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A NOE Levelek 179. számának lapzártája: 2006. augusztus 11.
A címlapon szereplõ képet Tóth Katalin (Kolon, Szlovákia) készítette.

A NOE Titkárságon július és augusztus hónapban a jogsegélyszolgálat szünetel.

A május 27-én lezajlott Közgyûlés határozata szerint
egyesületünk tagdíja évi 4 500 Ft.

„A kiadvány megjelentetését az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium támogatta.”
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Kedves NOE-tagok!

Szeretettel üdvözöllek Benneteket bemu-
tatkozó köszöntéssel. Mint bizonyára so-
kan tudjátok, a NOE elõzõ elnöke 2006.
május 27-i hatállyal, a Közgyûlés idõpont-
jával elnöki tisztségérõl lemondott. Ugyan-
ezen kezdettel a Közgyûlés egyetlen jelölt-
ként (mivel Cser Károlyné korábbi jelölt
visszalépett) nagy többséggel elnökké
választott.

Miért vállaltam el? Talán többen olvas-
tátok életrajzomat, 1994 óta vagyok a
NOE tagja, civil szervezetekben 1987 óta
dolgozom. Sokan értesültetek róla, hogy a
NOE életében láthatóan az elmúlt hónapok
során, a háttérben már több, mint egy éve
korábban nem tapasztalt viharos esemé-
nyek zajlottak, itt csupán az események
részletezése nélkül a fõtitkár személye kö-
rüli bonyodalomra, az elnök és az elnök-
ség, valamint az elnök és a választmány
között kialakult ellentétre utalnék. A kiala-
kult nehéz helyzetben úgy tûnt, hogy
amennyiben elvállalom az elnökséggel
járó feladatot, akkor helyreállhat a NOE
egysége, nyugalma, az Egyesület békében
mûködhet tovább. E pozíciót nem én ker-
estem, a mögöttem álló egyöntetû támoga-
tásnak köszönhetõ, hogy végül is hosszas
gondolkodás után az igen mellett döntöttem.

A Közgyûlésen „programként” két dol-
got említettem meg. 

Az egyik a NOE-n belül a békesség és
a korábban tapasztalt egység helyreállítása
volt. A jelek szerint a családok érdekeit
sértõ kormányzati intézkedésekkel kap-
csolatos hatékony fellépésre ugyanis csak
egy egységes szervezetnek van esélye.
Attól tartok, hogy az érdekvédelemnek
sajnos bõségesen lesz tere az elkövetke-
zendõ idõkben. Ezzel kapcsolatosan meg
kell említeni, hogy a hatékony érdek-
védelemhez szükség van a Ti, vagyis az
érintettek véleményére is, ezért honla-
punkon (www.noe.hu) új fórumot
fogunk nyitni abból a célból, hogy hoz-
zászólásaitokat figyelembe tudjuk ven-
ni. Kérem, használjátok e lehetõséget, és
a korábban sok esetben megtapasztalt
tagsági passzivitást váltsa végre fel az
érintettek aktivitása! Ébresztõ, félõ,
hogy Titeket sújtó intézkedések beveze-
tése várható!

A másik, amit megválasztásomkor
megemlítettem, az a kicsit háttérbe szorult
értékfelmutatás. Társadalmunk szétziláló-
dóban van, napjainkban családellenes
szemléletû lobbik uralják a hatalmat jelen-

tõ médiát. Az utóbbi években voltak (nem
is sikertelen) próbálkozásaink a médiában
történõ megjelenésre, de ezen a téren az
eddigieknél sokkalta intenzívebb megje-
lenésre van szükség, ellensúlyozandó a
szingli életmódot, a házasságot, családot
felrúgó, többek között a homoszexualitást
normálissá varázsoló magatartásformák
szerintem társadalomromboló hatású rek-
lámozását. Ehhez keresünk munkatár-
sakat! Sokatok segítségére lesz szükség,
arra kérem a helyi szervezeteket is, hogy
törekedjenek a helyi médiában is minél
több ép családot propagáló mûsorba beke-
rülni (rendezvények, konferenciák, esetle-
ges tiltakozások stb.). Emellett szükség
lenne egy olyan lelkes tagtársra, aki képes
egy „médiafigyelõ” szolgálatot hatéko-
nyan megszervezni és mûködtetni (sajnos
ennek is van tere bõven, jelentkezni lehet:
Ifkó Melinda, 06-1-317-4563, ifko.melin-
da@noe.hu). Ha valamelyik helyi szerve-
zetünk tagja lehetõséget kap a helyi médi-
ában, vagyis valahol megszólal, akkor azt
kérem, jelezze az elõbb megadott címen,
ugyanis gyûjtjük ezeket a megnyilvánulá-
sokat. 

Szintén az elmúlt évek vívmánya a
NOE-kártya bevezetése. Itt is bõven akad
tennivaló, talán a legfontosabb a kedvez-
mények körének jelentõs fokú bõvítése.
Ígéretes tárgyalások folynak jelenleg pél-
dául abban az irányban, hogy autóvásár-
láskor a NOE-tagok 10 % körüli kedvez-
ményt kaphassanak, de sok más irányban
is tapogatózunk. A helyi szervezeteknek a
NOE-tagságra való hivatkozással minél
több helyben érvényesíthetõ kedvezményt
kellene kiharcolniuk, hiszen tagságunk a
társadalom legkülönbözõbb rétegeibõl ke-
rül ki, emellett nagyon, de nagyon sokan
vagyunk, bizonyára a kedvezményt nyúj-
tónak is üzletet jelentünk. Kérem a helyi
szervezeteket, hogy dolgozzanak ezen a
vonalon, hiszen Ti járnátok jól az efféle
kedvezményekkel. Az ide vonatkozó beje-
lentéseket szintén a titkárságon gyûjtjük
(06-1-317-4563, ifko.melinda@noe.hu).

Továbbá tájékoztatlak Benneteket,
hogy a június 7-iki választmányi ülés a
közgyûléshez hasonlóan békés, indulat-
mentes légkörben zajlott le, bizonyítván az
Egyesület egységét és érettségét. Megható
volt látni, hogy ezen a választmányi ülésen
a jövõbe tekintés és az alkotás igénye
került elõtérbe (ugyanakkor persze az
események békés feldolgozására, pláne a
tanulságok levonására szükség van, elég
csak azt megemlíteni, hogy az évek során
miért nem „termelõdött ki” egy újabb
NOE-s vezetõ réteg, a munka zömét jelen-
leg is a régi alapító tagok végzik el).

A fentiek miatt bizalommal tekintek a
jövõbe, és ezúton is köszönöm a bizalma-
tokat.

Dr. Szabó Endre
elnök

  

Igen tisztelt NOE-tagság! 

Kértek. Kicsit vonakodva, nagyon rövid
gondolkodás után alázattal elvállaltam,
hogy a fõtitkári posztra jelöljenek. Köszö-
nöm, hogy megválasztottatok.

…ha körözést adnék ki, a következõket
írnám magamról:

61 éves, 182 cm magas, erõs testalkatú,
barnából õszülõ hajú, bajuszos, jó megje-
lenésû (kissé bõbeszédû) férfi, aki elõsze-
retettel hozza szóba 4 házas gyermekét,
büszkélkedik 12 unokájával (várjuk a
tizenharmadikat!). Dolgozott Somogyban
agronómusként, Budapesten egy svájci
cég képviseletén stb. Egy éve nyugdíjas.
Kedvenc tartózkodási helyei: lakóhelyén
Veresegyházon, rokonainál, barátainál Bu-
dapesten, sok unokájánál Mányon, néhány
unokájánál Tihanyban és Pestszentlõrin-
cen; valamint színházban, moziban, hang-
versenyteremben, kiskocsmákban, kockás
terítõjû éttermekben stb. Általában nyu-
godt természetû, ha valaki mégis feszült-
séget észlel nála, akkor valószínûsíthetõ,
hogy éhes – ekkor tejjel és sóskiflivel a
tünetek enyhíthetõek nála. A magyar nyel-
vet igyekszik hibátlanul, sõt igényesen
használni, szükség esetén beszél, ír és
olvas németül, angolul – fittyet hányva
arra, hogy eközben temérdek hibát ejt…

NOE-s múltam: az alapítás után egyéni
tagként vettem részt a közgyûléseken, a
NOE Levelek szorgalmas olvasójaként és
baráti beszélgetéseken figyelemmel kísér-
tem az Egyesület (nagyszerû) munkáját.
Ebbõl az az elõny származik, hogy mind a
személyeket, mind a megtörténteket elõí-
télettõl mentesen tudom kezelni. A
(nagy)családi béke megteremtését és meg-
õrzését tekintem elsõdleges feladatomnak,
minden igyekezetemmel ezen fogok dol-
gozni. Nem készítek, nem készítettem
„száz lépés” programot – a titkárság dol-

32006.  július

Vezetõ testületeink munkájából

Az újonnan
megválasztott fõtitkár

– Török Ádám –
bemutatkozása

Köszöntõ
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gozóiban igyekszem megerõsíteni és még
jobban tudatosítani az „egy hajóban eve-
zünk” – „együtt sírunk, együtt nevetünk”
(„team spirit”) érzését és gyakorlatát.
Evvel az a célom, hogy az elnöknek,
elnökségnek, választmánynak, tagjainknak
jól használható hátteret, sokféle segít-
ségnyújtásra lehetõséget biztosítsak, biz-
tosítsunk – mi együtt, a titkárság csapata!
(Már hallani is vélem a biztatást: hajrá
titkárság!). Nem feltétlen új dolgokra gon-
dolok – bár néhány ötletem azért akad –,
hanem az eddigiek (a buzgó önkéntesek, a
bizottságok, a projektteam-ek) jó, még
jobb mûködtetésére, átláthatóbbá, egysze-
rûbbé téve azt, hogy milyen kérdéssel,
kéréssel kihez lehet elsõsorban fordulni;
mikor, hogyan és miben kérhetnek tag-
jaink a titkárságtól segítséget, ja és termé-
szetesen azt is, hogy a titkárság kéréseit
igyekezzék a tagság is teljesíteni; – mi ke-
rüljön föl a honlapra, hogy használni tud-
ják tagjaink, erõsödjék jó hírünk kis ha-
zánkban és a világban.

