton)

III. díj (megosztva):
Martinkovics Martin (Rózsaszentmárton)
Hegedûs Máté  (Gyöngyös)
Szôke Laura (Vidák) 
Erdélyi Anna (Abasár)

13–18 éves korosztály
I. díj: Kardinál Zsuzsanna (Bükkábrány)

II. díj: Varga Kitti (Forrsákút)
III. díj (megosztva): Borbély Gábor (Nyírád)

Tóth Richárd (Sály)
Bacsevits Ervin (Budapest)

A novellapályázatra beérkezett írásmûveket Csiky Zoltánné
magyar szakos tanárnô értékelte. 

A végeredmény a következô lett:
I. díj: Kovács Cintia (Kisnána)

II. díj: Lakatos Brigitta (Kisnána)
III. díj: Borbély Ágnes (Nyírád)

Szeretettel gratulálunk a gyôzteseknek. Az értékes tárgy-
jutalmakat a NOE Ôszi Találkozóján adjuk át Sopronban.

Önkéntes Nap a GSK-nál
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Jeles évfordulóra emlékezik 2009 szeptemberének utolsó

napján a világ magyarsága. 150 éve, 1859. szeptember 30-

án az Udvarhely megyei Kisbaconban született Benedek

Elek. Bárhol a világon, ha magyar népmesét keresnek

könyvtárban, könyvesboltban, elsôk között az ô neve hang-

zik el, méltán! Immár a negyedik nemzedék szókincsének,

beszédfordulatainak jelentôs részét akaratlanul is az ô

könyveibôl merítette, tanulta s remélhetôleg adja tovább

utódai számára.

Benedek Elek hallatlanul gazdag életmûvét csak kevesen

ismerik. Egyetlen személyben újságíró, író, szerkesztô,

kiadó, mûvelôdés- és oktatáspolitikus, országgyûlési

képviselô, mesegyûjtô, mesemondó volt. Többek között no-

vellák, színdarabok és regények mellett a Magyar nép múlt-

ja és jelene 2, a Magyar mese- és mondavilág 5, a Nagy ma-

gyarok élete 12 kötetének szerzôje, a Nemzeti Iskola,

valamint a Néptanítók Lapjának szerkesztôje. Továbbá

(Pósa Lajossal) Az én Újságom, (Sebôk Zsigmonddal) a Jó

Pajtás, majd egyedül a Cimbora címû gyermeklapokat

szerkesz-tette. Ez utóbbit a legnehezebb idôkben saját költ-

ségén adta ki. Mindent összevetve a magyar gyermekiro-

dalom egyik megteremtôjét tisztelhetjük benne.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívással fordult

mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és

a mesékben élô bölcsesség továbbhagyományozása, hogy

csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezen-

túl szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját a

Népmese Napjaként tiszteljük. Az ünnep mára határokon

átívelô mozgalommá nôtte ki magát. E különlegesen jeles

évforduló alkalmából nem pusztán kegyeleti okok miatt

tartjuk fontosnak Benedek Elek életmûvét megbecsüléssel

felidézni. Sokkal mélyebb jelentôségû a visszatekintés. Nem

Benedek Eleknek van szüksége a mi koszorúinkra, hanem

fordítva! Az ô életmûve máig erôforrás számunkra. A kul-

turális emlékezet folytonossága, életben tartása minden

közösség megmaradásának és lelki egészségének

alapfeltétele. Másrészt pszichológus, szociológus, pedagógus

szakemberek megfigyeléseik, kutatásaik eredményeként egy-

behangzóan állítják, hogy a népmesék szimbolikus képei,

konfliktusai, történetei eszközként közvetítik, adják át az

élet értelmét felnôttnek és gyereknek egyaránt. A lehetséges

és lehetetlen határán zajló konfliktusokból, gesztusokból a

hallgató tudattalanul is mélyen megérti a súlyos nehézségek

kikerülhetetlenségét, a megküzdés különféle stratégiáit, a

„jótett helyébe jót várj” mindenek fölötti erkölcsi paran-

csát, és a túléléshez szükséges erôk forrását.

