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Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

Szilágyi Domokos
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Vezető testületeink munkájából

November 4-én ülésezett az Egyesület Elnöksége. A tag-
sági ügyeken kívül a következő határozatok születtek:

–  Az Elnökség elfogadja, hogy Mezei Ádám Kormosné 
Debreceni Zsuzsanna koordinálása alatt önkéntesként 
fogja össze a NOE romákkal kapcsolatos tevékenysé-
gét.

–  Az Elnökség november 30-i hatállyal elfogadja Török 
Iván ügyvezető lemondását a Bárka 2009 Nonprofit Kft. 
ügyvezetői posztjáról, melyet önkéntes munkában lá-
tott el.

–  Az Elnökség áttekintette a Bárka 2009 Nonprofit Kft. 
tevékenységét, és ezzel kapcsolatban elvi döntéseket 
hozott:

 –  a Kft. ügyvezetője fizetett, megfelelő képzettségű 
alkalmazott legyen;

 –  a Kft.-nek legyen háromtagú Felügyelő bizottsá-
ga a Kft. számviteli, jogi és NOE értékrend szerinti 
működésének ellenőrzése céljából;

 –  a Kft. Alapító okirata módosítandó.
Az ezekkel kapcsolatos konkrét döntéseket az Elnökség 

a következő ülésén hozza meg.
November 28-án választmányi ülést tartottunk. Az ülé-

sen határozat nem született
December 2-án megtartotta idei utolsó ülését az elnök-

ség. Új tagok felvételén kívül az alábbi határozatok szü-
lettek:

–  Az Elnökség elfogadta, hogy az észak-magyarországi 
régiós titkár személyének (Bertalan Angéla) változat-
lansága mellett a befogadó egyesület szerepét a továb-
biakban az Egri Nagycsaládos Egyesület a Hatvani Cso-
port támogatásával lássa el.

–  Az Elnökség Vállalkozási Bizottságot állított fel, mely-
nek célja olyan vállalkozási lehetőségeket vizsgálni, 
amelyek elősegíthetik a NOE céljainak megvalósulását, 
és ezekkel kapcsolatban tanácsokat adni a NOE elnö-
kének és Elnökségének. A bizottság tagjai: Dabóczi 
Ferenc, Kardosné Gyurkó Katalin, Kecskés László, dr. 
Kőrösi Koppány és dr. Kutassy Jenő.

–  Az Elnökség megválasztotta a Bárka 2009 Nonprofit 
Kft. Felügyelő bizottságát, melynek tagjai lettek: Szé-
kely Hajnalka, dr. Szentkereszty Ákos és Varga Anikó.

–  Az Elnökség megválasztotta a Bárka 2009 Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének Udvardy Ferencet.

–  Az Elnökség úgy döntött, hogy a Bárka 2009 Nonprofit 
Kft. székhelye a továbbiakban 1056 Budapest, Március 
15. tér 8. 

–  Az Elnökség módosította a Bárka 2009 Nonprofit Kft. 
Alapító okiratát.

A legutóbbi hetekben a leghangsúlyosabb munka ismét 
az érdekvédelemé volt. A sajtónyilvánosság segítségével 
próbáltuk befolyásolni a költségvetést. Felléptünk az ön-
kormányzatokat érintő megszorítások ellen, hiszen ez köz-
vetlenül érinti családjainkat, az egészségügyi megszorításo-
kat elfogadhatatlannak tartottuk, tiltakoztunk a közoktatás 
megnyirbálása miatt, illetve nemtetszésünket fejeztük ki a 
művészeti oktatás megfojtása kapcsán (közös sajtótájékoz-
tató a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, a Magyar 
Orvosi Kamarával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszer-
vezetével, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek szak-
szervezetével). Felszólaltunk a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete által szervezett tüntetésen is. 

Érdekegyeztetési munkánk kapcsán csupán részeredmé-
nyekről számolhatunk be: a gyermekélelmezés költségvetési 
támogatásának szinten tartását – más közéleti szereplők-
kel közösen – sikerült elérnünk, valamelyest enyhültek az 
alapfokú művészetoktatás családi terhei, gyermekszámmal 
növekvő lett a szocpol sajnálatos megszüntetése után beve-
zetett lakáshitel-kamattámogatás, a Krízis Alapból is több 
nagycsalád kaphat némi segítséget. 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének részvéte-
lével tartott ülésen novemberben megalakult a Népesedési 
Kerekasztal nyolc munkabizottsággal. Ezek mindegyikében 
jelen van a NOE is. 

Örömre ad okot, hogy több helyre is hívtak bennünket 
előadni, ahol a NOE értékrendjéről és tapasztalatairól be-
szélhettünk.

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

Új programot indítunk – romaügyi koordinátor a NOE-ban

Az Egyesületben évek óta napirenden van, hogy miként 
lehetne a cigányság ügyével célzottan foglalkozni. Amellett, 
hogy a tevékenységünkben, elvi állásfoglalásainkban tuda-
tosan nem teszünk különbséget roma és nem roma családok 
között, mégis a cigány (túlnyomó többségükben többgyer-
mekes) családok és ezen belül a gyermekek rendkívül rossz 
helyzete miatt a NOE szintjén is kell keresnünk megoldáso-
kat a magunk civil módján a helyzet javítására. 

Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a NOE-nak 
éppen elég tennivalója van anélkül is, hogy a cigányság 
gondját is magára venné, és nem kell ezzel foglalkoznunk. 

Tevékenységünkben azonban alapvető, hogy minden csa-
ládra figyelünk, és ebben a körben a cigány kisebbség nagy-
családjai is benne vannak. 

Erre most az eddigieknél nagyobb esély nyílik azáltal, 
hogy a péceli egyesület uniós pályázati programja révén 
kapcsolatba kerültünk Mezei Ádámmal, aki maga is roma 
származású, és eddig is tevékenykedett cigánymisszióban. 
Birtokában van azoknak az ismereteknek, kapcsolatoknak, 
tapasztalatoknak, amelyek révén a NOE képes lehet a valós 
igényekre és szükségletekre reagálni. Ádám kapcsolatban áll 
számos cigányszervezettel, és ismer sokakat, akikkel esetleg 
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együtt tudnánk működni (eddigi ilyen próbálkozásainkkor 
nem jártunk sok sikerrel, csak egy-egy konkrét tevékenysé-
günkkel tudtunk nekik segíteni). 

A romákkal kapcsolatos lehetséges NOE stratégiának egy 
másik vonulata az uniós roma stratégiához való kapcsoló-
dás, nevezetesen a Járóka Lívia képviselő asszonnyal való 
együttműködés. Már évek óta az EP képviselők közül vele 
van a legjobb kapcsolatunk, gyakorta egyeztetünk család-
ügyi kérdésekben (nemrégiben pl. a szülési szabadságok 
ügyében tettünk javaslatokat, amelyeket a képviselő asszony 
továbbított a megfelelő testületekhez). 

Mezei Ádámot az Elnökség novemberi ülésén hivatalosan 
is megbízta a roma ügyek koordinálásával. Elképzeléseit, lé-
péseit szociálpolitikai ügyvivőnkkel, Kormosné D. Zsuzsá-
val egyezteti, és szükség esetén vagy nagyobb jelentőségű 
ügyekben az Elnökség elé visszük ezeket döntésre. 

Ádám elsődleges feladatának tekinti, hogy a cigányság-
gal kapcsolatos alapvető tudnivalókat megismertesse a helyi 
közösségeinkkel, hiszen a kölcsönös megértés és együttmű-
ködés alapja az ismeret. Ezért meg fogja keresni a régiókat, 

és jövőre a NOE Levelekben is cikksorozatot indítunk ebben 
a témában. Szándékunk, hogy tabuk nélkül és őszintén be-
szélgessünk a lehetőségekről éppúgy, mint a problémákról, 
de nem az ítélkezés, hanem a megértés és a segítés szán-
dékával. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy megkeressük 
azokat a pontokat, amelyek a cigányság hagyományában, 
kultúrájában a családi életet illetően pozitív, mások számára 
is értéket jelentő elemek, és ezek megerősítése mentén sze-
retnénk pozitív változásokat elindítani. A cigányság gondjait 
Magyarországon természetesen nem a NOE fogja megoldani, 
de azért valamit mi is tehetünk a magunk eszközeivel. Író-
asztalom felett őrzöm a következő angol mondást: „Minden-
re senki sem képes, de valamit mindenki tud tenni.” Ebben 
a szellemben indítjuk útjára ezt a kezdeményezést. 

Kérjük, legyetek nyitottak az ügy iránt, mutassuk be ezen 
a programon keresztül is az értékeinket, a szolidaritásunkat, 
és segítsétek új önkéntes koordinátorunkat, hogy eredmé-
nyes munkát végezhessen a ti közreműködésetekkel is. 

 KORMOSNÉ D. ZSUZSA

Bemutatkozás

Mezei Ádám vagyok, egy hatgyermekes cigány család el-
sőszülötte. Gyermek- és ifjúéveimet Létavértesen és Debre-
cenben töltöttem, iskoláimat ott végeztem.

Már akkor is szokatlan volt, hogy egy cigány gyermek 
gimnáziumba jelentkezzen az általános iskola után, de ez a 
mi családunkban úgymond természetesnek számított (mi ha-
mar asszimilálódtunk!). Ez a társadalmi beilleszkedés sokáig 
megakadályozott abban, hogy életpályám során felismerjem 
nációm problémáit, vagy hogy azon gondolkozzam, hogyan 
lehetnék népem segítségére.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem, ma Debreceni Egye-
tem szociális munkás hallgatójaként ismertem fel, hogy 
mindazon sérelmek, átélt bántások, amelyeknek normakö-
vető magatartásom ellenére is, csupán cigányságom miatt 
részese voltam, a marginális helyzetben lévőket még inkább, 
még erőteljesebben sújtja. Ez a felismerés késztetett arra, 
hogy minden tőlem telhetőt megtegyek azért, hogy kapocs 
lehessek cigány és nem cigány emberek között.

Nem ez volt a meghatározója, de hálás vagyok, hogy 
mégis ezt az üzenetet hordozza házasságom is. Feleségem, 
Aranyosmaróthy Katalin nem cigány. S bár vannak köztünk 

kulturális különbségek, ezek nem egymásnak feszülnek, ha-
nem színesítik életünket. Eddig öt gyermekünk született. 

A Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesületének va-
gyunk tagjai. 

Hogyan lehet a NOE-nak segíteni?

Sokan kérdezik tagjaink közül, hogyan lehet segítséget 
kérni, sokan „kívülállók” pedig azt, hogyan tudnának segí-
teni. Ezekhez szeretnék érveket és ötleteket adni.

Miért kell a segítség? Azért, mert
–  hazánkban (és szinte egész Európában) demográfiai 

mélyponton vagyunk. Országunk népessége fogy és 
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öregszik. A (nagy)családok ezen tudnak segíteni;
–  bár a felmérések szerint a társadalom túlnyomó több-

sége továbbra is a családban élést tartja a legkívána-
tosabb életmódnak, a házasságkötések száma roha-
mosan csökken, a válás pedig könnyed ujjgyakorlat. 
A (nagy)családok példamutatással, érveléssel ezen vál-
toztatni akarnak;

–  a társadalom (sajnos többségének!?) tudatában a gyer-
mekvállalás magánügy, több gyermek vállalása pedig 
meggondolatlanság, őrültség. A (nagy)családok okos 
érveléssel és főként példamutatással ezen változtatni 
akarnak;

–  a politikusok, közgazdászok jelentős részének tuda-
tában az van, hogy a gyermekek oktatása, nevelése 
olyan terület, ahol az állam pénzt tud megtakarítani, 
ahová a szülőktől még egy kis pénzt lehet kicsikarni. 
A (nagy)családok ennek megváltoztatásában követke-
zetes, közös fellépéssel tudnak és akarnak segíteni;

–  a társadalom (sajnos többségének?!) tudatában az van, 
hogy a több gyermek természetesen nagyobb szegény-
séget jelent. A (nagy)családok ennek megváltoztatásá-
ban akarnak segíteni;

és főleg azért, mert 
–  a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és tag-

szervezetei több mint 20 éve következetesen, igen ko-
moly erők és energiák felhasználásával tevékenykednek 
a családok érdekeinek képviseletében és védelmében 
– nemcsak a nagycsaládokét, hanem a házasságra ké-
szülők, az egy- és kétgyerekes családok érdekeit is be-
leértve; a családi élet értékeinek felmutatásában, nagy-
családok közösségeinek építésében, a civil társadalom 
szervezésében.

Nagyon sokféle módja van a segítésnek, de a le-
geslegfontosabb, hogy bárki és bármikor segíthet avval, 
hogy a NOE létezéséről, működéséről beszél, tájékoztat; az 
Egyesület igen szükséges és hasznos tevékenységét, orszá-
gosan és helyileg elért eredményeit ismerteti, jó hírét széles 
körben terjeszti.

Nagyon hálásak a tagjaink minden segítségért.
A KÖSZÖNÖM szó azonnali kimondása és az elismerés, 

köszönet mindenféle kifejezése – egy levél vagy oklevél át-
adása, helyi újságban való megjelenés, egy-egy NOE-s alka-
lomra történő meghívás mind-mind alkalmas hálánk kifeje-
zésére... (ld. még lejjebb, de úgyis tudjátok!).

Részletesen és konkrétan a segítés, segítség lehet:

Egyes személyek részéről: 
–  önkéntes munka (segítségnyújtás, ill. személyes részvé-

tel az elvégzendő feladatokban): 
 –  fizikai (telefonok lebonyolítása, borítékok megcímzé-

se, tárgyi adományok rakodása stb.), 
 –  szellemi (pl. aktív részvétel az önkéntes szakértői cso-

portjaink tevékenységében, sajtófigyelés, cikkek írá-
sa stb.)

 ezekért általában köszönet – „csak” erkölcsi elismerés – jár, 
legfeljebb némi költségtérítés;

–  az SZJA-juk 1%-ának az Egyesület (NOE vagy bejegyzett 
és arra már törvényes lehetőséggel bíró tagegyesülete) 
részére történő fölajánlása – ez csöppnyi odafigyelés és 
nagy segítség!!!!!

Cégek (egyéni vállalkozást is beleértve) részéről: 
kedvezmények (árengedmények) biztosítása a NOE tag-

kártya felmutatása esetén (vásárlásoknál, szolgáltatások 
igénybevételénél) – ez általában írásos megállapodás alap-
ján történik (minta kérhető hozzá a Titkárságról);
ennek jutalma, ellentételezése lehet az elért forgalomnöve-
kedés, lehet „csak” erkölcsi elismerés; de lehet reklámérték-
kel bíró elismerés is, pl. az adományozó vagy kedvezményt 
nyújtó céggel kötött megállapodás ismertetése a NOE Leve-
lekben, illetve ugyanitt kedvezményes díjtétellel reklámlehe-
tőséget is biztosíthatunk; továbbá annak lehetősége, hogy 
bemutatkozzék és/vagy jelen legyen valamely országos vagy 
regionális rendezvényünkön.

Egyes személyek és cégek részéről egyaránt: 
az Egyesület részére nyújtott, átadott adományok:
–  tárgyi – minden elképzelhető használható, ill. jó álla-

potban levő tárgy (ruha, bútor, élelmiszer stb.),
–  pénzbeli (egyszeri, vagy úgynevezett „tartós”) ado-

mány, azaz támogatás.
Ezek
–  erkölcsi elismerése: a NOE Bölcső-díjjal, ill. elismerő 

oklevéllel jutalmazhatja az adományozót;
–  anyagi előnye az adományozó számára: a kiemelten 

közhasznú NOE vagy/és az ilyen tagegyesület az ado-
mányokról adóigazolást ad ki, melynek alapján a sze-
mélyek adóvisszatérítést, a cégek az adózás előtti nye-
reségből való levonást eszközölhetnek a mindenkori 
rendelkezések szerint.