A NOE titkárság a nyár folyamán fo-
lyamatosan „üzemel” – igaz, lesz néhány
hét, amikor csak „ügyeletesek” kezelik a
telefonokat, faxokat, e-maileket stb., de ez
a tagságtól és a kívülrõl érkezõ megkeresé-
sek kezelésében reményeink szerint nem
lesz észrevehetõ.

A közgyûlésrõl, az azt követõ elnöksé-
gi és választmányi ülésrõl itt és most csak
annyit, hogy békességben, sõt alkotó lég-
körben zajlottak. 

Külön jólesõ érzés és köszönet, hogy
az összetartozást többen is erõsítik „tagi
kölcsönök” nyújtásával, ami a pillanatnyi
fizetési nehézségeinken átsegít. (Az elsõ és
második negyedévi támogatási szerzõdés
megérkezett, aláírva azonnal visszajuttat-
tuk – nem postai úton!) Reménykedünk…

Sokan és sokszor csipkelõdve „vásári
optimizmusnak” szokták csúfolni azt, hogy
minden dologhoz úgy állok hozzá, hogy
lássuk elõször a jó oldalát (vö.: „minden
rosszban van egy kis jó”). Minden megke-
resést, felajánlott segítséget, kérést és kriti-
kát (építõ jellegût, olyat, ami egyidejûleg a
kritizált dologra megoldási javaslatokat,
alternatívákat is tartalmaz!) szívesen foga-
dok – az új seprõ jól seper elvét igyekszem
megvalósítani, ezért meghirdetem a nyitott
fülem és nyitott levélládám programomat.
(NOE-s telefonom: 06-70-337-2151, e-
mailem: torok.adam@noe.hu)

A kapott és vállalt feladathoz kellõ
megilletõdöttséggel és alázattal és a fen-
tebb említett optimizmussal hozzáállva –
„Lectoris salutem!” = üdv az olvasóknak!

Török Ádám fõtitkár

2006. május 27-én lezajlott a NOE ez
évi közgyûlése. A 9.30-as kezdéssel meg-
hirdetett közgyûlés 10.00-ig nem bizonyult
határozatképesnek, ezért az elõzetesen
kiküldött meghívó értelmében 10.30-kor
megismételt közgyûlést tartottunk az ere-
detiével azonos napirendi pontokkal.

A NOE 2006. évi közgyûlésén hozott ha-
tározatok:

1.) sz. határozat:
A közgyûlés a NOE 2005. évi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót 311 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

2.) sz. határozat:
A közgyûlés a NOE 2005. évi közhasznú-
sági jelentését 65 tartózkodással, ellensza-
vazat nélkül elfogadta.

3.) sz. határozat:
A közgyûlés a NOE Ellenõrzõ Bizottságá-
nak az Egyesület gazdálkodásáról szóló
jelentését 670 ellenszavazattal és 575
tartózkodással elfogadta.

4.) sz. határozat:
A Közgyûlés a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete elnökségének 2005. évrõl szó-
ló beszámolóját 167 ellenszavazattal és
991 tartózkodással elfogadta.
A Közgyûlés a határozati javaslat megfo-
galmazását a szavazás után nem tartotta
elég világosnak, ezért két részben kívántak
errõl szavazni. Ennek eleget téve követke-
zett két szavazás:

5.) sz. határozat:
A közgyûlés az elnöki beszámolót támo-
gatás nélkül, 2306 tartózkodással nem fo-
gadta el.

6.) sz. határozat:
A Közgyûlés az elnökség beszámolóját -
az elnöki beszámoló nélkül – ellenszavazat
nélkül, 651 tartózkodással elfogadta.

7.) sz. határozat:
A közgyûlés az Ellenõrzõ Bizottság jelen-
tését az Egyesület mûködésérõl 160 nem
szavazattal és 955 tartózkodással elfo-
gadta.

8.) sz. határozat:
A Közgyûlés ellenszavazat vagy tartózko-
dás nélkül, egyhangúlag tudomásul vette
Katona Sándor lemondását a NOE elnöki
tisztségérõl.

9.) sz. határozat:
A közgyûlés kötelezi Katona Sándort,
hogy banki aláírási jogot engedélyezzen
2006. május 30-ig azok számára, akiket az
új elnök és fõtitkár megnevez, illetve ezzel
egyidõben szabadítsa fel a NOE összes
lekötött bankszámláját. Kötelezi továbbá a
közgyûlés Katona Sándort arra is, hogy a
NOE folyamatban lévõ ügyeit 8 napon
belül adja át az új elnöknek és fõtitkárnak
az Ellenõrzõ Bizottság elnökének vagy a
bizottság két tagjának jelenlétében. Ez az
írásbeli átadás-átvétel vonatkozzon a NOE
anyagi helyzetére, a pályázatokra, a folya-
matban lévõ egyéb ügyekre,
kötelezettségekre és kintlévõségekre.
Leadni köteles ezzel egyidõben a NOE
titkárság kulcsait és a számára biztosított
telefont is.
A közgyûlés a határozatot 150 ellenszava-
zattal és 150 tartózkodással elfogadta.

10.) sz. határozat:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
közgyûlése – 310 ellenszavazattal és 10
tartózkodással – úgy döntött, hogy a 2006.
május 27-iki közgyûlésén új elnököt kíván
választani.

11.) sz. határozat
A közgyûlés 7538 igen többségi szavazat-
tal elfogadta Morvayné Bajai Zsuzsan-
nának az Alapszabály 7.§ (5)h pontjára
vonatkozó szövegjavaslatát: „Az elnök-
ségnek csak az lehet megszakítás nélkül 8
évnél tovább tagja, akit a közgyûlés
legalább 75 %-os többséggel választ meg
elnökségi tagnak vagy póttagnak.”

12.) sz. határozat: 
A közgyûlés többségi igen, 819 nem sza-
vazattal és 165 tartózkodással elfogadta a
7.§ (6) bekezdésének módosítását: „Az
Egyesület bármely vezetõ testülete az álta-
la valamilyen tisztségre megválasztott
személyt visszahívhatja, ha az érintett
személy törvénysértést követett el, illetve
tevékenységével megsértette az Egyesület
Alapszabályát vagy veszélyezteti az Egye-
sület érdekeit, és vele szemben az ellenõr-
zõ bizottság vagy a fegyelmi és etikai
bizottság, illetve az Egyesület bármelyik
vezetõ szerve visszahívást javasolt.”

13.) sz. határozat:
A közgyûlés a 11.§ (7) szövegmódosítását:
„Az elnökség akkor határozatképes, ha
ülésén legalább 5 tagja jelen van. Az el-
nökség sürgõs ügyekben e-mail vagy fax
útján is hozhat döntést, amennyiben az
adott esetben ezt az eljárást az elnökség
egyetlen tagja sem kifogásolja. Az e-mail

4 NOE Levelek 177-178.

Közgyûlési
beszámoló
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vagy fax útján meghozott döntés érvé-
nyességéhez az elnökségi tagok legalább
kétharmadának igenlõ szavazata szük-
séges.” többségi igen, 922 nem szavazat
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

14.) sz. határozat:
A közgyûlés azt a javaslatot, miszerint a
12.§ (1) és 12.§ (2) pontjai a jelenlegi alap-
szabály szerint maradjanak érvényben,
többségi szavazattal, 300 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül elfogadta.

15.) sz. határozat:
A közgyûlés az Alapszabályba felvételre
javasolt szövegrészeket:
19. § A (1) „Az egyesület nevében az elnök
egy személyben jogosult aláírni. Az
egyesület nevében aláírásra jogosultak
még az elnökhelyettesek, a fõtitkár, az
ügyvezetõ és a titkárságvezetõk közül
bármelyik kettõ együttesen.”
19.§ A (2) „Az egyesület nevében utalvá-
nyozási joggal rendelkeznek: az elnök,
elnökhelyettesek, a fõtitkár, az ügyvezetõ
és a titkárságvezetõ közül bármelyik kettõ
együttesen.” Ellenszavazat vagy tartózko-
dás nélkül, egyhangúlag elfogadta.

16.) sz. határozat:
A közgyûlés a további alapszabály módo-
sítási javaslatokat többségi szavazattal,
160 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfo-
gadta.

17.) sz. határozat:
A közgyûlés úgy döntött 5 727 igen, 4 006
nem és 300 tartózkodó mandátummal,
hogy a 2006. évre a tagdíj összege 4 500,-
Ft legyen.

18.) sz. határozat:
A közgyûlés 930 tartózkodó mandátum-
mal, ellenszavazat nélkül hozzájárult ah-
hoz, hogy az önkormányzati választásokra
1 millió forintot állítson be az elnökség a
költségvetésbe a maradványérték terhére.

