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Vezető testületeink munkájából

A legutóbb megjelent NOE Levelek óta két alkalommal ülé-
sezett az elnökség. 

A július 1-jei ülésen a tagsági ügyeken kívül a következő 
határozatok születtek a NOE likviditási gondjai miatt:

 – Az alkalmazottak 2009. július 1-től 4 napos munkahét-
ben dolgozzanak 20%-os bércsökkentéssel, de amint megér-
kezik az állami támogatás, ezt visszaállítjuk.

 – Az önkéntesek költségtérítéseit és az otthoni internet-
előfizetéseket szüneteltetjük, a NOE-számlás mobiltelefonok 
havi 5000 Ft-ot meghaladó részét a mobiltelefon birtokosa 
havonta köteles befizetni a NOE számlájára, kivételt csak 
rendkívül indokolt telefonbeszélgetések képeznek.

 – A régiós feladatokat ellátó, a régiós titkárokat befogadó 
egyesületeinket kérdezzük meg, hogy le tudnak-e mondani 
a következő 5 hónapra a költségtérítésről – ahogy tudjuk, 
pótlólag megfizetjük; ha ez számukra nem elfogadható, kér-
jük, nyilatkozzanak, keressünk-e a régiós titkárságra más 
befogadó egyesületet.

 – A bérleti díjakra és a közüzemi számlák kiegyenlítésé-
re kérjünk haladékot az állami támogatás beérkezéséig.

Az alkalmazottak bér- és munkaidő csökkentésének 
bevezetése a munkaügyi rendelkezések miatt mégsem volt 
lehetséges. Júliusban megkaptuk az állami támogatás első 
negyedét, így ezt a határozatot értelemszerűen nem fogana-
tosítottuk. (Augusztus elején a kiutalt első negyed összegé-
nek felhasználásáról beküldtük az elszámolást.)

A szeptember 2-i ülésen a következő határozatokat hozta 
az elnökség:

–  A tagegyesületek sorába felvételt nyert a Pusztaföldvári 
„Nefelejcs” NE és a két csoport, a Pápai és a Tiszaszent-
imrei. Ezen kívül 75 egyéni tag felvételéről döntött a 
testület.

–  Az önkéntesek költségtérítésének korábbi rendjét visz-
szaállítjuk. A régiós titkárságnak helyet adó egyesületek 
költségtérítésének kifizetésére az állami támogatás má-
sodik negyedének folyósítását követően kerül majd sor. 

A nyár folyamán a következő sajtótájékoztatók voltak: 
–  június 15-én tanévzáró sajtótájékoztatót tartottunk, ahol 

örömünknek adtunk hangot, hogy Sólyom László nem 
írta alá a családellenes csomagot. Felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük a 
gyermeket vállalóknak a nyári szünet alatt;

–  június 18-án a lakástámogatási rendszer családokat súj-
tó átalakításáról szóltunk;

–  július 10-én sajtótájékoztató keretében adtuk át immár 
harmadik alkalommal a Családbarát Önkormányzat dí-
jakat. Ebben az évben öt önkormányzat: Budapest XVI. 
kerület, Nagykőrös, Pusztavám, Szentendre és Veszp-
rém nyerte el a megtisztelő címet;

–  július 28-án „Családok fedél nélkül” címmel tartottunk 
sajtótájékoztatót, ahol a kilakoltatás embertelenségére 
hívtuk fel a figyelmet.  IFKÓ M. JUDIT

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

A leander illata

Kedves Tagtársak!

2009. május 21. és 24. között részt vehettem az Európai 
Nagycsaládos Szövetség közgyűlésén Lisszabonban. Kérlek 
Titeket, fogadjátok szeretettel rendhagyó beszámolómat.

Lisszaboni utcakép, itthoni szemmel igen szokatlan. 
A város számos kis domb együttese, a dombocskákra macs-
kaköves utcákon, keskeny helyen döcögő villamosokkal le-
het feljutni. A mediterrán hangulatot az ütött-kopott házakon 
mindenütt jelen lévő leander illata teszi teljessé. A hangu-
latos, szűk, sikátor jellegű utcákon a magasban kifeszített 
száradó ruhák között ügyeskedve sötétbőrű asszonyok te-
regetnek.

Rohanó nagyváros, mégis kevés az ember az utcákon, 
nincs tömeg. Köszönhetően az EU-ba belépéskor kapott tá-
mogatásnak a fejlődés kézzelfogható: a hosszú, lenyűgöző 
hidakkal összekötött városrészekben, az ízlésesen kialakí-
tott, modern városnegyedekben hatalmas hajóra emlékezte-
tő házak nőnek ki a földből.

Felfedezők emlékműve. Hajó formájú, hatalmas szobor, 
oldalán Vasco da Gama és a többi hajós szobrával, valaha 
innen indultak az utazók feltárni a világ akkor ismeretlen 
részeit. Hoztak is Kelet-Indiából fűszert, kincseket, gazdag-

ságot, ebből olyan, ma is álló palotákat építtettek, hogy cso-
dájára jártak és járnak.

Az utcákon pálmafák, a tengerparton ízléses, rendezett 
jacht kikötők, az öböl vizén gigantikus teherhajók és tenger-
járók. A technika csodájaként messze a magasban modern 
híd ível át az óceánnal itt találkozó folyótorkolat felett, rajta 
fenn autók nyája rohan, az aszfalt alatti alagútban pedig vo-
nat siklik. Magyar szemnek szokatlanul nagy hajók, óceánjá-
rók hatalmas hullámokat keltve szelik a vizet. A hullámokat 
az óceán felől állandóan fújó szél is korbácsolja. Így az egye-
netlen vízfelület dimbes-dombos tájra emlékeztet.

Ez is lisszaboni utcakép: két fekete dolgozó mossa az 
ablakot hosszú, partvisszerű szerkezettel. Kezük alatt ég a 
munka, szorgosak. Elnézem őket. A kávéházban elfogyasz-
tott capuccinomat szintén színesbőrűek szolgálják fel.

A portugál nagycsaládos konferencián sok az aranyos 
kisgyermek. Akárcsak itthon, csak jóval kevesebben vannak 
az itthoni többezres nagycsaládos rendezvényekkel szem-
ben. Csodálatos arcok, a lisszaboni vezetőnek tizenhárom 
gyermeke van. De a lisszaboni utcán ugyanúgy nem látni ba-
bakocsit, mint otthon. Ha kicsi, az is sokszor más bőrszínű. 
Ez a vén Európa sorsa. Azé az ország, aki teleszüli. A termé-
szet és az élet törvénye. Mentális forradalom kell, úgy tűnik, 
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hogy a gyermekszülés és az anyaság tisztelete csökkenőben 
van. A muzulmán betelepülők más véleményen vannak, más 
a családszemléletük.

A konferencián családokat tüntetnek ki. Van, ahol 10 
gyermek van. Az élet. Jó látni, hogy a nyugati fogyasztói tár-
sadalomban is vannak, akik önzetlenül másokért dolgoznak, 
sok gyermekük mellett.

Mikor ébred fel Európa, hogy az egyetlen egy jövőbe ve-
zető út a gyermekes családok támogatása?? Nekik is esély-
egyenlőség kellene. Erre csak akkor jönnek majd rá, ha nem 
lesz munkaerő? Akkor már késő lesz.

SZABÓ ENDRE

ELNÖK

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

„Szálló” ige

Nehéz elképzelni, hogy otthon, hátradőlve, ötbubis ásvány-
vizet szürcsölgetve intézzük macerás hivatali ügyeinket, idő- 
és idegsejt-vesztéstől mentesen, sikerélménnyel gazdagon. 
Pedig ez nem az utópisztikus jövő egyik bevillanó képe, ha-
nem a már sarkunkba érő valóság.

Csak előre menekülhetünk. Erre halad a világ, és akár 
tetszik, akár nem, ideje visszavennünk „egércsapdáinkat”, és 
megbarátkoznunk az e-ügyintézéssel.

De mégis, mi ebben a jó? Miért kell már megint valami 
újat tanulnunk, miért nem maradunk a személyes formánál? 
Miért akarunk lemondani a sorban állásról, a nyelvi félre-
értésekről, a „mene-trend” szerinti kedvetlen hétfő délelőt-
tökről, az ördögnek tartozó utakról, az elpazarolt időről, a 
röghöz kötöttségről?

Furcsa freskó. Hiszen mit is kezdhetnénk annyi ránk sza-
baduló fölös idővel? Beszélgethetnénk a párunkkal, társas-
játékozhatnánk gyerekeinkkel, vagy elindulhatnánk szépen 
egy forrás felé, mint a Kis Herceg, akit persze nem üldözött 
a hivatali ügyintézés réme, bár a hivatalnok bolygójáról ő is 
pánikszerűen elmenekült…

Ez az „ablak” nem az a nyílás, ami mögött az ügyfélirodai 
munkatárs ül. Ez az „asztal” nem az a bútor, ami elválaszt az 
ügy megoldásától, a gép nem ellenség, hanem segítőtárs.

Mi, magyarok megtanultuk már használni a számítógé-
pet, vagy legalábbis tartunk otthon egy képzett szakembert 
– a gyereket. Tudásunkat mégsem állítjuk saját szolgálatunk-
ba, ragaszkodunk tiszteletköreinkhez, bosszúságainkhoz, 
kéretlen nehézségeinkhez, ha tetszik „cookie”-jainkhoz.

A legtöbb dolog, ami életünket megkönnyíti, előbb igény-
nyé alakul, azután kötelezővé lesz, akár a rooming in vagy 
a credit-rendszer. Utolér minket, és ha nem tartunk lépést 
vele, háttérbe szorulunk.

Ideje kézen fognunk a családot, és belépni velük az ügy-
félkapukon, remélve, hogy akik a kaput megnyitották szá-
munkra, valódi vendégváró segítséggel fogadnak. A kapu 
megközelíthető otthonról, munkahelyről, bárhonnan a vi-
lágból, idő- és energiatakarékos, nyugodt, korrekt. És ha a 
személyes kontaktust hiányoljuk belőle, gondoljunk a plusz 
szabadidőre, amit szeretteinkkel tölthetünk! Akár közös, 
családi program is lehet a lehetőségek felfedezése, megfe-
jelve egy sikerélménnyel gyermekünk számára, aki végre 
megmutathatja nekünk, mit tud a 21. század.

Gondolatainkban az internet válhatna akár az emberiség 
összefogásának, közös, megosztott tudásának szimbólumá-
vá, „szálló” igéjévé.

SZOMBATHY MÁRTA
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Az „SOS! Mentsük meg a NOE-t! SOS!” akcióról

Kedves NOE tagok!

Már a közgyűlésen is felmerült, aztán széltében-hosszában 
kértük, hogy tagjaink (családonként) 1000 Ft-tal segítsék a 
NOE túlélését.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki meghallot-
ta és megtette – május 1. és augusztus 31. között összesen 
2 821 040 Ft-ot kaptunk így. Ebből a legmagasabb össze-
gek: egy-egy magánszemélytől 100 000 egyszeri, ill. 150 000 
(3x50e) háromszori befizetéssel, egy jogi személytől 100 000 
és egy közösségtől 300 000 Ft egyszeri támogatást kaptunk.

Ismételten hálás köszönet érte!
Amit halkan hozzátennék: sokkal többen meghallhatták 

volna tagjaink közül a kérést. Viszont az is tény, hogy a NOE 
Levelek előző számának (ebben jelent meg a felhívás) a tag-
egyesületekhez csomagban küldött példányai a nyomda ért-
hetetlen hanyagsága miatt csak több hetes késéssel kerültek 
a címzettekhez. 

Köszönettel, tisztelettel, tagtársi üdvözlettel:

TÖRÖK ÁDÁM FőTITKÁR

Akár tetszik nekünk, akár nem, manapság életünket át- meg átszövik a jogsza-
bályok, előírások és az elektronikus világ. Olyan új dolgokkal találkozunk, mint 
krízisalap, elektronikus közszolgáltatások vagy a családi pótlék megosztása, de 
sokszor olyan hétköznapi dolgok sem teljesen világosak, mint a gyes szabályai 
vagy a tankönyvtámogatás. Ilyenkor jól jönne valami felvilágosítás, de ismerő-
seink sokszor ugyanúgy bajban vannak, mint mi, és nem biztos, hogy hiteles 
információjuk van; a különböző ügyfélszolgálatokra pedig az ember általában 
nem szívesen megy vagy telefonál, mert „emberi hanggal” sajnos ott nem sű-
rűn találkozni. A NOE-FON azért jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást 
tudjon adni a jogszabályokról; illetve hogy egyedi problémák megoldásához, 
ügyek elintézéséhez útba igazítson. És, ami a legfontosabb, hogy tegye ezt ért-
hetően és emberi hangon.

A NOE-FON munkatársai minden hétköznap 8 órától 16 óráig állnak ren-
delkezésükre. 16 óra után és hétvégéken hangposta fogadja hívásukat. Kék-
szám: 06 40/200-943 (helyi tarifával hívható). NOE-flottás szám: 06 70/771-6565 
(NOE flottán belül ingyenesen hívható)

SZOMBATHY MÁRTA

A projekt megvalósítására a Miniszterelnöki Hivatal Támogatásával kerül sor.

06-40-200-943
06-70-771-6565

Energia-megtakarítás pályázatok

Kedves Tagtársak!

Az alábbiakban összefoglaló tájékoztatást állítottunk össze 
az energia-megtakarítást eredményező pályázatok jelenlegi 
helyzetéről. Időközben nagyobb változások történtek egy-
részt a pályázatokat kiíró minisztériumokat illetően, más-
részt új pályázatok jelentek meg. 

Az utóbbi években két minisztérium foglalkozott a pá-
lyázatok kiírásával. A Környezeti, Energiaügyi és Hírközlési 
Minisztérium a lakossági – nem elsősorban panel – pályáza-
tokat, míg az Önkormányzati Minisztérium a panelépületek 
energia-megtakarítást célzó pályázatokat kezeli.

A pályázatkiírók sorába most belépett egy harmadik, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM). A pályá-
zat panelépületre vonatkozik, azonban a kiírás konstrukci-

ója – tartalmilag és formailag – erősen eltér az eddigiektől. 
Magasabb támogatás nyerhető, lényegesen szigorúbb felté-
telek mellett.

Az egyes pályázatok ismertetésénél a részletekre nem té-
rünk ki, azt a pályázathoz csatolt anyagok tartalmazzák.

1. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által 

kiírt pályázat

Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)
Klímabarát Otthon Panel Alprogram

az iparosított technológiával épült lakóépületek 
széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatására
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A pályázati felhívást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium (KvVM) tette közzé, és az 1992. július 1. előtt kiadott 
építési engedély alapján épült iparosított épületekre vonat-
kozik. Pénzügyi forrása az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezményével és a szén-dioxid-kvótákkal kapcsolatos. A 
pályázat 2009. augusztus 1-vel nyújtható be. A beadási ha-
táridő: 2009. október 30. 

A pályázók köre
A támogatást lakásszövetkezetek, társasházak és a helyi ön-
kormányzatok saját tulajdonú bérházai vehetik igénybe. 

Támogatható tevékenységek
•  nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása 

vagy cseréje,
•  homlokzatok és födémek hőszigetelése,
•  épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása (fű-

tés, HMV, szellőzés, hővisszanyerős szellőzés, társasház 
közös villamos hálózata, felvonók),

•  a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos 
energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való he-
lyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, 
a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való eset-
leges visszatáplálásra,

•  az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy 
árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés nem támo-
gatható), 

•  az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek 
passzív hasznosítására.

A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex fel-
újításokra motiváljon, felkínálva a KlímaBÓNUSZ kiegészítő 
támogatás lehetőségét a pályázóknak. Ez új elem a pályáza-
tok kiírásánál! A támogatás többszintű:

Alaptámogatás (költségarányos támogatás)
Az állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából el-
ismerhető (elszámolható) bekerülési költség egyharmada, de 
lakásonként legfeljebb 500 000 Ft lehet. 

KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság arányos támoga-
tás)
Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen eléri 
legalább a „C” energetikai kategóriát, akkor jogosult a Klí-
maBÓNUSZ támogatásra is (energetikai szakértő számítása 
alapján). A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, 
mértéke a beruházási költség kb. 10–27%-a. A fennmaradó 
összeget a pályázó saját erőből és az önkormányzati támoga-
tásból – ha van ilyen – fedezi. 

Pályázatok benyújtási módja, határideje 
A pályázat lehet kétlépcsős vagy egylépcsős:
Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is 
támogatja. 
Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő 
épületre, épületrészre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási 

költség állami támogatáson felüli részének saját erőből tör-
ténő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be 
ZBR pályázati rendszerébe.

•  A pályázat benyújtása: elektronikus és postai úton tör-
ténik. 

•  A pályázat benyújtási határideje: A pályázati felhívás 
megjelenését követően a tárgyévi pályázatok az év során 
folyamatosan nyújthatók be, legkésőbb tárgyév október 
30-án 24 óráig, vagy a forrás rendelkezésre állásának 
függvényében a miniszter döntéséig.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további kérdések a 
következő címre küldhetők: 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
e-mail: info@emi.hu; telefon: 372-6100; 
Honlap: www.emi.hu 
1113 Budapest, Diószegi út 37.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatóság
e-mail: zbr@kvvmfi.hu; telefon: 238-6683; 
Honlap: www.kvvmfi.hu
1399 Budapest, Pf.: 677

•  A támogatási forma: Utólagos, teljesítés arányos, vissza 
nem térítendő támogatás.

Megjegyzéseink
A pályázat szigorú feltételeket támaszt a pályázó közösséggel 
szemben, mint pl.: 
•  A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős fel-

sőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles 
kijelölni, aki végigkíséri a teljes beruházási folyamatot.

•  Hivatalos (kamarai) nyilvántartásba vett épületenergetikai 
szakértő végezheti el az energetikai számításokat.

•  Az épület állékonyságára statikai szakvéleményt kell ké-
szíttetni stb. 

Maga a Pályázati útmutató 33 oldalas, 15 db melléklettel. 
A pályázaton résztvevő lakóközösség egyik legfontosabb 
feladata egy megfelelő képzettségű és gyakorlatú bonyolító 
szakember megbízása, mert nagymértékben rajta áll vagy 
bukik a pályázat sikeressége. 

2. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium által kiírt pályázat 

Több hónapos késéssel meghirdették az idei Nemzeti Ener-
giatakarékossági Programot (NEP) elsősorban a hagyomá-
nyos épületszerkezetű magánlakások energetikai felújításá-
ra, de az első két pályázat – bizonyos feltételek mellett – a 
panellakásokra is kiterjeszthető. 
A pályázatokat augusztus 1-jével lehet benyújtani. (Négy 
témában írt ki pályázatot, melyeket július hónap folyamán 
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felraktunk a NOE honlapra és a vezetői listára. Összehason-
lításként zárójelbe tettük a tavalyi pályázati támogatásokat, 
az idén zömében kedvezőbbek lettek. 