Az adományszerzés (és az egyéb forrásbiztosítás is) kü-
lön „tudomány” és fontos téma. Képzéseken igyekszünk a 
tagegyesületeink vezetőinek erről ismereteket átadni, és eh-
hez GYAKORLATI PÉLDÁKKAL szolgálni. 

TÖRÖK ÁDÁM

Néhány szó a Családi Kártyáról

Az elmúlt évek folyamatosan zuhanó életszínvonala, a 
megélhetési nehézségek fokozottan és az élet minden terü-
letén érintették a gyermeket nevelőket. A családok elszegé-
nyedése, a mind mélyebb demográfiai válság és a munka-
nélküliség soha nem látott növekedése együtt sem érte el a 

politika ingerküszöbét. Ha születtek is a jövőre vonatkozó 
tervek, stratégiák, annak a gyermek, a család legfeljebb sza-
vakban és hangzatos programokban lett része, a gyakorlat-
ban csak a családokat sújtó kormányzati intézkedésekkel 
találkozhattunk. Az elmúlt években családjaink számára 
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fontos területeken: az oktatásban, az egészségügyben, az 
otthonteremtésben és a családtámogatások terén is kizáró-
lag érzéketlen spórolási szempontok érvényesültek.

A fentiek miatt családjaink segítése és az alapszabályban 
megfogalmazott célok érdekében a NOE elnöksége három 
fontos területen kezdett építkezésbe:

1. Helyi Szövetségek a Családért – önkormányza-
tok és civilek összefogása, hogy lakóhelyünkön le-
gyünk otthon 

A családbarát környezet, a helyi civil összefogás, kö-
zösségteremtés és értékmentés érdekében a német mintát 
alapul véve a NOE elindította a Helyi Szövetségek a Csa-
ládért mozgalmat. Az első lépésekről és eredményekről a 
www.hszcs.webriq.com honlapon olvashatunk. 

2. NOE-FON – 100% információ a hétköznapok-
ban

A tagság és általában a gyermeket nevelők jobb tájé-
koztatása és szociális segítése érdekében a NOE létrehoz-
ta a NOE-FON információs szolgálatot, amely segít eliga-
zodni a gyermeket nevelőknek a bürokrácia útvesztőiben. 
(www.noefon.hu)

3. Családi Kártya – kedvezmények, szolgáltatások 
a gyermeket nevelőknek

A családok segítése, hétköznapjaik megkönnyítése ér-
dekében a kultúra, a turizmus, a vásárlási kedvezmények 
és a pénzügyi szolgáltatások terén is kedvezményeket kívá-
nunk biztosítani minden gyermeket nevelő számára, aki a 
NOE céljaival egyetért. Ezért több mint egy éve tárgyaláso-
kat kezdtünk egy országos pénzintézettel egy olyan tag- és 
bankkártya létrehozásáról, amely a piacon fellelhető leg-
kedvezőbb kulturális és pénzügyi szolgáltatásokat és vásár-
lási kedvezményeket nyújtja rendes és pártoló tagjainknak 
egyaránt. Mindezt úgy, hogy a NOE által képviselt értékek 
erősödjenek, és e tag- és bankkártya projekt a gyermekne-
velésben az értékek erősítését szolgálja.

Az Egyesület ezért előre láthatólag 2010-től fokozatosan 
lecseréli a régi tagkártyákat egy új tag-bankkártyára, amely 
folyamatosan bővülő kedvezményeket nyújt. A kártya való-
színűleg a jövő év elejétől lesz elérhető a NOE tagjai szá-
mára, és terveink szerint 2011-ig fokozatosan veszi át a régi 
tagkártya szerepét. (www.csaladi-kartya.hu)

KECSKÉS LÁSZLÓ

A NOE vállalkozása: Bárka nonprofit Kft.
Éljünk az új szervezeti lehetőségekkel!

A NOE részben különböző tevékenységek szétválasztása, 
ezzel kapcsolatos adózási szabályok miatt, részben későbbi 
új projektek előkészítése érdekében vállalkozást hozott létre 
– a törvény szerint jelenleg lehetséges legkisebb befektetés-
sel. A vállalkozás a nyáron bejegyzésre került, ősszel már 
találkoztatok is tevékenységével, a NOE-FON-nal. Az első 
időszakban a cég ügyvezetője Török Iván volt, aki feladatát 
önkéntesként látta el, december elején pedig a NOE Elnök-
sége a félállásban dolgozó Udvardy Ferencre bízta ezeket a 

feladatokat, s ezzel egyidőben kinevezte a felügyelő bizott-
ságot is. A Bárka szakértő alkalmazottai jelenleg: Csongor 
Andrea, Mezei Ádám, Siklósi Károly, Szombathy Márta és 
Vámos Veronika. A vállalkozás felfutását pályázatok bizto-
sítják, a NOE anyagi helyzetét mindez nem befolyásolja hát-
rányosan. Azt reméljük, ezzel az új formával is teszünk egy 
lépést nemcsak közhasznúságunk további kiterjesztése irá-
nyába, hanem a későbbiekben a NOE stabilabb működése 
felé is. DF

NOE-FON

Kedves Tagtársaink!

Mint azt már a NOE Levelek előző számában olvashattá-
tok, elindult a NOE-FON, a Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének telefonos információs szolgálata, amely érthetően, 
emberi hangon segít eligazodni az élet számos területén fel-
merülő kérdésekben, jogi útvesztőkben. Bővebb információ 
a www.noefon.hu oldalon.

Segítségeteket szeretnénk kérni, hogy a NOE-FON egyre 
szélesebb körben ismertté, elismertté váljon. Kérünk Ben-
neteket, hogy hívjátok fel helyi önkormányzatotok figyelmét 
a szolgáltatásra, ajánljátok a NOE telefonos ügyfélszolgála-

tát. Akinek van lehetősége, nyomtassa ki a NOE honlapjáról 
vagy a NOE-FON oldaláról a rövid tájékoztatót – a NOE-FON 
logót a két telefonszámmal –, és azt adja át az önkormányzat 
illetékes osztályára; sőt, legjobb lenne, ha a település hirde-
tőtáblájára ki-, illetve fölkerülne.

Reméljük, hogy a helyi önkormányzatok megismerik 
és megszeretik a NOE-FON-t, és lehetőségeikhez mérten 
– meggyőződvén a szolgáltatás hasznosságáról – szívesen 
fogadják majd az együttműködés szándékával őket megke-
reső munkatársainkat.

Köszönettel:
TÖRÖK ÁDÁM, FőTITKÁR
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NOE-FON-TOS DOLGAINK

2009 szeptembere óta működik a telefonos tájékoztató 
szolgálat. Azért jött létre, hogy segítse a mindennapi em-
bereket a hivatalos ügyintézésben, a szociális juttatásokkal 
kapcsolatos információk átadásában, aktualitásokban, a 
jogszabályi háttér értelmezésében. Az ilyen jellegű általános 
tájékoztatás mellett segít bonyolult, egyedi esetek kibogozá-
sában is.

Ezek a problémák életünk részét képezik. 
Megoldott, rendben lévő háttér mellett azon-
ban sokkal könnyebb mindennapjainkat sok-
színűen, kreatívan, gazdagon élni. Viszonylag 
kevesen tudjuk pontosan, hogy hány lejárati 
idő van a jogosítványon, hogy szolgálati idő-
nek számít-e a GYET, hogy igénybe vehet-e 
nagycsaládos kedvezményt a nevelőszülő, 
vagy hogy milyen feltételekkel részesülhe-
tünk a krízisalapból, és még ezer más, apró 
kérdésre a választ. Apróságoknak tűnnek, 
mégis nagy hatással lehetnek életünkre, esetleg feltornyosu-
ló viharfelhőket hozhatnak derűs hétköznapjainkba.

A NOE-FON pár hónapos működése során ilyen emberi 
helyzetek megoldásában segített, szakmai hozzáértéssel és 
emberséges hozzáállással. Az elmúlt időszakban létrejött a 
NOE-FON saját honlapja (www.noefon.hu), amely renge-
teg információt ad a lakosságnak. Tájékoztat az ügyintézés 

szabályrendszeréről, használható lehetőségekről, jogi hát-
térről, melyre egyéni ügyintézés során hivatkozni tudunk. 
A honlap közérthető stílusban, áttekinthetően fogalmaz. 
Mindannyiunkat érintő élethelyzetekre vetíti ki az esetleges 
hivatalos tennivalókat, ezáltal életünk adott szituációit teszi 
rendező elvvé. Így könnyebben igazodhatunk el az Állam-

kincstár – okmányiroda – APEH – OEP stb. 
által képviselt sokszögben, hiszen egész más 
tennivalóink vannak egy többgyerekes csa-
ládban beiskolázás előtt, mint egy első gyer-
meküket váró, költözés előtt álló fiatal házas-
pár életében.

A honlap hamar nézetté vált, havonta ezer-
nél is többször nyitják meg, sokan direkt ke-
resnek rá bizonyos adatokra. Érdekes, hogy 
számos külföldi böngésző is rátalál a világ-
hálón, a legtöbben rögtön be is teszik a ked-
vencek közé. Egyedi nézőpontjával mind a 

telefonos tájékoztató szolgálat, mind a honlap hiányt pótol, 
társadalmi feladatot lát el. Teszi ezt nemcsak a szakmai part-
nerek együttműködésével, hanem lelkesedéssel, személyes 
együttérzéssel is.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy ezt a lehetőséget ne 
hagyjuk kihasználatlanul!

CSONGOR ANDREA

Változás

Kedves Tagtársaink!

A jövő évi családkongresszus tervezett időpontja megvál-
tozott. Az előrelátható időpont: 2010. július 15–18. Helyszín: 
a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központ.

EÉ

É R D E K V É D E L E M

Krízisalap változás

A jogszabály a Magyar Közlöny 160. számában november 
13-án megjelent, a www.magyarorszag.hu jogszabálykere-
sőjében a teljes 136/2009. Kormányrendelet már a változást 
is tartalmazó, egységes szerkezetben megtalálható. Rövid 
összefoglaló a változásról:

1.  A Krízisalapból igényelhető támogatás beadási határ-
ideje megváltozott, 2010. január 31-ig lehet benyújtani 
a nyomtatványt a jegyzőhöz.

2.  Az áramszolgáltatók közreműködésével kiegészült a 
Krízisalapból igényelhető támogatás jogcíme.

A korábbi feltételeknek megfelelő igénylők abban az eset-
ben is igényelhetnek egyszeri, vissza nem térítendő támoga-
tást, ha a háztartásukban az áramszolgáltatás 2009. november 
15-én ki van kapcsolva. További feltétel még, hogy a kikap-
csolást 2008. szeptember 30-át követő határozat alapján tette 
meg a szolgáltató. Szintén feltétel még, hogy sem vezetékes 
gázszolgáltatás, sem pedig távhőszolgáltatás sem lehet az 
adott háztartásban. Ilyenkor az áramszolgáltató vállalja, hogy 
térítésmentesen felszerel egy előre fizethető kártyás mérő-
órát, és nem kell megfizetni a visszakapcsolási díjat sem.
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Az igénylő család, ha a feltételeknek megfelel, 50 000 Ft 
támogatásban részesülhet, amelyből 30 000 Ft a kártyán ke-
rül feltöltésre, 20 000 Ft-ot pedig a tartozás csökkentésére 
kell fordítani. A támogatás tehát az áramszolgáltatóhoz ér-
kezik, ahol a tartozás részletekben történő megfizetésében 
meg kell tudni állapodni, és utána szerelik fel az új órát a 
feltöltött kártyával.

FIGYELEM! 
A változás az igénylőlapot is érinti, tehát mostantól új 

nyomtatványon kell benyújtani az igénylést (letölthető a 
www.noe.hu, www.szmm.gov.hu oldalakon).

Aki már korábban részesült a krízisalapból, az nem élhet 
ezzel az új lehetőséggel, hiszen továbbra is él az a feltétel, 
hogy egy család csak egyszer részesülhet a támogatásból. 
Ugyanígy változatlanul él az a feltétel is, hogy ha valaki jogo-
sult átmeneti segélyre, és abból a 2009. évben 15 000 Ft-nál 
többet kapott, az nem részesülhet a Krízisalapból.

Az alábbi tudnivalók tehát továbbra is érvényesek, 
csupán a téli hónapokban fűtés nélkül maradt ház-
tartások számára tartalmaz a jogszabály egy kiegé-
szítést. 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK A KRÍZISALAPRÓL

–  Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
–  Az kaphatja, aki nem nyugdíjas, családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért (ez 
most 57 815 Ft), és rendkívüli krízishelyzetbe került.

–  Krízishelyzet az, ha a munkahelye megszűnt (2008. szep-
tember 1. után), ha a jövedelme 20%-kal csökkent, ha a la-
káscélú törlesztése 20%-kal emelkedett, vagy ha egészségi 
állapota indokolja.

–  Kizáró ok, ha 2009-ben már kapott legalább 15 000 Ft át-
meneti segélyt, vagy erre kérelmet adott be (és jogosult át-
meneti segélyre).

–   A támogatás összege minimum 20 000 Ft, maximum 
50 000 Ft.

–  Ha a jövedelem 30%-kal csökkent, vagy a lakáscélú törlesz-
tő részlet 30%-kal emelkedett, vagy ha legalább három 
18 évnél fiatalabb gyermeket nevel, akkor különösen 
méltányolhatók a körülményei, és akár 100 000 Ft támoga-
tást is kaphat.

–  Az igénylést a jegyzőnél kell benyújtani, nyomtatvány 
megtalálható a www.onyf.hu, a www.szmm.gov.hu és a 
www.noe.hu honlapokon. Egyelőre pdf formátumban, ki-
nyomtatható és kitölthető (ígéretet kaptunk az elektroni-
kusan tölthető változatra is).

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

FONTOS!
A különösen méltányolható mértékű támogatásra 

már az is elég feltétel, ha legalább 3 kiskorú gyer-
meket nevelünk (és rendkívüli krízishelyzetbe kerül-
tünk). Arra azonban figyelni kell, hogy aki jogosult 
átmeneti segélyre (a helyi önkormányzati rendelet 
szerint), annak előbb azt kell kérnie. Ha abból leg-
alább 15 000 Ft mértékben részesült, akkor a krízis-
alapból nem igényelhet. Akkor viszont, ha ott elutasí-
tották, vagy 15 000 Ft-nál kevesebbet kapott, kérheti a 
krízisalapból a támogatást. Ez azért fontos, mert még 
arra is van idő, hogy aki nem kért az önkormányzat-
tól, előbb oda forduljon, mert az esetleges elutasítás 
után még lesz idő a krízisalapból igényelni. 

További információkért hívhatjátok a NOE-FON-t (06-70-
771-6565, 06-40-200-943), vagy e-mailen a noefon@noefon.hu 
címre írhattok.

SZOMBATHY MÁRTA

Tartozásátvállalás
A jogász válaszol

Mi röviden a tartozásátvállalás?
Tartozásátvállalás során valaki a kötelezettel megálla-

podik tartozásának átvállalásában, így az adós személye 
megváltozhat. A hatályos polgári törvényünk értelmében a 
tartozásátvállalás létrejöhet írásban, szóban vagy akár ráuta-
ló magatartással is; az esetlegesen később felmerülő problé-
mák elkerülése érdekében azonban mindenképpen célszerű 
írásban rögzíteni. Fontos kiemelni még, hogy a tartozás át-
vállalható ingyenesen, illetve ellenszolgáltatás fejében is. 