19.) sz. határozat:
A közgyûlés többségi igen, 19 nem és 60
tartózkodó mandátummal elfogadta a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének
2006. évi költségvetésének B) változatát
azzal a módosítással, hogy a maradvány-
ból 1 millió forint az önkormányzati vá-
lasztások céljaira legyen nevesítve.

20.) sz. határozat
A közgyûlés az alábbiak szerint választot-
ta meg a NOE új tisztségviselõit:

Elnök:
Dr. Szabó Endre 19 231 szavazattal

Fõtitkár:
Török Ádám 19 500 szavazattal

Elnökségi tagok:
Morvayné Bajai Zsuzsanna

16 446 szavazattal
Szombathy Márta 11 004 szavazattal
Fazekas Istvánné 9 048 szavazattal

Az elnökség póttagjai:
Dr. Szurgentné Dr. Ocskó Olga

8 481 szavazattal
Radó Péterné 6 480 szavazattal

Az elnök mandátuma 2 évre, a többi meg-
választotté 4 évre szól.

  

Az Egyesület NOE-díjjal köszönte meg
áldozatos munkáját a következõknek:

Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete,
Bereczkiné Tari Mária (Ópusztaszer),
Csizmadia Imréné (Mezõfalva), Farnady
József (Székesfehérvár), Kóti Sándor
(Püspökladány), Magyar József (Nagyka-
nizsa), Mirk István (Budakalász), Szabó
Tiborné (Pécs), Szigeti János (Csökmõ),
Tóthné Nácsa Irén (Tiszavasvári).

Elnökségünk úgy döntött, hogy ebben az
esztendõben a következõket részesíti
Bölcsõ-díjban: 

Aranybölcsõs támogató: a Gyopárosi
Gyógyfürdõ Rt., Lang Stefan (Gyõr), a
Nestlé Hungária Kft. és a Provident Finan-
cial Pénzügyi Rt.

Ezüstbölcsõs támogató: a Dextrame-
dia Kft., a Haribo Hungária Kft., Józsa
Vilmos (Szarvas), a Körös Volán Rt.
(Orosháza), Nádi Gyula (Felsõzsolca), az
Ópusztaszeri Papír- és Ajándékbolt,
Pogácsásné Berecz Andrea és Pogácsás
Tibor (Monor), a Török Pékség Sütõipari
és Kereskedelmi Kft. (Püspökladány), az
Unilever Magyarország Kft. (Szigetszent-
miklós) és a Zala Volán Zrt.
(Zalaegerszeg).

Bronzbölcsõs támogató: az ART Me-
dia Consulting Kft., a HAJDÚ 2000 Kft.
és a TEVA Magyarország Rt. (Debrecen),
EGLO Magyarország Kft. (Pásztó), Kara-
mell Rt. (Kalocsa), LUCSE Bt., és a Széll
Trans (Orosháza), Kiss Imre, Nándori

László (Budapest), Puszta-95 Bt. (Csök-
mõ), Szûcs Enikõ és Gál Jánosné (Püspök-
ladány), Tök-mag Zöldségüzlet (Etyek).

Elismerõ oklevelet kapott: a Tisza-
vasvári NE, a Bp. Szent Lõrinc NE, a
Regnum Christi, a Generation Art
(Budapest), Fodor Csilla, Horváth Ida,
Keresztes Ilona, Kertész Viktória, Nemesi
Irén, Hócza Kálmán, Horváth Szilárd és
Meszleny László, a Magyar Rádió
munkatársai, Élõ Anita, a Képmás
Magazin, Balogh Istvánné (Csökmõ),
Biliczki Lászlóné (Pusztaszer), Bisztray
Dániel (Budapest), Burján Endréné
(Monor), Dukayné Molnár Tünde és
Flieghné Rimai Merita (Veszprém),
Friedrich Gábor és Horváthné Bándi
Ágnes (Pécs), Fodor Sarolta Éva
(Szigetszentmiklós), Gálné Csizmadia
Anikó és Hanesz Jánosné (Orosháza), Gál
Sándorné (Köröstarcsa), Gubányi Jánosné
(Nyíregyháza), Halászy Károly Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár (Alsónémedi), Kiss
Lászlóné és Ráczné Munkácsi Edit (Tisza-
vasvári), Kissné Méninger Judit (Mezõfal-
va), Klesitz Angéla (Székesfehérvár),
Makó Zsoltné (Nyíregyháza), Dr. Mé-
száros Sándorné (Dunakeszi), Mogyorósi
István (Püspökladány), Molnár Istvánné,
Such Mihályné és Virág Lászlóné (Újkí-
gyós), Palotai István (Kóka), Ruisz Cecília
(Zalaegerszeg), Szabóné Bartha Katalin
(Székesfehérvár), Sziráczki Károlyné és
Sziráczki Károly (Köröstarcsa), Szilvási
Klára (Ópusztaszer), Véginé Károlyi Mag-
dolna, Veréb István (Budapest).

  

Kedves Barátaim!

Nehéz idõszakot zárt le a mostani közgyû-
lés a NOE életében. Akik „közel voltak a
tûzhöz”, azok már egy éve is érzékelték,
hogy nagy feszültségek vannak az egyesü-
let vezetésében, és ennek jelentõs része
volt az elõzõ fõtitkár, Dabóczi Ferenc le-
mondásában. Ezek a feszültségek az õsz
folyamán egyre növekedtek, és a NOE éle-
tében példátlan eseményekre vezettek. Az
elnök értéktelennek ítélte az ügyvezetõ
munkáját, fegyelmi lépéseket tett ellene, és
õ ettõl hónapokig tartó betegséget kapott.
Ugyanekkor derült ki az is, hogy az elnök
tárgyalásai és intézkedése nyomán, az
elnökség elõzetes tudta nélkül, az egyéni
tagság kedvezményes vásárlói kártyaként
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is használható tagkártyát kap, a tagegyesü-
letek tagsága ezt az eredeti elképzelés sze-
rint nem kapta volna meg. Mindebbõl óri-
ási vihar kerekedett, a novemberi választ-
mányi ülés nem fogadta el az elnök beszá-
molóját, és annak vitája során választ-
mányi tagok sorozatban szólították fel az
elnököt lemondásra. Addigra az is kiderült,
hogy Nándorfi Géza fõtitkárrá választása
nem volt szerencsés húzás: idõnként hetek-
re nyoma veszett, ezzel a titkárság munká-
jában súlyos fennakadásokat okozva.

A bajokat észlelve sokan felvetették,
hogy a fõtitkárt és/vagy az elnököt le kel-
lene váltani. Erre azonban nem volt mód. A
NOE-ban eddig senki sem tudta elképzelni,
hogy ilyen helyzet adódhat, ezért az egye-
sület alapszabálya sem tartalmazott olyan
rendelkezést, amely lehetõvé tenné egy
választott tisztségviselõ visszahívását vagy
egy mûködésképtelenné vált elnökség
feloszlatását. (A mostani közgyûlésen elfo-
gadott alapszabály-módosítások nyomán
ez már megtehetõ.)

A feszültségbõl a tél közepére egyre
szélesebb körben látható széthúzás lett.
Sokszor már egy-egy elnökségi vagy vá-
lasztmányi ülés napirendjének a megsza-
vazása is fél-háromnegyed órába telt, az
elõzetesen kiküldött napirendbõl rendre
hiányoztak az elnökség kétharmada által
kért pontok. A fõtitkár az elnökségi ülése-
ken csak elvétve jelent meg, akkor is a
saját hatáskörébe tartozó napirendi pontok
dolgában is teljesen felkészületlenül. Az
elnök rendre korábban elment az ülések-
rõl, amikor még fontos napirendi pontok
tárgyalása volt hátra. Az egyesület kor-
mányozatlanná vált. Egyre több testületi
határozat célja a fõtitkár és az elnök hatás-
körének korlátozása lett, õk pedig ezeket a
határozatokat nem hajtották végre. A belsõ
harc mind nagyobb energiákat kötött le, az
egyesület érdemi munkájának a kárára.

Az Ellenõrzõ Bizottsághoz, valamint a
Fegyelmi és Etikai Bizottsághoz decem-
bertõl kezdve számos bejelentés érkezett, a
fõtitkár és az elnök munkájának kivizsgá-
lását, illetõleg ellenük szankciókat kérve.
A fõtitkár és az elnök a bizottsági idézé-
seknek rendre nem tett eleget. A vizsgála-
tok egy sor szabálytalanságot állapítottak
meg. Egyebek között kiderült, hogy Nán-
dorfi Géza nem lépett be szabályszerûen a
NOE-ba, már fõtitkárként töltött ki visz-
szadátumozott belépési nyilatkozatot,
amely sosem került az elnökség elé. Ennek
nyomán az elnökség megállapította, hogy
Nándorfi Géza nem tagja a NOE-nak, így
fõtitkára sem lehet.

Az egyesület szokásos élete teljesen
felborult. Az elnök többször bírálta az

Alapszabály Bizottságot, hogy az nem
vizsgálja fölül az egyesület alapszabályát,
ugyanakkor a bizottság által januárra
elkészített, közgyûlési elõterjesztésre szánt
alapszabály-módosítási javaslatok a NOE
Levelek helyébe lépõ Nagycsalád c. lap
két számába sem kerültek be. Morvay Zsu-
zsa a NOE hagyományai szerint elkészítet-
te az országgyûlési választások elõtt a vé-
get érõ kormányzati ciklus család témájú
döntéseinek tárgyszerû összeállítását, de
ez sem került a Nagycsaládba. A titkársá-
gon a hangulat „fagypont alatt” volt.