Pályázat a Nemzeti Energiatakarékossági 
Programból és a „Sikeres Magyarországért” 

Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból 
megvalósuló, lakossági energia-megtakarítást 

eredményező beruházások támogatásához

•  NEP-2009-1. Nyílászáró csere/nyílászáró utólagos 
hőszigetelése. A pályázat az 1994-ben vagy az előtt épült 
ingatlanokra vonatkozik. A vissza nem térítendő támoga-
tás (továbbiakban: támogatás) mértéke a beruházási költ-
ség max. 30%-a, de lakásonként max. 555 000 Ft (15%; 
264 000 Ft). A kedvezményes kamatozású hitel (továbbiak-
ban: hitel) a beruházási összköltség max. 70%-a, de a hitel 
és támogatás együttesen max. 1 850 000,- Ft lehet (85%; 
1 496 000 Ft). Panellakásra is érvényes! 

•  NEP-2009-2. Fűtés és/vagy használati melegvíz ellá-
tás korszerűsítése, valamint hővisszanyerő szellő-
zés létesítése. A támogatás mértéke a beruházási költ-
ség max. 30%-a, de lakásonként max. 630 000 Ft (20%; 
400 000,- Ft). Hitel: max. 70%. A hitel és támogatás együt-
tesen max. 2 100 000,- Ft lehet (80%; 1 600 000 Ft). Panel-
lakásra is érvényes, ha az ingatlan egyedi fűtéssel és/vagy 
egyedi használati melegvíz ellátással rendelkezik!

•  NEP-2009-3. Utólagos hőszigetelés. A pályázat az 
1994-ben vagy az előtt épült ingatlanokra vonatkozik. 
A támogatás mértéke: a beruházási költség max. 30%-a, 
de lakásonként max. 630 000 Ft (20%; 400 000 Ft). Hitel: 
max. 70%. A hitel és támogatás együttesen max. 2 100 000 
Ft (80%; 1 600 000 Ft ). Panellakásra ez a pályázat nem 
vonatkozik!

•  NEP-2009-4. Megújuló energia-felhasználása. Ide 
tartozik többek között a hőenergia, biomassza-felhasz-
nálás, geotermikus energia-, szélenergia-, vízenergia- és 
szerves hulladék felhasználás, napkollektorok, napele-
mek, hőszivattyú telepítése, stb. A támogatás mértéke itt a 
legnagyobb: max. 35%, de lakásonként max. 1 470 000 Ft 
(25%; 1 000 000 Ft). Hitel: max. 65%. A hitel és támogatás 
együttesen max. 4 200 000 Ft (75%; 3 000 000 Ft). Panella-
kásra ez a pályázat nem vonatkozik!

További információk
•  Az idei, mind a négy pályázatra vonatkozó vissza nem 

térítendő támogatás összértéke 1,5 milliárd Ft, amely lé-

nyegesen alatta marad a 2008-as pályázható összegnek! 
Minthogy a támogatásokat most százalékban és összeg-
szerűségben is megemelték, ebből valószínűsíthető, hogy 
a költségkeret igen gyorsan ki fog merülni. A vissza nem 
térítendő támogatás keretének kimerüléséig lehetséges 
pályázatot beadni. Az a javaslatunk tehát, hogy a pályázók 
mielőbb nyújtsák be a pályázataikat!

 
Fontos adatok a pályázati kiírás alapján
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyúj-
tani az alábbi címre: 
Energia Központ Nonprofit Kft. 1437 Bp. Pf. 328. 
A Pályázati felhívás, a Pályázati formanyomtatvány (adatlap) 
és a Pályázati útmutató és eljárásrend a Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiaügyi Minisztérium (www.khem.gov.hu), az 
Energia Központ Nonprofit Kft. (www.energiakozpont.hu), 
a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági 
Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintéze-
tek elérhetősége a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (www.mfb.
hu) internetes honlapjáról tölthető le.

A pályázati tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a kö-
vetkező szervezetek adnak:

A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos informá-
ciók:
Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata: 
Tel.: (06-1) 802-4350; fax: (06-1) 802-4301 
1134 Budapest, Váci út. 45. A épület 6. emelet.
Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00–15.00, Szerda: 9.00–
18.00, Csütörtök: 9.00–15.00. e-mail: ugyfelszolgalat@ener-
giakozpont.hu 
A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossá-
gi Hitelprogramról további tájékoztatás a 06-40-555-555 tele-
fonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhető. 

3. Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt 

pályázatok 

Új pályázat kiírására 2009-ben nem került sor. A LFP-2008-
LA-9 kódjelű, (ÖKO pályázat) a panellakások fűtésszabályo-
zására kiírt pályázat beadási határidejét először 2009. június 
30-ig, majd kérésünkre július 31-ig meghosszabbították. Je-
lenleg nincs érvényes pályázat.

DOMBAI MÁRIA

ÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ (06/20 770-88-65)
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Tisztújítás

Kedves Tagtársak!

A 2010-es közgyűlésen tisztújítás lesz: lejár Török Ádám fő-
titkár, Morvayné Bajai Zsuzsanna elnökhelyettes, Szombathy 
Márta és Radó Péterné elnökségi tagok mandátuma. 

Ne felejtsétek el: a jelölőbizottság – a NOE Levelekben 
szükséges megjelentetés határidejére tekintettel – még az 
idei év végéig a Ti felelősségteljes javaslataitok alapján is 
állítja össze a jelölőlistát.

A lejáró tisztségű tagok valamennyien újraválaszthatók. 
Velük a jelölőbizottság mindenképpen beszél, őrájuk külön 
nem kell javaslatot tenni. Akit pedig jelölni akartok, előbb 
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 jelölőbizottság (melynek tagjai: Joachim 
Györgyné, Cser Károlyné, Gaálné Ombódi Klára, Veszprémi 
Márta és Szécsiné Simonyi Szilvia) munkáját, hogy megfelelő 
főtitkárt és elnökségi tagjelölteket tudjanak javasolni a köz-
gyűlésnek! 

A jelölőbizottság elérhetőségei:

Joachim Györgyné elnök 
postacím: 1084 Bp., Déri Miksa u. 18. I. 1.
e-mail: joachimagi@gmail.com 
tel.: 06-30/3860355

vagy a titkárságra címezve (1056 Bp., Március 15. tér 8.).

Sopronba kirándult az Ága-Boga

Egyik szemünk sírt, a másik nevetett, amikor kiderült, hogy 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének �szi Találkozója 
pont egy időpontban lesz a Kilométeres utcabállal. 80 lelkes 
ember mégis útra kelt, hogy egy hétvégét együtt töltsön más 
nagycsaládosokkal Sopronban.

Korán indultunk, mert az ünnepség 10 órakor kezdődött. 
Köszöntött minket Dr. Fodor Tamás, Sopron város polgár-
mestere, Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Dr. Szabó 
Endre, a NOE elnöke. 

A hivatalos megnyitó után a gyerekeket kézműves foglal-
kozások, bábszínházi előadások várták. A felnőttek a NOE jog-
segély szolgálatánál tehettek fel kérdéseket. Jó volt látni, hogy 
a nagycsaládosaink már ismerős arcokkal is találkoztak. 

Ebéd után egy kedves és talpraesett idegenvezetővel 
városnézésre indultunk. A Fő téren a soproni szüreti mu-
latságba botlottunk, itt többen az alternatív programot vá-
lasztották. 

A nagycsaládos találkozón résztvevők ingyenesen láto-
gathattak el a soproni múzeumokba, és végül mindenki a 
saját tempója és igénye szerint ismerkedett Sopron neveze-
tességeivel. Engem talán leginkább a Bányamúzeum gazdag 

ásványgyűjteménye varázsolt el. Szállásunk Sopron határá-
ban volt, az Erdészeti kollégiumban, gyönyörű környezet, 
tiszta erdei levegő vett körül bennünket, nem is beszélve a 
kis patakról, ami ott zúgott az épületek előtt. Este aki még 
bírta, játszott, focizott, beszélgetett. 

Vasárnap kora reggel a családok egy része szentmisén 
vett részt. Reggeli után Fertőrákosra mentünk, sajnos itt már 
nagyon szorított az idő bennünket, de megnéztük a kőfejtőt, 
az ásványgyűjteményt, egy cserepesházat és a Fertő tavat. 
Hazafelé a csapat megállt még a nagycenki kastélynál is egy 
kisebb sétára. 

Az idő rövid volt, látnivaló annál több. A gyerkőcök el-
fáradtak, néha nyűgösek is voltak, de nagyon jó közösségi, 
összetartozás érzés erősödött meg bennem és remélem a 
többiekben is.

Külön szeretnék köszönetet mondani T. Mészáros András 
polgármester úrnak, aki a saját keretéből támogatta, hogy a 
szülők a gyermekeikkel közösen ismerkedjenek meg Sop-
ronnal és környékével.

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

ÉRDI ÁGA-BOGA NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

T I S Z T Ú J Í T Á S  2 0 1 0
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NOE karácsony Egerben

Kedves NOE-s barátaink!

A Nagycsaládosok Egri Egyesületében idén szeretnénk ve-
letek együtt készülni a karácsonyra. Szeretnénk nem csak 
saját körünkben, hanem NOE-s nagy családi körben is rá-
hangolódni az ünnepre. Ahogy a róka már előre készült a 
Kis Herceg érkezésére, úgy várjuk mi is ünneplőbe öltözte-
tett lélekkel a Megváltó érkezését. 

Az idei NOE karácsonyt december 12-én 
10.00-tól rendezzük Egerben a Művészetek 
Házában (Sétáló utca, a ciszterek templomá-
val szemben).

Ünnepi műsorral, bábelőadással, játszó-
házzal és kézműves foglalkozással várunk 
benneteket. Amíg a gyerekek játszanak, 
addig a felnőttek lélekemelő gondolatokkal 
gazdagodhatnak. Téli napfordulót váró ősi 
ritmusok szólalnak meg, és szívünk aján-
dékaival díszítjük fel azt a kis fenyőfát, amit 

erre az alkalomra Erdélyből, a Hargitáról küldenek nekünk.  
Lesz nosztalgia játékkiállítás, gyertyás séta és közös éneklés. 
S hogy ne csak a lelkünk, de a testünk is melegedjék, forralt 
bort vagy meleg teát iszogatunk.

Reméljük, fölkeltettük érdeklődéseteket. Szeretettel hí-
vunk és várunk minden érdeklődő családot.

Jelentkezéseket az érkezés sorrendjében 300 
főig, de legkésőbb november 1-ig tudunk fogadni 

e-mailen vagy telefonon az alábbi elérhető-
ségeken:
Nagycsaládosok Egri Egyesülete
Molnárné Brinza Edit
36/516-800, 70/77-13-567, 30/96-74-357
edit@brinzaestarsa.hu
Étkezést részben mi biztosítunk, részben le-
het büfét, illetve meleg étkezést kedvezmé-
nyes áron igénybe venni.
Szállásfoglalásra 1600 Ft/fő áron van lehető-
ség.
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Erdélyi Magyar Családszervezetek találkozója Kolozsváron

Kolozsváron a Kétágú református templom közösségi termé-
ben találkoztak az erdélyi magyar családszervezetek küldöt-
tei március 20-21-én. A találkozót megtisztelte jelenlétével 
Dr. Szabó Endre, a NOE elnöke is, aki támogatja az erdélyi 
nagycsaládos törekvéseket. 

A 2007 februárjában Nyárádszeredában létrehozott Er-
délyi Családszervezetek Szövetségének nyolc alapító tagja 
közül hat szervezet képviseltette magát elnökén, küldöttein, 
kísérőiken keresztül. Megjelent ezen a családtalálkozón az 
üvegcsűri, a nagyváradi, a marosvásárhelyi, a csíkszeredai, a 
nagyváradi, valamint a nyárádszeredai szervezetvezető.

A szövetség küldöttei első nap megtartották harmadik, 
éves közgyűlésüket. Az alapítók megtárgyalták, majd elfo-
gadták az ECSSZ hivatalos alapító okmányát, alapszabályát 
és az elnök éves beszámolóját. Megtervezték ez évi közös 
tevékenységeiket is, amelyek közül legfontosabb a szövetség 
bejegyeztetése.

A közgyűlés után a családszervezetek küldöttei átmen-
tek a Protestáns Teológia Bethlen termébe, ahol kerekasztal-
beszélgetésre került sor „ősi szerepek és mai szerepzavar a 
családban” címmel. Bevezetőt Zsigmond Emese, a Napsugár 
főszerkesztője mondott, majd Sándor Boglárka újságíró mo-
derálta az élénk vitát.

A magas színvonalú eszmecsere keretében kolozsvári 
szociológusok, pszichológusok, értelmiségiek, valamint ci-

vil szervezetek vezetői fejtették ki véleményüket a hagyo-
mányos családmodellről és a mai családmodellekben elég 
gyakran fellelhető szerepzavarokról. A családszervezetek 
vezetői szintén szót kértek és kaptak a vitavezetőtől.

A tudomány és a gyakorlat tapasztalt képviselői nem sok 
mindenben értettek egyet, de a vita során számos okos gon-
dolat született, amit a szép számban megjelent, fiatal, helyi 
értelmiségiekből, családos ifjakból álló értő közönség ér-
deklődéssel hallgatott, majd hozzászólásával kiegészített.

A találkozó második napján a küldöttek bemutatták tag-
szervezeteiket. Közben a küldöttek gyermekei játszóházban 
tölthették az időt.

A találkozó házigazdája, az Életfa egyesület ismételten 
bebizonyította, hogy Kolozsvár egyik fontos magyar civil 
szervezetévé nőtte ki magát. Mostani rendezvényével kitört 
a kincses város falain kívülre, és az erdélyi magyar család-
szervezetek szövetségének, az ECSSZ-nek egyik komoly ala-
pítója lett.

Az Életfának, a Kétágú templom közösségének, a kolozs-
vári magyar sajtó családbarát képviselőinek – akik sokan 
jelentek meg a rendezvényeken – köszönhetően hasznos ta-
lálkozó valósult meg.

CSÍKI SÁNDOR, ELNÖK

ERDÉLYI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

H E L Y I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ő L
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Zánkán nyaraltak a pécsi fiatalok

A pécsi fiatalok Zánkán táboroztak. Fogadjátok szeretet-
tel az egyik résztvevő élménybeszámolóját!

A busz a Domus parkolóból 9 órakor indult. Az út elég hosz-
szú volt, mert el kellett menni Komlóra és Dombóvárra az 
ottani táborozókért, és mert belekerültünk egy nagy dugó-
ba, amit a Harley Davidson fesztivál okozott. Így viszonylag 
későn, 3 óra körül értünk a szállásra. A szobák 10 ágyasak 
voltak, és komlói és pécsi gyerekekkel voltam együtt. Ve-
lük hamar összebarátkoztam, most is tartjuk a kapcsolatot 
az internet segítségével. Miután az ismerkedés megvolt, elin-
dultunk vacsorázni, jól eltévedtünk, de végül odataláltunk. 
A vacsora nagyon finom volt, nem csak azért, mert éhesek 
voltunk. Miután az étkezést befejeztük, elmentünk egy tér-
re, és ott meghallgattunk egy zenés-táncos bemutatót. Ezek 
után hazamentünk, zuhanyoztunk, aludtunk.

Vasárnap reggel fél nyolckor keltünk – mert aznap kez-
dődtek a strandfoci meccsek. Sajnos nem szerepeltünk vala-
mi fényesen, mert a csapatunk nem volt összeszokott, az el-
lenfelek viszont igen. Nem jutottunk tovább, mind a kétszer 
kikaptunk. De legalább játszottunk! Ezen a napon fürödtünk 
először a Balatonban! Sétahajózni is mentünk. Utána még 
egyet csobbantunk a Balcsiban, és mentünk vacsizni. Ezek 
után hazamentünk, zuhanyoztunk, és uzsgyi aludni!

Reggel gyorsan reggeliztünk, és indultunk a Balatonra. 
Az utat gyalogosan tettünk meg, mint mindig, most is 20-
30 perc alatt. Annak ellenére, hogy nem jutottunk tovább, 
azért még focizhattunk. A nap nagy részében a Balatonban 
játszottunk, és vízibiciklizni is mentünk páran.

Akinek volt kedve, elmehetett kézműves foglalkozásra, 
és ott készíthetett apróságokat. Ebéd után rohantunk vissza 
a partra. Este ,,discoba” mentünk, amit inkább szabadtéri 
táncháznak mondanék. De legalább mindenkit jól megmoz-
gatott. Ezután volt a mozi, ahol az X-Men-t néztük meg. Mi-
kor vége lett, sajnos hazamentünk, és ugyanazt tettük, mint 
előző este: zuhanyoztunk, majd aludtunk.

Az utolsó nap reggelén szomorúan ébredtünk, mert tud-
tuk, hogy ez az utolsó nap a táborban. De azért nagyon jókat 
beszélgettünk reggeli közben, majd az utolsó strandoláson. 
Ebédre már csak hideg élelmet kaptunk. Visszamentünk a 

házba, és szomorúan összepakoltunk, majd még szomo-
rúbban indultunk a buszhoz, és vártuk, hogy megérkezzen. 
Késett majdnem 45 percet, addig futóversenyt tartottunk. 
A busz végül megjött, és elindultunk. Az út most már rövi-
debb volt, egész végig beszélgettünk, és fájt a szívünk, ami-
kor az egyik barátunk leszállt Komlón.

Örülök, hogy elmehettem, és jövő nyáron is szívesesen 
mennék! Köszönöm a szervezőknek, akik megszervezték 
nekünk, és köszönöm a kísérőknek, akik a szabadidejükből 
áldoztak a táborra!

VÁRDAI LEVENTE, PÉCS

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

Kemencén táboroztak a váci nagycsaládos gyerekek

2009. július 27. és augusztus 2. között Kemencén táboroztak 
a Nagycsaládosok Váci Egyesületének gyermekei. A táboro-
záson 32 gyermek vett részt a kísérőikkel.

Az első nap az utazással és az ismerkedéssel telt. Az esti 
tábortűzre rövid kis műsorszámokkal készültek a tábor ifjú 
lakói. A második nap faképeket lehetett faragni, tutajt, kar-
kötőt és kukacot készíteni, fonni és mindenfélét alkotni. 

Szerdán az előző nap készült tutajok és csónakok versenye 
volt. Küllemre és – a patakban (mely a gyermekek kedvenc 
játszótere volt) engedve őket – gyorsaságra is versenyeztek. 
A délutánt a strandon töltöttük el. Csütörtökön sportvetélke-
dők zajlottak, délután egy kisebb túrát tettünk a Börzsöny-
ben. Mire visszatértünk, nagyszülők vártak minket finom gu-
lyással és palacsintával. Pénteken ismét kézműveskedtünk, 
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tűzzománcot készítettünk, majd a délután a strandon talált 
minket. Szombaton az íjászattal lehetett ismerkedni, ebéd 
után pedig kipróbáltuk a híres erdei kisvasutat. A napot a 
strandolást követően tábortűz zárta. A tábortűzre ismét mű-
sorral készültek a táborlakók, láthattuk Micimackót és bará-
tait, de a tábor legemlékezetesebb pillanatait is bemutatták. 
Az utolsó reggelen sem maradt el a reggeli torna, mely után 
– mint mindig, most is – jól esett a reggeli. A szobák kipako-
lása után az utolsó szobaszemle és a szobarend értékelése 
következett. A szülőket egy rögtönzött kiállítással fogadtuk, 
melyen bemutattuk a hét folyamán készült alkotásokat. Egy 

élményekkel teli hét után boldog gyermekek kalauzolták vé-
gig a táboron a szülőket.