Kik között jön létre a tartozásátvállalásra irányuló 
szerződés?

Az eredeti kötelezett (régi adós) és a tartozás átvállalója 
(új adós) között jön létre, ők a szerződő felek.

Kötelezhető-e a jogosult a hozzájárulásra?
A jogosult nem köteles megadni a hozzájárulását. Mér-

legelhet: megéri-e, hogy nem az eredeti kötelezett fog neki 
teljesíteni. Valamint lehetősége is van arra, hogy valamilyen 



2 0 0 9 .  D E C E M B E R 9

É R D E K V É D E L E M

feltételhez kösse a hozzájárulását, és ekkor kizárólag e felté-
tel bekövetkezésével szabadul a régi adós a kötelezettsége 
alól.

Mi történik, ha megadja a jogosult a hozzájárulását?
Ebben az esetben a tartozás átvállalója az eredeti kötele-

zett helyébe lép. Így a későbbiekben a jogosult a követelését 
kizárólag a tartozás átvállalójával szemben érvényesítheti. 

Nagyon fontos tudnunk, hogy az új adóst megilletik 
mindazok a jogok, amelyek a régi adóst a jogosulttal szem-
ben megillették; a régi adósnak a jogosulttal szemben fenn-
álló követelését azonban nem számíthatja be. 

Mi történik, ha nem adja meg a jogosult a hozzá-
járulását?

Ekkor a tartozás átvállalója az eredeti kötelezettet köte-
les olyan helyzetbe hozni, hogy az a lejáratkor teljesíthessen. 
Lényeges, hogy a megtagadás a tartozásátvállalásra irányuló 
szerződés érvényességét nem érinti. 

Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a jogosult tovább-
ra is az eredeti adóstól követelheti tartozását. Ekkor a tar-
tozás átvállalója az eredeti kötelezettnek köteles fizetni, és 
ezzel hozza olyan helyzetbe, hogy esedékességkor teljesíteni 
tudjon a hitelezőjének.

A tartozás átvállalóját azonban az eredeti kötelezettel 
létrejött megállapodás akkor is köti, ha a jogosult később 
esetleg nem járul hozzá a tartozásátvállaláshoz. Eszerint az 
eredeti kötelezett felhívhatja a tartozás átvállalóját a teljesí-
tésre, és ha az a felhívás ellenére sem teljesít, felléphet ellene 
szerződésszegésre hivatkozva.

Milyen esetek merülhetnek fel, ha van kezes vagy 
zálogjog kötelezett is?

Előfordulhat, hogy a követelést biztosító kezes vagy a zá-
logjog kötelezettje (pl. akinek tulajdona a zálogtárgy) nem 
szeretne a továbbiakban helytállni a tartozás átvállalójáért. 
Ha nem adják meg a hozzájárulásukat, akkor a kezesség és a 
zálogjog is megszűnik. Ha a hozzájárulási nyilatkozatot meg-
adják, akkor továbbra is fennáll a kezesség ill. a zálogjog.

Aki ezen ügylettel kívánna élni, előtte mindenképpen 
szakember segítéségét kérje, és kellő alapossággal, körülte-
kintéssel járjon el az ügyben. 

Jogi problémájával kapcsolatban felmerülő kérdéseket a 
dr.garancsy.georgina@t-online.hu e-mail címre várom.Min-
denkinek Tiszta Szívemből Kívánok Szeretettel Teljes, Bé-
kés, Boldog Karácsonyt és Új Esztendőt! 

DR. GARANCSY GEORGINA

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

Erdélyben jártak a keszthelyi nagycsaládosok

A Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete hosszú ideje 
ápol baráti kapcsolatokat erdélyi és moldvai karitatív szer-
vezetekkel. Az erdélyi utazás hagyományosan egyesületünk 
legnagyobb programja évek óta. Idén május 25-én, több 
mint egy éves előkészítés, pályázatírás, szervezés után azért 
indultunk Erdélybe, hogy Böjte Csaba testvér gyimesbükki 
és tusnádi gyermekotthonaiba, valamint az Erdélyi Tündér-
kert Alapítványhoz eljuttassuk adományainkat. Célul tűztük 
ki a kapcsolat felvételét a csikszeredai nagycsaládos egye-
sülettel is.

Az útiterv nagyon szoros volt. Este 8 órakor indultunk, 
a 15 órás utazás és a szállásunk gyors elfoglalása után láto-
gattunk el a gyimesbükki gyermekotthonba. A gyermekek 
öröme azonban feledtette velünk fáradtságunkat. A további 
napokban meglátogattuk a szovátai és a tusnádi gyermek-
otthonokat is, ahol szeretettel fogadtak bennünket. A gye-
rekek boldogan vezettek körbe a házakban, és mutatták be 
kis birodalmukat. Mindenhova eljuttattuk az adományokat, 
amit tagtársainktól és más keszthelyi adományozóktól gyűj-
töttünk. Jelentős adományt kaptunk a Z+D Kft-től és az In-
terspar Áruháztól. Köszönjük!

Elvittük a zászlónkat a csíksomlyói búcsúba, és együtt 
imádkoztunk magyarok tízezreivel. A végén szó szerint 
ronggyá áztunk, ám Székely János házigazdánk azt mondta: 
aki itt megázik, nem lesz beteg. Neki lett igaza, a Szűzanya 

vigyázott ránk, senki nem fázott meg. Másnap hógolyóztunk 
a Békás-szorosban. Volt, aki a Gyilkos-tót járta körül vagy 
csónakázott, a fáradhatatlanokkal megmásztuk a Gyilkos-
sziklát, ahol medvének szerencsére csak méretes ürülékével 
találkoztunk. Áztattuk a lábunkat a jéghideg Szent Anna-tó-
ban, és nyakig sárosan másztunk fel a timsós forrásoktól a 
torjai büdösbarlangba, ahol mivel befújt a szél, erősen fuldo-
koltunk a tömény kénes levegőtől. 
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Egyesületünk nevében az 1848-as szabadságharc hős 
honvédjeinek emlékére kopjafát állítottunk a Nyerges-tetőn. 
A faanyagot a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészete adta, 
elkészítésében tagtársaink is közreműködtek. Aki arra jár, 
keresse meg és egy szalaggal vagy koszorúval díszítse fel! 
Jártunk Jobbágytelkén és Mikházán, itt későbbi vendégeink 
fogadtak bennünket eredeti helyi néptánccal és gasztronó-
miai különlegességekkel. Farkaslakán megnéztük Tamási 
Áron szülőházát, beszereztük ajándékainkat és lélekmele-
gítőnek pálinka adagunkat. Kitűztük a nemzeti szalagot, és 
énekeltünk az ezeréves határtól a Madarasi-Hargitáig min-
denhol. A búcsúreggelit a XV. században épült székelyderzsi 
erődtemplom falai között fogyasztottuk el. 

Az ember, ha Erdélyben jár, valami csodálatos lelki fel-
töltődéssel jön haza. Aki nem járt még ott, az okvetlenül 
menjen el! Mi most is üres erszénnyel, de tele szívvel jöttünk 
vissza Magyarországra. Alig értünk haza, épp hogy csak 
kimostunk, már jött is a szovátai gyerekek 50 fős csoport-
ja kísérőikkel, a két csodálatos nővérrel, Gabival és Verával 
egyhetes keszthelyi nyaralásra.

Először is köszönet minden családnak, aki gyerekeket 
fogadott, szeretettel gondozta őket, vállalta kalauzolásukat 
a programokon. Szerencsére sokan támogattak bennünket. 
A VÜZ Kft. jóvoltából ingyen strandolhattak, a Ranolder is-
kolában az igazgatónő, Klárika szeretettel fogadta őket és 
bocsátotta rendelkezésükre a zenetermet a kóruspróbákhoz. 
Tóth Csaba kedvezményes belépést biztosított a Vadászati 
Múzeumba és a modellvasút kiállításra. Ingyen nézhették 
meg a Babamúzeumot, a Panoptikumot, a Csigaparlamen-

tet, a Kínzó múzeumot, Balatonszentgyörgyön a Csillagvá-
rat, Vörsön a Tűzoltó Múzeumot. Sajnos strandolni csak egy 
napot tudtak, mert az időjárás nem kedvezett, de Vera még 
ebben is megtalálta a jót. Így jobban tudott próbálni a kó-
rus – mondta ő. A viharjelzés ellenére nagyon szép időben 
hajóztunk a Balatonon. Vasárnap délelőtt a Karmelita Bazi-
likában a 10 órás misén a gyerekek csodálatos hangversenyt 
adtak. Valamennyien egyetértettünk Kristóf atyával, aki 
nehezen találta a köszönő szavakat, és ráadást kért a kórus 
repertoárjából. Délután a Nagymezőn vidám pikniket szer-
veztünk vendégeinknek és tagtársainknak. 

Hihetetlenül sok program fért bele ebbe a pár napba. 
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget! Vera és Gabi 
nővér azóta többször írták már email-ben, a gyerekek állan-
dóan emlegetik, hogy milyen jól érezték magukat. Sajnos 
sok gyerek a szülők ismeretlen tartózkodási helye vagy kö-
zönye miatt nem kapott útlevelet, így megfosztatott a nyara-
lás élményétől. Az erdélyi gyermekekkel szinte egy időben 
érkeztek nyaralásra moldvai csángó gyerekek is Pusztinából, 
Nyisztor Ilona vezetésével. Voltak családok, akik párhuza-
mosan mindkét csoportból fogadtak vendéget, nekik még 
pár napig maradt babusgatni való gyerekük. 

Akár mi látogatunk Erdély gyönyörű tájaira, akár mi lá-
tunk vendégül ottaniakat, mi sohasem fogunk tudni annyit 
adni, mint amennyit ők adnak nekünk emberségből, sze-
retetből, nemzet-tudatból. Pedig minderre most igen nagy 
szüksége van kis hazánknak… 

CSÜTÖRTÖKINÉ RIGÓ ERZSÉBET

KESZTHELY

Nő a dér, álom jár, 
Hó kering az ág közt. 
Karácsonynak ünnepe 

Lépeget a fák közt. 

(Weöres Sándor)
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Sportnap egy igazi SportEMBERrel

Mint minden ősszel, most is rendőrautó gördült Tolnán a 
Lehel utcai tornacsarnok elé, de nem azért, hogy üldözőbe 
vegyen valakit, hanem hogy most őket „üldözzék”. Rendőre-
ink voltak ugyanis a felvezetői a háztömbök körüli futásnak. 
Köszönjük nekik a most már sok-sok éves segítséget!

Miután minden célba érkező megkapta a jól kiérdemelt 
gyümölcsét, következett egy kis bemelegítő mozgás. Hinkel 
Ági gyakorlatait utánozták a kicsik több, a nagyok kicsit ke-
vesebb sikerrel. A sorversenyeket mindig mindenki nagyon 
várja, hiszen ez ilyenkor igazi örömjáték. A felesleges energi-
ákat levezető kötélhúzás után pedig apró ajándékokkal ked-
veskedtünk a gyerekeknek. Egyesületünk őszi sportnapjai 
még egy dologról nevezetesek, mégpedig arról, hogy mindig 
elhívunk egy olyan ismert embert, aki életvitelével, kiemel-
kedő sport- vagy kulturális tevékenységével, egyéniségével 
példa lehet minden gyermek és felnőtt számára.

Ebben az évben Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncso-
zóra, mindenki Atom Antijára esett a választásunk. Komo-

lyan gondolkodó, intelligens, gyermekszerető, családcent-
rikus és emellett jó humorérzékkel megáldott sportEMBERt 
ismerhettünk meg benne. Aki mesélt bizony arról is, hogy 
mennyi lemondás, komoly fizikai és házimunka után ment 
sokszor az edzésekre. Úgy gondoljuk, mindenki előtt példa 
lehet az ő személye. Mindenki megcsodálhatta és kicsit meg-
simogathatta az olimpiai aranyérmet is. Gratulálunk!

Na de ki az, aki nem szeretne legyőzni egy olimpiai baj-
nokot? Így többen is jelentkeztek egy “komoly mérkőzésre”. 
A felnőttek bizony sokat repkedtek a levegőben, a gyerme-
keknek viszont sikerült két vállra fektetni a nagy sportolót. 
A sportnap végén már megéhezett mindenki, így különösen 
jólesett a Lampek Gyuri (Lasi) és kuktái által főzött jó kis 
tolnai halászlé. A sportnapról és egyesületünkről képek és 
hírek találhatók a www.nte.fw.hu oldalon.

MAKÓ ZOLTÁN

TOLNAI NE

Nagycsaládosok karácsonyváró ünnepe Orosházán

2009. december 13-án, Luca napján tartotta az orosházi 
nagycsaládos egyesület hagyományos karácsonyváró ren-
dezvényét a PMK-ban. A nagy létszámú egyesületi tagságból 
főképpen a kisgyermekes családok voltak jelen, mintegy 200 
családból. Az érkezőket rögtön egy szép nagy családi cso-
maggal köszöntötték. 

Mi szerint állítottátok össze a csomagot? 
Úgy, hogy legyen benne a beiglihez liszt és cukor, ká-

poszta a töltött káposztához, a halászlé mellé tészta a túrós 
csuszához, háromféle tea és mellé finom keksz ropogtatni 
valónak. Az egyesület mind a 330 tagcsaládja részére elké-
szítette a karácsonyi csomagot, aki nem tudott jelen lenni a 
rendezvényen, az az egyesület raktárában átveheti azt. 

Milyen programmal vártátok a családokat?
Játszóházas programmal, ami kizárólag a karácsonyi ün-

nepkörre terjedt ki: a gyerekek több száz, gipszből készült 
mécsestartót festhettek ki, hozzá mécsest adtunk, többféle 
angyalkafigurát készíthettek, és üvegfestékkel csodás tél-
apó és karácsonyi mintákat alkottak. Szépségesen díszített 
asztali, ajtó- és ablakdíszek készültek vesszőből, fenyőből, 
borostyánból. 

A Télapó fogadása és köszöntése gyermekeink számára 
a legnagyobb élmény, hosszasan énekeltek, verseltek a Tél-
apóval. A családokat délután gyermekszínházi előadás vár-
ta, majd 17 órakor becsatlakoztunk a városi adventi gyertya-
gyújtó ünnepségbe és a betlehemi láng köszöntésébe. 

Mit hozott zsákjában a Télapó a gyerekeknek?
400 darab mikuláscsomagot készítettünk a jelenlevő ki-

sebb gyerekeknek. Ehhez nagy segítséget kaptunk a Német 
Kisebbségi Önkormányzattól, hogy minőségi csokoládét ad-

hassunk a csomagban. Ezúton is köszönjük támogatásukat. 
Milyen hangulatban zajlott az esemény?
A PMK szép, kulturált környezetében nagyon jó rendez-

vényt tartani. Kellemes zene hallatszott a játszóház alatt, de 
a Télapó érkezése után a gyerekek egymásnak adták a mik-
rofont, hogy énekelhessenek, verselhessenek a Télapónak, 
ő pedig mindezt fáradhatatlanul hallgatta, és szorgalmasan 
díjazta hatalmas piros tarisznyájából, amely tele volt szebb-
nél szebb plüss játékokkal. 

A családok számára az egyesületben, adományozóink-
tól összegyűlt könyveket immár hagyományosan elhozzuk 
a karácsonyi rendezvényre, hogy az olvasni szeretők ked-
vükre válogathassanak belőle. Köszönjük a város lakóinak 
adományát!
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Akik a hosszú program alatt megéheztek, azoknak az 
Asztalos Pékség által adományozott finomságokat kínál-
gattuk – köszönet érte! A Vöröskereszttől kapott csokoládé 
minden játszóházas asztalon örömet okozott. Az előző napi 
„Beiglis-mézes Karácsony” rendezvényről beiglit is kóstol-
hattunk. A kalács, süti és csoki mellé az anyukák teát főztek, 
és kínálták a jelenlevőket. 