A márciusi választmányi ülésen az el-
nök vesszõfutása minden elképzelhetõ ha-
táron túlment, megalapozott és sokak
számára képtelennek tûnõ vádak egyaránt
záporoztak rá, õ pedig kitért a tárgyszerû
válaszadás elõl. Kétségtelen, hogy a felrótt
ügyek nagyrészt fõtitkári hatáskörbe tar-
toztak (volna), de a sokszor mulasztó fõtit-
kár helyett is a többször végül nagy kése-
delemmel intézkedõ elnökön csattant az
ostor. Az ülés résztvevõinek kívánságára
végül tájékozódó szavazásra került sor, azt
a kérdést feltéve, hogy ki támogatja, hogy
az elnök a hátralevõ két évét is kitöltse-e
elnökként. Egyetlen szavazat sem jött mel-
lette.

A közgyûlésre az elnök belátta, hogy ez
a helyzet tarthatatlan, és lemondott. Ezért
köszönettel tartozunk neki. Aki ellene küz-
dött, az is higgye el: õ is nehezen élte meg
ezt az idõszakot. (A közgyûlésre sem jött
el, egyik gyereke óvodai búcsúzójára hivat-
kozva.)

Mind a közgyûlés, mind az azt két hét-
tel követõ választmányi ülés jó hangulatú,
békés, építõ jellegû volt. Valószínûleg na-
gyon sokan gondoljuk, hogy új elnökünk-
nek, Szabó Endrének teljesen igaza van: az
egyesületen belüli béke és nyugalom
helyreállítása most az egyik legfontosabb
feladatunk. Ilyen értelemben szólalt fel a
választmányi ülésen az egyik, széles kör-
ben ismert és elismert helyi vezetõnk is,
akit már két éve nem láttunk ilyen felsz-
abadultnak.

Elõre kell tehát tekintenünk, és ten-
nünk a dolgunkat a NOE, a családjaink, a
társadalom érdekében. A történtekbõl
azonban le kell vonnunk a megfelelõ
tanulságot, és nagyon remélem, hogy ezt
sokan teszik meg, akik felelõsséget
éreznek a NOE iránt. Egy ekkora egyesü-
let vezetése szép, de igen nehéz és általá-
ban nem látványos feladat. Ezt tudni kell,
de vezetõkre akkor is szükség van. Két éve
a jelölõbizottság egyetlen javaslatot sem
kapott elnökre, és az utolsó pillanatban ta-
láltak rá Katona Sándorra, aki több beszél-
getés alapján jónak tûnt, bár az egyesület

tevékenységét és általában a „civil világot”
nem ismerte. Életveszélyes az ilyen kísér-
let, ezt most a magunk bõrén érezhettük.
Csak olyan embert lenne szabad vezetõnek
megválasztanunk, aki kellõen ismeri az
egyesületet, és mi is megtapasztalhattuk
már, hogyan dolgozik, gondolkodik. Az is
kiderült most, hogy az üzleti világban szer-
zett tapasztalatok csak nagyon óvatosan,
fenntartással vihetõk át a civil világba. 

Felelõsen gondolkodni tudó tagtársa-
im: mindnyájatok szemére, eszére, szívére
szükség van, hogy kinevelõdjenek a jövõ
vezetõink, és rájuk is találjunk! (Én
magam hat évig kerestem elnököt a NOE-
nak – amint láthattátok, eredménytelenül.
Járjatok nálam nagyobb sikerrel!)

Márki László

  

Kedves NOE-tagok és Nándorfi Géza úr!

Kérem szépen a NOE Levelek népes olva-
sótáborát és értelemszerûen Nándorfi
Gézát személyesen, hogy aki tudja neve-
zett elérhetõségét, szíveskedjék a Titkár-
ságra leadni (faxon, vagy a noe@noe.hu e-
mailen), hogy a Közgyûlés határozatának
eleget tudjon/tudjunk tenni. Közgyûlési
határozat kötelezi N. Gézát nyolc napon
belül a fõtitkári folyó ügyek, birtokában
levõ dokumentumok és tárgyi eszközök
(pl. a Titkárság kulcsai, mobiltelefon-ké-
szülék) átadására. Az általunk ismert
címeken (ajánlott-tértivevényes külde-
ményként), telefonszámokon és e-mail
címeken próbáltuk elérni N. Gézát, ered-
ménytelenül, ezért próbáljuk most a nyil-
vánosság segítségével elérhetõségét meg-
tudni.
Köszönettel: Török Ádám fõtitkár

  

Tisztelt Tagtársak!

Jó érzéssel tölt el, mert az Egyesületért,
közösségünkért érzett felelõsség, lojalitás
és tettekben megnyilvánuló áldozatkész-
ség szép megnyilvánulása volt, hogy a ki-
alakult pillanatnyi és átmeneti fizetéskép-
telenségünkben az alább fölsoroltak „tagi”

6 NOE Levelek 177-178.

Vezetõ testületeink munkájából

Ki tud róla?

Köszönet

NOE level.qxd  7/6/2006  3:54 PM  Page 6



kölcsönt bocsátottak a NOE rendelkezésé-
re. Mindannyiunk nevében hálás köszöne-
tet mondok, és a közösségnek így is tud-
tára adom elismerésünket, példaként állí-
tom nemes tettüket.

A névsor – abc sorrendben:
Dabóczi Ferenc, Ifkó Melinda, Kele

István, Kiss Márta, Lauer Katalin, Malárik
Attila, Török Iván, Pécsi Nagycsaládosok
Egyesülete Tóth Csaba vezetésével, Pécsi
Székesegyház NE Varga Éva vezetésével,
és még egy, nevének elhallgatását külön
kérõ tagtársunk.

Két megjegyzés: május végére kiala-
kult nehéz anyagi helyzetünk megvizsgá-
lása és megértése hosszabb idõt vesz
igénybe; viszont az állami támogatás elsõ
két negyedévre ígért és várt összege a
napokban megérkezett, így a kölcsönt
adóknak hamar – napokon belül – vissza
tudjuk adni a nagylelkûen, kamatmentesen
átmenetileg az Egyesület rendelkezésére
bocsátott összegeket.

Tagtársi üdvözlettel: Török Ádám

  

A NOE május 27-én megválasztott új
elnöksége június 7-én tartotta elsõ ülését,
melyen jelen volt az elõzõ elnökség több
tagja is. Dr. Szabó Endre elnök megkö-
szönte az elõzõ elnökség munkáját, és kü-
lön a fõtitkári teendõkkel megbízott Török
Ivánét, aki egy nehéz átmeneti idõszakban
tanúsított hûséges helytállást. Elnökünk el-
mondta, hogy programjának legfõbb célja a
NOE egységének megõrzése, valamint az
értékek hangsúlyos képviselete.

Az elnökség megismerkedett egy
egészségbiztosítási ajánlattal, melynek
keretében a NOE a megkötött szerzõdések
után támogatásban részesülne. Az ügyben
a tárgyalások további folytatásával és
javaslat beterjesztésével Vári Ferenc el-
nökhelyettest bízta meg.

Farnady Judit kérésére foglalkozott az
elnökség a régiók továbbfejlesztésének
ügyével. Lassanként alkalmazkodnunk
kellene a közigazgatási régiókhoz, és fel-
merült a régiók közötti szakosodás kérdése
is, többek véleménye szerint azonban erõl-
tetetten nem szabad létrehozni semmit. 

Egyhangú határozatában az elnökség
megerõsítette a régiók szükségességét és
fontosságát a NOE szervezeti életében,
irányítására régiós bizottságot hoz létre,

melynek tagjai: Dabóczi Ferenc, Farnady
Judit, Kiss Márta, Kovács Lászlóné,
Szilágyiné Kerekes Margit, Szita Brigitta. 

Értékelte az elnökség a közgyûlést és a
NOE jelenlegi helyzetét. Megnyugtató
volt a közgyûlés, sokkal többen voltunk,
mint bármikor. A NOE szellemiségét na-
gyon jól kifejezte. Az a felelõsségérzet,
összefogás, ami ott tapasztalható volt,
nagyon jó élmény. Török Ádám fõtitkár
beszámolt arról, hogy a bíróságra bekerült
a közgyûlés jegyzõkönyve, a pecsét rák-
erült. A bankban ez elég volt az új aláírá-
sok átvezetéséhez.  Addig is, míg az idei
támogatás megérkezik, szükség van tagi
kölcsönre, hogy folytatni tudjuk a munkát.
Máris sok tagi kölcsön érkezett be, ami
arra utal, hogy nagy az összetartás a
szervezetben (idõközben megérkezett az
állami támogatás elsõ része).

A demográfiai világnap kapcsán elnö-
künk elmondta, hogy a Köztársasági
Elnöki Hivatal nagyon fogékony a NOE-
val való együttmûködésre, különösen de-
mográfiai kérdésekben. Szeptemberben
várhatóan meg fogja látogatni a köztár-
sasági elnök úr az egyesületet. A demográ-
fiai világnap július 11-én lesz, ehhez várja
az elnökség a jelöléseket a Családbarát
Önkormányzat díjra. 

Megvitatta az elnökség a médiában
való megjelenés kérdését is. E téren sokat
tett az elõzõ elnök. A kiépült kapcsolatokat
erõsíteni kell, és idõben reagálni a minket
érintõ történésekre. 

Röviden foglalkozott az elnökség a
gyõri családtalálkozó elõkészítésének
helyzetével, aminek kapcsán szintén fon-
tos lenne a médiát mozgósítani, és segítsé-
get nyújtani Szabó György gyõri régióve-
zetõnek.