Pedagógusok, könyvtárosok, szülôk, nagyszülôk!

Megfigyelések, kutatási eredmények nyomán egyre biztosab-

ban tudjuk, hogy a népmeséket, a legjobb kortársi gyer-

mekirodalmat nem pótolhatja a rajzfilm, a villódzó

képernyô, az agresszió, a horror. Ezek néhány percre, órára

látszólag elnémítják, lekötik a lelket, de nem nyugtatják

meg, s fôként nem tanítják meg élni. Azért kell fejbôl és

könyvbôl, reggel és este, hétfôtôl vasárnapig sokat és még

többet mesélni, mert a gyerekek tôlünk függetlenül is keresik,

de – a felnôttek és a mesék segítségével – sokkal nagyobb

valószínûséggel meg is találják életük értelmét. Kérjük tehát

a meseszeretô emberek apraját-nagyját, hogy ezt a napot

szenteljék a mesék bölcs világának, elevenítsék fel a mese-

mondás ôsi mûvészetét, emlékezzenek meg mese-

mondóinkról, mesegyûjtôinkrôl és a mesékbe szôtt böl-

csesség máig érvényes üzeneteirôl. Kérjük az intézmények

vezetôit, hogy a jelzett napon vagy azt megelôzô hétvégén

teremtsenek rendhagyó alkalmakat, ahol felnôttek és

gyerekek az eddigieknél tudatosabban, gyakrabban, na-

gyobb örömmel részesülhetnek a mesemondás, a felolvasás,

a mesehallgatás mással nem pótolható örömében! Tegyük

lehetôvé, hogy kicsi és nagy ezekben a napokban legalább

egy népmesét tarisznyájába tehessen okulásul, vigasztalá-

sul, netán egyszerûen örömforrásként. 

A csatlakozási szándékot és tervezett rendezvény rövid

leírását kérjük, küldje el a gombos.peter@ke.hu címre, hogy

regisztrálhassuk, majd a www.hunra.hu honlapon közzé

lehessen tenni.

A jelzett napokban a Kárpát-medencében sokfelé konferen-

ciákat szerveznek, többek között az Országos Széchényi

Könyvtárban és Kisbaconban Benedek Elek szülôhelyén is. 

(Az elôbbi részleteirôl rövidesen bôvebb információkat talál-

hatnak a Magyar Olvasástársaság honlapján

www.hunra.hu.)

Népmese Napja
2009. szeptember 30.
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Legnagyobb sikerû receptjeink
Sárgarépás kalács

Hozzávalók: 
3 tojás, 2 bögre porcukor, 1 bögre olaj, 1 bögre mazsola,
1 bögre darált mogyoró vagy dió, 1 bögre reszelt sárgaré-
pa, 3 bögre liszt (teljes kiôrlésû), 1 mokkáskanál fahéj,
1 mokkáskanál sütôpor, 1 mokkáskanál szalalkáli, vaj.

A tojást a porcukorral kikeverjük, közben belecsurgatjuk
az olajat. A lisztet összekeverjük a süt?porral, szalalkálival,
fahéjjal és apránként a tojásos masszához keverjük. Utána
belerakunk minden hozzávalót, és a sûrû masszát fakanál-
lal alaposan összekeverjük. Két, kivajazott, liszttel kiszórt
ôzgerincformába simítjuk a masszát, és 180 fokon kb.
háromnegyed órán keresztül sütjük. Tûzpróbával ellenôriz-
zük, hogy megsült-e. Több napig is eláll.

Sárgarépás szív

Hozzávalók: 
13 dkg vaj, 50 g porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 
150 g finomra reszelt sárgarépa, 150 g darás liszt 
1/2 csomag sütôpor, lekvár, keserû csoki, müzli.