Ugy tudom, az egyesület is készült ajándékkal a 
városnak.

Igen. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a város lakói 
felé, akik egész évben raktárunkba ruhát, könyvet, játékokat 
és egyéb dolgokat is hoznak be, hogy juttassuk el a rászoru-
lóknak. Gesztusként mi meghívjuk a karácsonyváró ünnep-
ségünk részeként a város gyermekeit egy színházi előadásra, 
ahova a belépés természetesen számukra is ingyenes. Idén a 
Szegedi Miniszínház „Karácsonyi meglepetés” című előadá-
sát nézhették meg. 

Van-e még valami a tarsolyotokban?
Természetesen. Vannak cipősdoboz adományaink, ame-

lyeket el fogunk juttatni kis gazdáiknak. Országos szerve-
zetünk, a NOE által koordinált Angyali Csomagküldő Szol-
gálathoz is juttattunk el neveket, hogy segíthessenek. Mi 
magunk is készítünk csomagot olyan családok gyermekei-
nek, akikről tudomásunkra jutott, hogy nehéz a helyzetük, 
és a gyermekeknek nem kerül semmi a fenyőfa alá. Adtunk 
neveket más osztó szervezeteknek is, hogy segíthessenek 
családjainkon. 

Sajnos, az idén a NOE-es tea-adományon kívül kará-
csonyra nem volt lehetőségünk más, nagyobb mennyiségű 
céges adomány beszerzésére, de így is igyekeztünk minél 
többet tenni a családok segítésére. 

Hogyan készültetek mégis minderre, hogyan sike-
rült mindezt kigazdálkodni?

Az egyesületben úgy gazdálkodtunk, mint a jó család-
ban: gyűjtögettük, hogy ezt majd erre, ezt majd arra hasz-
náljuk fel. Amikor kedvezményesen meg tudtunk vásárolni 
dolgokat, éltünk a lehetőséggel. Mindent igyekeztünk meg-
tenni, hogy segíthessünk családjainknak minden szinten: 
programot adhassunk kicsinek-nagynak, segíthessünk ado-
mánnyal és odafigyeléssel ott, ahol nagy a szükség. 

Köszönöm, áldott, békés, boldog ünnepet kívánok mind-
nyájatoknak.

SZILÁGYINÉ BELLA MARGITTAL, AZ OROSHÁZI NAGYCSALÁDOS 
EGYESÜLET ELNÖKÉVEL A RIPORTOT KÉSZÍTETTE SOMODI GYÖNGYI

´

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

Ketten EGYségben

Személyes kapcsolatainkban örömet és erőt ad az egység 
érzése, amikor egy beszélgetésben azonosan asszociálunk 
(„pont ezt akartam mondani”), akár csak egy összenézésig, 
amikor a pillantásból tudjuk: egyre gondolunk. Amikor egy 
ismerős azt mondja: „nem tudom, melyikőtökkel beszéltem 
erről, mert annyira hasonlóan gondolkodtok”. Erőt ad, hogy 
a házastársamnál igazán önmagam lehetek, nyíltan kimond-
hatom és kimutathatom érzéseimet, megoszthatom vele a 
legsutább gondolataimat is.

Általános tapasztalatunk, hogy az egység örömet, 
erőt ad. 

Már a kezdet kezdetén erősebbek voltak a vadászok, ha 
megegyeztek, mire és miképp vadásszanak, egységükkel 
sokkal nagyobb zsákmányokat szereztek. A mai cégek újra 
felfedezték ezt az ősi ötletet: divat lett a csapatépítő tréning, 
ahol megpróbálják egységbe (csapatba) kovácsolni a mun-
katársakat: közösen többre juthatnak, mint külön-külön. 
Könnyű belátni: együtt könnyebb. 

Mikor két ember közötti egységről beszélünk, különösen 
párkapcsolatban, azt nem úgy értjük, hogy a két ember sa-
ját személyisége „feloldódik” és eltűnik, hanem két önálló, 
egészséges ember együtt létrehoz valami újat. Ami nem az 
egyiké, másiké (aki pl. jobban érvelt), hanem valami új, kö-
zös. 

Egy házasember elsődleges feladata, hogy házastársát 
boldoggá tegye, és segítse abban, hogy növekedni tudjon, 
jobb emberré váljon (az első tehát nem a munka, nem a gye-
rek!). Érdemes megnézni: mivé alakult mellettem a tár-
sam? Amióta mellettem van, előnyére változott, fejlődött? 
Segítettem? Én például azt gondoltam korábban, hogy soha 
nem fogok megtanulni vezetni, mert a váratlan helyzetekben 
az első reakcióm gyakran a sikítás, pl. gyerekek fürdetésé-
nél, amikor lespriccel a zuhany. Férjem szeretete és belém 
vetett bizalma, rengeteg bátorítása révén mégis megtanul-
tam, már hét éve vezetek, és eddig komolyabb bajt még nem 
is okoztam.
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Az egység megteremtése munka, de megéri a fáradságot, 
egységben élve egészen más minőségű kapcsolat hozható 
létre, egy kis földi paradicsom. Talán könnyebb ezt megérte-
ni, ha a férj és a feleség személyiségét úgy képzeljük el, mint 
egy-egy felépítésre váró házat. Előttem van az a kép, ahogy 
Pistivel villanyt szerelünk saját kis otthonunkban. Amikor 
a falba vakolt csövekbe bele kell húzni a vezetékeket, az 
egyiknek tolnia kell a huzalköteget, a másiknak pedig a túl-
só végén húzni. Bizony néha kemény kanyarok is vannak a 
falban menő csövekben, amiken csak két ember hatalmas 
erőfeszítésével csúszik át a vezeték. Ugyanígy a házastársi 
kapcsolatunkban is...

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy csapdára, ami gyako-
ri: a szülőket elsősorban a gyermekek boldogulása mozgat-
ja, és a kettejük igényeit háttérbe szorítják. Sokszor egyfajta 
hárítás is van benne: könnyebb a kisfiam orrát megtörölni, 
mint a társammal összhangba kerülni. Ez hosszútávon ön-
becsapás: végső soron a gyermekeknek elsősorban arra van 
szükségük, hogy biztonságban legyenek, apa és anya között 
minden rendben legyen. Néha el kell fogadniuk, hogy „most 
nem”, anyu-apu most kettesben van. Jól mutatja ezt, hogy 
rengeteg gyereknek az a legnagyobb félelme, hogy a szülei 
elválnak, tehát legfőbb szükségletük nem más, mint hogy a 
szüleik stabil kapcsolata által biztonságban érezhessék ma-
gukat.

Megtehetjük, hogy életünk minden területére be-
engedjük a társunkat.

Például frizura eldöntése, vagy ha a férj sörözni ment, el-
mesélheti az ott átbeszélgetett témákat, vagy akár a feleségé-
vel is sörözhet. Jó érzés, ha elmondhatjuk, hogy a társunk a 
legjobb barátunk. Pláne, ha ez kölcsönös! 

A fodrászom a férje kedvéért beiratkozott párjával közö-
sen egy búvártanfolyamra, pedig kifejezetten nem szerette, 
ha víz alá kerül a feje. Felmérte magában, hogy félelmei elle-
nére mégis megéri belevágni a dologba, hiszen így rengeteg 
időt tölthetnek együtt. Habár a tanfolyam során nemegyszer 
pánikba esett, és legszívesebben elfutott volna az uszodából 
jó messzire, kitartott a férje kedvéért. (Azt mesélte, az ötödik 
merülést már kifejezetten élvezte...) 

Különösen fontos az egység a gyermeknevelésben. 
A gyerekek hamar rájönnek az eltérésre, és sérül a biz-

tonságérzetük, vagy csak kihasználják a helyzetet: tudják, 
kitől mikor, mit lehet eredményesen kérni. A kettős nevelés 
nagyon káros, nemcsak mindkét (ellentétes) nevelés hatás-
fokát rontják le, hanem a gyermekben kialakulhat a kép: 
végül is mindegy, mit csinálok, valakinek tetszik, valakinek 
nem. A szülők közt kialakulhat egy szereposztás: egyikük 
a megengedő, másik a büntető. Nyilván egyiküknek sem jó 
ez, senki nem akar a család „rendőre” lenni.

Mi segíti az egységet, és mi nem?
Úgy látjuk: ami az egységet megteremtheti, az a sok be-

szélgetés. Van egy nagyon fontos alapszabály, amiről jó 

volna, ha soha nem feledkeznénk meg. A kommunikációt 
soha nem szakítjuk meg. Lehet, hogy pillanatnyilag elönti 
a fejemet az indulat, de legalább (amint képes vagyok rá) 
jelzem a társamnak, hogy vele vagyok, még ha most nem is 
értünk egyet. Hogy a problémáknál nagyobb a kölcsönös 
szeretetünk. Hogy a különbözőségeknél sokkal erősebb az, 
amiben egyek vagyunk. Sokszor ez nem megy szavakkal, 
olyankor elég egy érintés is. 

Mikor az egyikünk telefonál, és kérdezik: tudtok jönni, 
akkor nem az a válasz, hogy „igen”, hanem hogy majd meg-
beszéljük. Ez lehet, hogy rossz válasz a kérdezőnek, mert ő 
most akarja tudni, de mi ezt együtt döntjük el, így egy kis 
időt igényel.

Néha szükséges, hogy az egységünket megvédjük külső 
támadások elől. Egy ismerős családnál a férj szülei voltak 
vendégségben, és a nagypapa cukrot akart adni az unokák-
nak. De épp előtte mondta az anyuka, hogy előbb az ebédet 
kell befejezniük. A nagypapa folytatta a kínálást, hisz végül 
is ez egy normális nagypapa dolga. De a férj szerencsére nyi-
tott szemmel volt jelen. Ha hallgat, és a gyerekek cukroznak, 
akkor – hát nem nagy dolog! – győz a nagypapa, de a fe-
leség tekintélye csorbát szenved. Legközelebb még kevésbé 
fog számítani, amit mond. A férj többször rászólt az apjára, 
aki értetlenül állt a dolog előtt, majd sértődés lett belőle. A 
férj megvédte feleségét. A nagyszülők is megtapasztalták: 
itt a kimondott szónak ereje van, még akkor is, ha a meny 
mondja.

Van egy divatos szokás, miszerint úgy illik, hogy az em-
ber a párját társaságban cikizze, szidja („tudod, mikor azt 
mondja a férjem, hogy csak 20 perces villanyszerelés, az tuti, 
hogy 5 óráig fog tartani”, „ó, az enyém, ha azt mondja, ötre 
itthon lesz, azt jelenti, nyolc előtt biztos nem”, stb. vagy férfi-
aknál: „ahogy a feleségem vezet, az életveszély...”)

Egy rendezvényen gyülekeztek az emberek, és elfoglal-
ták a helyeket. Egy feleség a férjének is fenntartva egy he-
lyet, leült. Főként asszonyok ültek abban a sorban. Egy má-
sik házaspár is érkezett, és a férj megszólalt: „nem ülök az 
asszonykórusba”. Felesége egyedül ült le. Mikor az első nő 
férje leült a fenntartott helyre a felesége mellé, több asszony 
és a férjek is csodálkoztak. Valószínűleg irigykedtek.

Veszély lehet az, ami a régi, paraszti kultúrában ritka volt: 
a sok, külön helyen végzett munka kikezdheti az egységet. 
Mikor egy férj sokat dolgozik, hazaérve csak bedől az ágyba 
– lassanként elveszítik a kapcsolatot egymás világával, elve-
szítik egységüket. Sokat mesélek a munkahelyi dolgokról, 
aktuális munkákról a feleségemnek. Egyszer telefonon be-
széltem vele, és elmondtam neki, ma mi a téma. Letettem a 
telefont, és az egyik munkatársam alig akarta elhinni, hogy 
a feleségemmel beszéltem. Azt hitte, valakivel a cégen belül. 
Nagy dicséretnek vettem.

ENDRÉDY ORSI ÉS ISTVÁN
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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

Nem engedelmeskedünk akárkinek!

Nem akárkinek engedelmeskedünk. Nem engedünk min-
den nyomásnak, ami a külvilágból ránk zúdul: Vedd meg 
ezt, vedd meg azt, élj úgy, ahogy a szappanoperákban, akkor 
vagy boldog, ha ezt vagy azt birtokolod stb. Tömegemberré 
akarnak minket gyúrni, aki alkalmas a fogyasztásra. De ne-
künk nem kell, nem is szabad engedelmeskedni.

Gyerekeinkkel sokszor „leleplezzük” azokat a techni-
kákat, amelyeket pl. reklámszakemberek találnak ki, hogy 
megnyerjék az embereket a vásárlásnak: gyerekeink mosó-
por-, hajsampon-, fogkrém-reklámokat parodizálnak, sok-
szor majd megszakadunk a nevetéstől, olyan jópofa dolgokat 
találnak ki. Hogy kinevetjük a reklámokat és azt a szemlé-
letet, amit tükröznek, valahogy azt is jelenti, hogy uralko-
dunk fölöttük. Eddig soha nem jelentett problémát, hogy az 
agyonreklámozott termékeket követeljék, holott több osz-
tálytársuknak volt ilyen.

Már kiskorukban is tapasztalták, ha nyafognak valamiért, 
biztosan nem kapják meg. Eleinte nem volt könnyű, megtör-
tént, hogy a csokis polc előtt a földön fetrengve üvöltözött 
gyermekünk, miközben a kedves vásárlók zord pillantásokat 
vetettek a kemény szívű apára, aki még egy szelet csokit sem 
vesz gyerekeinek. Következő alkalommal a boltban, mintha 
mi sem történt volna, komolyan magyaráztuk neki: „Nézd, a 
pénztárnál ott vannak a „nyafogó polcok”. Azt telepakolják 
édességgel, hogy a gyerekek itt nyafogjanak, amikor szüleik 
a pénztárnál várakoznak.”

Nagyon megtetszett ez kisgyermekünknek, és a pénz-
tárhoz közeledve lelkesen, jó hangosan magyarázta: „Ezek 
a nyafogó polcok. Én csakazértsem nyafogok értük.” Nem 
tudni, mi játszódik le egy kisgyerek lelkében, de valahogy 
megérezte, nem hagyja, hogy őt így manipulálják. Így tudott 
engedelmeskedni nekünk, és egészségesen engedetlen len-
ni a külvilággal szemben.

Gimnazista fiunk osztálykirándulásra ment. A faluban 
kaptak egy kis kimenőt, és a „menő” fiúk ezt ki akarták hasz-
nálni egy kis sörözgetésre. Fiunkat is invitálták. � nem ment. 
Elkezdték heccelni: „Jól be vagy tojva! Félsz, hogy anyucikád 
eldádázza a fenekedet, ha megtudja!” Fiunk flegmán azt vá-
laszolta: „Nektek sör kell ahhoz, hogy jól érezzétek magato-
kat?! Nekem nem.” Ezzel faképnél hagyta őket.

Főnököm újabb és újabb tudományos munkákat akar vé-
geztetni velem, ami azért jó, hogy a szaklapokban forogjon 
a nevem, gyakorlati haszna igen csekély. Külföldi tanulmány-
utakra szeretne küldeni, ahol a támogató cégek kényeztetik 
a konferencia résztvevőit, viszont az újdonságokat a szakla-
pokból és az internetről is megismerhetem. Ha én mindezekre 
igent mondanék, nagyon kevés időt tölthetnék a családommal, 
amit én fontosabbnak tartok, mint hogy ezeken a szájtépése-
ken olyan gyakran részt vegyek, amilyen gyakran ő ezt elvárja 
tőlem. Gyakran nemet mondok, amiért ő igen megneheztel. 