Az õszi találkozó szervezésével kissé
kifutottunk az idõbõl. Mivel azonban meg-
keresett minket a Magyar Olvasástársaság,
hogy kapcsolódjunk rá a szeptember 30-
iki Népmese Napjára, célszerûnek látszik,
hogy összekössük a két eseményt. A dön-
tést az elnökség a választmány elé utalta.

A Levegõ Munkacsoport támogatást
kért a NOE-tól budapesti akciójához,
amelyben a következõ önkormányzati cik-
lusra szeretnék a civilek elvárásait össze-
foglalni. 

A NOE elnöksége határozatban úgy
döntött, hogy a kért támogatást megadja a
Levegõ Munkacsoportnak. Csatlakozik a
felhíváshoz, és egyben kéri a LMCS-ot,
hogy a rendezvényeinken vegyenek részt.

Tagegyesületeink közé felvette az el-
nökség a Kalocsai Sokszínvirág Nagycsa-
ládos Egyesületet, és döntött egyéni tagfel-

vételi kérelmekrõl, valamint tagdíj elenge-
dési kérésekrõl. 

Az új elnökségi tagok közül elnökhe-
lyettesnek választotta az elnökség 4 évre
Morvayné Bajai Zsuzsannát. 

  

A NOE választmánya június 10-én
tartotta ülését. Bemutatkoztak az újonnan
megválasztott tisztségviselõk: Morvayné
Bajai Zsuzsanna, Szombathy Márta és
Török Ádám. A napirend elõtti felszólalá-
sokban szó esett a gyõri kongresszus
férõhelyeinek betöltésérõl, a NOE anyagi
helyzetérõl, az APEH Ügyfélkapuval kap-
csolatos tudnivalókról, és arról is, hogy a
NOE-ban az utóbbi idõszak zavarainak a
jövõben nem szabad elõfordulniuk.

A NOE Levelek ügye szintén napi-
rendre került. A tagság véleménye meg-
oszlik abban, hogy maradjon-e a régi vál-
tozat, vagy inkább az új, színes változatot
igyekezzünk a jövõben kiadni. E kettõ
kombinációját is többen jónak találták.
Sokak szerint nem is a formával van a
gond, hanem azzal, hogy a legutóbbi
számok tartalma sajnos kívánnivalókat
hagyott maga után. Azt is többen java-
solták, hogy legyen egy olyan, e-mailben
terjesztett hírlevél, ami tényleg csak a leg-
fontosabb információkat továbbítja a helyi
vezetõknek, illetve olyan is jó lenne, ame-
lyik rendszeresen röviden összefoglalja,
mi történik a NOE háza táján. Hosszabb
távú elképzelés, hogy magazin formában
külsõ terjesztése is legyen, ennek azonban
jelenleg nincs sok realitása. A tagok azt is
elvárják, hogy ne legyen belõle semmikép-
pen reklámújság, és csak nagyon szûrt rek-
lámok jelenhessenek meg. Az eszmecsere
végül nem zárult határozott döntéssel.

Szabó Endre elnök tájékoztatta a vá-
lasztmányt arról, hogy Magyarországról
eddig sajnálatos módon nagyon kevesen
jelentkeztek a Gyõrben rendezendõ III.
Európai Nagycsaládos Konferenciára.
Kérte az egyesületek segítségét a rendez-
vény sikere érdekében. Márki László rész-
letes ismertetést adott a konferenciáról. 

Kormos Zsuzsa az õszi találkozóval
kapcsolatban elmondta, hogy összeköthet-
nénk a szeptember 30-iki Népmese Napjá-
val. Az idõ rövidsége miatt Budapest lát-
szik a legcélszerûbb helyszínnek. A titkár-
ság vállalta, hogy megfelelõ helyszínt ke-
res, a választmány pedig megbízta
Szombathy Mártát a népmese program
megszervezésével. A NOE hagyományos
karácsonyi ünnepségét a budapesti Szent
Lõrinc Egyesület vállalta magára. A
keszthelyi egyesület a 2007. évi õszi
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találkozót szívesen megszervezi.
Farnady Judit tájékoztatta a választ-

mányt, hogy létrejött a régiós bizottság. 
Részletesen tárgyalt a választmány

arról, hogy 2007-ben lesz a NOE alapítá-
sának 20. évfordulója. A méltó ünneplés-
hez javaslatokat vár az elnökség. A vá-
lasztmány az évforduló programjainak
koordinálására felkérte dr. Benkõ Ágotát,
aki a választmány élénk helyeslése mellett
a feladatot elvállalta. Farnady Judit java-
solta, hogy kössük össze az eseményt a
Centrumban az egészséges család vetélke-
dõsorozattal, így annak záróünnepsége az
év legkiemelkedõbb eseménye lehetne. A
nyitóünnepet februárban Pécsett tervezzük,
a Házasság Világnapján.

Az „egyebek” napirendben szó esett
arról, hogy milyen nagy szükség van a
pályázásra, hiszen a NOE helyezte most
sem rózsás, és azt sem látjuk, hogy jövõre
mire számíthatunk. Ezért ezt a munkaterü-
letet meg kell erõsítenünk. Farnady Judit
felajánlotta a segítségét, mivel az NCA-
ban azt tapasztalja, hogy kevés és nem túl
jó minõségû pályázat érkezik a helyi egye-
sületektõl. 

Az érdekvédelmi munkánkhoz nagy
szükség van adatokra, ezért Morvayné
Bajai Zsuzsanna és Cser Károlyné kérte a
helyi egyesületeket, küldjenek részletes
közmûadatokat, mert ezek adnak alapot a
hatékony érveléshez.

Fóti József Pesterzsébetrõl azt szerette
volna, ha az utóbbi idõszak történéseit
megvitatná a választmány. Szerinte is
nagyon fontos a vezetõi utánpótlás kineve-
lése. Márki László elmondta, hogy õ el-
nökként sokat próbálkozott azzal, hogy
megtalálja az utódját, de ez egyáltalán nem
egyszerû feladat. Szólt arról is, hogy a
NOE minden eddigi vizsgálat szerint
(APEH, ÁSZ, Ügyészség) demokratiku-
san és jogszerûen mûködik. Hosszú távú
céljaink (pl. gyermekek utáni szavazati
jog) nem mindig találkoznak az aktuálisan
érvényes jogi felfogással, de ezeket akkor
sem adhatjuk fel, továbbra is küzdenünk
kell értük. 

Kedves Tagtársak!

Mint azt Ti is egyre halljátok, olvassátok,
a kormány példátlan megszorító intézke-
déseket tervez. A több területre kiterjedõ
áremelkedés, kedvezménymegvonás saj-
nos nagyon súlyosan érinti a családokat,
nagycsaládokat.

Elnökünk, dr. Szabó Endre, valamint
szakértõink, Cser Károlyné, dr. Kormosné
Debreceni Zsuzsa, Morvayné Bajai Zsu-
zsanna és több médiumban is ismertették a
NOE álláspontját, melyet sajtóközlemé-
nyek formájában is közreadtunk.

Táblázatunk elnökünk és szakértõink
június elsõ felében lezajlott rádió- és TV-
szerepléseit tartalmazza:

Ezen kívül több újság is beszámolt a
NOE tiltakozásairól. Ezeket a cikkeket a
honlapon (www.noe.hu) a Lapszemle ro-
vatban olvashatjátok.

MIKOR KI MÛSOR

június 9. Cser Károlyné Kossuth Rádió – Déli Krónika

június 9. Szabó Endre Katolikus Rádió

június 12. Kormosné Debreceni Zsuzsa Budapest Rádió

június 12. Kormosné Debreceni Zsuzsa Klub Rádió

június 12. Morvayné Bajai Zsuzsanna Duna TV – Híradó

június 12. Szabó Endre Info Rádió

június 12. Morvayné Bajai Zsuzsanna TV2

június 13. Cser Károlyné Hír TV

június 13. Kormosné Debreceni Zsuzsa MTV – Híradó

június 14. Morvayné Bajai Zsuzsanna Echo TV

június 15. Szabó Endre Duna TV – Gazdasági Híradó

június 15. Morvayné Bajai Zsuzsanna ATV – Friderikusz Most

Az alábbi állásfoglalásunk kapcsán többek
felvetették, beleszólhat-e az állam az
általunk is javasolt módon polgárainak a
magánéletébe. Véleményünk szerint igen,
és ennek frappáns alátámasztása Morvay-

né Bajai Zsuzsanna érve: Ha joga van az
államnak elõírni, szankcionálni a sebes-
séghatárt, a biztonsági öv és a gyermek-
ülés használatát, kitelepíteni a lakosságot
veszélyes övezetekbõl, mert nem bíz min-

Érdekvédelem

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének állásfoglalása
a mûvi meddõvé tétel, ill. az emberi reprodukcióra irányuló különleges

eljárások szabályozásával kapcsolatban
dent arra, hogy nagykorú polgárai min-
dent mérlegelni tudnak és mindenrõl raci-
onálisan döntenek, akkor jórészt vissza-
fordíthatatlan egészségkárosító eljáráso-
kat sem liberalizálhat.