A vajat a porcukorral és vaníliás cukorral jól kikeverjük.
Hozzátesszük a finomra reszelt sárgarépát, a sütôporral
elkevert lisztet, és összegyúrjuk. Lisztezett gyúródeszkán
kisodorjuk, és szív alakokat szaggatunk belôle.
Sütôpapírral bélelt tepsin, elômelegített sütôben, közepes
lángon megsütjük. Egy-egy szívecskét lekvárral összera-
gasztunk. Tetejét olvasztott keserû csokival bevonjuk, és
müzlivel vagy zabpehellyel lehet díszíteni.

Cukkinis sütemény

Hozzávalók:
3 tojás
30 dkg cukor
2 dl étolaj
35 dkg rétesliszt
40 dkg hámozott és reszelt cukkini
10 dkg mazsola
4 kávéskanál ôrölt fahéj
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütôpor
1 csipet szódabikarbóna
egy kisebb marék dió durvára vágva a tetejére

A tojásokat, a vaníliás cukrot, a sütôport, az olajat, a cukrot
és a szódabikarbónát összekeverjük. Hozzáadjuk a cukki-
nit, a lisztet, a mazsolát, a darált diót, és az ôrölt fahéjat,
majd jól összekeverjük. Kizsírozott, kilisztezett, közepes
tepsibe öntjük a tésztát, megszórjuk a tetejét durvára vágott
dióval és forró sütôben erôs lángon 10-15 perc alatt fel-
húzatjuk, majd takarékon sütjük tovább (kb. 40 perc). 
Ha kész, 10 percig hagyjuk hûlni, utána szeleteljük.
Ha nem tudnám, hogy cukkinibôl van, az íze alapján rá
sem jönnék 

Céklás sütemény

1 és 3/4 pohár liszt, 1 és1/2 kávéskanál szódabikarbóna,
1 csipet só, 1 és fél pohár cukor, 3 db tojás, fél pohár étolaj,
1 és fél pohár reszelt cékla, 1 tábla keserû csoki, 1 csomag
vaníliás cukor (1 pohár kb. 25o ml). 
Elkészítés: vízgôz felett felolvasztjuk a csokit, egy edény-
ben keverjük össze a lisztet, sót, szódabikarbónát. Másik
edényben a tojásokat, cukrot, olajat kb.10 percig. Adjuk
hozzá a megfôzött és lereszelt céklát és az olvasztott csokit.
Majd adjuk hozzá a lisztes keveréket és a vaníliás cukrot.
Kivajazott tepsiben 25-30 percig sütjük. Süthetjük muffin
formában is.

Belbudai nagy polgári lakás tulajdonostól áron alul eladó!

Moszkva tér környékén, a Városmajornál 104 m2-es 2+ 3 félszobás, 

4. emeleti, erkélyes, napfényes, jó állapotú, cirkófûtéses lakás 

tiszta levegôjû, csendes utcácskában, felújított házban, 

pincével 27 000 000 Ft-ért eladó.

Érdeklôdni:  % 30/937-16-85

Budapesten a XV. kerület, Páskomliget utcában budai hegyekre nézô
panorámával, DNy-i fekvésû 65 m2-es lakás sürgôsen eladó egy tiszta,
igényes panelház 9. emeletén.
A pár éve felújított, klímás, járólapos, szép gépesített konyhabútorral, beépített
gardróbbal és fürdôvel felszerelt 2+félszobás tehermentes öröklakás azonnal
költözhetô.
A tágas lakáshoz loggia is tartozik, a folyosón biztonsági rács van. 
A ház 2 éve saját hôközponttal üzemel.
Megközelítése a belvárostól 30 perc. Pólus center, iskola, óvoda a közelben.
Irányár: 11 millió Ft.
% 20/9354-600T





2009. március 9-én kis családunk

4. gyermekeként megszületett

Noémi Nelli 56 cm-esen 4 kg-mal,

nôvérei és szülei nagy örömére.

Boros Zoltán, Budapest

2009. május 5-én megszületett

Szilágyi Levente 54 cm-rel és

3590 grammal. Szilágyi Béla és

Szilágyiné Mészáros Mária elsô

gyermeke, Szilágyiné Kerekes

Margit Felsô-Tiszai Régió régiós

titkár elsô unokája.