Egy alkalommal hevesen kitört a főnököm, hogy lusta 
vagyok, nincs bennem elég ambíció, pedig sokra vihetném, 
ha a tudásomat jobban használnám. Azt válaszoltam: „De 
milyen áron. Úgy, hogy a gyerekeimet alig látnám. Nem 
azért van öt gyerekünk, hogy csak az anyjuk nevelje őket, 
szeretnék a fizetésemen és a szakmai hírnéven kívül mást is 
adni nekik. Kéthavonta nem tudok egy hétre külföldre utaz-
ni, és munka után esténként rendszeresen cikkeket írni.” Fő-
nököm elcsendesedett: „A fiaim gyakran a szememre vetik, 
hogy nem jutott rájuk időm, alig láttak. Mintha nem is lett 
volna apjuk.”

Veszélyes, ha akárkinek, akármikor engedelmeskedünk. 
Van egy mondás: „Döglött halak az árral úsznak.” Meg kell 
tanulnunk nemet is mondani, ha a lelkiismeretünk vagy a 
józan ész ezt diktálja. 

 LEJEGYEZTE: SALLAINÉ KARIKÓ ÉVA

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T

Cipruson jártunk

Könyvtárban ücsörögtem este, amikor Judit felhívott, 
hogy nem lenne-e kedvem három héttel később “leruccan-
ni” Ciprusra velük, mert konferencia lesz, és sikerült forrást 
szerezniük egy ifjúsági résztvevő utazására. – Fúúú, hát per-
sze – mondtam én. Kívánom, hogy ez az abszurd helyzet 
mindenkivel megtörténjen, hiszen ki ne akarna hasonló te-
lefonhívásokat kapni! Éreztem, hogy ennek a lehetőségnek 
meg kell felelnem, alázattal részt kell vennem az ottani mun-
kában, hiszen nem kis megtiszteltetés a NOE-t képviselni 
egy európai szintű konferencián, ahol mellesleg – a tavalyi 
példa alapján – lehetőséget adnak az ifjúságnak is a diskur-
zusokban való részvételre. 

Ciprus maga ellentmondásos kis sziget, amire Judittal 
már négy nap után rájöttünk. A görög után minden oroszul 
van kiírva. Hm, vajon miért? Ninetta, a főszervező (tősgyöke-
res ciprusi) felvilágosított. 1960-ban, amikor Ciprus függet-
len lett, az oroszok itt kezdtek el pénzt mosni. (Akkor már 
azt is tudjuk, miért áll a szerény hotelünk előtt, mellett, mö-
gött megannyi kerülgetni való luxusautó.) Furcsa társadalom 
ez. A legtetején az oroszok vannak, nélkülük nincs pénzügyi 
élet, befektetés. Ezután jönnek a ciprióták – ahogy magu-
kat hívják –, akik szintén magas szinten élnek. Na, itt meg-
állnék egy pillanatra, mert ha ránézünk Limassolra, Ciprus 
pénzügyi és üdülőközpontjára, a hotelnegyeden kívüli részt 
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erősen balkáni állapotban találjuk, lepukkantan, koszosan, 
összefirkálva, utcán rohangáló, lenge öltözetű gyerekekkel. 
A ciprusiak persze rém büszkék, hiszen náluk elvileg nem 
létezik abszolút szegénység, a gyermekek megbecsültsége 
vetekedik a felnőttekével, ellátási rendszerük és az országuk 
anyagi helyzete irigylésre méltó. Beismerem, mi csak rövid 
időt töltöttünk ott, de valahogy nekem nem fért össze a hal-
lott és a látott kép. A nemzet persze fiatal, és sújtva van (és 
volt) rengeteg történelmi meghurcoltatással. Az angol hata-
lom alól 1960-ban felszabaduló államot 1974-ben már újra 
külső támadás érte, a törökök elfoglalták a sziget északi ré-
szét, szétszakítva ezzel családokat, és felszítva a muszlim-
keresztény ellentétet. Az ország a mai napig két részre van 
szakadva, a főváros, Nicosia közepén drótkerítéssel és fegy-
veres őrökkel mutatva, hogy hol kezdődik a saját országuk 
“török fele”.

Cipruson működik gyermekparlament, amely a felnőtt 
parlamenthez hasonlóan 57, két évre választott tagot szám-
lál. Érdekesség, hogy bár számomra felvetette az országot a 
szegénység, és a vidéken utazva szerintem a körülmények 
korántsem kielégítőek, én most Limassolban már másodszor 
találkoztam ciprusi gyermekképviselőkkel, és egytől-egyig 
tehetős családból származtak, igazolva az eredeti ciprusiak 
teoretikus jólétét. Egyes embereket már felvet a pénz. Az 
egyik este felszolgáló amerikai pincér például szörnyülköd-
ve mondta, hogy a szomszédos asztalnál éppen ezer euró-
nál is többet költenek (oroszok). De Paphosban – Aphrodité 
vélt születési helyén – egy kizárólag turizmusra kifejlesztett 
városban egy általunk megismert 23 éves bártulajdonos is 
sajnálatra méltó módon ült leszegett fejjel a saját klubjában, 
pörgetve a kezében az Audi kabriója kulcsát és nyomogatva 
a szupertelefonját. Eközben a társadalmi réteg aljának számí-
tó pincérek a létminimum szélén tengődnek, küzdve az ala-
csony fizetéssel, a lekezelő stílussal, a magas élelmiszerárak-
kal – semmi segítséget nem kapva. A mellverő Ciprus – bár 
beismeri, hogy statisztikáit igencsak rontják a külföldi ven-
dégmunkások – mégsem tesz kormányzati szinten semmit. 
Ciprus a szomorú példája egy turizmusra berendezkedett 
országnak: az odaérkező turista kényelmét keresik, majd a 
pénzét szisztematikusan bezsebelik. Ezen a valóságon nem 
segít a valóban gyönyörű tenger. 

A pesszimista hangvétel azonban csak a hosszú távú va-
lóság. Mi rövidtávon remekül éreztük magunkat Cipruson, 

az egzotikus táj, a tenger, az ételek mind-mind fantasztiku-
sak voltak.

 A konferencia maga sikeresnek mondható, bár mi Judit-
tal markáns átfedést éreztünk a tavalyi és az idei konferencia 
anyaga között, de sebaj! A gyermekszegénység sajnos senki-
nek a fejében sem számít azonnal felszámolandó bajnak, ha-
nem inkább pontos felmérésre váró, elemzésnek alávetendő 
problémának. Ez egyfelől érthető, hiszen pontos stratégia 
nélkül nem lehet cselekedni, másrészt viszont kicsit visszás 
és felesleges egy ilyen előkelő helyen megbeszélni, hogy va-
lóban létezik a gyermekszegénység, és hogy tenni kellene 
ellene, meg kellenek olyan mutatók, amelyekkel adekvát 
módon le tudjuk mérni a szegénység mértékét. A konferen-
cián képviseltette magát a ciprusi kormány, egy szakértővel 
az Európai Bizottság, valamint civil szervezetek. 

A felkészült szakemberek előadásainak anyaga valóban a 
témába vágó és változatos volt. A gyermekszegénység mel-
lett a másik fontos téma a gyermekek részvétele a döntés-
hozatalban volt. Ha meg akarjuk tudni, hogy mitől érzi jól 
magát egy gyerek, akkor azt tőle kell megkérdezni, és nem 
az íróasztal mögött ülő felnőtteknek kell azt kitalálniuk. A 
résztvevők egyetértettek abban, hogy a gyermekekkel kap-
csolatos döntések során koruknak, állapotuknak megfelelő-
en az ő véleményüket is meg kell hallgatni.

Én háromszor szóltam hozzá, főleg a gyermekek dön-
téshozatalba való bevonásával foglalkozó szemináriumon. 
Elmondtam a saját tapasztalataimat arról, hogyan működik 
ez Magyarországon, milyen lehetőségei vannak egy magyar 
gyereknek, fiatalnak beleszólni az őt érintő döntésekbe. 
Részt vettem a záró kerekasztal-beszélgetésen, a konferen-
cia értékelésénél. Érdekes, hogy minden évben a gyermekek 
hozzászólása a konferencia legizgalmasabb része, itt kezd 
pezsegni az élet, majd sajnos másnap mindenki hazamegy. 
Idén is a közönség értékelte a hozzászólásainkat, nem egy-
szer tapssal honorálva azt. 

A konferencia számomra egészében hasznos volt: új kap-
csolatokat szereztem, és lehetőséget kaptam arra, hogy az 
Eurochild jövő évi gyermekszegénység-ellenes projektjének 
a NOE által vállalt feladatában szerepet vállaljak. Ezen kívül 
megfogalmazódott bennem és Juditban is a koncepció, hogy 
egy gyermekszenátus magyarországi felállítása talán jó ötlet 
lenne.

KOVÁCS PÉTER

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T

Márton napi libamulatság vásárhelyi módra

November 7-én, szombaton Márton napi libamulatságot 
tartott a vásárhelyi Nagycsaládos Egyesület, melyre Oroshá-
záról és Szegedről is érkeztek családok, hogy együtt töltsük 
e napot.

A programot különböző libás játékok, feladatok színesí-
tették. A nap folyamán a gyerekek libafontokat gyűjthettek, 
amiket később „zsákbalibára” válthattak be. A libapénzek-
hez különböző feladatok megoldásával juthattak hozzá a 
lelkes fiatalok. Lehetett libás mozaikokat kirakni, lúdtollal 

írni, tököt faragni, boszorkányt és gyertyát készíteni, kötelet 
fonni, termésképet ragasztani, libákra vadászni és óriás tár-
sasjátékot játszani. A libavadászat során liba-képeket kellett 
keresni, amelyek egy-egy hurkapálcára voltak rögzítve és el 
voltak rejtve az udvaron. A libákon libákkal kapcsolatos kér-
déseket olvashattak a megtalálók, amelyekre helyesen vála-
szolva további libafontokkal gyarapíthatták „vagyonukat”. 
Az óriás társasjátékban a bábuk maguk a játékosok voltak, 
ezzel is még érdekesebbé téve a játékot. Nem csoda, hogy 
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nagyon népszerű volt ez a feladat (a szegedi elnök asszony 
maga is csatlakozott a társasjátékozók csapatához). Dél körül 
a megéhezettek sült libamájas zsíros kenyeret (hagymával 
vagy anélkül), kemencében sült tököt, sült almát, illetve sü-
teményeket fogyaszthattak kedvük szerint. Később nagyon 
finom csokitorta is az asztalra került, amely meggyel volt 
megbolondítva, természetesen csakis pozitív értelemben. 
A nap további részében is lehetett társasjátékozni, kötelet fon-
ni, kézműveskedni, és újabb libavadászatra is lehetőségük 
adódott a gyerekeknek. A maradék felesleges energiájukat 
fogócskával, bújócskával vezették le. Az utolsó programok 
egyike volt a párnatömés libatollal időre, ennek teljesítéséért 
libapénz járt jutalmul. Az összegyűjtött libafontokat a dél-
után során lehetett „zsákbalibára” becserélni, a zsákban kü-
lönböző játékokat találhattak a résztvevők.

Segítőként, fiatalként és idősebbként is egyaránt nagyon 
élveztem a programokat, és remélem, továbbra is sok ilyen 
rendezvény lesz. Köszönöm szépen ezúton is a rendezőink-
nek, akik összehozták számunkra ezt a liba mulatságot!

Domján Dóra, Szikáncs

Beszámoló a Szakmaszimatoló programról

November 6-án délután rendeztük a Nagycsaládosok If-
júsági Tagozata (NIT) Szakmaszimatoló című programjának 
első délutánját. Nagy örömünkre nem csak NOE-s, illetve NIT-
es fiatalok, hanem olyan érdeklődők is megtiszteltek minket 
jelenlétükkel, akik a honlapról értesültek a programról.

Első vendégünk Szilvássy Gábor gépészmérnök volt. 
Gábor elmondta, hogy a mérnöki szakma szépsége abban 
rejlik, hogy alkothat az ember. A mérnököt minden esetben 
inspirálja az alkotás, valami létrehozásának a sikere. Ahogy 
vendégünk mondta: „... az, amit Te elgondoltál, és a végén 
a kezedben van, ez az én agyam szüleménye…”. A fiatalok 
több kérdést is feltettek az előadónak, többeket érdekelt, 
hogy mennyire számít a matematikában való jártasság – a 
humán érdeklődésűek szomorúan nyugtázták, hogy sajnos 
matematikai tudás nélkül a mérnök félkarú óriás.

Második vendégként Szalay Éva és Petrók György alkal-
mazott grafikus házaspárt köszönthettük. 

A beszélgetés egy prezentációval kezdődött, ahol ízelítőt 
kaptunk Éva és Gyuri eddigi munkáiból: plakátok, könyvbo-
rítók, reklámok, grafikai arculatok, étlapok, gyufacímke, CD 
borító, névjegy – csupa olyan dolog, amiben az ő tudásuk, 
munkájuk van benne.

Megtudtuk: fontos, hogy a grafikus tájékozott legyen a 
trendek, a divatok világában is. Egyetlen megrendelő sem 
szeretne ódivatú, unalmas grafikai tervet kapni, hiszen egy 
modern, divatos arculat nagyon sokat számít a cégek közöt-

ti verseny világában. Gyuri elmondta: grafikusként ki kell 
szolgálni a megrendelők ízlését. Ez néha meghasonláshoz 
vezet, hiszen a pénzzel nem jár együtt a jó ízlés, azaz le-
het, hogy a megrendelő a grafikus által megálmodott tervet 
átdolgoztatja saját szája íze szerint – ilyenkor kell döntenie 
a művésznek, hogy vállalja-e még saját nevével az új „alko-
tást”. A grafikus általában öt-hat, teljesen különböző ízlésvi-
lágú tervezetet készít, amelyből egyet választ a megrendelő. 
Természetesen még azon is kérnek általában változtatásokat. 
Rengeteg „rabszolgamunka” van – grafikonok készítése, szö-
veg betördelése, képek feljavítása – ezek hosszú távon bor-
zalmasan fárasztóak, ki tud égni tőlük az ember, de az új 
és kreatív feladatok mindig erőt adnak. Ennek a munkának 
nagyon erős etikai oldala is van. El kell dönteni, hogy ki-
nek dolgozik az ember, és kinek nem, és ehhez a döntéshez 
ragaszkodni is kell. Éváék például mereven elzárkóznak a 
politikai pártok megrendeléseitől. Itt is van persze ingová-
nyos talaj: tervezzek-e multicégnek, amelyről tudom, hogy 
az egészségre káros termékeket gyárt, ellenben jól fizet a jól 
végzett munkáért, és ha az embernek három kamasz gyere-
ke van, akkor bizony ezt is meg kell gondolni.

Reméljük, fiataljainknak tetszettek az élménybeszámo-
lók. A következő Szakmaszimatoló rendezvényünkről idő-
ben értesítünk Benneteket a levelező listákon, illetve a hon-
lapon.

SZILVÁSSY RITA, IFKÓ M. JUDIT

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T
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G Y E R M E K K U C K Ó

Rejtvény kicsiknek

Kedves Gyerekek!

A karácsonyhoz kapcsolódó tárgyak keresik másik felüket! Ha mindegyiknek megtaláltad a párját, írd is oda, 
hogy mit látsz a képen!