A NOE állásfoglalásai
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Csatlakozva mindazokhoz a szervezetek-
hez, szakemberekhez és különvéleményt
megfogalmazó alkotmánybírákhoz, akik a
mûvi meddõvé tételre, illetve az emberi
reprodukcióra irányuló eljárási szabályok
kapcsán az elmúlt idõszakban etikai, jogi
vagy orvosi álláspontokat fogalmaztak
meg, és ezekkel egyetértve, a családok, a
fiatalok és gyermekek, a jövõ generációk
iránti felelõsségénél fogva a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesülete az alábbi állás-
foglalást fogalmazza meg: 

1. A magyar népesség évtizedek óta tartó
vészes elöregedése és fogyása miatt,
valamint az élet méltóságának, illetve a
lehetõ legmagasabb szintû testi-lelki
egészségnek a megõrzése érdekében az
állam elsõdleges felelõssége nem a gyer-
mekszületések megakadályozásának tá-
mogatása, hanem azon alkotmányos köte-
lességének maradéktalan teljesítése, hogy
védje a családokat, a fiatalokat és a gyer-
mekeket. A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete nyomatékosan felszólítja a
kormányzatot és az Országgyûlést, hogy
tegyenek meg mindent alkotmányos kö-
telezettségeik teljesítése érdekében, és a
népesedéspolitikai szempontokat
kezeljék prioritásként. 
2. A NOE meggyõzõdéssel vallja, hogy az
egyén önrendelkezési joga nem terjed-
het ki a – jelentõs kockázattal és majdnem
minden esetben visszafordíthatatlan követ-
kezményekkel járó – asszisztált öncsonkí-
tásra, márpedig a családtervezési célú
mûvi meddõvé tétel (hacsak nem indokol-
ható orvosi vagy más, súlyos okkal) ilyen
lépésnek tekinthetõ. 
3. A termékenység szabályozására szá-
mos más módszer alkalmazható, ame-
lyek Magyarországon mindenki számára
elérhetõek. Ezért is elfogadhatatlan egy
olyan eljárás felszabadítása, amely –
különösen az e téren felelõs döntésre még
nem érett személyek esetében – felelõtlen
magatartásra ösztönözhet, és egy egész
életre kiható testi-lelki károsodással járhat.
4. A mûvi meddõvé tétel liberalizálása
helyett szorgalmazzuk a családi életre,
házasságra, felelõs szexuális életre való
nevelést minden korosztályban, és ennek
részeként a testi-lelki egészség megõrzésé-
re, illetve a termékenység szabályozására
vonatkozó tudnivalók alapos oktatását,
valamint a rászorulók számára a fogam-
zásgátlókhoz való hozzájutás megkönnyí-
tését. Ebben az oktató-nevelõ munkában
bizton számíthat a társadalom a civil
szervezetek közremûködésére. 
5. A születendõ gyermekek egészséges
fejlõdéséhez védett, biztonságos családra

van szükség, amelyben jelen van mind az
édesapa, mind az édesanya. Ezért a NOE
azt támogatja, hogy mesterséges megter-
mékenyítés csak házasságban, rendezett
párkapcsolatban élõ családok esetében
legyen lehetséges.
6. Felszólítjuk a Kormányt és az Ország-
gyûlést, hogy az Alkotmánybíróság által
elõírt szabályozás megalkotása elõtt körül-
tekintõen vegye figyelembe az alkot-
mánybírósági különvéleményeket, az
orvosi szakma állásfoglalásait, illetve a
társadalmi szervezetek véleményét is.
Elvárjuk, hogy a törvényi határidõk közel-
sége miatt minél sürgõsebben bocsássák
társadalmi vitára a tervezeteket, és e
rendkívül komoly megfontolást, és tár-
sadalmi egyetértést igénylõ kérdésekben
törekedjenek minél szélesebb körben meg-
fogalmazott vélemények alapján dönteni.
Egyúttal biztatjuk a döntéshozókat, hogy
támaszkodjanak a civil szervezetek
elkötelezettségére, szakmai kompeten-
ciájára és segítõkészségére, és mind
erkölcsileg, mind anyagilag támogassák
õket ebben a munkában.

2006. május 23.

  

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) a leghatározottabban tiltakozik a
lakóingatlanok megadóztatása ellen,
amennyiben annak alapja kizárólag az
ingatlan értéke lenne, függetlenül a benne
lakó család létszámától. Ez ugyanazt a
szemléletet tükrözi, mint amely szerint –
minden tiltakozásunk ellenére! – megal-
kották a közmûdíjak kompenzálásának
rendszerét, melyben szintén figyelmen
kívül hagyták a családlétszámot, és ezzel a
rászorultak helyett kizárólag a kis fogyasz-
tásúakat támogatják. Amennyiben elkerül-
hetetlen lenne ennek az adófajtának a
bevezetése, alkalmazni kell a rendelkezés-
re álló, a jogszabályokban meghatározott
méltányolható lakásigény fogalmat
(12/2001 (I.31) Korm. Rendelet a lakás-
célú állami támogatásokról, 3§(2)). Ezen
lakásnagyságig bármiféle adónak még a
felvetése is méltánytalan, bárhol is legyen
és bármekkora a méltányolható nagyságú
lakás értéke. 

A nyugdíjasok és egyedül élõ özveg-
yek esetében az ingatlanadó szóba sem
jöhet.

Budapest, 2006. május 24.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

  

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
az új kormánytól elvárja a családpolitika
(mely több, mint a szociál-, nõ- és ifjúság-
politika egyszerû összege) és a népesedés-
politika prioritásként való kezelését. A csa-
ládpolitika nem merülhet ki csupán a szé-
gyenletes gyermekszegénység kezelésé-
ben. Az ország jövõje megkívánja, hogy
ezek a területek ne essenek semmiféle rö-
vid távú, költségvetési megszorítások ál-
dozatává. 

Budapest, 2006. június 8. 

Dr. Szabó Endre
elnök 

  

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) tiltakozik a gáz és az elektromos
energia árának családokat érintõ, nagy-
mértékû emelése ellen. Elfogadhatatlan-
nak tartjuk a tervezett kompenzáció –
jelenleg is alkalmazott – alapelvét, mely
szerint a jövõben is a családok által
elhasznált energiamennyiség függvényé-
ben kívánják meghatározni az árküszöbö-
ket. Ez jelenleg a gáz esetében 3 000
m3/év, az elektromos energiánál pedig 110
kWh/hó. 

A döntéshozóknak figyelembe kell
venniük, hogy a több gyermeket nevelõ
családok nem luxuscélra használnak több
gázt és elektromos áramot, hanem élet-
helyzetükbõl, létszámukból adódóan. Ezért
a kompenzáció alapelve nem a háztartá-
sonként elfogyasztott energiamennyiség,
hanem az egy fõre esõ gáz és elektromos
áram mennyisége kell legyen! Ez biztosít-

Nagy család
nagy lakás
nagy adó?

Kormányprogram
családok nélkül?

A nagycsaládosok és a
közmûdíjak emelése
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Érdekvédelem

ja a nagy létszámú családoknak a szüksé-
ges mennyiségû kedvezményes energiafo-
gyasztást. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete elvárja azt, hogy azok a családok, akik
többletterheket vállalnak a társadalom
számára pótolhatatlan értéket jelentõ gyer-
mekek nevelésével, ne kerüljenek az
ország rossz gazdasági helyzete miatt má-
soknál is hátrányosabb helyzetbe.

Budapest, 2006. június 12.

Dr. Szabó Endre
elnök

  

Nyílt levél a NOE tagjához,
Gyurcsány Ferenc
miniszterelnökhöz

A Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
nek tagsága a legnagyobb aggodalommal
tapasztalja, hogy helyzetükrõl az õket még
másoknál is súlyosabban érintõ megszorí-
tások kapcsán megtévesztõ nyilatkozatok
jelennek meg, ezért mielõbbi tárgyalásra
kérik a miniszterelnököt.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az elmúlt napokban megjelent nyilatkoza-
tai kapcsán kénytelenek vagyunk vissza-
utasítani azt az állítását, hogy a nagycsalá-
dosok lényegesen több családtámogatást
kapnak, mint mások. A NOE tagjaként Ön
is megkapta, olvashatta számításainkat,
amelyek egyértelmûen azt mutatják, hogy
a több gyermeket nevelõk jelentõs része a
családtámogatási rendszer átalakításával –
melynek a családi pótlék csupán egy eleme
– a vesztesek közé került. A szaktárcák
mellett Önnel is folytattunk tárgyalást a
gázár-kompenzáció jelenlegi rendszerének
alkalmatlanságáról, a nagycsaládokat sújtó
diszkriminációról, a szociális tarifarend-
szer kialakításának szükségességérõl is. 

Az eleve hátrányos helyzetû, az átlag-
nál több terhet vállaló, de a társadalomban
jelentõs szerepet betöltõ családoknak a
most bejelentett intézkedések sora további
nehézségeket okoz. Nem vitatva, hogy a

gazdasági-pénzügyi egyensúly helyreállí-
tása érdekében sokak áldozatvállalására
van szükség, mégis elvárjuk, hogy a gyak-
ran hangoztatott igazságosság jegyében, a
leginkább kiszolgáltatott rétegek esetében
– mint amilyen a több gyermeket nevelõk
csoportja is – minimálisra csökkentsék a
lehetséges veszteségeket és hátrányokat.
Ezért felszólítjuk Miniszterelnök urat, úgy
is, mint egyesületünk tagját, aki belépése-
kor tudatosan vállalta, hogy a NOE alap-
vetõ céljaival és értékeivel azonosul és
ezekért munkálkodik, hogy – mint egy év-
vel ezelõtt erre ígéretet tett – biztosítsa a
tárgyalás lehetõségét egyesületünk szá-
mára a legrövidebb idõn belül, és a
„dinamikus egyensúly” intézkedési cso-
mag egyes elemeivel kapcsolatban is vonja
be egyesületünk szakértõit a konkrét
intézkedések tartalmának, feltételeinek
kialakításába. Mert – bár Ön nyilatkoza-
tában azt mondta, hogy a legtöbbet fo-
gyasztók között a sokgyerekesek vannak
legkevesebben – ezzel ellentétben e csalá-
dokban nevelkedik a magyar gyermekek
egyharmada, akik nélkül Magyarország-
nak nincs jövõje. 