Köszönetet mondunk a tábor létrejöttét támogató Pest 
Megyei Önkormányzatnak, Tomori Pál önkormányzati kép-
viselőnek a segítségért, a Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének a napi desszertért és jutalom csokiért, Kemence 
Község Önkormányzatának a kedvezményes strandbelépő-
kért és a programokban segítő szülőknek és nagyszülőknek 
a munkájukért.

KOMJÁTINÉ BARTOS NÓRA

VÁCI NE

Erdélybe kirándultunk

A Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete nagyszerű felaján-
lást kapott egy „pályaelhagyó” ügyvédtől, aki székelyföldi 
panzióját egy hétre ingyenesen felajánlotta 50 szociálisan 
rászoruló gyerek üdültetésére. Igaz, ennek előzménye az is, 
hogy már évek óta jó kapcsolatunk alakult ki vele, Oroshá-
záról és Érdről is járt már nagycsaládos csapat az üdülőjé-
ben.

Még az elmúlt őszön kaptuk a felajánlást, de nem akar-
tuk elkapkodni a szervezést. Több sikeres pályázatot is be-
adtunk, melynek eredményeként az autóbuszköltségre is 
megnyertük a pénzt. Egy csomó élelmiszer-nyersanyagot 
gyűjtöttünk össze, majd többszöri időpont-módosítás után 
március 13-án elindultunk a csapattal. Kolozsvár környékén 
olyan hóviharba keveredtünk, hogy kész csoda volt, hogy a 
keresztbefordult kamionok között át tudtunk keveredni.

A késő éjszakai érkezés után korán reggel senkit sem 
kellett ébresztgetni, hiszen alföldi gyereknek csodaszámba 
menő programra siettünk. A közeli Bucsin-tetőn található sí-
pálya tulajdonosával még januárban (itt volt az iskolánk sítá-
bora) megegyeztünk, hogy ingyen használhatjuk a pályát és 
a sítalpakkal szerelt szánkókat. Hihetetlen élmény volt látni 
a gyerekek önfeledt játékát.

Másnap, március 15-én Petőfi emléktúrát tartottunk. 
Éppen e jeles nap miatt tettük erre az időpontra kirándu-

lásunkat. A fehéregyházi szervezőkkel korábban felvettük 
a kapcsolatot, hogy számítsanak a látogatásunkra. Különös 
apropója volt ugyanis ennek. Petőfi Sándor István öccse 
(Pistikám) ugyanis egy Kondoros melletti uradalom intézője 
volt, és Kondoros 1875-ös újratelepítésének egyik kezdemé-
nyezője, majd a falu első pecsétőre volt. Itt is halt meg, s róla 
elnevezett iskolánk udvarán található ma is eredeti síremlé-
ke. Ez a párhuzam különös töltetet adott jelenlétünknek.

Ünnepeltünk! Bekiabálások nélküli, méltóságteljes is-
tentisztelet, koszorúzási- és emlékünnep részesei lehettünk. 
Elgondolkodtam azon: milyen ünnepek résztvevői gyerme-
keink itthon? Vonzó számukra egy-egy ünnepen való meg-
jelenés, azon való szereplés? Vagy csak buli, amolyan szitok-
szó-parádé? Ahhoz elég lenne focimeccsre kimenni! 

KÉT ÓRA! Ennyi ideig tartott. És nem kellett fegyelmez-
ni, senki sem lett rosszul, ÉNEKELTÜK a Himnuszt! Minden 
más volt, mint egy szokásos iskolai ünnepségen. Itt a peda-
gógusnak is lehetősége volt ünnepelni.

Kívánom, hogy minél többen ízlelhessék meg az igazi 
ünneplés érzését!

A gyerekek annyira frissek maradtak, hogy a napi prog-
ramba belefért még egy rövid segesvári városnézés, egy szé-
kelykeresztúri megálló Petőfi körtefájánál, ahol utolsó versét 
írta, s még Korondra is jutott néhány percünk.
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A 4. napon a Gyilkos-tó környékére kirándultunk, az ötö-
diket pedig szálláshelyünk körüli túrázással töltöttük. Gya-
logtúránk során jól megtréfált minket a Güdüc és Szárhegy 
közötti dombnak tűnő hegy, de leküzdöttük az akadályt.

Hazafelé még függőhidat próbáltunk a Maroson, megáll-
tunk Wass Albert marosvécsi síremlékénél és a csucsai Ady-
emlékháznál is.

Tartalmas és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk e 
néhány nap alatt.   VÁRI FERENC

Ui.: Az ügyvéd úr továbbra is szívesen várja nagycsaládos 
csoportok jelentkezését kedvezményes székelyföldi, tenger-
parti üdülésekre és sítáborokra, melyek részleteiről a hirde-
tési rovatban olvashattok.

Kenutúra a Dunán...

… avagy a tolnai nagycsaládosok vízen hódították meg Mo-
hácsot.

Kettős izgalommal készültünk e hosszú vízi túrára. Egy-
részt, mert sok olyan újonc volt köztünk, akik még folyóví-
zen nem eveztek, másrészt ez a túra egyszer már elmaradt 
a júliusi árvíz miatt, és most is több mint egy méteres emel-
kedésről jöttek hírek. De mint kiderült, ez nem akadály, így 
szombaton reggel vidáman gyülekezhetett a „nyolc kenunyi” 
csapat Domboriban. Ott már Szakály Árpi várt bennünket a 
hajóival és a vízen betartandó fontos tanácsaival. Az időjárás 
kegyes volt hozzánk, így mindenki felszerelkezett napolajjal, 
kalappal és szemüveggel.

Kicsit szétszóródva, bár a vizet továbbra is hasítva halad-
tunk a Karaszi-fokig, ahol megcsodáltuk többek között pár 
„földinknek” a nyaralóit is. A Szent László-híd lábánál kiköt-
ve hallgattuk a „levesnótát”, így ettünk-ittunk, hogy energi-
ával feltöltődve érjük el első állomáshelyünket, Baja–Duna-
fürdőt, ahol a Gotrián család vendégei voltunk. Három óra 
körül érkeztünk, és már várt bennünket a „három szakács”, 
Gotrián Tibi, neje Ági és Makóné Kati finom vegyes pörkölt-
tel és hűtött italokkal. A szomszédasszony, Katalin jóvoltából 
pedig még egy kis „nasi” is került az asztalra, ő ugyanis pa-

lacsintát sütött a „tikkadt” csapatnak. Sátorverés után nagy 
fürdés és egy nagy esti beszélgetés következett. 

A bőséges reggeli (szalámis, májkrémes, vöröshagymás 
zsíros kenyér és tea) után ismét útra keltünk, hogy történel-
mi városunkat, Mohácsot hódítsuk meg. Közben a Sugovi-
cán még egy óriásit strandoltunk. Dunaszekcső felé tartva 
motorcsónakosok, vízisíelők és jet-skisek „ringatták” ke-
nuinkat, de mi „profi” hajósok módjára „álltuk a sarat”. A jó 
hangulatot fokozandó, Tomecskó Mara és Tas tréfás énekkel 
szórakoztatta a társaságot. Hat óra körül fáradtan, naptól ki-
szívva értünk Mohácsra, de megint egy szép élménnyel gaz-
dagodtunk. Este 9 óra körül úgy érkeztünk Tolnára, hogy 
„Mindenhol jó, de legjobb otthon!”

Mindenki előtt le a kalappal, de hadd emeljem ki a gyere-
keket, akiknek ez a teljesítménye óriási volt. Így hát emeljük 
kalapunkat Bazsonyi Bálint és Beni, Mácsik Noémi, Tomecs-
kó Tas és Mara, Töttös Dorka, Horváth Márk és a még mindig 
fiatal nyugdíjasunk, Link Öcsi bácsi előtt. Szép volt, lányok! 
Szép volt, fiúk!

MAKÓ ZOLTÁN

TOLNAI NE

Kalandozások a Körösök vidékén

Az előző évek hegyvidékei után idén könnyebb terepet, a 
Körösök vidékét választottuk családi kerékpár-táborunk 
helyszínéül. Tudtuk, hogy jól kerékpározható gátak, mellék-
utak vannak itt, és a Körös-völgyi kerékpárút is alkalmassá 
teszi a vidéket egy kiadós kerékpár túrára.

A 9 napos táborunk nagyobbik felét Gyula környékén 
töltöttük. Első szálláshelyünk és szállásadónk modora ugyan 
hagyott némi kivetni valót maga után (itt enyhén fogalmaz-
tam), de a jó társaság, Gyula és a Körösök szépsége kárpótolt 
minket.

Hagyomány szerint első este közös bográcsozással me-
legítettünk be, majd másnap Gyula városába látogattunk el. 
Itt nem hagyhattuk ki a híres Várat és a 100 éves cukrászdát, 
amely valójában több mint 160 éves. Délután Szabadkígyós-
ra kerekeztünk, mely híres a madárleséről, tanösvényéről 
és nem mellesleg a Wenckheim család egyik kastélyáról. Az 
erdei tanösvényen átjutva értük el a jól karban tartott madár-

lest, melyről szép kilátás nyílott a néhol szikes, néhol mocsa-
ras, helyenként erdős vidékre. Igaz ugyan, hogy egy madarat 
sem sikerült meglesnünk, de lehet, hogy ez kis csapatunk 
hangerejének is köszönhető.

A harmadik napon kipróbáltuk a Várfürdőt. Itt az elér-
hető árú napijegybe belefér a strand az élményfürdővel, a 
fedett pezsgős, örvénylős, több funkciós medence, a feszí-
tett tükrű 50 méteres medence, tanmedence, a szaunák és a 
kinti-benti gyógyvizes medencék használata. Nem feledkez-
hetünk el a vasalóban sült óriási csülökről (két személynek 
elegendő egy adag) és az igen érdekes ízvilágú meggysörről 
sem. Az egész fürdő területe egy kisebb arborétum – az ős-
fák árnyékában pihenhet a megfáradt strandoló.

Negyedik napra terveztünk egy kb. 40-50 km-es kerék-
pártúrát egy kis hajókázással lazítva.

A nap első felében ragyogó napsütésben bicikliztünk a 
Fehér-Körös gátján Szanazúgon át Dobozig. Dobozon a ke-
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rékpárút egy szilvafasoron át vezet, a szilvák szó szerint a 
szánkba pottyantak. A felújított kastélyparkban pihentünk 
meg, ahol található egy nagyon szép kápolna és mauzóleum 
is. Ez a kastély is a Wenckheim család tulajdona volt valaha. 
A parkban nemrég egy szép játszóteret is kialakítottak. A fo-
lyó másik partján indultunk visszafelé Szanazugig, ahol bé-
reltünk egy kishajót, és fürödtünk is egyet. Nagyon kellemes 
volt a hajókázás egészen addig, míg visszatérésünkkor a nyár 
egyik legnagyobb zápora zúdult le. Így az út további részéről 
(Mályvádi erdő, Gyulavár) le kellett mondanunk. Kis prob-
lémát jelentett, hogy a kikötő és a kerékpárjaink a folyó két 
különböző pontján helyezkedtek el. Még egy adag biciklit 
sikerült áthozni a komppal, de a többi és néhány táborozó 
a folyó túlpartján rekedt egy szaletliben, mivel villámláskor 
a komp nem jár. Külön történet lenne, hogy végül hogyan 
jutottunk vissza a szálláshelyre (még mindig ömlött az eső), 
ahol az egyik szállás beázott, a konyhában az asztalokon állt 
a víz. 

Mivel teljesen eláztunk és átfáztunk, az időjárás is bi-
zonytalan volt, úgy döntöttünk, hogy regenerálódás céljából 
másnap ismét várfürdőzünk (ki tudja, mikor jutunk el legkö-
zelebb oda). Az ötödik napon tehát újra élveztük a Várfürdő 

szolgáltatásait, majd este néhányan sétát tettünk Gyula szö-
kőkutakkal díszített belvárosában. A szállásra érve egy látvá-
nyos hullócsillag búcsúztatott minket az éjszakai égbolton.

Másnap költöztünk át Szarvasra, de közben Békésen át 
Mezőberénybe is elbicikliztünk, hogy egy kicsit még élvez-
zük a tájat. Útközben láttunk réti sast, őzikét is. Kondoroson 
álltunk meg estebédelni, Szarvasra már az esti órákban ér-
keztünk. A Vajda Péter Gimnázium kollégiumában, Szarvas 
központjában szálltunk meg, ahol mind a szállás minősége, 
mind a minket fogadó hölgy kedvessége begyógyította az 
előző szálláshelyen szerzett „lelki sebeinket”. Mivel a hete-
dik nap délelőttjén újra esett, kedves szállásadónk kinyittatta 
nekünk a Szlovák tájházat is. A látogatás alatt kiderült szá-
munkra, hogy nem volt könnyű dolga azokban az időkben 
az asszonyoknak, igaz, ez a lányainknak volt inkább meg-
lepetés.

Volt, akinek itt világosodott meg, hogy miért is hívják lá-
basnak a lábast, de sokunknak az igen praktikus, átfordítha-
tó támlájú pad tetszett a leginkább. Ez a remek darab az ágy 
mellett állt, és szükség esetén a kisgyerek aludt rajta, a pad 
háttámlája védőkorlátként szolgált.

Sikerült úgy befejeznünk a látogatást, hogy a kukorica-
morzsolóba egyik gyerek ujja sem került be, és a megfog-
ható múzeumi tárgyak is egyben maradtak. Délután a Szá-
razmalomba látogattunk el. Az idegenvezetőnk egy nagyon 
szórakoztató, anekdotázó székely ember volt. Utólag sajnál-
tuk, hogy csak fényképezőgép volt nálunk, és nem vettük fel 
az idegenvezetést. 

A gyerekeknek kézzelfogható lett például, hogy milyen 
a mesebeli véka, amivel ugye az aranyat-ezüstöt mérik a 
gazdag királyságokban, itt pedig a búzát, később a kölest. 
Kár, hogy tavasz óta már nem működik a malom, de így is 
elbűvölt minket a régi korok mesterembereinek munkája. A 
múzeumlátogatás után átkerekeztünk a városon egészen a 
történelmi Magyarország középpontjához, ahonnan vissza-
felé (időben is) végighaladtunk a történelmi emlékúton. Az 
emlékút egy gátból áll, melyen faragott oszlopok, fejfák jel-
képezik a magyar történelem kiemelkedő korszakait. Min-
den emlékműhöz egy versidézet, szövegrészlet is társul, ér-
demes rászánni az időt, hogy elolvassuk.

Utolsó előtti napra hagytuk Anna-ligetet és Szarvas ne-
vezetességét, a Pepi-kertet (arborétum). Anna-liget a Körös-
Maros Nemzeti Park bemutatóhelye. A kiállítás része nagyon 
szép, korszerű, ásatásokkal gazdagított, még egy „valódi” 
napfelkeltét is átélhetünk a szikesen a vetítőteremben. Egy 
tanösvény veszi körbe Anna-ligetet, ahol egy kis csalódás ért 
minket, mert a liget egyes pontjai (a tanösvény kezdete) igen 
elhanyagoltak. A lepkeházban elszáradt növényeken kívül 
még egy árva legyet sem láttunk. Megállapítottuk, hogy bizto-
san kiengedték a lepkéket, mert a ligetben viszont annál több 
volt. A gyógynövénykert növényei a gazok között elvesztek. 
Szerencsére a talajszelvény földalatti, elhúzható tetős bemu-
tatóhelye jó állapotban volt ugyanúgy, mint a mocsaras ré-
szeken átívelő fapallók. A liget az ártéri erdőket és a nádast is 
bemutatta. Összességében nagyon kellemes, kb. másfél órás 
sétát tettünk a ligetben, reméljük, hogy mihamarabb rendbe 
hozzák az elhanyagolt területeket. Délutánra hagytuk a Pepi-
kertet, amely hazánk egyik legszebb arborétuma. A javasolt 
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útirányt mókusos táblák jelzik, és még a kisebb gyerekeink is 
élvezték az óriási fák látványát és az érdekes formájú termé-
seket. Miután az arborétumot is bejártuk, maradt még néhány 
óránk alkonyatig, így újra biciklire pattantunk, és elkerekez-
tünk Békésszentandrásra. Nagyon szép látvány naplemente-
kor a duzzasztógát, de a holtág beömlési pontja is különleges 
volt. A gátról az alig járt aszfaltozott úton jutottunk be a partra 
kiépült üdülősor mellett Békésszentandrás központjába. Meg-
találtuk a Körös-völgyi kerékpárút kezdetét jelző székelyka-
put, melyen át visszajutottunk Szarvasra. A kerékpárutat egy 
árnyas fasor választja el a 44-es úttól, melléjük később egy 
patak is betársul.

Ezzel végére is értünk a tervezett programoknak. Másnap 
elbúcsúztunk Szarvastól is, és hazafelé még meglátogattuk 
Dévaványán a túzokrezervátum kiállítóhelyét, ahol a közel-
ről is megtekinthető élő túzokpár jól kinevetett minket.

SZÉKELY HAJNALKA

BUDAPEST

Tetszem a többieknek?

A legtöbb nőnek tetszik, ha azt mondják róla, hogy meg-
nyerő az egyénisége, hogy vonzereje van, hogy kedves. 
Amikor örülünk annak, ha mások szeretetreméltónak ta-
lálnak, azzal a vággyal függ össze, hogy tetszeni akarunk. 
A tetszeni akarás természetes vágy. Ez egy útja annak, 
hogy valakivel személyes kapcsolatba kerüljek. Egy másik 
út, hogy tenni akarok valamit érte hogy így bizonyítsam 
be a szeretetemet. Mindkettő, a tetszeni akarás és a mási-
kért való tenni akarás is ugyanannak az alapvető vágynak 
két kifejezési formája: szeretni és viszontszeretetet kapni. 
A férfinál és a nőnél gyakran eltérő a hangsúlya ennek az 
alapvető vágynak.

A tetszeni akarás mint probléma

A tetszeni akarás mint alaptulajdonság okozhat problémá-
kat is. Újra és újra kibillenthet bennünket az egyensúlyunkból. 
Ez akkor történik, ha felületesen, a „tetszeni akarok, mindegy, 
hogy kinek” mottó alapján hagyjuk érvényre jutni.

Akkor a tudatalattink egyre gyakrabban kezdi kérdezni: 
Tetszem a többieknek? Milyen hatást váltok ki? Elfogadnak? 
Akkor kialakul bennünk egy rejtett hiúság, amely mások jó-
akaratát semmi esetre sem akarja elveszíteni. Akkor sem, ha 
mi magunk közben egyre többet veszítünk. Elveszíthetjük a 
saját ízlésünket, a kedvenc tevékenységeinket, a kezdemé-
nyezőkészségünket, talán azokat az igazságokat is, amelyek 
életünk hordozói.