Rejtvény nagyoknak

Kedves Gyerekek!

Sokan beküldtétek az előző NOE Levelekben megjelent 
rejtvény helyes megoldását. A megfejtők közül Egyed Már-
tont és Borbálát sorsoltuk ki nyertesnek, nyereményüket 
postán juttatjuk el hozzájuk.

Ebben a számban logikai fejtörőket találtok. A megfej-
téseket 2010. január 30-ig várjuk címünkre (1056 Budapest, 
Március 15. tér 8., noe@noe.hu).

Egy pásztornak át kell vinnie a folyón egy farkast, egy 
kecskét és egy káposztát. A csónakkal egyszerre csak az 

egyiket tudja átvinni. De ha a pásztor magára hagyja a farkast 
a kecskével, vagy a kecskét a káposztával, akkor az egyik 
megeszi a másikat. Hogyan kelhetnek át a folyón, hogy sen-
kinek ne legyen bántódása?

Két indián üldögél a patak partján, majd az egyik meg-
szólal.

– Uff, kicsi Réti Szellő, te vagy az én fiam!
Erre a másik mondja:
– Uff, Sebes Sólyom, viszont te nem vagy az én apám!
Hogyan lehetséges ez?
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Péter tegnapelőtt 17 éves volt, jövőre 20 éves lesz. Ho-
gyan lehetséges ez?

Egy villanyszerelő beköt a pincében három lámpát, ame-
lyeknek a kapcsolói a lakás földszintjén találhatók, de sajnos 
elfelejtette, hogy melyik kapcsoló melyik körtéhez csatlako-
zik. Hogyan állapítja meg, melyik lámpához melyik kapcso-
ló van kötve, ha csak egyszer mehet le a pincébe?

Egy asztalon kilenc, külsőre teljesen egyforma biliárdgo-
lyónk van. Egyikük egy kicsit nehezebb, mint a többi nyolc. 
Van egy kéttányéros mérlegünk, amellyel két mérésből meg 
kell állapítani, hogy melyik a nehezebb biliárdgolyó. Ho-
gyan csináljuk?

G Y E R M E K K U C K Ó

É L E T Ü N K

Az év családja Pest megyében

Mostanában egyre többen beszélnek a család válságáról, 
a nagycsaládokat legtöbbször a szegénységgel, a lemondás-
sal, a segélyekkel, csupa negatív jelzővel emlegetik. Ezért is 
különösen kedves a számunkra az a kitüntetés, amelyet Pest 
Megye Önkormányzata a Pest Megyei Családügyi Tanács 
(PeMeTeCsaTa) kezdeményezésére alapított. Ezzel az elisme-
réssel azokra a családokra szeretnénk ráirányítani a figyel-
met, akik hétköznapi életüket élve is kivívták maguknak a 
környezetük elismerését, lakóközösségük megbecsülését. 

A PeMeTeCsaTa elmúlt évi munkájának egyik legnagyobb 
eredménye, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyű-
lése erről rendeletet is alkotott. Nem sok olyan jogszabályt 
láttunk még, ahol ilyen szép megfogalmazást lehet olvasni, 
ezért szó szerint idézzük a következő részletet:

Pest Megye Közgyűlésének 27/2009. (IX.04.) Pm. számú 
rendelete

„Az év családja Pest megyében” díj alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről

1.§ Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a hagyo-
mányos családmodellt ápoló, életükkel, hétköznapi munkál-
kodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, hozzá-
tartozóik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal példát 
mutató családokat, ezért az e területen elért kiemelkedő tel-
jesítmények elismerésére a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bek. a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján „Az év családja Pest megyében” (további-
akban: Díj) elnevezéssel kitüntető díjat alapít.

2.§. A Díj adományozási rendjét a következők szerint jelen 
rendelet tartalmazza:

3.§. Pest Megye Önkormányzata a Közgyűlés döntése 
alapján a Díjat évente egy alkalommal adományozza, egy 
család részére.

4.§. A Díj adományozása a Közgyűlés hatáskörébe tarto-
zik. A Közgyűlés az adományozásról a jelenlévő képviselők 
egyszerű többségével dönt.

5.§. A Díj odaítélésére az erre alakult Bírálóbizottság tesz 
javaslatot. A Bírálóbizottság 5 tagját a Pest Megyei Terüle-
ti Családügyi Tanács, mint a közreműködő szerv, további 3 
tagját Pest Megye Közgyűlése, delegálja. 

…
9.§. A Díjjal jár 1 db oklevél, a Pest megyei civil szerveze-

tek támogatásáról szóló Pest Megye Közgyűlésének 11/2007. 
(IV.19.) Pm. sz. rendelete 5. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott mértékű jutalom, valamint egyhetes üdülési lehetőség 
Pest megye Önkormányzata fonyódligeti üdülőjében.

10.§. A Díj pénzügyi fedezetét Pest Megye Önkormányza-
tának mindenkori éves költségvetése biztosítja.

Nagy izgalommal készültünk az első év tapasztalataira. 
Várakozásainkat felülmúlva a megadott határidőig összesen 
41 javaslat érkezett! Mind, egytől egyig érdemesnek bizo-
nyult az elismerésre, nem volt könnyű dolga a bíráló bizott-
ságnak. 

A díj első alkalommal december 18-án, a Közgyűlés ün-
nepi ülésén kerül átadásra, amelyen mi is részt veszünk – és 
a következő számban reményeink szerint be is tudjuk mutat-
ni a 2009. év családját Pest megyében.

SZOMBATHY MÁRTA

Még egyszer a „megélhetési” noésokról…

A NOE Levelek novemberi számában jelent meg a témá-
ban Cser Károlyné cikke, ami sokakat megmozgatott. Vol-
tak, akik a telefont is megragadták, és a titkárságon fejezték 
ki aggodalmukat, nemtetszésüket vagy kíváncsiságukat a 
megjelentekkel kapcsolatban.

Mindnyájan tudjuk, hogy családjaink igen nehéz helyzet-
ben vannak, ezért érthető, ha sokak számára most a korábbi 

időszakokhoz képest nagyobb hangsúlyt kapnak az adomá-
nyok. Jelentően megnövekedett pl. az élelmiszert kérők szá-
ma, de ugyanígy minden más, a család fenntartásához, mű-
ködtetéséhez szükséges termék iránt is nagy az igény. Ezzel 
párhuzamosan azonban részben a jogszabályok kedvezőtlen 
változása, részben pedig az adományozók helyzetének rom-
lása miatt is egyre kevesebb természetbeni adomány érke-
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zik, egyre nyílik az olló az igények és a lehetőségek között. 
Ez komoly fejfájást okoz munkatársainknak, hiszen bizony 
nagyon fájó érzés segítség nélkül elküldeni azokat, akiknek 
esetleg mi voltunk az utolsó reménye. Így karácsony köze-
ledtével különösen elkeserítőnek látszik ez a tendencia. De 
ami nincs, azt sajnos nem lehet szétosztani, amiből meg ke-
vés van, abból csak kevesen tudnak részesülni. 

Ugyanez a folyamat nyilván a helyi közösségekben is 
hasonló, csak egy kisebb közösségben felnagyítódhatnak a 
problémák, és talán még nehezebb megbirkózni az adomá-
nyozás körüli nehézségekkel. Ezért egyrészt megértésre van 
szükség azok részéről, akik azt szeretnék, ha nem az ado-
mányosztásról szólna a „noézás”, ugyanakkor önmérsékletre 
azok részéről, akiknek viszont most nagyon fontossá vált, 
hogy adományhoz tudnak-e jutni. És főleg bizalomra azok 
iránt, akik ebben a nehéz helyzetben is igyekeznek lehető-
ségeket találni. 

Fontos kérdés, és egyetértünk a cikkíróval, hogy mind az 
országos, mind a helyi közösség hitelességének is elenged-
hetetlen eleme az átláthatóság, az anyagi és erkölcsi tisztaság. 
Ne felejtsük azonban el, hogy ahhoz, hogy az adományok 
eljuthassanak ténylegesen a családokhoz, szállítóeszközre, 
benzinre, esetleg raktározásra van szükség, és az egyesü-

leteknek valamiből elő kell teremteniük ezekre a fedezetet. 
Ezt csak azok tudják biztosítani, akik igénybe veszik eze-
ket a szolgáltatásokat – vagyis az adományt kapó családok. 
Természetesnek kell vennünk, hogy ezekhez a költségekhez 
hozzájárulást kérnek az egyesületek, nyilván senki sem vár-
hatja el a tagtársától, vezetőjétől, hogy a saját családi költ-
ségvetése rovására állja ezeket a költségeket (ugyanis ezek-
re a költségekre szinte sehol nem lehet pályázni sem). Ezt a 
hozzájárulást nem szabad összekeverni azzal, hogy esetleg 
tényleg lehetnek nem egészen felelősen gondolkodó tagja-
ink, akik erkölcsi károkat okozhatnak. Ha ilyenekről konk-
rét tudomása van valakinek (és nemcsak általában gyanít 
ilyen jelenségeket), akkor kellő alátámasztás mellett jól teszi, 
ha jelzi a gondot. Óvakodjunk azonban attól, hogy bárkit is 
alaptalanul megvádoljunk! Igyekezzünk helyben tisztázni a 
pontos helyzetet, mert lehet, hogy pusztán kevés az infor-
mációnk. 

Egyetértünk Cser Évával abban, hogy ne a tisztázatlan 
ügyekről vagy széthúzásról ismerjenek bennünket. 22 éve 
őrizzük a NOE tisztaságát, munkáljuk az összefogást, a szoli-
daritást, szolgáljuk a családokat. Igyekezzünk megőrizni ezt 
az értéket az ínséges időkben is! 

KDZS

Cipruson a gyerekekért

Az Eurochild nevű nemzetközi hálózat, amelynek a NOE 
is tagja, idei éves szakmai konferenciáját Cipruson (Limas-
solban) tartotta, ahová első menetben úgy tűnt, csak egyedül 
megyek, majd később lehetőséget kaptunk, hogy egy fiatal 
és egy kísérő is velem jöjjön. Így csatlakozott hozzám Ifkó 
M. Judit kolléganőm, valamint ifjaink közül Kovács Péter 
Pécsről, aki tavaly már bizonyított Walesben, és az Eurochild 
jelezte, hogy örülnének, ha őt vinnénk magunkkal. 

A konferencia témája nehéz és bonyolult volt: az indiká-
torok kérdését jártuk körül, vagyis hogy milyen adatokkal, 
hogyan lehet mérni a gyermekjólétet/szegénységet. Európa 
több országában szinte semmi adat nincs (nem véletlenül volt 
Cipruson a konferencia, hiszen ott is ez volt eddig a gond), 
vagy kevéssé használhatók, csak a felszínt kapargatják, és 
a valós helyzetről nem adnak képet. Így nemcsak az adott 
országok helyzetét nehéz átlátni, de európai szinten is ne-
héz érdemi összehasonlítást végezni (eddig ez a téma, aho-
gyan a család is, az EU számára igencsak a periférián volt). 
Ugyanakkor a gyermekszegénység sajnos növekszik, euró-
pai szinten 19%, ugyanennyi Magyarországon is, de ezek-
ben az adatokban a válság hatásai még nem szerepelnek. 
A pontos helyzet ismerete nélkül pedig nehéz meghatározni, 
hol is kéne leginkább beavatkozni. Általános volt azonban a 
vélemény, hogy adatok ide vagy oda, a helyzeten az javíthat 
a legtöbbet, ha a szülőknek van munkája, ahol pedig bármi 
oknál fogva gondok vannak (betegség, fogyatékosság, mun-
kanélküliség), ott az államnak segítenie kell. 

Vannak területi jellegű, sajátosan kezelendő nehézségek 
is (pl. tönkrement bányászvidékek stb.), és ezek feltérképe-

zéséhez is szükség van a mérésekre. Nagyon érdekes volt 
egy kanadai előadás, amelyből kiderült, hogy British Co-
lumbia tartományban az összes óvodás körében végeztek 
kutatást, jelentős pénzeket és munkát ölve a vizsgálatba, de 
nagyon jól használható eredményeket kaptak, amelyeket he-
lyi szintre lebontva ismertettek a helyi önkormányzatokkal, 
ill. lakosokkal, és ezek nyomán megpróbálnak helyi progra-
mokkal segíteni az adott település/térség gyermekein. Ez a 
helyi lebontás egyébként szintén hangsúlyos volt, hiszen ott 
lehet a leginkább segíteni, ahol a gyermekek élnek. 

Judittal és Péterrel igyekeztünk megosztani a munkát: ők 
elsősorban a gyerekek/fiatalok bevonásával kapcsolatos mű-
helyekbe mentek, én pedig abba, amely arról szólt, hogyan 
lehet az érdekvédelemben használni az indikátorokat, mé-
rési eredményeket. Kiderült, hogy a többi országhoz/szerve-
zethez képest mi megint előrébb járunk, el tudtam mondani 

É L E T Ü N K
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mint jó gyakorlatot a PeMeTeCsaTa Pest megyei felmérését. 
Ez a példa a konferencia zárójelentésébe is be fog kerülni. 
Az is nyilvánvalóvá lett, hogy az Otthon Segítünk-kel szin-
tén elöl járunk, sokan még csak ott hallottak erről először. 
Országos szinten is volt mit mondanunk, hiszen már nálunk 
is működik bizonyos körben az ugyancsak angol eredetű 
„Sure Start” – nálunk Biztos Kezdet – program, ami szintén 
új volt ott sokaknak. 

Péter idén is sikert aratott az aktivitásával, hozzászólásai-
val. A fiatalok a „szakmaiság” fertőzése nélkül tudják a valós 
helyzetet őszintén és egyszerűen feltárni. Nekik most vol-
na szükségük arra, hogy javítsanak az életükön, nem majd 
a távoli jövőben. Ez elég hangsúlyosan előjött a „felnőttek” 
között is. 

Sok szó esett a cigány gyermekek helyzetéről. �k sok 
országban vannak jelen, hangsúlyosan persze elsősorban 
Kelet- és Dél-Kelet-Európában, és a helyzetük elkeserítő. 
Hasonló a helyzet másutt a migráns gyerekekkel. Minket 
ez utóbbi kevéssé érint, de más országokban bizony sokan 
vannak. Róluk aztán végképp nincsenek adatok, senkinek 
nincs fogalma arról, hogyan élnek, és mi történik velük, ha a 
szüleiknek gondjaik vannak. 

Úgy adódott, hogy a szállodába éppen az egyik ciprusi 
nagycsaládos szervezet önkéntesével jutottam be. Kiderült, 
hogy Cipruson két nagycsaládos szervezet van, egy a három-
gyermekeseké, egy pedig a 4 és több gyerekeseké (ő ennek 
volt a tagja – egyébként ott a 3 gyermek még nem igazán 
számít nagycsaládnak). Elmondta, hogy némi felfogásbeli 
különbség van köztük, de éppen azon gondolkodnak, hogy 
egyesíteni kéne a két szervezetet, vagy legalább jóval szoro-
sabbra fogni az együttműködésüket. 

Összegezve: megerősítette bennem ez a konferencia, 
hogy jól tesszük, ha időnként magunk is végzünk felméré-
seket, érdemes tovább folytatni (ha találunk rá forrást), amit 

a PeMeTeCsaTa elkezdett, és jó lenne időnként célzottan is 
egy-egy témát körüljárni. Érdekvédelmi munkánkban min-
dig törekedtünk a hitelességre, arra, hogy valós életkörül-
ményekről számoljunk be a döntéshozóknak, a tényleges 
igényekre, problémákra keressünk megoldásokat. Ha tény-
szerű adatok állnak a rendelkezésünkre, akkor még hatéko-
nyabbak lehetünk, és a konkrét adatokkal nem nagyon le-
het vitába szállni. Úgy vélem, az is visszaigazolódott, hogy a 
„helyi szövetségekkel” is jó úton indultunk el, hiszen ebben 
a mozgalomban éppen helyben igyekszünk valamit tenni a 
családokért – és ezen keresztül a gyermekekért, fiatalokért. 