2006. június 13.

Dr. Szabó Endre 
elnök

  

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) a lakossági távfûtési díj tervezett
emelése kapcsán az alábbi gondokra
kívánja felhívni a döntéshozók figyelmét,
és egyúttal megoldási javaslattal is él:

Többszázezer – állami beruházásban ké-
szült, gyenge szigetelésû – panellakásban
a lakosság 1/5-e, közel 2 millió állampol-
gár él, köztük sok nagycsaládos. Jelenleg
a lakások többségében, a szabályoz-
hatatlan távfûtési rendszer miatt a lakosok
jelentõs része kénytelen több energiát
elhasználni, – sõt télen is nyitott ablaknál
élni! – mint amire feltétlen szüksége van.
Ennek országosan is számottevõ energia-
pazarlás a következménye.

Egyesületünk szakértõkkel egyeztetett
álláspontja, hogy elsõ lépésként a fûtési

rendszer szabályozhatóvá tételével ezt az
energiapazarlást kell megszüntetni.

A szabályozhatósággal jelentõs energi-
amegtakarítás érhetõ el, mely természe-
tesen országos érdek is, ezért megvalósí-
tása nem hiúsulhat meg a forráshiányos
önkormányzatok és a panellakásokban élõ
szegényebb lakosság fizetésképtelensége
miatt. A ráfordítás költsége 1-2 év alatt
megtérülhet, – a megtakarított energián túl
a hátralékosok és egyéb segélyek terhének
csökkenésével is, – vagyis a munka önfi-
nanszírozónak tekinthetõ. 

Egyesületünk az elmúlt években az ak-
tuális döntéshozóknál többször is felemel-
te szavát a lakosok közt lévõ esélyegyen-
lõtlenség miatt. A távfûtés költsége ugya-
nis lakásonként akár 100 %-ban is megha-
ladhatja a más fûtési módokat használó-
két. Az alacsony egy fõre jutó jövedelmû
családok összjövedelmének 35-40 %-át is
elérheti a közmûköltség, ami gyakran
már meghaladja teherbíró képességüket,
hátralékba kerülnek és elárverezés, laká-
suk elvesztése fenyegeti õket!

Ezért, a családok és az ország energia-
megtakarítása érdekében – a kérdés rend-
kívüli jelentõsége miatt – Egyesületünk
javasolja elsõ lépésként a viszonylag
kisebb költségû, de jelentõs meg-
takarítást eredményezõ fûtésszabály-
ozás azonnali megvalósítását. Csak ezt
követõen vethetõ fel a fûtési költségek dif-
ferenciált emelése, amelynek – a ter-
vezettel ellentétben – semmiképpen sem
pusztán az adott lakásban elfogyasztott
hõenergia mennyiségét, hanem a lakásban
élõk számát kell alapul vennie! Második
lépésként – 2007. évi kezdéssel – az EU
energiatakarékossági forrásait felhasznál-
va lehetõséget kell teremteni a lakosságot
kevésbé megterhelõ költségmegosztású
konstrukció kialakítására, és így a panel-
lakás-állomány rehabilitációjának felgy-
orsítására.

Budapest, 2006. június 27.

Dr. Szabó Endre 
elnök

  

„Tárgyaljunk,
tárgyaljunk,
tárgyaljunk” 

a nagycsaládosokkal is!

Nagycsaládosok az
energia-

megtakarításért
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Érdekvédelem

Újjáalakult a NOE érdekvédelmi munka-
csoportja. Tagjai: Cser Károlyné, Dombai
Lászlóné, Kormos Zsuzsa, Morvayné Bajai
Zsuzsanna, Szombathy Márta. A munka-
csoport javaslatait az elnökség tagjai is
véleményezik, és így alakul ki az
egyeztetett álláspont. Szerencsére tagjaink
közül is számosan tesznek nagyon hasznos
észrevételeket, melyet ezúton is köszö-
nünk, és továbbra is kérünk. 

E munka keretében több minisztériumi
megbeszélésen vettünk részt, fõleg a
családtámogatási rendszer változásának
kapcsán igyekeztünk befolyásolni a dön-
téshozókat.

A várható megszorító intézkedésekrõl
felröppenõ hírek, egy-egy újabb kormány-
javaslat után a médiában való megjelenést,
véleményalkotást, mondhatni, alig gyõzzük.

Igen fontos terület a nagycsaládosok
lakáshoz jutása és lakásfenntartása érdeké-
ben végzett munka, amivel a NOE által
képviselt elvek és a nagycsaládosok élet-
helyzetének ismeretében, az õ sajátos
érdekeiket kívánjuk érvényesíteni a lehetõ
legszélesebb körben. 

Cser Károlyné és Dombai Mária együtt
dolgozott egy nagyobb, a Levegõ Munka-
csoporttal közös NCA-pályázaton: „Csa-
lád- és környezetvédõ civil hálózatok
együttmûködése a lakótelepen élõ 2 millió
állampolgár érdekében”. Négy helyszínen
tartottak elõadást, és a LMCs-tal közösen
kiadtunk egy ismertetõ prospektust. A mun-
ka során sokat tanultak, hasznos, a panelben
élõ családok érdekében a jövõben is igény-
be vehetõ szakmai és emberi kapcsolatokra
tettek szert. Véleményezték a Budapest fej-
lesztésére vonatkozó Podmaniczky-tervet is.

Dombai Mária vezetõségi tagja az Épí-
téstudományi Egyesület (ÉTE) építész
szakosztályának, ahol tervbe vették a pa-
neltémával kapcsolatos konferencia szer-
vezését. Két cikket jelentetett meg az Or-
szágos Lakás-és Építésügyi Hivatal lapjá-
ban, az Építésügyi Szemlében. Az egyik a
panel városrészek városképi megújításával
foglalkozik, a másik a lakáscélú állami tá-
mogatásokkal kapcsolatos elõadásról szóló
beszámoló, melyet az ÉTE meghívására
Szombathy Márta és Siklósi Károly tartott.

Kormos Zsuzsa elõadást tartott Székes-
fehérvárott, az Echo-Survey Szociológiai
Kutatóintézet fórumán, amely a kisgyer-
mekes nõk munkaerõpiaci helyzetével

foglalkozott. Itt a NOE-nak a családbarát
munkahely mozgalomban való részvételé-
rõl beszéltünk. 

Nemzetközi téren sem voltunk tétle-
nek. Mint tudjátok, tagjai vagyunk a Ház-
tartásbeli Nõk Európai Szövetségének,
amely tavaly õsszel alelnökévé válaszotta
Kormos Zsuzsát. Alelnöki minõségében
vett részt Szófiában (Bulgária) a Social
Platform nevû európai ernyõszervezet
hálózatépítõ rendezvényén, ahol elõadást
tartott a NOE nemzetközi hálózati munká-
ban szerzett tapasztalatairól. Ezt követõen
Brüsszelben járt a Eurochild közgyûlésén
és szakmai fórumán, valamint azon a
találkozón, amelyen – a tavalyi ren-
dezvényhez hasonlóan – 8 országból 16
fiatal mondta el az Európai Parlament
képviselõinek, hogy milyen gondokkal
kell megküzdeniük. A találkozó nagy
érdeklõdés mellett zajlott, számos ország
európai uniós képviselete volt jelen. 

Az új szociális és munkaügyi minisz-
ter, Kiss Péter fogadta a NOE elnökét,
dr. Szabó Endrét, akit Kormos Zsuzsa is
elkísért. A beszélgetésen ismertették a
NOE kormányprogrammal kapcsolatos
véleményét, szempontjait. A miniszter úr
elmondta elképzeléseit a civil szerve-
zetekkel való együttmûködésrõl, illetve
arról, hogy megoldás körvonalazódik a
közmûáremelések kompenzációjáról. To-
vábbi egyeztetések várhatók a NOE-t érin-
tõ ügyekben. 

  

Kedves Tagtársak!

Több témáról szeretnék tájékoztatást adni.
– Az elmúlt idõszakban szinte naponta

láttak napvilágot a lakhatással, lakástámo-
gatással és otthonteremtéssel kapcsolatos
újabb hírek, tervezetek. Döntést hoztak,
hogy az építésügyet képviselõ Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) az
újonnan felállított Önkormányzati- és
Területfejlesztési Minisztériumhoz került,
miniszter: dr. Lamperth Mónika. Ebben a
változó helyzetben fontosnak tartjuk, hogy
a nyilvánosság elõtt, haladéktalanul hallas-
suk szavunkat sajtónyilatkozat, rádióinter-
jú, TV-szereplés vagy különbözõ döntés-
hozói fórumokon történõ tárgyalások
útján. Legutóbb két, a lakhatást érintõ té-
mában adtunk ki sajtónyilatkozatot: a vil-
lany- és gázáremelés és a kormány által

bevezetni szándékolt ingatlanadó témájá-
ban, melyet több újság is átvett, és média-
megszólalásra is kértek bennünket. Ezek
során nemcsak álláspontunkat rögzítettük,
hanem minden esetben megvalósítható
megoldási javaslattal is éltünk. 