A tetszeni akarás mint lehetőség

A tetszeni akarás mint alaptulajdonság azonban meg is 
érlelhet és erőt adhat nekünk, ha helyes módon engedünk 
neki. Akkor nem így hangzik a kérdés: jónak találnak a töb-
biek? Hanem így: tetszik ez Neked, örömet okoz ez Neked? 
Ez a „Te” lehet egy olyan ember, akit szeretünk, és aki min-
ket szeret. Az egészséges szeretet tiszteli a másik egyénisé-
gét, szolgálni akarja a másik életét, a másik titokzatosságát. 
Ezért nyugodtan rábízhatjuk magunkat az igazi szeretetre. 
Ilyenkor nem kell rögtön attól félnünk, hogy a másik a „saját 
képére és hasonlatosságára” átformál minket. Az igazi sze-
retet gondosan bánik a másik nagyságával, és öröme telik a 
másság kibontakoztatásában.

Minden személyes odafordulásnak vannak azonban kor-
látai, amint annak a kérdésnek is: „Tetszem neked?” Meg kell 
tanulnunk azt is, hogy határokkal védjük a személyiségün-
ket, hogy a nemtetszést is vállalva ellenálljunk a másiknak, 
ha önmagunkból valami fontosat kellene föladnunk.

Aki ezt figyelembe veszi, az örömmel létesíthet embe-
ri kapcsolatokat anélkül, hogy önmagát elveszítené. De 
örömteli öntudattal ellent is tud mondani a többieknek, 
ahol szükséges, anélkül, hogy attól félne, elveszíti a többi-
ek tetszését.

(M. NURIT STOSIEK, M. KORNELIA FISCHER, BELSő MEGNYUGVÁS, 
CSALÁDOK A CSALÁDÉRT EGYESÜLET, ÓBUDAVÁR, 2001)

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Vásárosnaményban, nyugodt 

környezetben, 4 szoba+nappali, két fürdőszobás, vegyes tüzeléses, 

két garázsos, nagycsaládosok részére kiválóan alkalmas családi ház 
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Elérhetőség: 06-70-387-08-51

Pomázi nagycsaládtól eladó kinőtt, 1998-as, 3 ajtós Suzuki Swift GLS 

típusú gépkocsink FRISS MŰSZAKIVAL 400.000 Ft-ért.

Felszereltség: KÉK metálfény, téli gumi, spoiler, vonóhorog, tetőcso-

magtartó, elektromos ablak, rádiósmagnó, központi zár, immobiliser, 

100.000 km-rel.

Tel.: 06-20-803-58-10 v. 06-20-77-00-502
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„A kimondott szónak nagy ereje van!” 

Ez volt a mottója a Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok 
Egyesülete (SZINE) által megszervezett első IFI tábornak.

Önkéntes jelentkezés alapján tizennyolc 14 és 25 év kö-
zötti fiatal vett részt az egyhetes, képzésekkel egybekötött 
nyári táborozáson. Két elnökségi tag felügyelete mellett 2009. 
június 20-án, szombaton kezdetét vette a program, melynek 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának üdülője adott 
helyet közvetlenül a Duna parton. 

A város harsogott a fiatalok útközben megköltött indulójá-
tól, mindenki mosolyogva, integetve vette tudomásul a haho-
tázó fiatalok vonulását! Mind a két csapat tagjai segítették egy-
mást, azonban amit valaki ötletként kimondott, az a csapata 
számára kötelező lett. Így történt, hogy talicskában tolták a tű-
zifát, majd egymást is, sőt, beton támfalat is kellett mászniuk.

A rengeteg nevetés megteremtette az alapját a kötetle-
nebb esti beszélgetésnek, ahol a fiatalok bemutatkoztak 
egymásnak.

Készült tábla: a naposok beosztásához, feladatvállalás-
hoz, csapatpontozáshoz, a kötelező és a kötetlen progra-
mokhoz, valamint a számháború kellékeit is elkészítettük. 
Délután a gyerekekkel leültünk a tűzrakó köré, mindenki 
megkapta a NIT füzetecskét, amit el kellett olvasniuk. Ez-
után beszélgettünk a fiatalok elképzeléseiről, a SZINE és a 
NOE munkájáról, de még a családtervezésről is.

Első vendégelőadónk Szilvássy Rita volt, aki a NIT meg-
alakulásáról, jelentőségéről és feladatairól beszélt a fiatalok-
nak. A vele érkező Kapás Danitól megtudhattuk, hogy az 
ország más pontjain is szerveződnek az önkéntes fiatalok, és 
náluk is terveznek NIT tábort.

Délután Kormosné D. Zsuzsa tartott a fiataloknak tájé-
koztatást arról, hogy mi a NOE, mik a NOE alapértékek, a 
régiók, a közös érdekképviselet.

Délelőtti vendégeinket az ORFK Bűnmegelőzési csoport 
ajánlásával kaptuk. Faludi Péter és Vándor Veronika azért 
járt nálunk, hogy elmondják a saját történetüket, és jelenlegi 
erőfeszítéseiket arról, hogyan ejtette őket rabságába a kábí-
tószer, és hogyan tudtak kigyógyulni belőle.

Ebéd után Czifra Katalin, a szigetszentmiklósi egyesület 
ellenőrző bizottságának elnöke több térképpel a kezében ér-
kezett meg hozzánk. Átbeszélte a gyerekekkel az utcafelelő-
sök feladatát, leosztották a nagycsaládosok címlistája alapján 
a város és a környező települések elérhetőségét, kiosztotta a 
gyerekeknek a levélkihordáshoz a térképeket. Pontosították 
a címeket. A gyerekek nagy örömmel vetették bele magukat 
a feladatba, és maguk vitték ki a NOE Levelek aktuális szá-
mát a családoknak.

Délután a Vöröskereszt területi képviselete látogatott el 
hozzánk. Arra oktatták a fiatalokat, hogy egy rendezvényen 
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A nyár eseményei NIT-es szemmel

Kedves Fiatalok!

Vége a nyárnak, lassan visszazökkenünk a megszokott ke-
rékvágásba. Tudom, inkább ezt a másikat tudnánk meg-
szokni, de higgyétek el, éppen attól értékes, hogy ritkán van 
ilyen időszak. Most jön a munkás, dolgos, tanulós – kinek 
milyen – etap, de tessék ezt is alaposan meghajtani, aki nem 
húz bele, annak nem lesz mit kipihennie a jövő nyáron! 

Az Ifjúsági Tagozat életében ez a nyárelő igen meghatáro-
zó volt. Három helyen is teljesen önállóan kezdeményeztek 
saját programot, és ami még jobb, ebből kettő olyan fiatal 
volt, aki már volt NIT-es programon, és úgy döntött: „egy 

életem egy halálom, én az ifit megpróbálom”, és szervezked-
ni kezdett. Szentendrén és Monoron gyűlt össze néhány he-
lyi legény és leány. A szentendrei szervezők – Kapás Dani és 
Mókos Judit – budapestieket is hívtak (akikkel egy budapesti 
megbeszélés alkalmával ismerkedtek meg, és rájöttek, hogy 
közel laknak egymáshoz), Monoron Hajdani Magdi pedig a 
Közép-magyarországi régióból gyűjtötte egybe egy nap ere-
jéig az ifiket. Szigetszentmiklóson a helyi vezető segítségé-
vel ifi tábort rendeztek, erről bővebben is olvashattok itt a 
rovatban. 

SZILVÁSSY RITA

milyen gyors segítségnyújtásra van lehetőségük, mik a leg-
gyakrabban előforduló balesetek, hogyan kell szakszerűen 
újraéleszteni.

Másnap délelőtti vendégünk Baloghné T. Erika volt, aki 
a szigetszentmiklósi egyesület elnökségi tagja, 3 fiú édes-
anyja. Az ő feladata a kulturális programok és rendezvények 
megszervezése és lebonyolítása. Előadásából megtudhatták 
a gyerekek, hogy épül fel ez a feladatkör, milyen lépésekből 
áll, hogyan kell összeállítani a teendőket, és miben tudnak 
az ifik nekünk segítséget adni!

Következő vendégünk Galambos Istvánné Gyöngyi 
volt, a szigetszentmiklósi egyesület elnökségi tagja, 6 gyer-
mek édesanyja. Az ő feladata az adományozók felkutatása, 
kapcsolatépítés, kapcsolattartás, adományszerzés, szállítás, 
osztás és elszámolás. Végre megértették a fiatalok, hogy a 
nagycsaládos egyesület nem a lisztről szól: dolgozni kell, 
hogy kaphassunk támogatást, Gyöngyi munkája nehéz, de 
nemes feladat. Eközben megcsörrent a telefon, és a tábor-
lakók élesben hallhatták a tárgyalás menetét. Majd azonnal 
be is kapcsoltuk őket a munka folyamatába. Mivel mind a 
18 fő ki akarta venni a részét a munkából, így mindenkire 
osztottunk valami feladatot. Néhány óra alatt lett teherautó, 
beosztottuk, ki megy pakolni délelőtt, délután, ki állítja ösz-
sze az adagokat, ki adminisztrál, kiküldhették az értesítőket 
arról, hogy másnap majd osztás lesz.

Jómagam, mint táborvezető pont egy órát tudtam aludni, 
amikor is ébresztettek. A finom kávé elfogyasztása mellett 
meglepetéssel vártak a táborlakók. Mivel kiderült, hogy még 
soha nem ültem kenuban, a hajnali napfelkeltét kenuból, a 
Duna közepéről nézhettem meg. Kievezhettem az egyik tá-
borozónkkal, hogy megnézhessem e gyönyörű égi játékot.

A munka végén megkérdeztük a résztvevőket, ajánlanák-
e más nagycsaládos fiatalnak, hogy csatlakozzon az önkén-
tes csapathoz.

A következő válaszokat kaptuk:
–  igen, mert nekünk is jó móka, az anyukáknak pedig 

segítség
–  igen, mert jó szórakozás
–  igen, mert új embereket ismertünk itt meg, és mert jó 

érzés segíteni

–  igen, mert rengeteg új ismerőst lehet szerezni, haszno-
san el lehet tölteni a szabadidőt, és jó érzés önkéntes-
nek lenni

–  igen, mert sok haverom van, akiknél 3-nál több gyerek 
van

–  a segítség mellett jól érezné magát
–  ajánlom, mert jó csapatépítés, örülök ha másoknak örö-

möt szerezhetünk
–  igen, mert jó érzés segíteni a többi nagycsaládosnak. 

Ha segítesz a többieken, akkor ők is viszonozzák
–  igen, mert jó segíteni másokon, látni, hogy örülnek
–  igen, mert nagyon jópofa társaság jött össze, és a fiata-

lokat össze kell hozni
–  igen, mert jó kis társaság jött össze, és észrevehető volt 

a „mindent megosztok”
–  igen, mert jó segíteni másokon már ilyen fiatalon is

Remélem, ezzel kedvet csináltunk Neked is, kedves 
– még nem NIT-es – fiatal, hogy csatlakozz a NOE Ifjúsági 
Tagozatához!

DR. STIGÁR TAMÁSNÉ, JUDIT

SZINE ELNÖK

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T
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A Szentendrei Ifjúsági Tagozatról

Egyesületünknek 2009. február 27-e és március 1-je között 
lehetősége nyílt rá, hogy a NOE, illetve a Pécsi Székesegy-
ház Nagycsaládos Egyesület szervezésében megrendezésre 
kerülő, csak „pécsi IT képzés” néven emlegetett fejtágítóra 
– teljes nevén „Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ifjúsági 
Tagozat Közösségfejlesztő képzésre” – három fiatalt és mel-
léjük egy kísérő felnőttet delegáljon.

Tehát az egész itt kezdődött…, és szerencsére folytató-
dott is. 2009. április 4-én egyesületünkből Kapás Dániel vett 
részt mint önkéntes segítő a NOE első sikeres jótékonysá-
gi árverésén, a „borARTverés”-en. Május 16-án az országos 
Margitszigeti családi napon – szintén segítőként – volt ott 
egyesületünkből két fiatal, Mokos Judit és Kapás Dániel.

Majd ezek után következett a „nagy dolog”, a Szen-
tendrei Ifjúsági Tagozat megalakulása. Mint azt Mókus 
is írta a beszámolójában, a NIT-et helyi szinten is sze-
retnénk beindítani. Az első összejövetelt a szentend-
rei NIT keretein belül pontosan június idusán tartottuk, 
ahol egymás játékos megismerése után leginkább egy 
jót beszélgettünk közös terveinkről. Sajnos a részvételi 
létszám elég szerény volt, egyesületünk több mint 50 fi-
ataljából mindössze hatan vettünk részt ezen. De mint 
tudjuk, a remény hal meg utoljára, így nem csüggedünk, 
hanem örülünk ennek a néhány főnek is, és reményked-
ve szervezzük a következő NIT-es találkozót Szentendrén. 
A szentendrei NIT létszámát reményeim szerint egy képhez 
lehet majd hasonlítani, amelyet Futó Rita fogalmazott meg: 
„egy víztükörbe beleejtenek egy apró tárgyat, mely nyomán 
hullámok születnek, és ezek a hullámok egyre nagyobb 
körben gyűrűznek, egyre távolabb a kiinduló ponttól.” A 
gyűlés során megállapodtunk abban, hogy körülbelül ha-
vonta fogunk összejönni, így lassan esedékes a következő 
NIT-es gyűlés. 

Szerencsére elmondhatjuk magunkról, hogy a helyi szintű 
NIT szerveződésben nem vagyunk egyedülállóak a környé-
ken. Június 22-én a helyi ifjúsági tagozatunkból – a már sok-
szor emlegetett – Kapás Dániel, a NOE-ból pedig az Ifjúsági 
Tagozat referense, Szilvássy (Futó) Rita látogatott el a Sziget-
szentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete Ifjúsági Tagozatá-
nak táborba. Itt Dani a szentendrei NIT-ről, Rita pedig az or-
szágos egyesületről és annak Ifjúsági Tagozatáról (életéről és 
működéséről) tartott előadást a táborlakó fiatalok számára.

Szentendrén a következő NIT-es összejövetelt szep-
tember első felére tervezzük, melynek pontos időpont-
járól és helyszínéről később kaphattok információt lenti elér-
hetőségeink valamelyikén.

A következő nagyobb rendezvényre, amelyen terveink 
szerint segédkezni fogunk, október 17-én kerül sor Szentend-
rén Nagy Családos Nap címmel. Itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy meghívjak e rendezvényre és az utána 18:30-
kor kezdődő jótékonysági gálaestre minden érdeklődőt. 
A rendezvénnyel kapcsolatosan további információ a Nagy-
családosok Szentendrei Egyesületének honlapján (http://
www.nsze.webkereso.info) lesz látható, illetve e-mail-
ben az info@nsze.webkereso.info címen, vagy egyesüle-
tünk elnökétől, Kapás Ferencné Ágitól kérhető telefonon a 
20/397-7375 telefonszámon.

Végül a helyi Ifjúsági Tagozatunk egy tagjának gondola-
tával szeretnék búcsúzni: „A NIT számomra azt jelenti, hogy 
tartozom valahova, valakikhez, akik körében segédkezni tu-
dok egy közös cél elérésében.” (Vajó Dorottya).

A Szentendrei Ifjúsági Tagozattal kapcsolatban bővebb 
információ az alábbi elérhetőségek valamelyikén kapható:

Kapás Dániel (Dani): +36-20/564-7795
Mokos Judit (Mókus): +36-30/665-2497

KAPÁS DANI – SZENTENDRE

Könyvajánló: Az élet játéka

A történet

A múlt század közepébe, egy angol protes-
táns közösség szigorú-praktikus világába 
vezet Eleanor Porter egykor méltán nagy 
sikerű gyermekregénye, követve az árván 
maradt kislány élettörténetét és a játékot, 
amellyel élni tanít kicsinyeket és nagyobba-
kat. Régi sérelmektől megkeményedve és a 

boldogság gondolatát is elfelejtve éli puritánul egyszerű és 
hasznos életét Polly kisasszony, a Harrington kastély jómó-
dú úrnője. Napjai átgondolt tevékenységek sorával telnek, 
magányát csak Nancyvel, a mindenessel és Tommal, az öreg 
kertésszel osztja meg. Egy júniusi napon azonban megérke-
zik a kastélyba a kisasszony elárvult unokahúga, Pollyanna, 

aki jelenlétével felforgatja nemcsak Polly kisasszony, de az 
egész, szigorú szabályok szerint szervezett kisváros életét is. 
A Harrington ház úrnője hiába írja elő Pollyannának a hasz-
nos élet szabályait, hiába bünteti meg heveskedéseiért és a 
szabályok áthágása miatt, a kislány alaptermészetét nem tudja 
megváltoztatni. Pollyanna ugyanis egy szokatlan – meghalt 
édesapjától tanult – játékot alkalmaz a nehézségek leküzdé-
sére: megtalálni minden bajban és történésben azt a valamit, 
aminek örülni lehet. 

Pollyana az egész várost megtanítja a „játékra”, és amikor 
ő beteg lesz, mennyire igyekeznek újdonsült barátai felvidí-
tani őt és továbbadni a játékot! Hogy meggyógyul-e Pollya-
na? Nem árulom el! Az biztos, hogy nemcsak a könyv továb-
bi szereplőinek életébe varázsol fényt ez a kedves teremtés, 
hanem az olvasóiéba is!

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T
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Gyermekjogok III.

Nem szabad elszakítani téged szüleidtől, hacsak ez 
nem a te érdekedben történik (például ha a szüleid 
bántanak vagy nem törődnek veled). Ha szüleid úgy 
határoznak, hogy külön élnek egymástól, valamelyi-
kükkel kell hogy élj, de jogod van ahhoz, hogy a má-
sikukkal is könnyen kapcsolatot tarthass.

Amikor még piciny voltál,
olyan nagyon enyém voltál,
engem ettél, engem ittál,
rám nevettél, nekem ríttál.

Várnai Zseni verse szépen megfogalmazza azt az elszakítha-
tatlan köteléket, ami a gyermek és édesanyja, illetve szülei 
között kialakul. Ez olyan kapcsolat, ami egy életen át elkíséri 
az embert.

Amikor még kicsi gyerek voltál, Te is nehezen viselted, 
ha szüleidtől bármi miatt el kellett válnod. Lehet, hogy sírtál, 
toporzékoltál, ha édesanyád vagy édesapád a nagymamánál 
hagyott egy pár órára, hogy ő nyugodtan el tudja intézni a 
dolgait. 