Örömmel tudatjuk mindenkivel,

hogy március 3-án megszületett

elsô unokánk, Balogh Zsombor,

Andrea lányunk és férje, Csaba

elsô gyermeke. Így férjemmel

beléptünk a nagyanyók és nagy-

apók boldog táborába. Csütörtöki

Zoli és Erzsi Keszthelyôl.

A Nagycsaládosok Köröstarcsai

Egyesülete örömmel tudatja,

hogy Gál Sándor és Gál Sándorné

Marika családjában megszületett

a nyolcadik unoka.

Balogh Imre 2009. április 6-án

látta meg a napvilágot szülei

örömére.

Török Szabolcs 
és Kárpáti Dorka

Mányban igazi nagycsaládosok

lettek – Jancsi és Juliska után

Pál Bertalan nevet adták harmadik

gyermeküknek. 

Nagy öröm
 ez a

 nagymama-nagypa-

pának – Török Ádám és J
uditnak is.

A Lovász család örömmel

adja hírül, hogy március 8-

án megszületett negyedik

gyermekük, Lovász Anna.

Kedves Nénik és Bácsik!

Szüleim és testvéreim legnagyobb örö-

mére negyedik gyermekként érkeztem

a Domaházi családba. Szüleim, Zsolt és

Barbara 2009. 03.19-én 9 óra 15 perc-

kor vehettek elôször karjukba engem,

a „pici” (3650 gr) Helkát. Testvéreim,

Kamilla, Ákoska és Flóra nagy szere-

tettel fogadtak otthon.

Üdvözlettel: Domaházi Helka

Megosztom veletek örömömet:

négy gyerekünk közül a legna-

gyobb, Katalin életet adott negye-

dik gyermekének. 2009. május

15-én megszületett Halmy Boglárka.

Édesapja Imre és testvérei, Lôrinc (6),

Julcsi (4) és Kiskatus (2) is örülnek

és segítenek Embert faragni belô-

le, fôként jó példájukkal.
Ollé Tibor és Éva

Vild Orsoly
a és Burger 

Ákos

öröm
mel tudatja, hogy Patrícia

Flóra és Zsombor Benedek után

2009. június 1-jén megszü
letett

3. gyermekük: Kolos Olivér, így

pártoló
 tagokból hivatalosan is

nagycsaládossá váltak.

Rákosmenti Madárfészek

Nagycsaládos Egyesület,

Budapest

Örömmel adom hírül, hogy

megszületett nyolcadik déd-

unokám, Debreczeni Zsolt és

Debreczeni Éva negyedik

gyermeke, Hajnalka, 2009.

április 6-án. Testvérei: Balázs,

Eszter és Bendegúz. 

Melegné Marianne

Szentesrôl jelentjük:

2009. március 2-án 1870 g-mal és 44

cm-rel megszületett Héri Dóra, Héri

Zoltán és Hériné Maginyecz Tünde

negyedik kislánya.

2009. január 30-án 3730 g-mal és 50

cm-rel megszületett László Zoltán és

László Zoltánné Gyöngyi negyedik

gyermeke, László Hajnalka Gyöngyi,

három fiú testvére nagy örömére.

Örömmel tudatjuk, hogy április

11-én megszületett negyedik

gyermekünk Dani.

Ijjas Család, Veresegyház

Az „ADD A KEZED”  Püspökladányi

Nagycsaládos Egyesület hírül adja

a következô b
abák születés

ét:

Deli Norina 2009.02.02-án született
,

3220 g és
 47 cm

Deli Szabolcs 
és Deliné Hegedûs

Rózsa 2. gyermeke.

Pesír Bettina Petra 2009.02.1.-én

született
, 3570 g és

 57 cm 

Pesír 
Szilárd és P

esír 
Szilárdné 

4. gyermeke

Vona Dorián Zoltán 2009.03.15-én

született
, 3910 g és

 53 cm 

Vona Zoltán és A
tkári Angelik

a 

1. gyermeke.