Többször elhangzott a konferencián az az afrikai mon-
dás, hogy „Egy gyermek felneveléséhez egy egész falura van 
szükség”. A mi közösségeink munkájában is megjelenik ez a 
szemlélet, és nemzeti szinten is sokak közös gondolkodásá-
ra, együttműködésére, egyirányú cselekvésére van szükség 
a jövő generációk jól-létének biztosításához. Ehhez adott to-
vábbi megerősítést a konferencia. 

Nem hallgathatom el azt a megdöbbentő tényt, amit a 
ciprusiak meséltek a saját helyzetükről, és magunk is tapasz-
taltunk. Intő jel mindannyiunknak, hogy Cipruson már alig 
van édesvíz, ezért Görögországból tankhajókban viszik az 
ivóvizet a szigetre – gondolhatjuk, mibe kerül ez az ott élők-
nek. A házak tetején mindenfelé víztartályok vannak, nagy 
kincs az édesvíz. Ez a globalizációs ártalmak, a klímaválto-
zás következménye, és a helyzet csak súlyosbodni fog. Na-
gyon meg kell becsülnünk, hogy nekünk még nincs ilyen 
gondunk, vigyáznunk kell a vizeinkre, magyar kézben meg-
őrizni a föld mélyén meglévő ivóvíz-bázisokat, és takarékos-
kodni azzal, amink van. A vigyázást a háztartásainkban kell 
elkezdeni. Jövő évi családkongresszusunk témája terveink 
szerint a „család és fenntarthatóság” lesz. Víz nélkül nincs 
élet, ezért vegyük komolyan a ciprusiak jelzését!

KORMOSNÉ D. ZSUZSA

NOE tag kapta a Katalán Nagycsaládosok Egyesületének díját

A 2009. novemberében tartott Katalán Családkongresz-
szuson az egyéni kategóriában Márki László kapott díjat.

A Katalán Nagycsaládos Egyesület kétéventi családkong-
resszusain minden alkalommal négy kategóriában osztanak 
ki egy-egy díjat: vállalat, egyén, média és politika. A díjat 
olyan személyek, csoportok kaphatják, akik tevékenységük-
kel a nagycsaládos kollektíva védelmét segítik. Idén egyéni 
kategóriában az Európai Nagycsaládosok Szövetségének al-
elnöke, Márki László kapta a díjat, kiemelkedő és áldozatos 
munkájának elismeréseként, amelyet Európai Uniós szinten, 
a gyermekápolást és -nevelést szolgáló termékek alacso-
nyabb ÁFÁ-jáért folytatott kampányban fejtett ki az elmúlt 
években.

Gratulálunk!

HORVÁTH RITA

É L E T Ü N K
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Nagy öröm – nagycsaládos köszönet!

Köszönet a Lovas Világkupa szervezőinek, akik 1400 in-
gyen jegyet biztosítottak a Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete tagjai számára! Nagy örömet okoztak evvel azoknak a 
NOE tagcsaládoknak, akik szerény anyagi lehetőségeik mi-
att nem jutnának el ilyen rendezvényre.

Jöttek nagy örömmel az ország minden részéből: Tószeg-
ről, Nagykállóból, Farmosról, Nagykőrösről, Táborfalváról, 
Kókáról, Debrecenből és még sok helyről, olyanok, akik 
álmodni sem mertek arról, hogy ilyen pompás Világkupa 
versenyt és Lovas Show-t láthatnak. Sem a szülők, sem a 
sok-sok gyerek nem jutna el erre, ha nem gondol rájuk az a 
jó néhány igaz érzésű ember, akiknek a gondolatában ez a 
szép fölajánlás megfogant.

Köszönjük és megháláljuk. Mi, nagycsaládosok, akik a 
jövő nemzedékre sok álmatlan éjszakát, sok forintot, sok 
időt és fáradságot fordítunk, ha úgy tetszik, áldozunk – szü-
lők, nagyszülők, testvérek. Időt és fáradságot áldozunk egy-
másra és másokra is….

Ismételten nagyon szépen köszönjük a jegyeket. Ott vol-
tunk, tapsoltunk. Kipirult arcú, mosolygós anyukák, apukák, 
nagyszülők, gyermekek mondtak így a lelátókról köszönetet 
– mi, nagycsaládosok így tudjuk hálánkat kifejezni. Talán 
szerénytelenül még annyit tennék hozzá: kérjük, jövőre is 
gondoljanak ránk! 

TÖRÖK ÁDÁM

Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!

Mi is az a Ringató?
A Ringató egy országos program, amely a kisgyermek-

kori zenei neveléshez ad mintát a szülőknek a kodályi elvek 
alapján. Heti rendszerességgel tartunk félórás foglalkozáso-
kat a legkisebbeknek (pár hónapos kortól az óvodakezdé-
sig) és szüleiknek.

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható.” 
(Kodály Z.) 

Ahogyan kisgyermekünk étkeit gondosan megválogat-
juk, hogy mindenből a lehető legjobbat kapja, ugyanígy 
meg kell válogatnunk a lelki-szellemi táplálékát is. Kodály 
szó szerint úgy fogalmazott, hogy „vitamindús” zene kell a 
kicsiknek.

A Ringató foglalkozásokon élő énekszóval, hangszeres 
játékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból merített, ér-
tékes zenei anyaggal vesszük körül a gyerekeket, és közben 
sokat játszunk. Átéljük a közös éneklés örömét, felidézzük 
az iskolában tanult, de már elfelejtett magyar népdalokat, és 
sok szép újat is tanulunk. A tanítás a felnőtteknek szól, a 

gyermeket nem „fejlesztjük” direkt módon, és ha épp nincs 
kedve játszani, hát majd otthon! 

Az ölbeli játékok mindig kétszemélyesek. A felnőtt és a 
gyermek érzelmi kapcsolatát erősítik. Sok édesanya, noha 
nagyon szereti gyermekét, néha bizony nem talál megol-
dást egy-egy helyzetben. A játékokkal csodát lehet művelni, 
amellett, hogy ugyanolyan élvezetes a gyermek és a felnőtt 
számára is! Akár a nagyobb testvérek is játszhatnak így ve-
lük, ha épp vigyázniuk kell a kisebbre.

Hol vannak Ringató foglalkozások? 
Országszerte közel 120 helyszínen működnek éneklő 

családi közösségeink, harminchét zeneileg jól képzett, elhi-
vatott foglalkozásvezetővel (www.ringato.hu).

Budapesten több neves kulturális intézményben is helyet 
kaptunk, pl. Művészetek Palotája, Millenáris, Fonó Budai Ze-
neház. Legújabb kiemelt helyszínünk a Budai Vigadó (Ha-
gyományok Háza). Itt csütörtökönként fél 10-től várjuk az 
érdeklődőket. 

MÁRCZI ANNA, NÉPZENÉSZ
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Kedvezményes tanfolyam

2009. december 1-től az jelentkezhet köztisztviselői ál-
láspályázatra, aki előzően sikeres versenyvizsgát tett. A ver-
senyvizsga célja annak felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e 
a közigazgatásban való munkavégzéshez szükséges szakmai 
ismeretekkel, műveltséggel, készségekkel és képességekkel.

Közigazgatási versenyvizsgára előkészítő tanfolyam in-
dul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu-

dományi Karának Deák Ferenc Továbbképző Intézetében. 
Ha egy beiratkozó NOE igazolvánnyal rendelkezik és hoz 
magával még két jelentkezőt (lehet akár nem NOE-s is), és 
beiratkozáskor befizeti a részvételi díjat, akkor mindhárom 
jelentkező 50% kedvezményt kap a tanfolyam díjából.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.JAK.PPKE.HU

É L E T Ü N K

Energiatippek az Energia Klubtól – Fűtés

Kedves Tagtársak!

Az alábbiakban közzé tesszük a kiemelten közhasznú 
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület kivonatolt, rövid 
írását, amely a háztartások energia-megtakarítási lehetősé-
geivel foglalkozik.

A háztartási energiafelhasználás kb. háromnegyedét a 
fűtés teszi ki, ami azt jelenti, hogy itt rejlenek a legnagyobb 
lehetőségek energiafogyasztásunk csökkentésére. Az aláb-
bi tanácsok segítségével nemcsak energiát, hanem jelentős 
költségeket is megtakaríthatunk! (A számítások gázfűtéses, 
szabályozható radiátorokkal rendelkező háztartásokra vo-
natkoznak.)

Tekerjük lejjebb!
A nappali és dolgozószobát általában elegendő 20-21°C-

ra felfűteni, éjszaka pedig 18°C körüli hőmérséklet is elég. 
Érdemes szem előtt tartani a következőt: ha a szoba hőmér-
sékletét 1 fokkal csökkentjük, 5-6%-kal kevesebb energiát 
fogyasztunk. Tehát ha 25°C helyett 20°C-kal is megelég-
szünk, kb. 30%-kal csökkentjük a fűtésre fordított energi-
át, ráadásul a túlfűtött lakás nem is egészséges. Érdemes a 
helyes páratartalomra is odafigyelni, hiszen az alacsonyabb 
hőmérsékletet is melegnek érezzük, ha elég párás a levegő!

Spóroljunk a radiátorral!
Az energiaszámlában is sok múlhat azon, hogyan bá-

nunk a hőleadásért felelős radiátorokkal, konvektorokkal. 
Néhány ügyes lépéssel azonban a fűtőtestek hatékonyságát 
is növelhetjük. Nem jelent komoly beruházást, mégis a fűté-
si energia akár 5-6 százalékát is megtakaríthatjuk a legtöbb 

barkácsáruházban beszerezhető hőtükör-fóliával. Az alu-
míniumréteggel ellátott fóliát a radiátor mögé kell helyezni, 
így visszaveri a hőt, és nem a falfelületet fűtjük feleslegesen. 
A fólia ideális mérete, ha minden oldalról 5-10 centiméter-
nyire kilóg a fűtőtest mögül. Ollóval kiválóan vágható, és a 
felhelyezése is egyszerűen megoldható. 

Szigeteljünk! 
Az ajtók, ablakok hővesztesége igen jelentős: még a 

dupla üvegezésű ablakokon is elszökhet a hő 25 százaléka. 
A hő nemcsak az ablakfelületeken, hanem a tok mentén is 
elszökhet. Az ajtók, ablakok utólagos résszigetelése viszony-
lag olcsó megoldás, és általában saját kezűleg is elvégezhető. 
Egy jól kivitelezett, tartós szigetelés évi 15-20 százalék körüli 
fűtési energiamegtakarítást eredményez. A piacon több szi-
getelőanyag közül is választhatunk. A legegyszerűbb meg-
oldásnak a szivacs alapú öntapadós szigetelőcsík látszik, 
ezekről azonban tudni kell, hogy élettartamuk igen rövid: 
1-2 évente cserélni kell őket, s míg a felragasztás könnyű, 
a ragasztócsík eltávolítása annál nehezebb feladat. Érdeme-
sebb szilikon alapú, tartós és rugalmas anyagokat választani, 
amelyek 10-12 éven át is szolgálhatnak. 

Otthonunk energiahatékonyabbá és komfortosabbá téte-
léhez további ötletek találhatók az Energia Klub letölthető, 
illetve ingyenesen megrendelhető Lakcímke kiadványában. 

Elérhetőségek: ENERGIA KLUB, 1056 Budapest, Szerb u. 
17-19. Tel.: 411-3520. Honlap: www.energiaklub.hu

KÖZZÉTETTE: DOMBAI MÁRIA

ÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ

É L E T M Ó D
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Megfázás elleni tippek a kamrából

A tél beköszöntével sajnos gyakran megesik, hogy a csa-
lád valamely tagja megfázik. Lássuk, milyen orvosságokat 
kínál a megfázásra a természet patikája!

Torma
A frissen lereszelt torma kitisztítja a hörgőket, és az arc-

üregekben lévő dugulást is képes enyhíteni. Hatására a 
légutak könnyebben megszabadulnak a váladéktól, csökken 
a gyulladás, a légzés könnyebbé válik. Aki a különlegesebb 
ízeket is szereti, van rá kedve és lehetősége, a japán wasabit 
is kipróbálhatja. Ez a zöld tormaféle rendkívül erős, és még 
komolyabb tisztító hatással rendelkezik, mint a torma.

Gyömbér
Enyhíti a köhögést, csökkenti a torokfájást, és egyben a 

vírusokkal szemben is képes felvenni a harcot. Kínában és 
Indiában már évszázadok óta használják a megfázás keze-
lésére. Influenzás időszakban igazi orvosság a gyömbértea 
mézzel és citrommal. Egy darabka friss gyömbért tegyünk 
forrásban levő vízbe, majd hagyjuk ázni öt percig, szűrjük le, 
és ízesítsük mézzel, citrommal! Kortyolgassuk egész nap!

Erős paprika
A csípős fűszer leginkább a hörgőkben és az arcüre-

gekben lévő dugulást enyhíti. A paprika csípősségét okozó 
kapszaicin stimulálja a váladéktermelő sejteket a tüdőben és 
az orrüregben, illetve segíti a váladék eltávolítását. Házilag 
készíthetünk teát az erős paprika egy dél-amerikai változa-
tából: egy negyed teáskanál őrölt „Cayenne-i borsot” adjunk 
egy bögre forrásban lévő vízhez, ízesítsük frissen facsart cit-
romlével, egy kevés gyömbérrel, és édesítsük mézzel!

Vöröshagyma
Kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben fellépő dugulást 

is enyhíti. A népi gyógyászatban az asztma gyógyszere. Emel-
lett egyes másodlagos baktériumfertőzéseket, mint például a 
tüdőgyulladást is képes legyőzni. A kipréselt nyers hagyma-
levet narancslével vagy grépfrútlével fogyaszthatjuk, ekkor 
nem érződik annyira az intenzív íz. Hagymából is főzhetünk 
teát: Két-három fej vöröshagymát mossunk meg jó alaposan 
héjastul, vágjuk össze, és főzzük néhány percig egy liter víz-
ben! Ízesíthetjük szárított kamillával, hársfával is. Pirítsunk 
meg három evőkanálnyi barna cukrot, és hígítsuk fel a hagy-
mafőzettel! Mézzel édesítve igyuk, aprókat kortyolgatva!

Forralt bor
A népi gyógyászat egyik legjobb módszere a melegen gő-

zölgő, illatos forralt bor elkortyolgatása. A bort – legyen az 
vörös vagy fehér – forralás előtt érdemes vízzel felhígítani. 
Ezután már kedvünk szerint fűszerezhetjük fahéjjal, szegfű-
szeggel, mézzel. Teaboltokban és nagyobb üzletekben már 
külön forraltbor-fűszerkeveréket is vásárolhatunk.

Húsleves 
A húsleves, akárcsak a többi forró, gőzölgő ital, melyet 

meghűlésre ajánlanak, segít felszakítani a váladékot, pótolja 

az elvesztett folyadékot, és a kaparó toroknak is enyhülést 
hoz. A házi húsleves még jobban enyhíti a tüneteket, ha fok-
hagymával, erős paprikával („Cayenne-i borssal”) vagy cur-
ryvel ízesítjük. Bár az is igaz, hogy a húsleves akkor hat a 
betegre a legjobban, ha azt egy szerető családtag viszi az 
ágyába.