Azok számára, akik szeretetteljes családi légkörben nő-
nek vagy nőttek fel, elképzelni is nehéz, hogy vannak olyan 
körülmények és helyzetek (háború, diktatórikus politikai 
berendezkedés), amikor a gyermekeket akaratuk ellené-
re elszakítják szüleiktől. Ez hatalmas tragédia egy család 
életében, és erre nincs semmilyen mentség.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a szülők va-
lamilyen okból nem tudják ellátni szülői kötelességüket, 
esetleg bántalmazzák a gyermeket. Előfordulhat, hogy fedél 
nélkül maradnak, és hajléktalan létre kényszerülnek. Esetleg 
lelki vagy mentális zavarok miatt képtelenek felelősségteljes 
szülőként viselkedni.

Ilyenkor Magyarországon a gyermekvédelmi rendszer 
lép működésbe. Előfordulhat, hogy a gyermeket – valóban 
akarata ellenére – elszakítják a családjától, és gyermekott-
honba vagy nevelőszülőkhöz kerül. Fontos azonban tudni, 
hogy ilyen esetben is lehetősége van a szülőnek állandó és 
folyamatos kapcsolatot fenntartani a gyermekével. Megláto-

gathatja a gyermekotthonban vagy a nevelőszülőnél. 
Előfordulhat, hogy a szülők úgy döntenek, nem tudják 

tovább folytatni közös életüket. Ezt nagyon nehéz gyer-
mekszemmel és gyermekszívvel megérteni. „Miért válnak 
el a szüleim? Talán azért, mert rosszul viselkedtem? Nem 
szerettem őket eléggé? Vagy ők nem szeretnek engem elég-
gé?” Ilyen és hasonló gondolatok fordulnak meg egy gyer-
mek fejében szülei válásakor. Ha ilyen helyzetbe kerültél, 
tudnod kell, hogy szüleid ugyanúgy szeretnek Téged, mint 
annak előtte. A szüleid döntéséért nekik magunknak kell 
felelősséget vállalni, semmiképpen sem neked. Tudd, hogy 
szüleid válása után is jogod van mindkettőjükkel kapcsola-
tot tartani, mindkettőjüket ugyanúgy szeretni, ahogy eddig 
tetted. Bízz abban, hogy édesapád és édesanyád a legjobbat 
akarja Neked, és megpróbálják úgy alakítani „új” életüket, 
hogy az neked a legkevésbé legyen fájdalmas. A legfonto-
sabb, hogy nyíltan beszélj érzéseidről szüleiddel. Hidd el, 
meg fogják érteni, hogy fájdalmat, haragot, elkeseredettsé-
get érzel ebben a helyzetben. De ezt sohase fojtsd magadba! 
Sokkal könnyebb úgy úrrá lenni a fájó érzéseken, ha vala-
kivel megosztjuk.

Ha szüleidtől távol, egy másik országban élsz, jogod 
van ahhoz, hogy összekerüljetek, és egyazon helyen 
együtt éljetek.

Képzeld csak el, vannak olyan országok, ahol az emberek 
kilátástalan helyzetben élnek. Nincs munkalehetőségük, 
nincs hol lakniuk, nincs mit enniük.

Ilyen helyzetben a szülők gyakran döntenek úgy, hogy el-
hagyják a hazájukat, és egy másik országban próbálnak sze-
rencsét annak reményében, hogy ott jobb életet biztosíthatnak 
maguknak és gyermekeiknek. Gyakran előfordul azonban, 
hogy ezek a jómódú államok úgy döntenek, nem tudnak en-
nyi embernek munka- és megélhetési lehetőséget adni, ezért 
a családnak csak az egyik felét engedik be az országba, vagy 
ha már ott vannak, akkor a családot vagy egyik részét vissza-
toloncolják saját hazájukba. Ez olyan trauma mind a szülők-
nek, mind a gyerekeknek, amit nagyon nehéz kiheverni.

Vélemények

A mindent legyőző szeretetről szól a regény; az élet feltétlen 
szeretetéről, amelynek játékszabályait – túllépve az indoko-
latlan, önáltató optimizmus ürességén – valamennyiünknek 
tanulni és gyakorolni kéne.

Meleg szívvel ajánlom mindenkinek, akinek gondja van 
megtalálni az életben az örömöt, a szépet, a szeretetet!

Egy idézet kedvcsinálónak:

„Pollyanna összeráncolt homlokkal gondolkodott. – Iga-
za van, Nancy – jelentette ki végül. Játszottam, de nem is 
vettem észre, hogy játszom. Az ember, ha belejön, sokszor 
van vele így. Annyira megszoktam már, hogy mindig keresek 
valamit, aminek örülhetek. És higgye el, legtöbbször sikerül 
is. Csak éppen türelem kell hozzá.”

A könyv a Szent István Társulatnál jelent meg, mindössze 
190 oldalas, mindenkinek ajánlom!

SZILVÁSSY RITA

Kedves Fiatalok! Folytatjuk a NOE Levelek korábbi számaiban megkezdett gyermekjogi sorozatot. Ebben a 

számban újabb három gyermeki joggal ismerkedünk meg közelebbről.

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T
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Tudnod kell, hogy nem magától értetődő „semmiség” az, 
hogy szüleiddel, családoddal együtt lehetsz, ez nagy érték, 
meg kell becsülni. Még akkor is, ha néha úgy érzed, a legszí-
vesebben elköltöznél otthonról. ☺

Tilos elrabolni téged, de ha mégis megtörténik, az 
államnak kötelessége minden erőfeszítést megtenni 
azért, hogy kiszabadítsanak.

Nagy szerencse, hogy olyan országban élünk, ahol nem ra-
bolnak nap mint nap embereket... Ennek ellenére biztosan 
hallottál már arról, hogy vannak olyan országok, ahol az 
ilyesmi sajnos megtörténhet. Ettől neked nem kell félned, 
ennek ellenére légy elővigyázatos! Nem csak jóindulatú em-
berek járnak-kelnek az utcán. Fogadd meg szüleid tanácsát, 
és soha ne menj el idegen emberrel, bármilyen indokkal is 
hív vagy kér erre. 

Minél idősebb vagy, annál gyakrabban előfordul, hogy vá-
ratlan programod adódik. Mondjuk egyik osztálytársad elhív 
magához az iskola után. Te persze elmész, jól érzed magad, és 
végül a megbeszélt időpont után három órával állítasz haza. 
Történt már veled ilyesmi?... Ugye, édesanyádat nem a legjobb 

kedvében találtad... Természetes, hogy úgy érzed, jogod van 
beosztani a saját idődet, hiszen ha meg tudod tanulni a lec-
két este is, miért ne tölthetnéd a délutánodat a barátaiddal? 
Próbáld azonban megérteni szüleid álláspontját is. Egy édes-
anyát rémes gondolatok gyötrik, ha a gyereke nem ér haza 
időre. Mert félti. Fél, hogy baja esett, fél, hogy elrabolták, ki 
tudja, mi minden történhetett vele. És persze, hogy ideges, 
amikor késve hazaérsz, és ahelyett, hogy ujjongva a nyakad-
ba ugrana, gyakran a mérgét és elkeseredettségét zúdítja rád. 
„Miért nem szóltál? Halálra izgultam magam! Nem szégyelled 
magad? Most egy hétig nem nézhetsz tévét!”. És miért nem 
szóltál? Hát például azért, mert „állati ciki”, sőt „nagyon gáz” a 
haverok előtt felhívni az anyut, hogy később mész. Mit lehet 
ilyenkor tenni? Például megbeszélhetitek édesanyáddal, hogy 
írsz egy sms-t. Csak úgy suttyomban. Hogy senki meg ne lás-
sa. Hogy legalább tudja, hogy nem raboltak el, nincs semmi 
bajod. Megbeszéled ezt vele? Hidd el, nagyra fogja értékelni 
ezt a gesztust...

Ha kérdéseid vannak a leírtakkal kapcsolatban, küldj egy 
e-mailt az ifko.m.judit@noe.hu címre! A következő számban 
terveink szerint további gyermeki jogokkal fogunk megis-
merkedni.  IFKÓ M. JUDIT

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T

A bizánci birodalomban egy katona őrködik. Mondja a császárnak:
– Császárnak jelentem, jönnek a törökök!

– Barátok vagy ellenségek?
– Valószínű barátok, mert együtt jönnek!

„Bonyolult állat a tehén, de én megfejtem!”

Ezt ne olvasd el, mert túl meredek!

Kedves Fiatalok!

(Ez itt a bevezetés helye, amit most kihagyunk. Bemutatom 
az „in medias res” esetét, vagyis a „bele a dolgok közepébe” 
kezdést.)

Arra gondoltam, hogy ha már ez egy ifjúsági rovat, akkor 
vigyünk bele némi eszmei tartalmat is. Nem kell egyből el-
rettenni, és alátétnek használni az újságot…

Egyszerű, rövid gondolatokra gondolok, amelyeket min-
denki maga továbbvihet szívében-lelkében; ha hasznát látja, 
használja, ha nem, hát megfogadja a címet…

Kezdésképpen:
„Az ötletek mit sem érnek, ha nem dolgozol rajtuk.”

Ezt a gondolatot egy körbeküldős levélben olvastam – 
nem én találtam ki, bevallom: idegen tollakkal ékeskedem. 

És valóban…. ha nem is egyből úgy sikerül kivitelezni, 
ahogy azt elsőre megálmodtad, de már az, hogy gondol-
koztál és dolgoztál rajta, sokat ér, már munka van benne. 
Kevesebb értékesebb dolog van egy emberben, mint a saját 
gondolatai. Érdemes utánamenni – az önfejűség társadalmi-
lag elfogadott és szülők által tolerált határán belül –, hiszen 
ezzel magadat is kipróbálod, önismeretre teszel szert. Túl 
nagyokat álmodsz? Tanulj meg nagyon kitartóan dolgozni, 
vagy elégedj meg kisebb kitűzött célokkal, amelyeket való-
ban véghez is tudsz vinni, és nem dől rád a felénél a fa, ami-
be vágtál. Ez habitus kérdése. Kevés olyan gondolat van, ami 
eleve elvetendő, és egy cseppje sem használható. Csiszolni 
kell rajta egy kicsit, és máris jobbnak tűnhet. 

Ilyesmiről szólt a SzINE ifis tábora, melynek jelszava a 
következő volt: a kimondott szónak ereje van! Olvasd el 
azt is!

SZILVÁSSY RITA
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Rejtvény

Kedves Gyerekek!

A NOE Levelek 206. számában megjelent rejtvényre sok he-
lyes megfejtés érkezett.
A megoldók közül Tóth Fannit sorsoltuk ki nyertesnek. Sze-
retettel gratulálunk! Nyereményét postán juttatjuk el hozzá.

Az irodalom halhatatlan szerelmes párjainak tagjai összeke-
veredtek. Segíts nekik, hogy egymásra találjanak!

Montague Rómeó Giniver
Anyegin     Catherine Earnshaw
Vronszkíj gróf     Dulcinea 
Oberon      Anna Karenyina
Mr. Darcy     Pénelopé
Bánk bán Elisabeth Bennet
Trisztán Capulet Júlia
Heathcliff      Melinda
Lancelot       Titánia
Odysseus      Izolda
Don Quijote     Tatjana

Híres szerelmes versekből idézünk. Találd ki, ki a vers írója!

„Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagyok más világ.”

„Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban

és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben…”

„Topogásod muzsikás romlás,
falam ellened örök omlás,
düledék árnyán ringatózom,
leheletedbe burkolózom.”

„Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekintetedet,
Azt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békesség egy olajága…”

„Kertem nárcisokkal 
Végig űltetéd; 
Csörgő patakokkal 
Fáim éltetéd; 
Rám ezer virággal 
Szórtad a tavaszt 
S égi boldogsággal 
Fűszerezted azt.”

„Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.”

G Y E R M E K K U C K Ó

Ki a leggyorsabb? – Játék

Kellékek:
–  annyi szék, ahányan játszanak,
–  toll vagy bármi használható, amit meg lehet ragadni (mi 

vastag, alkoholos filccel játszottuk), 
–  pénzérme.

Szükség van 2 „játékmesterre”. A leglényegesebb dolog, 
hogy a játékban résztvevők párosan legyenek. 2 csapatot 
alkotunk, lényegtelen, milyen összetételben vagy erőelosz-
lásban, mert az nem számít. A székeket egymással szemben 
helyezzük el párhuzamosan, és a széksorok széleitől kb 0,5-1 
m-re, a két széksortól egyenlő távolságra ülnek majd a játék-
mesterek. Az egyik játékmesternél a pénzérme, a másiknál 
pedig a toll. (A tollat tartó kb. úgy helyezkedjen, hogy a leg-
szélső emberektől 1 kartávolságnyira legyen.)

Szabály: 
MINDENKINEK be kell csuknia a szemét, KIVÉVE azt a két 
embert, akik a széksorok elején, a pénzérmés játékmester 
mellett ülnek! A két csapat tagjai leülnek egymással szemben, 

az egymás mellett ülő emberek megfogják egymás kezét, és 
mindenki (a két első embert kivéve) becsukja a szemét. 
Kezdődhet a játék: A pénzérmes a játékmester addig dobja 
fel a pénzérmét, ameddig az előre megbeszélt (pl. fej) ol-
dala van felül. A két első ember feladata, hogy ezt figyelje, 
és amikor a fej van felül, akkor beindítsa a „láncreakciót”, 
megszorítja a mellette ülő kezét, az a következőjét,... és így 
tovább. Az utolsó ember abban a pillanatban, amikor az ő 
kezét megszorították, kinyithatja a szemét, és az a feladata, 
hogy kikapja a tollat a játékmester kezéből – megelőzve a 
másik csapatot. Az a csapat, amelyik megszerezte a tollat, 
eggyel odébb csúszik. Az a csapat nyer, amelynél először ke-
rülnek a tagok az indulási pozícióba (az első ember újra első 
nem lesz).
Elég vicces tud lenni a játék, amikor úgy indul be a láncreak-
ció, hogy azt a kezdő ember el sem indította, vagy amikor az 
utolsó emberek egyszerre kapják el a tollat.
Jó játékot!!!

DOMJÁN DÓRA

SZIKÁNCS

Kedves Gyerekek! A mesét a 28. oldalon találjátok.
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Családi szónokverseny 2009.

A magyar nyelv éve alkalmából,
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a 
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 

országos családi szónokversenyt hirdet.

A versenyre családok jelentkezhetnek. Egy családból 2 
vagy 3 fő indulhat tetszés szerinti összeállításban (szülő/k, 
nagyszülő(k) és gyermek/ek/, unokák) korhatár megkötött-
ség nélkül.

A verseny egy napon, két fordulóban zajlik. Az első for-
dulóban a versenyző család egy bemutató beszéddel sze-
repelhet. A második fordulóba kerülő versenyző családok 
érvelő beszédet adhatnak elő. 

A bemutató beszéd témája: A mi családunk. 
Az érvelő beszéd témája: Így beszélünk a …(Szabó, Ko-

vács stb.) családban.
Mindkét beszédtípus alkalmat ad a többszereplős, több né-

zőpontot (véleményt) megfogalmazó előadásra. A beszédek 
minimális időtartama 4 perc, maximális időtartama 7 perc. 

A verseny során előadást tart dr. Aczél Petra egyetemi do-
cens Miért fontosak a retorikai ismeretek a családban? cím-
mel. 

A verseny bírálóbizottsága neves nyelvészekből és a NOE 
képviselőiből áll. Az országos verseny győztesei jutalomban 
részesülnek. A legjobb beszédek írott változatát a rendező 
szervek megjelentetik. 

A verseny időpontja: 2009. október 31., szombat

Jelentkezési határidő: 2009. október 10.

Jelentkezni lehet a noe@noe.hu e-mail címen, a honlapról 
letölthető jelentkezési lappal vagy levélben (1056 Budapest, 
Március 15. tér 8.). Akinek nincs internetes elérhetősége, ké-
résre jelentkezési lapot postán küldünk.

NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE

MAGYAR NYELVI SZOLGÁLTATÓ IRODA

Őszi közösségi állásbörze az ÉrMe és a NOE számára

Érzékelve a családok nehéz helyzetét a jelenlegi gazdasági 
környezetben, a NOE nem csak adományközvetítéssel, az 
érdekvédelem különböző formáival, hanem egy új módon: 
álláslehetőségek terén nyújtandó szolgáltatással is szeretné 
tagjait segíteni. Ebben az ÉrMe Kht. lesz a partnerünk.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ősszel gyarapszanak az ál-
láslehetőségek. Ennek ismeretében a lehetőséget kihasznál-
va szeretnénk segíteni abban, hogy minél nagyobb eséllyel 
tudjatok elhelyezkedni – már aki érintett – az értékorientált 
vállalatok munkaerőpiacán.

Õszi Közösségi Állásbörzénk mindkét oldalnak szól: mun-
kaadóknak és munkavállalóknak. A programot azzal a céllal 
szervezzük, hogy az ÉrMe Üzleti Hálózat és a NOE köreiben 
fellelhető állásajánlatok színre kerüljenek, a munkavállalók 
pedig részben az adatbázisba való jelentkezéssel, részben a 
börzén való személyes részvétellel javíthassák esélyeiket.

Az Állásbörzével kapcsolatos részletes informáci-
ót az adatbázisunkból kiküldött hírlevelünkben lehet 
majd kapni. Az ÉrMe HR adatbázisába regisztrálni lehet a 
www.ermehalo.hu Álláskereső menüpontja alatt (referencia-
ként kérjük a NOE-t megjeleníteni).

A NOE vezetősége nagyon jó lehetőséget lát ebben az 
együttműködésben. Ne feledjétek azonban, hogy a rendez-
vény sikere azon is múlik, hogy milyen sok NOE kötődé-
sű állásajánlat gyűlik majd össze. Ezért kérjük, hogy ha van 
ilyen lehetőségről információtok, „Állásbörze–Állásajánlat” 
címmel küldjétek meg a titkárság címére! (noe@noe.hu)

Baráti üdvözlettel:

DABÓCZI FERENC, NOE ELNÖKSÉGI TAG

GÁVEL PÉTER, ÉRME HR PROJEKTVEZETő

Archiválókat keresünk!

Kedves Tagtársak! 

Az egyesület történetének számos pillanata, tagjainak és vá-
lasztott tisztségviselőinek szereplése meg lett örökítve kép-
ben és hangban, sok kiadvány őrzi az elmúlt évek örömét, 

munkáját, harcát. Annak érdekében, hogy 5-10 év múlva is 
vissza tudjunk „lapozni” a jelen hétköznapjaihoz és a NOE 
kezdeteihez, szeretnénk mind teljesebb körben összegyűj-
teni:
–  az elmúlt 22 év megjelenéseit (nyomtatott és elektro-
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Fotóst keresünk!

Kedves Tagtársaink!

A NOE életében nagy jelentőséggel bírnak a kisebb-nagyobb 
közösségi rendezvények. Családi Nap, �szi Találkozó, NOE 
Karácsony – csupa olyan esemény, amelyekre évekkel ké-
sőbb is szívesen gondolunk vissza. Az emlékezést mindig 
segíti, ha van néhány fénykép, videófelvétel, amit nézegetve 
újra megelevenedik az átélt öröm.

A Titkárság dolgozói a legtöbb NOE-s eseményen a re-
gisztrációval és egyéb adminisztrációs feladatokkal vannak 

elfoglalva, így sajnos a fényképkészítés általában meghaladja 
a teljesítőképességünket.

Keresünk olyan lelkes önkéntest, aki vállalná, hogy egy-
egy nagyobb NOE rendezvényen fényképeket és videófel-
vételt készít. Fényképezőgépet és videó készüléket tudunk 
biztosítani.

Kérjük, a noe@noe.hu címen jelentkezzetek.
Köszönettel:

EGYED ÉVA

TITKÁRSÁGVEZETő

Játék és kemény munka,
avagy nemzetközi sporttáborban jártak a magyar fiatalok

Az ENSZ Kábítószer és Bűnözés Elleni Irodája (UNODC), a 
lengyel Sport és Kulturális Minisztérium valamint a Katari 
Olimpiai Bizottság támogatásával a Global Sport Fund 
(GSF) nevű szervezet 13 ország (Albánia, Belorusszia, Bul-
gária, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Magyarország, 
Macedónia, Lengyelország, Katar, Koszovó, Szlovénia és 
Ukrajna) fiataljainak részvételével nemzetközi sporttábort 
szervezett július 20-26. között Lengyelországban. A tábornak 
a Varsótól kb. 100 km-re található spałai Olimpiai Központ 
adott helyet. 

Összesen kétszáz, 14-17 év közötti fiú és lány, valamint 
csapatonként két edző egy héten át műhelymunkában is-
merkedett a GSF céljaival, azzal a modellel, amelynek célja, 
hogy a sport révén a fiatalok életében pozitív, életre kiható 
változások jöjjenek létre. Megtanuljanak egészségesen élni, 
hasznosan tölteni a szabadidőt, gyakorolják a közösségi éle-
tet, és mindezek megóvják őket a szenvedélybetegségektől, 
elsősorban a drogtól. A fiatalok mellett az edzőkre is komoly 
feladat hárult, hiszen nekik kell majd mintaadó felnőttként a 
GSF modellt a napi életbe átültetni. 

A tábor során a fiatalok több nemzetiségű csapatokban 
futball és kézilabda edzéseken vettek részt, az edzők is is-
merkedtek a GSF modellel, emellett számos kulturális prog-

ram is várta őket, ismerkedhettek egymással és a vendégfo-
gadó Lengyelországgal. 

A programot sikeresen teljesítő fiatalok és edzőik hazaér-
kezve a GSF nagykövetei lesznek, és feladatul kapják, hogy a 
szabadidős sportot mint pozitív életformáló erőt mások szá-
mára is követendő mintaként mutassák meg. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a magyar UNI-
CEF javaslatára került a meghívottak közé. A Mosolyvirág 
Debreceni Nagycsaládosok Egyesülete gyors és segítőkész 
közreműködésével igen rövid idő alatt sikeresen összeállt a 
magyar csapat, amely 4 focista lányból és 4 kézilabdás fiúból 
áll. Edző kísérőik Baranya Ágnes és Márián Blanka voltak. 

Az érdeklődők sok-sok fényképet láthatnak az eseményről 
ezen a linken: http://www.flickr.com/photos/qatar-olympic

A NOE alapcéljai között szerepel a jövő generációk iránti 
felelősség. „Mens sana in corpore sano” – Ép testben ép 
lélek! – ezzel az elvvel azonosulva a NOE örömmel vállal-
ta a szervezést, és úgy gondoljuk, hogy ez a tábor, illetve a 
GSF céljai jól illeszkednek az egyesület célkitűzései közé. Bí-
zunk benne, hogy a jövőben – a tábort járt fiatalok és edzőik 
útmutatásai alapján – többet tehetünk a fiatalok testi-lelki 
egészségéért.  

KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSA

nikus sajtó, saját archívumban őrzött felvételek és újságki-
vágások, meghívók, egyéb megőrzendő emlékek), ebben 
kérjük segítségeteket. Aki ilyennel bír, és szívesen átadja 
megőrzésre és bemutatásra, kérjük, ne habozzon. Azok 
számára, akiknek a NOE történelem relikviái annyira szí-
vükhöz nőttek, hogy nem kívánnak megválni tőlük, azokat 
kérjük, hogy digitális formában vagy csak digitalizálásra 
hozzák el. 1-2 tárlóban szívesen összeraknánk egy „NOE-
Múzeumot”, melyet a titkárságon megtekinthet a betévedő 
vendég.

–  napjaink sajtó megjelenéseit megyei és országos la-
pokból, rádiókból, televíziókból, ezért akinek ilyen a kö-

zelmúltból rendelkezésére áll, kérjük, jelezze.
–  a jövőbeni megjelenéseket, ezért szívesen felállítanánk 

egy újságolvasó, tévénéző, rádióhallgató csapatot – szá-
mukra egy levelezőlistát hoznánk létre. Amikor már tudjuk 
a szereplések, megjelenések időpontját, elküldjük a listára, 
és akinek ideje engedi, rögzíti, gyűjti, és a kialakított kore-
ográfia szerint eljuttatja a NOE Titkárságra.

Kérjük, hogy aki kedvet érez magában a fenti feladatokra, a 
noe@noe.hu címen jelentkezzék.
Előre is köszönjük a segítségeteket!

EGYED ÉVA 
TITKÁRSÁGVEZETő
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Spała

Spała – soha azelőtt nem hallottam erről a kis lengyel telepü-
lésről. Mégis híres, hiszen itt készülnek fel a lengyel sporto-
lók az olimpiára és egyéb sportversenyekre.

Ezen a nyáron én is átélhettem az élményt, mit jelent pro-
fi körülmények között sportolni. Július 20-tól 26-ig a Global 
Sport Found szervezésében a NOE támogatásával Debrecen-
ből 4 lány és 4 fiú két edzővel kézilabda- és futball táborban 
volt Spałában.

A táborban már az is érdekes volt, hogy 18 országból 200 
fiatal vett részt a föld különböző részeiről, főleg Közép-Eu-
rópából, így mindenki angolul próbált kommunikálni, no és 
természetesen „kézzel-lábbal”.

Nagyon beosztották az időnket, a nap végére mindenki 
fáradtan esett az ágyba. Mivel a tábor témája az egészséges 
életmód valamint a „fair play”-en alapuló versenyzés volt, így 
a napi négyszeri edzések között drogmegelőzésről, a sport-
szerű játékról tartottak előadásokat az olimpia szellemében.

Szokatlan megoldás volt, hogy fiúk-lányok együtt al-
kottak csapatot, ezzel próbálták erősíteni a nemek közötti 
együttműködést. Minden nemzet hozott magával edzőt, és 
forgószínpadszerűen tartották angol nyelven az edzéseket. 
Eleinte sok nehézséget okozott, hogy megértessük egymás-
sal, ki milyen stratégiát szeretne követni a pályán. Különösen 
amiatt, mert a négy magyar lányt négy különböző csapatba 
osztották be, és korábban még soha nem fociztunk fiúkkal 
vegyesen. Az edzéseken összekovácsolódott csapatokkal 
bajnokságot tartottunk. Mind a két győztes (kézilabda és 

foci) csapatban szerepelt magyar fiatal. Így méltán lehetünk 
büszkék a teljesítményünkre.

Szabad időnk elég kevés volt ugyan, de sort kerítettünk 
egy kerti sütésre, amely diszkóval végződött, valamint egy 
kis kulturális bemutatkozó est is volt.

Három kirándulást szerveztek nekünk, így alkalmunk 
adódott Lengyelországgal is ismerkedni. Spałában egy kato-
nai múzeumot néztünk meg, valamint átérezhettük egy há-
borús bunker félelmetességét, amely olyan nagy volt, hogy 
régen egy vonat közlekedett benne.

A tábor tematikájának megfelelően elvittek minket egy 
hatalmas stadionba Lodz-ban, majd megnéztük a várost. 

Az utolsó napon, hazautazás előtt megnéztük Varsót. 
Egész nap sétáltunk, felvettük a város ritmusát, és gyönyör-
ködtünk a tágas terekben, a különleges épületekben. Egy 
szabadtéri modern fotókiállítást néztünk végig, amely na-
gyon nagy benyomást tett rám, mert szeretem a különleges 
technikával, valamint a számítógéppel utólag megszerkesz-
tett képeket. A legjobban az a kép tetszett, amely Varsót áb-
rázolta naplementekor.

Egy életre szóló élményt szereztem mind a sportolásról, 
mind a más népek megismeréséről. Ha ezután valaki azt 
mondja nekem, hogy „fair play”, egészen másképpen gon-
dolok rá.

Debrecen, 2009. szeptember 9.
SZALONTAI JUDIT

Válaszd az életet! – életvédő konferencia Szlovákiában

Március utolsó napjaiban a fenti címmel rendezett nemzet-
közi konferenciát Rajecfürdőn (Rajecké Teplice) a Fórum 
Života nevű szlovák életvédő szervezet, Anna Záborská 
európai parlamenti képviselő és Peter Dobeš polgármester 
és felesége védnökségével. A konferencia célja volt, hogy 
áttekintse mindazt, amit a hormonális fogamzásgátlásról a 
tudomány állása szerint tudhatunk mind orvosi, mind etikai 
és társadalmi szempontból. Záborská asszony meghívására 
a NOE és az ELFAC képviseletében Kormos Zsuzsa vett részt 
a konferencián.

Az előadók között volt az amerikai Thorn házaspár, akik 
a konferenciát nyitó előadásukban a kérdés biológiai olda-
lának vizsgálata és társadalmi kapcsolatokban megjelenő 
hatása mellett arról is szóltak, hogy a média mennyiben van 
hatással az emberek gondolkodására a fogamzásgátlók te-
kintetében. Hallhattunk arról, miként reagál a férfi és a női 
szervezet és lélek a fogamzásgátlásra, hogyan látja a kérdést 
a nőgyógyász, a gyógyszerkutató, a teológus, hogyan hat 
a fogamzásgátlók elterjedése a népesedési viszonyokra, a 
lelkiismereti szabadságra, a családtervezésre, a termékeny-
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ségre, a családon belül a házastársak kapcsolatára, a gyer-
mekek számára, mennyiben szolgálja, illetve gátolja a fo-
gamzásgátlás mesterséges módja az élet elfogadását. Külön 
is kitértek arra, hogy a fiatal lányok számára kínált „esemény 
utáni” megoldások milyen veszélyeket rejtenek magukban. 
A természetes családtervezés elvéről és gyakorlatáról is be-
számolt több előadó házaspár, akik maguk is oktatják ezt a 
módszert. 

A kibontakozó körkép sajnos távolról sem volt pozitív. A 
rendkívül gazdag ismeretanyagból csak villanásszerűen so-
rolunk fel néhány tényt:
–  A nők hormonrendszere végtelenül bonyolult, a szervezet-

ben számos területre van kihatással. A fogamzásgátlókat 
illetően megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos és 
mellékhatásokat.

–  A női szervezet számára különösen súlyosak a veszélyez-
tető tényezők: a vérnyomás emelkedésétől a rendkívüli 
mértékben terjedő depresszión át a csontritkulásig, a rákos 
megbetegedésekig, az infarktusig, trombózisig, embóliáig 
és az agyi katasztrófáig igen hosszú a sor. Kérdés, hogy a 
fogamzásgátlónak tulajdonított pozitív hatások (pl. a havi 
ciklus problémáinak enyhítése) megérik-e a súlyos kocká-
zatot.

–  A fogamzásgátlás révén megváltozik a szexualitás értelme 
és jelentősége, az élethez mint értékhez való hozzáállás, és 
ugyanez a folyamat a házasságra, a férfi és nő kapcsolatára 
is igaz. 

–  A hormonális fogamzásgátlók a kiválasztás révén bekerül-
ve a körforgásba, sajnos az ivóvizünkben is jelen vannak, 
aminek hatására a férfiak termékenysége 50 %-kal csök-
kent (a New Scientist folyóiratban megjelent tanulmány 
szerint).

–  A férfiak gyakorta felelőtlenebb magatartást tanúsítanak a 
párkapcsolatokban.

–  Az emberi jogok átértelmeződtek az elmúlt évtizedekben, 
és erős lobbicsoportok érdekei befolyásolják ezeket a fo-
lyamatokat.

–  A család és a gyermekvállalás ügye háttérbe szorult, keve-
sebb figyelmet fordítanak rá, sőt, kifejezetten ellenséges 
magatartás figyelhető meg, különösen a több gyermeket 
vállaló házaspárokkal szemben – ez persze súlyos demog-
ráfiai következményekkel jár.

–  A fogamzásgátlók reklámjai már a gyermekeket, a serdü-
lőket is megcélozzák, és átalakítják az egészséges gondol-
kodásukat, világlátásukat. (Pl. megváltoztatják a lányok 
saját testükről alkotott képét, megoldást kínálnak a „kel-
lemetlenségek” elkerülésére, túl korán jelenik meg a sze-
xuális magatartás, egyes helyeken Amerikában már 11-13 
éves korban is kaphatnak az iskolában fogamzásgátlót a 
lányok a szülők tudta nélkül, az önmegtartóztatást irreá-
lisnak állítják be, és már gyermekgyógyászok is ajánlják a 
fiataloknak a „pirulát” a nem kívánt terhesség elkerülésére, 
a „tabletta” a mindennapi élet szerves részévé, normává vá-
lik stb.) A média-elit, a „sztárok”, „celebek” szélsőségesen 
liberális szexuális magatartásformái válnak „értékké”, kö-
vetendő mintává, ugyanígy a tiniknek készülő sorozatok is 
ezt a mintát közvetítik (pl. Jóbarátok, Beverly Hills 90210 
– ez utóbbit már vetítik nálunk az egyik kereskedelmi 

csatornán.). A szex és a szerelem/szeretet a fiatalok gon-
dolkodásában is teljesen szétválik egymástól, ami nagyon 
veszélyes folyamat. (Érdemes megemlíteni azt a tendenci-
át, hogy egymásba egyébként nem szerelmes „jóbarátok” 
időnként kedvtelésből szexelnek – angolul a „friends with 
benefits” kifejezést használják erre.) 

–  A média és a reklámok azt sugallják, hogy a gyerek túlsá-
gosan leköti az időt, akadályozza a szórakozást, csak nyűg 
és kötöttség, sokba kerül, és ezért semmit nem nyújt cseré-
be – tehát kerüljük el, hogy megszülessen. 

–  Sajnos internetes oldalakon, a YouTube-on, e-mail-es leve-
lezőlistákon, MSN-en és hasonló (pl. pornó) csatornákon 
keresztül is hasonló felfogás, „értékrend”, normák terjed-
nek egyre nagyobb mértékben, és a szülőknek gyakran 
igen kevés ráhatásuk van ezekre, vagy nem törődnek vele, 
nem látják a veszélyeit. 

Sokáig lehetne még sorolni a negatívumokat, azonban 
ehelyett érdemes talán arról is ejteni pár szót, mi hangzott 
el a konferencián a természetes fogamzásgátlásról Az elő-
adók egyöntetűen emellett a megoldás mellett tettek hitet a 
születésszabályozás céljára, az alábbi (ugyancsak vázlatos) 
szempontok alapján:
–  a természetes fogamzásgátlás bármikor elérhető, nem ká-

ros, erősíti a pár egymás iránti elkötelezettségét, megőrzi 
az emberi méltóságot, erkölcsös megoldás, tiszta lelkiis-
merettel alkalmazható (naptár módszer, Billings módszer, 
cervix nyák vizsgálata stb.),

–  a kutatások szerint 99,57%-os a megbízhatósága,
–  a gyermekre áldásként tekint, amely örömök forrása, az 

élethez, a családhoz, a házassághoz értékként viszonyul 
az, aki ezt a módszert tudatosan alkalmazza,

–  nem okoz erkölcsi dilemmát sem a pár számára, sem az 
orvosok, gyógyszerészek számára, az általános emberi és 
társadalmi jó szolgálatában áll,

–  megerősíti mind a nőt, mind a férfit abban, hogy megis-
merje saját testét, és a biológiai folyamatokhoz tudatosan 
alkalmazkodva sáfárkodjon az adottságaival, felelősséggel 
mind a társa, mind a többi ember iránt, ezáltal erősödik a 
pár egymás iránti odaadása is,

–  nem szennyezi a környezetet és ezáltal nincs káros hatással 
mások egészségére,

–  a természetes fogamzásgátlás módszerének tanítása révén 
a fiatalok szexualitáshoz való viszonyában is jelentős javu-
lást lehet elérni.

Az előadások során gyakorta elhangzott, hogy ezekben 
a dolgokban is a kölcsönös szeretetnek kellene irányadónak 
lennie. A jegyeseknek már a házasságkötés előtt beszélgetni-
ük kell arról, hogyan és milyen módon szeretnék szabályoz-
ni életükben ezt a kérdést, mert ha ez nem történik meg idő-
ben, abból a későbbiekben súlyos gondok jelentkezhetnek a 
házasságban, rámehet az egész kapcsolat. 

Ha valaki a magyar internetes oldalakon igyekszik meg-
ismerni ezt a kérdéskört, rengeteg olyan információt talál, 
amelyek a hormonális fogamzásgátlást szinte mint üdvözítő 
módszert ajánlják (beleértve pl. a Sulinetet), és elvétve is alig 
találni olyat, amelyen keresztül reális képet kaphatnánk a 
valódi helyzetről, és amely legalább alternatívaként alapo-
sabban körüljárná a természetes fogamzásgátlás lehetőségét. 

É L E T Ü N K
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Lehet elavultnak tekinteni, lesajnálni, kinevetni, hogy van 
még napjainkban is, aki nem óhajtja önmagát és a társát ve-
szélyeknek kitenni, a kapcsolatot építeni és nem rombolni 
szeretné, és még esetleg a környezete iránt is felelős maga-
tartást akar tanúsítani. Ezzel a beszámolóval mi szeretnénk 

felhívni a figyelmet arra, hogy lehet másképpen is gondol-
kodni és cselekedni, ahogyan a többség teszi, és ezzel mind 
a magunk, mind mások javát szolgálhatjuk. 

KDZS

Idősen ifjú szívvel...

A szlovákiai Rajecfürdőn (amely klasszikus fürdőváros Zsol-
na közelében, már az 1300-as évek óta ismert és népszerű, 
a „rajec” szó jelentése szlovákul „kis édenkert”) konferen-
cia látogatásom során a gyönyörű kis városkában sétálva 
felfedeztem a régi katolikus kápolna kertjében egy magyar 
nyelvű síremléket. A szürkületben elég nehezen sikerült ki-
betűzni a feliratát, de úgy gondoltam, érdemes megoszta-
nom veletek.

Sokszor gondoljuk úgy, hogy idősen már nemigen érde-
mes nagy dolgokba kezdeni, és NOE-tagjaink is hajlamosak 
elhagyni a közösséget, amikor a gyermekeik megnőttek. 
Számukra bátorításként írom le, mit találtam az emlékosz-
lopba vésve:

„Pichl Alajos [talán azonos a neves bécsi főhercegi 
udvari építésszel?] 

– ezen fürdőtelep újjáalkotásának társalapítója, 
1816. július 4. – 1894. január 24.