Fokhagyma
Helyi antibakteriális hatást fejt ki, segítségével elmúlik 

az orrdugulás, javul az étvágy. Náthás időszakban hetente 
legalább egyszer együnk nyers fokhagymát, vagy igyunk 
naponta alkoholos fokhagymacseppeket! A fokhagyma egy-
szerre csökkenti a dugulást a hörgőkben, kitisztítja az orrot, 
és enyhíti a torokfájást is. Ezeket a hatásait a benne lévő 
kénnek köszönheti, amely jellegzetes szagát és ízét is adja. 
Aki a fokhagyma intenzív ízét nem kedveli, az süsse meg a 
gerezdeket kevés olívaolajjal fóliában, majd passzírozza szét, 
és kenje kenyérre!

Antibiotikum helyett: mézes fokhagyma: Két gerezd fok-
hagymát nyomjunk át fokhagyma-nyomón, majd keverjük el 
1 teáskanál mézzel! Naponta 4-5-ször ismételjük, hiszen ez a 
legjobb természetes antibiotikum, 2-3 nap alatt kitakaríthatja 
a kórokozókat a szervezetből.

Cékla
A céklából készült ital segít leküzdeni a náthát és az inf-

luenzát. Rendkívül gazdag folsavban, C- és B-vitaminokban. 
Gyümölcscentrifugában kipréselt levét répa- és almalével 
keverve fogyaszthatjuk. Salátákat nyersen is gazdagíthatunk 
vele.

Savanyú káposzta
A káposzta savanyítva őrzi meg leginkább magas C-vita-

min-tartalmát. Ennek a jelentősége igen nagy, mert ételeink-
ben az elkészítés során – a hő hatására – a C-vitamin nagy 
része tönkremegy. Télutón a C-vitaminban dús savanyú ká-
poszta segíthet ezt a hiányt pótolni. S az sem elhanyagolható 
szempont, hogy ez a zöldség lehet az egyik legolcsóbb C-vi-
tamin-forrás hideg időben.

Citrusfélék
A citrusgyümölcsök amellett, hogy C-vitamin-bombák, 

tele vannak gyulladáscsökkentő anyagokkal. A lázas álla-
pottal vagy hányással járó influenzában is segítenek pótolni 
az elvesztett folyadékot, és csökkentik a tünetek intenzitását. 
Ha télen mindennap egy pohár narancs- vagy grépfrútlevet 
elfogyasztunk, felerősíthetjük immunrendszerünket a meg-
fázás ellen. Jó tudni, hogy a grépfrútban található egyes ve-
gyületek megváltoztathatják a gyógyszerek hatását, ezért ha 
gyógyszeres kezelésre szorulunk vagy krónikus betegek va-
gyunk, kérjük ki orvos tanácsát, hogy fogyasszunk-e grép-
frútot!

FORRÁS: HTTP://WWW.BSZO.HU

É L E T M Ó D
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Jeges jótanácsok

A bajba jutott korcsolyázó, csúszkáló mentésébe bevon-
ható tűzoltó erők és eszközök helyszínre történő kiérkezése 
– a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működési területét ki-
véve – a távolság miatt sokszor 15-20 percet is igénybe ve-
het. Az alábbiakban néhány követendő (megfontolandó) jó 
tanáccsal szeretnénk szolgálni a nyílt vizek befagyott felüle-
tén tartózkodók részére.

Néhány általános érvényű szempont a korcsolyázás, 
csúszkálás és jégen tartózkodás helyének kiválasztásához:

Befagyott állóvíz esetén:
•  A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha 

üreges, és ezért könnyebben törik. 
•  Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget 

(ugyanez vonatkozik állóvizeknél a mellékfolyók tor-
kolatára is).

•  A meleg források különösen veszélyesek, mert nem 
mindig hoznak létre jégmentes helyeket, hanem elvé-
konyítják a jeget, ami nem látható. 

•  Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint hómentes 
helyeken.

Befagyott folyóvizek esetén:
•  Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a 

“sodorvonal”-ban találhatók.
•  Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell 

számolni.
•  Sebes folyású szakaszokban vagy kőtömbökkel telített 

szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.
Mindkét esetben fontos tanács:
•  Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is 

erősen csökken, ha vastagsága változatlan.
•  Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen 

lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásá-
nak veszélyét.

•  Több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szük-
séges távolságot!

•  Jégen történő haladáskor síbottal vagy bottal állandóan 
ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárd-
ságát!

A jég beszakadása esetén követendő magatartás:
A jég beszakadását rendszerint már előre jelzi a ropogás, 

recsegés és a jég felületének süllyedése. Ebben a szakaszban 
a beszakadás esetleg még elkerülhető.

Teendők:
•  Azonnal feküdjünk laposan a jégre (nagy felület), lehe-

tőleg arccal a part felé! 
•  Lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legna-

gyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé!
Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy túlságosan 

későn reagáltunk és beszakadt alattunk, a teendők a követ-
kezők:

•  Azonnal tárjuk szét karjainkat, és ejtsük magunkat elő-
re! 

•  Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá 
csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe! 

•  Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:
–  Tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk felfelé!
–  Ha a jeget hó fedi, a közelben levő jégtörés helyét a be-

eső fénysugár alapján még fel lehet ismerni és el lehet 
érni.

–  Ha a jeget nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytöré-
se miatt a jég beszakadásának helye csak igen nehezen 
ismerhető fel, folyóvíz esetén az áramlás miatt e helyet 
akkor sem lehet már elérni, ha tudjuk, hol van, a túlélés 
esélye ilyenkor igen csekély. 

•  Próbáljunk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé 
jutni (lehetőleg arccal a part felé)! Végezzünk lábaink-
kal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karjainkkal és sú-
lyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát! 

•  Amennyiben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbál-
junk meg a jég beszakadásának helyével szembeni ol-
dalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni, és azután 
a kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt 
a jég felületére tolni! A jég beszakadásának formájától 
és nagyságától függően e módszer hanyatt fekve is al-
kalmazható. 

•  Ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak 
utat a part felé, addig, amíg ki nem jutunk a partra, 
vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.

A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 C°, vagyis már 
20-30 másodperc után hidegsokk következhet be (vérkerin-
gési zavarok, sőt, a szívműködés leállása).

Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújt-
hatunk segítséget:

•  Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük 
meg a jég közé került személyt (ellenkező esetben mi 
is veszélybe kerülhetünk, mert beszakadhat alattunk 
a jég)!

•  Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának he-
lyét (a jég törékeny)! 

•  Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosz-
szú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal-esetleg többet 
összekötve, vagy ruhadarabokkal)! Vigyázat: ne húz-
zuk ki a szerencsétlenül jártat a ruhája ujjánál fogva, 
mert a varrásoknál könnyen elszakadhat! 

•  Ha több segítőtárs van a helyszínen: alkossunk láncot 
úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte levő lábát 
fogja! Ezáltal az elöl levő személyt mentőakciója során 
a többiek hatékonyan támogatják. 

•  Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a szeren-
csétlenül jártat a jégre, majd a beszakadás helyétől a 
partra!

Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési 
kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják végrehaj-
tani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon 
történő mielőbbi értesítése.

WWW.LANGLOVAGOK.HU

É L E T M Ó D
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Kedvezmények

Öreg Masina Apartmanház 
(3413 Cserépfalu, Kossuth út 13. Tel.: 30/219-0741)
www.oregmasina.5mp.eu
NOE tagoknak 20% kedvezményt adnak a szolgáltatások 
árából.

Dalnoki Autósbolt 
(2120 Dunakeszi, Fő út 73. Tel.: 27/543-295)
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.

Kern Autósbolt 
(1195 Budapest, Üllői út 275. Tel.: 20/230-7525)
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.

Pharmakristály Bt. – KRISTÁLY Patika üzletei:
5650 Mezőberény, Fő u.2. Tel.: 66/424-040
5530 Vésztő, Kossuth u. 64. Tel.: 66/477-117
Tagjaink 6% kedvezményt kapnak a termékek árából.

Réka meséi – sorozat (www.rekamesei.hu)
A mese sorozat NOE tagok számára 50%-os kedvezménnyel 
on-line megrendelhető.

Házilekvár értékesítés (www.lekvar.shp.hu)
NOE tagok vásárlásaik során 5% kedvezményt kapnak.

Hunor-ka Bt. (2314 Halásztelek, Hermina u. 33. 
Tel.: 20/246-0408)
www.hunorkatej.hu
Egyesületi tagjaink 15% kedvezményt kapnak a termékek 
árából.

Elevenpark (1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21. 
www.elevenpark.hu )
NOE tagok 20% kedvezményt kapnak.

Újpest-Városkapu Gyógyszertár 
(1138 Budapest, Gács u. 3. Tel.: 236-0993)
NOE tagok vásárlásaik során 5% kedvezményt kapnak.

Ü D Ü L É S

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/: 2500 Ft/fő, 12 éves korig 10% kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.

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

bela@koroknaiporta.hu 
www.koroknaiporta.hu

K E D V E Z M É N Y E K



N O E  L E V E L E K  2 1 52 6

Fuvarvállalás! Titkárságon leinformálható NOE-tag, 14 köb-
méteres kisteher-gépkocsival, Budapestről.
Tel.: 70/316-1533; 395-1217, Sziráki Imre 

Homok, sóder, murva, beton, termőföld szállítását 5 tonnáig 
vállalom Budapesten, NOE- tagoknak 5% kedvezménnyel!
Tel.: 20/956-5720, Kovács Árpád
e-mail: teherfuvarozas@uw.hu
web: http://teherfuvarozas.uw.hu

Plasztikai sebészet. Dr. Jánky György plasztikai sebész ren-
del: hétfő, csütörtök: 15-19 h. Vállalom, hogy a legalább egy 
éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes, érvényes tagsági iga-
zolvánnyal rendelkező szülők – csak 5-12 év közötti –, elálló 
fülű gyermekét vagy gyermekeit térítésmentesen megoperá-
lom, ha igényli és alkalmas a műtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
Tel.: 365-8633; 20/934-8778
e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

Eladó Tokaj hegyalján egy 3 szoba összkomfortos, 89 négy-
zetméteres, tehermentes családi ház, gazdálkodásra alkal-
mas melléképületekkel, gyümölcsfás 400 négyszögöles kert-
tel. Pince, garázs van.
2005-ben új tetőszerkezetet kapott az épület és teljesen fel-
újított lett a fürdőszoba és a konyha.
Az ingatlan fényképe megtalálható a www.ingatlan.net.hu 
weboldalon.
Vételár: 5 000 000 Ft
Érdeklődni a 06 20 420-8942-es telefonszámon lehet.

Budapesttől 15 km-re, Sóskúton családi ház nagycsa-
ládosoknak eladó. A házról képek és minden egyéb a 
www.soskutihaz.mlap.hu oldalon megtekinthető. A képek-
hez képest a változás: a kert parkosítva, az alsó szint családi 
napközinek megfelelően lett átalakítva. A falu közvetlen le- 
és felhajtással rendelkezik az M7 autópályára.
Irányár: 29,9 M Ft
Érdeklődni Horváth Anikónál lehet 06/70-428-75-57 telefon-
számon. 

H I R D E T É S E K

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

noefon@noefon.hu
www.noefon.hu



a Nagycsaládosok Egyesülete tagjai számára 

Rendelje meg megújult honla-
punkon elôfi zetését, vagy aján-
dékozzon Heti Válasz-elôfi zetést 
kedvezményes áron!

A Heti Válasz Kiadó célja, hogy a kedvezményesen kialakított árakon keresztül 

az árushelyi árnál jóval alacsonyabb áron lehetővé tegye a nagycsaládosok számára 

a lap olvasását. A kedvezmény igénybevétele független a befi zetés módjától.

Kérjük, megrendelésénél mindig tüntesse fel NOE-tagkártyája sorszámát a kedvezmény igénybevételéhez!  

Ennek hiányában nem áll módunkban az előfi zetést a kedvezményes díjjal számolni.

Csekkes befi zetés esetén kérjük, vegye fi gyelembe a 10 napos  átfutási időt. Banki átutalás esetén a meg-

jegyzés rovatban kérjük tüntesse fel a pontos kézbesítési nevet és címet, vagy ha ismert már a 6 jegyű kiadói 

azonosítója, akkor azt. 

Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt., 11706016-20815789-00000000 

Kedvezményes
Heti Válasz-elôfi zetés

A kedvezmény kizárólag érvényes NOE-tagkártyával vehető igénybe.

CBC Irodaház, 1027 Budapest, Horvát u. 14–24., V. emelet • Nyitva tartás: h.–p.: 8.00–16.00 

Telefonon: (06-1) 461-1447 E-mailen: informacio@hetivalasz.hu • Postai úton: Heti Válasz Kiadó Kft., 

1027 Budapest, Horvát u. 14–24.
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MÉDIATÁMOGATÓINK

Örömhír

Hamar Gergely és Éva, a Csepel-Központ 
csoport tagjai örömmel jelentik, hogy Boldi-
zsár és Erzsike után megszületett harmadik 
gyermekük, Fülöp. Ezzel a NOE teljes jogú 
tagjai lettek!

Nagy az öröm – a NOE 

Mányi Csoport tagjánál, 

Török Péteréknél megszüle-

tett a 6. gyermek, Mária 

Piroska. Nagy az öröm Török 

Ádáméknál, a nagyszülőknél 

is, akik immár 17. un-

okájuknak örvendenek.

Örömmel értesítelek benneteket, 

hogy 2009.augusztus 24-én meg-

született ötödik gyermekünk, 

László Levente. Nagy szeretettel 

fogadták testvérei: Ágnes, And-

rea, Emese, Dóra és szülei: Tihanyi 

Zoltán és Kovács Erika.

A kalocsai Sokszínvirág Nagycsa-

ládos Egyesület örömmel tudatja, 

hogy 2009.04.27-én 4050 g-mal 

és 53 cm-rel megszületett Sziget 

Ferenc és Szabadi Annamária 4. 

gyermeke, Nikolett. Három bátyja, 

Tamás, Patrik és Péter már na-

gyon várták.

Kovács István és Kövesdi Piroská-nak a két unoka mellé kopogtatott a gólya és 2009.07.01-én: megszüle-tett 5. gyermekük, Lujza 2950 g-mal és 51 cm-rel. Testvérei Anett, Viola, Margaréta és Joakim István örömmel várták.

Örömmel adjuk hírül, hogy ismét gya-rapodott egyesületünk egy kisbabával. A Kappéter családnál 2009.10.20-án megszületett a második gyermek, Esz-ter, tisztes 4100 grammal és 56 centi-méterrel. Bátyja, Tomi örömmel fogadta kishúgát. Gratulálunk a szülőknek, Eri-kának és Zoltánnak, sok boldogságot és egészséget! Csak így tovább, ígérjük, hogy a harmadikról is hírt adunk majd!Székely Hajnalka
XVI. kerületi NE

2009. október 12-én meg-születtek hármas ikreink (Viv-ien, Evelin és Dorina), s ezzel nagycsaláddá lettünk!Antalik Tímea és Gombos Zoltán, HatvanA Tiszavasvári Nagycsalá-

dosok Egyesülete örömmel 

tudatja, hogy Szabó István 

Györgyné és Szabó György 

családjába megérkezett a ne-

gyedik gyermek. Szabó Zsa-

nett 50 cm-rel és 2800 gram-

mal látta meg a napvilágot 

szülei legnagyobb örömére. 

Tóthné Nácsa Irén

2009.05.11-én megszületett 

Marton György és Bardi Anna-

mária Korina Zaida nevű kislá-

nya 3000 g-mal és 49 cm-rel. 

Testvérei Nikoletta, Klaudia, 

Enikő, György és Pál nagy 

örömére.