Az egyéni kor alkonyán ifjú szívvel közérdekű dolgokat 
kezdeményezni szép és nemes.”

Nos, ennek az „ifjú szívű” úrnak a példája nyomán bízta-
tom elsősorban magamat és minden kedves, „az egyéni kor 
alkonyához” közeledő társamat, ne féljünk a „köz”, vagyis 
családjaink, kisebb közösségünk, településünk, népünk ér-
dekében tevékenykedni! Ne adjunk teret az elfásulásnak, 
elközömbösödésnek, elkeseredésnek, lelki fáradtságnak! 
Legyünk társak az újjáalkotásában mindannak az értéknek, 
ami elromlott, elfelejtődött, aminek a hiánya elkeserít min-
ket! Vállaljuk ezt a „szép és nemes” feladatot!

KDZS

Egy keserű dinnye említésre sem érdemes

Panelházban a szomszédunkban lakott egy kedves, vidám, 
idős néni. Férje már „elköltözött” (ahogy ő mondja), kevés 
kis nyugdíjából spórolgatva élt. Csupán kedvességgel, derű-
vel nem spórolt.

Egyszer, míg boltba mentem, a gyerekeink a pianínó tete-
jéről ugráltak. Mikor hazaérkeztem, hallottam, hogy zeng az 
egész ház. Épp leteremtettem őket, mikor valaki kopogtatott 
nálunk. Félve nyitottam ajtót, gondoltam, talán egy dühödt 
szomszéd jön panaszt tenni. A szomszéd néni volt az, egy 
tányér süteménnyel a kezében: „Egy kis abrakot hoztam a 
kiskecskéknek. Úgy ugrándoznak, ficánkolnak, biztosan jól 
jön nekik egy kis harapnivaló.” 

Leültettük magunk közé. A hirtelen beállt csendben, 
miközben megszelídült vadacskáink tele szájjal habzsolták 
a „takarmányt”, megkérdeztem tőle, honnan meríti az erőt, 
hogy mindig derűs, pedig tudom, nem könnyű az élete. � 
lassan elgondolkozva ezt felelte:

– Ismeritek a keserű dinnye történetét?
– Nem – motyogták tömött szájú gyerekeink.
– Akkor elmesélem: Egy királynak volt egy hűséges szol-

gája, aki gyerekkorától mellette volt. A szolga megöregedett, 
és 70. születésnapján odaadó munkájáért a jóságos király 
vacsorát adott tiszteletére. Utolsó fogásként dinnyét szol-

gáltak fel. A gyümölcs lédús és érett volt, szemre nagyon 
kívánatos. A szolga fura módon az egyik szeletet habzsolta 
a másik után, a királyt meg sem kínálta, pedig ő is nagyon 
megkívánta. Végül nem bírta tovább, és egy darabot levágott 
magának. Azonban arca hirtelen elfintorodott, mert a gusz-
tusos falat ehetetlenül keserű volt. „Mért nem szóltál, hogy 
ez a dinnye keserű, nem vetted észre?” – kérdezte a király. 
„Dehogyisnem – felelte a szolga. – De annyi jót kaptam éle-
tem során kezedből, Felség, hogy egy keserű dinnye emlí-
tésre sem érdemes.” Tudjátok, én is annyi szépet kaptam éle-
temben, hogy azt gondolom, a „keserű falatokon” kár sokat 
rágódni, kérődzni, újra és újra csámcsogni rajtuk, felidézve 
a borzasztó ízeket.

– De hát oly sok nehézséget tetszett átélni, háborút, éh-
ínséget, férje, egy szem felnőtt gyermeke halálát (több nem 
lehetett neki, sorra elvetélt). Nem sok szép juthatott – felel-
tem csodálkozva.

– Kislányom, majd megtanulod, nem a nagy események 
adják a boldogságot vagy boldogtalanságot, hanem a pilla-
natok. És nekem megszámlálhatatlan boldog pillanatom volt, 
ha több nem is lenne, ezeknek az emlékeiből is megélnék.

SALLAINÉ KARIKÓ ÉVA

É L E T Ü N K
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Kezdjük egészségesen a tanévet!

A gyermekek számára véget értek a szünidő önfe-
ledt, játékos mindennapjai: megkezdődött az iskola-
szezon. Az iskolakezdésre való felkészülés nemcsak 
a nyári szünet utolsó, hanem a tanév első napjaiban 
is fontos teendőket tartogat a szülők és természete-
sen a gyermekek számára is. Az alábbiakban a Budai 
Egészségközpont gyermekgyógyásza segíti néhány 
hasznos tanáccsal a tanévkezdést.
 
„Gyakran tapasztaljuk, hogy gyermekünk az iskolakezdés 
után néhány héten belül megbetegszik. Ebben több tényező 
is szerepet játszik: az ősz beköszöntével a hűvösebb, párásabb 
idő kedvez a légúti kórokozók terjedésének, a közösségi lét 
elősegíti a fertőző betegségek terjedését, továbbá az iskola-
kezdéssel együtt a terhelés szintén növekszik” – mondta dr. 
Krivácsy Péter, a Budai Egészségközpont gyermekgyógyásza.

Sok mozgás, sok alvás = teherbíró fiatal 

Nyáron a gyerekek hajlamosabbak későn lefeküdni, ezáltal 
reggel tovább – akár 10 óráig is – aludni. Mivel az iskolaidő 
alatt ennél jóval hamarabb fel kell kelniük, fontos, hogy minél 
hamarabb – legkésőbb este kilenckor – ágyba kerüljenek. Egy 
iskoláskorú gyermeknek 9-10 órányi alvás szükséges ahhoz, 
hogy kipihent legyen. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert 
manapság a gyermekek terhelése egyre nagyobb, sokan jár-
nak különórákra, és sajnos sokszor estére marad a tanulás. Az 
lenne az optimális, ha a nebulók este pihennének, és szabad 
idejükben is sokat mozognának, sportolnának. Az úszás, bi-
ciklizés, focizás nemcsak önfeledt játék és családi együttlét, 
hanem erősíti az izmokat, serkenti a vérkeringést, javítja a 
küzdőszellemet. Az a gyerek, aki rendszeresen sportol, felnőtt 
korában is igényelni fogja, így a felnőttkori betegségek rizikója 
is csökken. Ha jó a kapcsolat az osztályfőnökkel, akár kiváló 
ötlet az is, ha gyógytornászt hív meg egy osztályfőnöki órára, 
aki a helyes testtartást, ülést, felállást bemutatja a fiataloknak, 
mert ebből életre szólóan profitálhatnak.

Unásig halljuk, de nem lehet eleget hangsúlyozni, a túl 
sok számítógép-használat, illetve tévénézés rontja a látást, a 
testtartást, és a családi kapcsolatoknak sem tesz jót. Próbál-

tak már képernyőmentes napot tartani? Ilyenkor a gyerekek 
(és természetesen a felnőttek) sem néznek TV-t, ülnek a szá-
mítógép előtt, vagy játszanak a mobiltelefonjaikon. Érdemes 
kipróbálni!

Az egészséges táplálkozás része a reggeli is

A természet ajándékait is használjuk ki, amíg lehet: a gyer-
mekünk sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasszon! Ezek a 
természetes vitaminforrások hozzájárulnak az egészséges 
tanévkezdéshez, így a nagyobb közösségben is kisebb a 
megbetegedés esélye. Az uzsonna mellé mindig csomagol-
junk gyümölcsöt, a szendvicsekbe pedig tegyünk zöldséget! 

Minden nap fontos a rendszeres és energiadús táplálko-
zás, ezért reggeli nélkül ne engedjük iskolába a gyermekün-
ket, hiszen üres hassal a koncentráció is nehezebb. Mindig 
legyen nála harapnivaló vagy kevés zsebpénz arra az eset-
re, ha megéhezne. Ugyanakkor a gyerekek jelentős része 
chips-re, rágógumira, szénsavas üdítőre vagy más, alacsony 
tápértékű enni-innivalóra költi a zsebpénzét. Törekedjünk 
rá, hogy a gyerekek minél hamarabb és minél többször is-
merjék meg az „igazi” ízeket, hogy az egészséges táplálkozás 
természetessé váljon a számukra. Akinek iskoláskorú gyer-
meke van, az bizonyára tisztában van vele, hogy ez nem is 
olyan egyszerű feladat, de igazán megéri a fáradságot.

Jobb a hátizsák, mint a kézi- vagy oldaltáska

„Ahhoz, hogy a gyermek ne nyűgnek és szükséges rossznak 
érezze az iskolát, vonjuk be az előkészületekbe, a tanszerek 
bevásárlásába. Az iskolatáska kiválasztásánál azonban ne 
hagyjuk magunkat befolyásolni! A divatos oldaltáskák he-
lyett részesítsük előnyben a hátizsákokat, hiszen így a ter-
helés mindkét vállon egyenletesen oszlik el. Növésben lévő 
gyermekeknél fennállhat a gerincferdülés veszélye, ezért 
jobb, ha megelőzzük a bajt. Gyakran az iskolában derül fény 
a látás problémákra, így ha a családban van szemüveges, ér-
demes megelőzésként szemészeti szűrővizsgálatot végeztet-
ni a gyermeken” – tette hozzá a doktor úr.

HTTP://WWW.GONDOLA.HU/CIKKEK/66825

É L E T Ü N K

Az OSIDIS SRL olcsó, tartalmas üdülési programokkal várja a NOE 
családjait, csoportjait romániai üdülőibe.

SÍTÁBOR
Szálláshely: Güdüc (Gyergyószentmiklós közelében egy új panzió) 
Sípálya: Gyergyócsomafalva vagy Bucsin-tető
Turnusok: decembertől áprilisig hetes turnusokban (50 fő) 
Indulás: vasárnap reggel – hazaérkezés szombat este (7nap/6éj)
Szálláshely típusa: panzió 2-3 ágyas szobákkal, szintenkénti közös 
tusolókkal
Ár: 30 000 Ft/fő, mely magába foglalja az 
utazás, szállás, napi 3-szori étkezés és a pályabérlet költségét.

SZÉKELYFÖLDI CSILLAGTÚRA
Szálláshely: Güdüc
Turnusok: áprilistól novemberig hetes turnusokban
Indulás: vasárnap reggel – hazaérkezés szombat este (7nap/6éj)

Szálláshely típusa: panzió 2-3 ágyas szobákkal, szintenkénti közös 
tusolókkal
Ár: 25 000 Ft/fő, mely magába foglalja az 
utazás, szállás, napi 3-szori étkezés és az idegenvezetés költségét.

PIHENÉS A FEKETE-TENGER PARTJÁN
Szálláshely: Vama Veche a román –bolgár határ közelében 
(homokos part 300 m-re a szálláshelytől
Turnusok: június elejétől augusztus végéig
Indulás: 1. nap este – hazaérkezés 10. nap este (7 teljes nap a tengernél) 
Szálláshely típusa: panzió 2-3 ágyas szobákkal, közös tusolókkal
Ár: 35.000 Ft/fő, mely magába foglalja  az 
utazás, szállás, napi 3-szori étkezés és az idegenvezetés költségét.
További fakultatív programlehetőségek
További részletek felől érdeklődni lehet a tulajdonosnál, Dr. Bulyáky-
Jeney Sándornál a 70/3172883-as telefonszámon, vagy Vári Ferencnél 
a noekon@kondorosiktv.hu-n.
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Megismerkedéstől a családalapításig

Előadás- és beszélgetéssorozat keresztény házasságra készü-
lő fiatalok számára a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
az Országos Lelkipásztori Intézet, a Katolikus Családtervezé-
si Tanácsadó szervezésében.

A kéthetenként tartandó előadásokra minden fiatalt sze-
retettel várunk.

Az előadások szempontokat adnak a párválasztáshoz, 
érettebb önismerethez segítenek, és a családi élet főbb kér-
déseit ismertetik.

Az előadások helyszíne: a Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Főiskola (Budapest, V. kerület, Piarista köz, az Erzsé-
bet híd pesti hídfőjénél.)

Ideje: szerda esténként 19-től kb. 21 óráig.

Program
2009–2010

1. Önismeret 2009. szeptember 23.
   Sallai János – Anikó
2.  A másik ember október 7.
    Dr. Pálhegyi Ferenc
3.  Hivatásunk október 21.
    Szláby Tibor – Ménesi Balázs – Krisztina

4.  Megismerkedés, szerelem november 4.
    Tóth Bálint – Cecília
5.  Ketten a többiek között november 18.
    Nádudvari Krisztián – Dorottya
6.  A döntés december 2.
    Földváry István – Mária

*  *  *
7.  A házasság – szentség  2010. február 10.
    Jelenits István, piarista
8.  Jegyesség és esküvő február 24.
    Ecseri Miklós – Zsófia
9.  Hit és megtartó szeretet a családban március 10.
    Komáromi János – Mária
10.  Testi-lelki szerelem a házasság előtt és a házasságban  
     Halupka Attila – Rebeka március 24.
11.  Családtervezés, a gyermek elfogadása április 7.
    Pál Bernadett
12.  Holtomiglan-holtodiglan… és a szürke hétköznapok  
 április 21.
    Radó Péter – Erzsébet
13.  A család helyzete a mai világban május 5.
 Bíró László, püspök

 Bibliai útikalauz a házassághoz
Előadássorozat

2009 őszén hétfő estéken 18 órakor
a Ráday Kollégium Dísztermében

IX. ker., Ráday u. 28.
Előadó: Dr. Pálhegyi Ferenc

Október 5.
Mire jó a házasság és mire nem?

Október 12.
Miért nem működnek – és mitől működhetnek – a Biblia házassági tanácsai?

Október 19.
Mit rejt a másik útipoggyásza?

Október 26.
Az egymáshoz illeszkedés művészete

November 2.
A megszentelődés útja a házasságban (Előadó: Fűtő Róbert)

November 9.
Szükségletek és szerepkörök

November 16.
A kapcsolat szakítópróbái

November 23.
Egységet építő konfliktuskezelés

November 29.
A végállomáshoz közeledve

É L E T Ü N K
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A csudaerejű sár

Kedves Gyerekek!

Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából fo-
gadjátok szeretettel a nagy meseíró egyik művét.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az 
üveghegyeken is túl, volt egy szegény ember, s annak három 
fia. Azt mondja egyszer az ember a fiainak:
–  Menjetek el, fiaim, lássatok országot-világot, próbáljatok 

szerencsét, mert itthon nincs a szegény embernek előme-
netele.

A fiúk megfogadták az apjuk tanácsát, s elindultak szerencsét 
próbálni. Mentek, mendegéltek hetedhét ország ellen. Aztán 
mikor erősen kifáradtak, letelepedtek egy helyen, elővették a 
tarisznyájukat, hogy falatozzanak egy keveset. Azt mondja a 
legidősebb fiú:
–  Ne egyék külön-külön mindegyik a maga tarisznyájából, 

hanem előbb együk meg, ami egy tarisznyában van. Ha az 
kiürült, fogjunk a másodiknak, a második után a harmadik-
nak.

Jól van, hát ebben meg is egyeznek. Először megették a leg-
kisebb fiú elemózsiáját, aztán továbbmentek. De mikor a kö-
zépső fiú tarisznyájára került a sor, a legkisebb fiúnak, egy 
falás nem sok, annyit sem adtak. Hiszen ha csak nem adtak 
volna, de mit tettek! Mikor az öccsük kérte, hogy adjanak neki 
is valamit, mert az a becsület, kiszúrták a szemét, s otthagyták 
a szegény fiút.
Elindult a szegény vak fiú tapogatódzva, ment jobbra-balra, 
elé-felé, hátrafelé, nem tudta szegény: merrefelé, egyszerre 
csak beleesett egy kútba. No, áldott szerencséje volt, hogy be-
léesett. Nem volt ebben a kútban víz, színig sárral volt tele, 
mégpedig csudaerejű sárral. Ahogy beléesett ebbe a sárba, 
halljatok csudát, egyszeriben megjött a szeme világa. Megint 
látta a fényes napot, látta az egész világot. Hálát adott az Úr-
istennek, aztán egy jó összetett marékkal felmarkolt a sárból, 
beletette a tarisznyájába, s ment tovább.
Még egy jó hajításnyira sem ment, jő vele szembe egy kicsi 
egérke. Le volt törve a dereka, sántított a lábára. Megszólította 
a fiút:
–  Ó, te fiú, segélj rajtam, ha tudsz, áldjon meg az Isten!
A legény kivett a tarisznyából egy kevés sárt, megkente vele 
az egérkének lábát, derekát, s hát abban a szempillantásban 
meggyógyult a sántasága, meggyógyult a dereka is, semmi 
baja sem volt.
–  No, te fiú – mondotta az egér -, jótétel helyébe jót várj. Tudd 

meg, hogy én az egerek királya vagyok. Nesze, adok neked 
egy sípot. Ha bajba kerülsz, csak fuvintsd meg, a világon 
ahány egér, mind a segítségedre lészen.

Elveszi a fiú a sípot, a tarisznyájába teszi, megy tovább, s még 
egy hajításnyira sem ment, megszólítja egy méhecske: annak 
is össze volt törve a teste.
–  Segíts rajtam, te jó fiú, ha tudsz, bizony meghálálom!
Segített ezen is, s a méh is egy sípot adott neki. Azt mondta:
–  Tudd meg, hogy én a méhek királya vagyok, s ha bajba ke-

rülsz az életben, csak fuvintsd meg a sípot, a világon ameny-
nyi méh, mind a segítségedre lészen.

Továbbmegy a fiú, s hát az út szélén egy farkas fekszik. Össze 
volt verve-törve minden csontja-porcikája, nem tudott meg-
mozdulni. Kérte ez is a fiút:
–  Segíts rajtam, te jó fiú, bizony nem bánod meg!
A fiú nem akarta meggyógyítani, mert attól félt, hogy ha meg-
gyógyítja, még összetépi őt a farkas. De addig könyörgött a 
farkas, hogy a fiú megkönyörült rajta. Ennek is bekente sárral 
a testét, s ím, abban a szempillantásban talpra szökött, nagy, 
erős állat lett belőle.
–  No, te fiú – mondta a farkas -, jótétel helyébe jót várj! Nesze, 

adok neked egy sípot. Ha bajba kerülsz, csak fuvintsd meg, 
s amennyi farkas a világon, mind a segítségedre lészen.

Most már a fiúnak három sípja volt, s ment, amerre a szeme 
látott, hegyeken-völgyeken által. Addig ment, mendegélt, míg 
a király városába nem ért. Ott felment a királyhoz, s beszegő-
dött hozzá inasnak.
No, itten jó helyre szegődött, ott voltak a bátyjai is szolgálat-
ban. Bezzeg megijedtek, hogy kiderül a hitványságuk, s el-
kezdtek tanakodni, hogy s mint pusztíthatják el az öccsüket. 
Õk bizony felmentek a királyhoz, s mondták:
–  Felséges királyunk, akit most fogadott fel, azt mondta ne-

künk, hogy ami gabona van az országban, egy éjjel mind a 
felséged padlására tudja hordani.

- No, ezt szeretném látni! – mondotta a király. – Küldjétek ide 
azt az inast mindjárt!
–  Igaz, hogy ezt meg ezt mondtad? – kérdi a király.
–  Nem mondtam én senkinek, felséges királyom.
–  De így, de úgy, szél zúgatlan nem indul. Ha ma éjjel az ország 

gabonáját a padlásomra nem hordod, karóba kerül a fejed!
Kimegy a fiú nagy búsan, nem tudta, hogy mit csináljon: el-
szökjék-e, maradjon-e. Amint tűnődik, búcsálódik magában, 
eszébe jut, hogy az egerek királya mit mondott neki. Bele-
fuvint a sípjába, abban a minutában ott volt előtte az egér, s 
kérdezte:
- Mit parancsolsz, édes gazdám?
Mondja a fiú, hogy mit kíván tőle a király.
- No, ha csak ennyit kíván, s nem többet – mondotta az egerek 
királya -, feküdj le s aludj!
Azzal elszaladt az egerek királya, egy óra sem telt belé, jöttek 
az egerek a világ minden részéből, s hordották a búzát, a ro-
zsot és mindenféle gabonát, egy szem nem sok, annyit sem 
hagytak, mind a király padlására vitték.
De bezzeg kellett támogatni a padlást vasrudakkal, gerendák-
kal, mert recsegett-ropogott a tenger gabona alatt.
Ámult-bámult a király, mert sok csudát látott, de még ilyet 
soha világon való életében. Hanem a legényeket majd meg-
ette a méreg. Megint összesúgtak-búgtak, felmentek a király-
hoz, s jelentették:
–  Felséges királyunk, azt mondta nekünk az a fiú, tud ám ő 

még többet is.
–  Ugyan bizony, hogy tudhat még ennél többet? – kérdezte a 

király.
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–  Hiszen mi sem hisszük – mondották a legények -, de ne-
künk azt mondta, hogy a király palotájától a piacig egy vi-
aszhidat épít az éjen.

–  No, ezt igazán szeretném látni – mondja a király -, mindjárt 
ideküldjétek azt a fiút!

Jő a fiú, kérdi a király:
–  Igaz-e hogy ezt meg ezt mondtad?
–  Nem mondtam én semmit, felséges királyom.
–  Csak ne tagadd, mert szél zúgatlan nem indul. Ha ma éjjel az 

én palotámtól a piacig viaszhidat nem építesz, bizony mon-
dom, karóba kerül a fejed.

Kimegy a fiú nagy búsan, tűnődik, évelődik magában, már vi-
lággá is akar menni nagy bánatában. Hanem eszibe jut, hogy 
adott neki egy sípot a méhek királya is. Belefuvint a sípba, jön 
a méhek királya, s kérdi:
–  Mit parancsolsz, édes gazdám?
Mondja, hogy mit parancsolt a király.
–  Ó, te jó fiú – mondja a méhek királya -, csak nagyobb bána-

tod ne legyen! Eredj s aludj, a többit bízd rám!
Lefekszik a legény, s azzal a méhek királya összegyűjti, ami 
méh van a világon mind, s éjfélig felépítik a viaszhidat. Kinéz 
reggel a király az ablakon, látja a viaszhidat, s hanyatt esett 
nagy csudálkozásában.
Mérgelődtek a legények, nem tudták már, hogy mihez fogja-
nak. Harmadszor is felmentek a királyhoz, s azt mondták:
–  Felséges királyom, ez az inas már megint jártatja valamin az 

eszit. Azt mondta nekünk, hogy reggelre elhozza a tizenkét 
legerősebb farkast.

Azt gondolták, hogy ezt már csakugyan nem tudja megtenni. 
Ha farkasokért megy, azok tépik össze, ha nem megy, akkor 
karóba kerül a feje.
–  Küldjétek ide azt a fiút! –mondotta a király.
Fölmegy a fiú a palotába, kérdi a király:
–  Igaz-e, amit rólad beszélnek?
–  Nem szóltam én senkinek egy szót sem – mondotta a fiú.
–  De ilyen-olyan ördöngös legénye, szél zúgatlan nem indul! 

Az ország gabonáját összehordottad, a palotámtól a piacig 
viaszhidat építettél, elhozd nekem reggelre a tizenkét far-
kast, mert különben halálnak halálával halsz meg.

De most búját sem mondotta a legény, gondolta magában: ho-
zok én ide annyi farkast, amennyi katonája a királynak még 
nem volt. Belefuvint a sípjába, jön a farkas, kérdi:
–  Mit parancsolsz, édes gazdám?
Mondja, hogy mit akar a király.
–  Ne búsulj semmit – mondotta a farkas -, hozok én ide nem 

tizenkettőt, idehozom, amennyi farkas van a világon. Te 

csak vigyázz, amikor megérkezünk, ülj fel a hátamra, végy 
egy ostort a kezedbe, s hajts mindenkit, akit a szemed előtt 
látsz.

Hát, uramistenem, úgy éjféltájban jönnek a farkasok retten-
tő ordítással, de annyian jöttek, hogy a városban nem fértek. 
Ellepték a város határát, még azon is túl. Akkor felült a fiú a 
farkaskirály hátára, be a király udvarába, neki a farkasok a ki-
rálynak, az udvarbéli népeknek, ki elszaladt, kit széjjeltéptek, 
senkit sem kíméltek, csak a királykisasszonyt.
Ezt a fiú mindjárt feleségül vette, elfoglalta az egész országát, 
ő lett a király, s még ma is él, ha meg nem halt.

WWW.BENEDEKELEK.RO

E-ON területén fogyasztási hellyel rendelkező rászoruló 
fogyasztók támogatása – 1. kör

A támogatási igények 2009. november 30-ig folyamatosan 
benyújthatók

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: 
Pályázatkezelő) a Magyar Energia Hivatal 118/2009. számú 
és 427/2009. számú határozata alapján pályázatot hirdet az 

E-ON területén fogyasztási hellyel rendelkező rászoruló fo-
gyasztók támogatására.

1. Pályázat célja, kategóriái:
A támogatás célja a kedvezőtlen élethelyzetben lévő, tarto-
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Cavallone Kft. (1112 Budapest, Tóberek u. 4.)  
www.vitarost.hu

Családjaink a cégtől történő vásárlásaik esetén 5% kedvezményt 

kapnak a gyümölcslevelek árából.

Diéta-vonal Gyógynövény Szaküzlet (8000 Székesfehérvár, 
Palotai út 3. Városi piac galéria Tel: 30/738-9747) 
www.kenyersutes.hu

Tagsági igazolvány felmutatásával, illetve on-line vásárlás esetén 

tagjaink a saját gyártású termékek árából 10% kedvezményt kapnak, 

minden egyéb más termékből 5% engedményt adnak vásárláskor. 

Akciós termékekre az ajánlat nem vonatkozik.

Károly Róbert Diákhotel (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
Tel.: 20/218-7565)
www.krhotel.hu

NOE tagoknak 10% kedvezményt adnak a szolgáltatások árából.

Női-, férfi -, gyermek fodrászat (5650 Mezőberény, 
Kastély köz 3. fszt. 3  Tel.: 66/421-655)
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak vásárlásaik során.

Százszorszép Kisker (5650 Mezőberény, Fő út 5. 
Tel.: 30/300-2418)
NOE tagok 5% kedvezményt kapnak.

Berény-Shop Kft. (5650 Mezőberény, Fortuna tér 20. 
Tel: 20/999-3996)
NOE tagok 5% kedvezményt kapnak.

Kardrendje Egyesület (9024 Győr, Babits M.u.26. 
Tel.: 20/458-8982)
www.kardrendje.hu

NOE tagok kedvezményesen vehetnek részt az egyesület tanfolyamain.

Vajó Művek Bt. (1039 Budapest, Völgy u.10. 
Tel.: 30/248-7883)
www.relaxfotel.hu

Tagjaink 10% kedvezményt kapnak a relaxációs fotelek árából.

Seuso Hotel (8630 Balatonboglár, Báthory u. 7.
Tel.: 85/550-085)
www.seusohotel.com

Tagjaink 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából.
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zást felhalmozott fogyasztók adósságának csökkentése, va-
lamint a tartozással nem rendelkező, védendőnek minősülő 
fogyasztók adóssá válásának megelőzése.

Támogatási kategóriák:
„A” kategória: 
Fogyasztók, akiket a szolgáltatásból 2009. március 31. 

előtt kikapcsoltak, és háztartásukban az egy főre eső nettó 
jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot.

„B” kategória: 
A végrehajtási rendelet kategóriái szerint a Szolgáltató 

által védendőnek minősülő fogyasztók. A kategórián belül 
támogatást kérhetnek díjhátralékkal (B1) rendelkező és (B2) 
nem rendelkező fogyasztók.

2. Igényelhető támogatás összege
„A” kategória esetében a tartozás összege, maximum 150.000 
Ft, azaz százötvenezer forint.

„B1” kategória esetében a tartozás összege, maximum 
150.000 Ft, azaz százötvenezer forint.

„B2” kategória esetében az adott időszakban esedékes 
egy havi áramdíj.

3. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása valamennyi kategória esetében a ké-
relmező energiaszámláján történő jóváírással történik a dön-
tést követő 15 napon belül.

4. Támogatott kérelmek száma:
Várhatóan 1000. Az ezen felül beérkezett kérelmek automati-
kusan átkerülnek a következő támogatási körbe.

5. Pályázók köre:
„A” kategória

A Szolgáltató szolgáltatási területén fogyasztási hellyel 
rendelkező fogyasztók, akiket a szolgáltatásból 2009. márci-
us 31. előtt kikapcsoltak, és háztartásukban az egy főre eső 
nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot.

„B” kategória
A Szolgáltató szolgáltatási területén fogyasztási hellyel 

rendelkező és védendőnek minősülő fogyasztók, akik
(B1) díjhátralékkal rendelkeznek
(B2) díjhátralékkal nem rendelkeznek
Védendőnek minősül az a személy, aki vagy akinek a 

háztartásában élő személy
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. 

évi III. törvény szerint
a) rendszeres szociális segélyben;
b) időskorúak járadékában részesül
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. Törvény szerint
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
d) otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás 

megállapításától számított 3 éven belül
e) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartá-

sában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermeket

– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény szerint

f) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában részesülő személy;
– a családok támogatásáról szóló törvény szerint
h) az a személy aki vagy aki után szülője vagy eltartója 

magasabb összegű családi pótlékban részesül
Jogosultság igazolása – szükséges mellékletek
„A” kategória
– A kikapcsolás tényét és a felhalmozott tartozást igazoló 

dokumentumok másolata
– Az adatlapban megjelölt jövedelmeket igazoló doku-

mentumok másolata 
„B” kategória 
– Legutolsó havi áramszámla másolata
– Szolgáltató nyilatkozatának másolata, hogy Fogyasztó a 

védendő fogyasztó kategóriába tartozik (amennyiben kérel-
mezőt regisztrálták a Szolgáltatónál)

– Amennyiben fogyasztó megfelel a védendő kategória 
kritériumainak, de nem nyújtott be nyilvántartásba vételi ké-
relmet a Szolgáltató felé, úgy a fogyasztó – az adatlapon jel-
zett – jogosultságot bizonyító igazolást mellékeli támogatási 
kérelméhez.

– Számlatartozás esetében a számlatartozás összegének 
igazolására szolgáló dokumentumok másolata 

Egyéb melléklet
A kérelemhez csatolható a pályázóval kapcsolatban álló 

helyi önkormányzat vagy családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálat, egyéb szociális szolgáltató ajánlása. Kitöltése nem kö-
telező, de az elbírálás során előnyt jelent megléte.

6. Pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott levélben lehet 
benyújtani a Pályázatkezelő szervezet címére:

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
1775 Budapest, pf.: 131. 
A borítékra kérjük írják rá, hogy „Energiatámogatás - E-ON”
A pályázati adatlapot hiánytalanul, a kérdésekre választ 

adva és az ott megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújta-
ni. A mellékleteket másolatban kell elküldeni, eredeti iratot 
nem áll módunkban visszaküldeni.

7. Pályázatok benyújtásának határideje:
A támogatási igények 2009. augusztus 17. és 2009. november 
30. között folyamatosan benyújthatók.

8. Pályázatok érvényességének vizsgálata:
A beérkező pályázatokat a pályázatkezelő szervezet a beér-
kezés sorrendjében iktatja és azonosítószámmal látja el.

A beérkezést követően sor kerül a pályázat érvényessé-
gének vizsgálatára a következő szempontok alapján:

– az adatlapot hiánytalanul kitöltötték és aláírták
– a szükséges mellékletek becsatolták.
– a pályázó megfelel az előírt kritériumoknak. 
A pályázat elutasításra kerül abban az esetben, ha
– nem postai úton érkezik.
– a pályázati dokumentáció nem teljes (az adatlap nincs 

hiánytalanul kitöltve, hiányzik az aláírás, hiányoznak a szük-
séges mellékletek)

– a pályázó – a benyújtott dokumentumok alapján – nem 
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É L E T M Ó D

Életmód

Az ősz egyik legfinomabb gyümölcse az ezerarcú szőlő. Sze-
retettel adjuk közre az alábbi három receptet, amelyekben 
ez az igen finom gyümölcs kicsit más oldaláról is megmu-
tatkozik.

Őszi sajtsaláta 

Hozzávalók:
10 dkg emmentáli sajt, 10 dkg trappista sajt, 10 dkg füstölt 
sajt, 1 nagy körte, 1 nagy alma, 1 fürt nagyszemű szőlő, 1 
marék apróra vágott dió, 2 evőkanál majonéz, 1 evőkanál 
mustár, 5 dl tejföl, só, bors, kevés cukor, szerecsendió.
Elkészítés: A sajtokat, a körtét és az almát falatnyi kockákra 
vágjuk. A szőlőt leszemezzük, ha nagyon nagy magja van, 
félbevágjuk és kimagozzuk. A majonézből a mustárral és a 
fűszerekkel mártást keverek, és azt hígítjuk a tejföllel. Az el-
készült mártásba belevegyítjük a sajtkockákat és a gyümöl-
csöket, és kb. 1 órára a hűtőbe tesszük.
Mellé ajánlunk egy pohárka fehérbort.

Szőlőtorta 

Hozzávalók:
1 kg fehér szőlő, 2 dl víz, 10 dkg cukor. A tésztához: 4 tojás, 
10 dkg cukor, 1 dl tejszín, 4-4 evőkanál olaj és muskotályos 
bor, 20 dkg liszt, fél csomag szárított élesztő 

Elkészítés: A szőlőt megmossuk, leszemezzük. A cukrot a 
vízbe keverjük, felforraljuk. Beletesszük a szőlőszemeket, 
levesszük a tűzről, és 5 percig állni hagyjuk. A szirupban 
hagyjuk kihűlni, majd lecsepegtetjük. A tésztához a tojáso-
kat a cukorral fehéredésig keverjük, majd váltakozva hoz-
záadjuk a tejszínt, az olajat, a bort és az élesztővel elkevert 
lisztet. Simára dolgozzuk, kivajazott tortaformába öntjük, a 
tetejét megrakjuk a szőlőszemekkel. Meleg sütőben készre 
sütjük. Amikor kihűlt, tálra borítjuk.

Szőlődzsem dióval 

Hozzávalók 5 db 5 dl-es üveghez:
1,5 kg érett, kék szőlő, 20 dkg dió, 1 mokkáskanál citromsav, 
1 kg befőzőcukor.
Előkészítés: Az üvegeket alaposan kimossuk, hagyjuk lecse-
pegni. A szőlőt megmossuk, leszemezzük. A diót durvára 
aprítjuk. 
Elkészítés: A szőlő alá kevés vizet öntünk, és addig főzzük, 
amíg a szemek felrepednek. Szitán áttörjük, hozzáadjuk a 
citromsavat, a diót, a befőzőcukrot, és szüntelenül kever-
getve sűrűre főzzük. Forrón az üvegekbe töltjük, gondosan 
lezárjuk, és száraz gőzben hagyjuk kihűlni. Fehér szőlőből 
főzve gyönyörű, borostyánszínű dzsemet kapunk. 
 FORRÁS: WWW.MINDMEGETTE.HU

Üdüljön családjával, barátaival Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy közelében Bárándon,
 a Koroknai Portán. 

Eredetileg népművelő-pedagógus házaspár vagyunk három fiúgyermekkel.
Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl stb.).  

A sok háziállat közelsége nagy örömet szerez a gyerekeknek. 
Lehetőség van lovaglásra, szekerezésre, íjászkodásra, kemencében sütésre-főzésre 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 gyógyfürdő a környéken.

Áraink /több éjszaka esetén/: 2.500 Ft/fő, 12 éves korig 10% kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.

Tel.: 54/466-193, 
Mobil: 30/279-2682

bela@koroknaiporta.hu 
www.koroknaiporta.hu

felel meg a kiírás szerinti kritériumoknak.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

9. Pályázatok elbírálása és a pályázók döntést követő 
kiértesítése:
A pályázatok elbírálása a beérkezést követően folyamatosan 
történik. A pályázó pályázata eredményéről írásban kap ér-
tesítést a döntést követő 15 napon belül.

10. További információk
A pályázattal kapcsolatos információk (felhívás, pályázati 
adatlap, folyamatosan frissített adatok a beérkezett pályáza-
tok számáról, a megítélt támogatásokról) elérhetők a szerve-
zet honlapján: www.segelyszervezet.hu

Információ a pályázat elkészítésével, benyújtásával kap-
csolatban a következő e-mail címen kérhető: 
energiatamogatas.e-on@segelyszervezet.hu
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Örömhír
Örömmel értesítjük a NOE minden tagját, 

hogy június 14-én hajnalban megszületett 

Palásthy Kristóf Imre fi unk 4000 grammal és 

54 cm-rel az egész család nagy örömére:

Palásthy Imre és Bea és a gyerekek:
Kinga, Anna, János, Gergely, István, Margit, 

Katalin A Sztanev család örömmel 

adja hírül, hogy 3100 grammal 

és 47 centivel megszületett az 

5. gyermekük, Bence.

A Kovács család (Budapest, X. kerület) 

örömmel tudatja, hogy 1 fővel ismét gya-

rapodtak. Így jelenleg a családban 4 gyer-

mek van. Az új jövevény Kovács Ádám 

Áron, aki 2009. 08. 04-én született meg 

3300 grammal és 53 cm-rel. Nagy öröm-

mel fogadták szülei és testvérkéi.

Lantos Szilvia és Ősz Ferenc (Bakonysár-

kány) örömmel tudatja, hogy július 31-én 

megszületett harmadik gyermekük, Liza 

Karolina, így várományos tagból rendes 

taggá váltak.

Isten hozta a kis Lizát!

Örömmel tudatjuk, hogy megszületett ötödik gyermekünk, Szabó Mónika. A testvérek – Máté, Ágnes, Gergely, Rita – rengeteg szeretettel veszik kö-rül! 

Szabó Sándor és Ágnes, Csepel-Ki-rályerdő csoport