– Sokat foglalkoztunk a panellakások-
ban élõ családok problémájával. Több tele-
font kaptunk olyan családoktól, akik jöve-
delmének jelentõs részét – akár 35-40 %-ot
is – a lakásrezsi emészti fel, és ha nem ké-
pesek fizetni, nagy összegû hátralék halmo-
zódhat fel, sõt, árverezés is bekövetkezhet.

A legnagyobb gondot a távfûtés költ-
sége okozza, mert egyes településeken a
fûtési költség akár 100 %-kal is meghaladja
a más fûtési módokat használókét. Sajnos
bizonyos, hogy a gáz árának emelkedése
miatt a távfûtés díja is emelkedni fog.

A legutóbbi NOE Levelekben részlete-
sen írtam az energiamegtakarítást eredmé-
nyezõ, panelkorszerûsítésre kiírt pályáza-
tokról. Most csak azt szeretném kiemelni,
hogy ha netán olyan szerencsés helyzetbe
kerültök, hogy pályázaton részt tudtok ven-
ni, akkor elsõ lépésben a távfûtés szabá-
lyozhatóságának megvalósítását javasoljá-
tok a közös képviselõiteknek, és csak ezt
kövesse a hõszigetelés, ablakcsere stb. Ma
az egycsöves átfolyós rendszerû panellaká-
sok fûtése – termosztátszelep hiányában –
szabályozhatatlan. Ezért a téli túlfûtés ellen
fõleg a felsõ emeleteken a lakók kényte-
lenek az ablakokat nyitva tartani, vagyis az
utca fûtését is megfizetni. A fûtés szabá-
lyozhatóvá tétele – szakértõk és a tapaszta-
lat szerint – viszonylag kisebb költséget
jelent: nettó 60-80 000 Ft középnagyságú
lakásonként, napok alatt kivitelezhetõ, és
szinte 1-2 év alatt meg is térül, mivel min.
15-20 % energia takarítható meg így. Az
energiamegtakarítás nemcsak a lakóknak,
hanem az országnak is elemi érdeke.

– Tájékozatóul: a Magyar Építõmûvé-
szek Szövetsége felkérésére vitaindító
elõadást tartottam a panelkérdéskör egyik
új szempontjáról, melynek lényege, hogy a
korszerûsített épületek külsõ megjelenésé-
vel, az új, hõszigetelt homlokzatok meg-
felelõ kialakításával – vakolat, burkolat,
színezés – kezdjenek el foglalkozni, és
találják meg azt a kevésbé költséges, de
mégis igényes és esztétikus homlokzati
kialakítást, amely megemeli a panelépület
értékét. Errõl szóló cikk is megjelent az
OLÉH hivatalos folyóiratában, az Építésü-
gyi Szemlében. 

– A hozzánk beérkezett sok levél, tele-
fon és e-mail többsége azokról a rendkívül

Otthonteremtés –
fogyasztóvédelem

Beszámoló a 2006. év
elsõ felében végzett ér-
dekvédelmi munkáról
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Érdekvédelem

nehéz helyzetben lévõ családokról szól, a-
kik – önhibájukon kívül – elvesztették la-
kásukat, vagy sosem volt saját lakásuk, és
most gyermekestül, reménytelen és kiszol-
gáltatott helyzetben, albérletrõl-albérletre
költöznek. Az alacsony bérû önkormányzati
bérlakás az egyik legnagyobb hiánycikk. 

– Sokan hiányolják a lakossági ener-
giatakarékos pályázatokat, melyeknek
kerete – mint ahogy írtam legutóbb – hetek
alatt kimerült. Remény van arra, hogy a
jövõben a panel- és egyéb lakossági ener-
gia-megtakarítást célzó pályázatok kiírásá-
nál nagyobb mértékben tudnak EU-s
pályázati pénzeket is felhasználni, és ezál-
tal csökkenhet a lakossági hozzájárulási
hányad nagysága. 

– A bejelentett villany- és gázáremel-
kedés családjaink legtöbbjét rendkívül
súlyosan fogja érinteni. Minden lehetséges
eszközt megragadunk, hogy ez ügyben
eredményt érjünk el. A végleges határoza-
tokról tájékoztatni fogunk Benneteket.

Dombai Mária
építési tanácsadó

  

Kedves Tagtársaim!

Jövõre a NOE 20. születésnapját üljük.
Elnök úr megbízásából nekem jutott az  a
feladat, hogy a méltó ünneplést megszer-
vezzem. Ehhez kérek szépen segítséget:

– sok-sok ötletet,
– értékes mûsorszámokat az ünnepre,
– személyes segítséget,
– szponzorkeresõket stb.
Van egy nagyon vázlatos elképzelésem:
Az egész jövõ év során a különbözõ

helyi eseményeket a születésnap jegyében
kellene megszervezni. Errõl eseménynap-
tárt készítenénk, ami a honlapon és  a NOE
Levelekben követhetõ lenne.

A születésnap október 24-e, szerda. Az
országos ünnepséget az õszi találkozó
elhalasztásával október 27-én, szombaton
tartanánk Budapesten, fedett helyen. Erre a
hétvégére szerveznénk a Kárpát-medencei
Családszervezetek és Családmozgalmak
Szemináriumát is, valamint meghívnánk a
többi külföldi partnerszervezetet is.

Ennyit most gondolatébresztõnek.
Készüljünk méltón! Húsz évünk sok-sok

örömmel és küzdelemmel telt. Az ország
egyik legnagyobb és családügyben megke-
rülhetetlen civilszervezete lettünk. Ez min-
dannyiunknak öröm és felelõsség egya-
ránt. Nézzünk vissza, és a tanulságokból
okulva, az eredményektõl lelkesítve lép-
jünk tovább!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat:

Benkõ Ágota

  

Kedves Tagtársaink!
Az idei évben is lesz Õszi Találkozó!
2006 szeptember 30-án a Népmese Nap-
jával egybekötve tartjuk Budapesten, a
Magyar Vasúttörténeti Park területén. A
találkozót egynaposra tervezzük, szállást
nem szervezünk. A pontos információkat
olvashatjátok majd a honlapunkon, a
vezetõségi drótposta listán, illetve postán
küldünk tájékoztatót a helyi csoport- és
egyesületvezetõknek, és megírjuk majd a
NOE Levelek következõ számában. 

Egyed Éva

Ünnepre készülünk

Õszi Találkozó

Összefoglaló jelentés az ár-
figyelõ projekt ered-

ményeirõl
A parlament 2006. január 1-jei hatállyal
módosította az általános forgalmi adóról
szóló törvényt: az addigi 25 %-os kulcsot
20 %-ra csökkentették. Ez az adócsökken-
tés mintegy 180 milliárd Ft-tal csökkenti
az állam adóbevételét. Nem mindegy vi-
szont, hogy ez az összeg kié: megkapják-e
a vásárlók, vagy a kereskedõk tartják meg
maguknak. 

2005 nyarán merült fel a javaslat, hogy
civil szervezetek vállalják fel az árak
figyelését és elemzését annak érdekében,
hogy a kereskedõk, szolgáltatók maga-
tartása megítélhetõ legyen, és kimutassák
azt is, mennyi megtakarítást tud elérni a
lakosság az áfa-csökkentés révén. Az
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

(OFE) koordinálásával a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, továbbá a Magyar
Nyugdíjasok Országos Szövetsége, a
Nyugdíjasok Országos Képviselete és a
Magyar Nõk Szövetsége vállalta, hogy
négy hónapon át, országszerte mintegy 70
településen, legalább 90-féle árucikk és
szolgáltatás árának alakulását figyelik, és
havonta értékelik a helyzetet.

A felmérés eredményeként rendelke-
zésre álló mintegy tízezer adatot az OFE
szakemberei igyekeztek a lehetõ leg-
sokoldalúbban elemezni annak érdekében,
hogy minél reálisabb képet festhessenek a
helyzetrõl. Az elemzésekbõl itt csak rész-
leteket tudunk közölni, de a jelentés teljes
szövege letölthetõ a NOE honlapjáról
(webcím: www. noe.hu).

A felmérés eredményeit összefoglalva
azt állapíthatjuk meg, hogy az áfa csökke-
nése már a kezdetekkor sem érvényesült
teljes körûen, mivel az üzletek jelentõs
része kivárt, ugyanakkor az átárazás is idõt
vett igénybe. Már januárban is 10 %-ot tett
ki azon üzletek aránya, amelyek árat
emeltek a decemberi szinthez képest.
Februárban azok az üzletek kerültek több-
ségbe, amelyek átengedték az adócsökke-

nés összegét a vásárlóiknak. Ezt követõen
azonban folyamatosan emelkedni kezdett
az árat emelõ üzletek aránya, a felmérés
végére ez már meghaladta a 25 %-ot. A
felmérés idõszakában az adócsökkentésbõl
eredõ megtakarítás mintegy fele elveszett
a fogyasztók számára, a végére csak a ne-
gyede maradt meg, a kibontakozó tenden-
ciát figyelembe véve pedig az prognoszti-
zálható, hogy maximum negyedéven belül
az egész elenyészik.

Érdekes megfigyelni, hogy amennyi-
ben az országot kelet-nyugati irányban fél-
bevágnánk, a vonaltól délre esõ területen
lényegesen alacsonyabbak az értékek, mint
az attól északra fekvõben. A központi régió
árindexe a legmagasabb. Úgy tûnik, a régi-
ók gazdasági fejlettsége és az árindex ala-
kulása között közvetlen összefüggés van.

Az áfa-csökkentés társadalmi hatását
értékelve arra a következtetésre jutottunk,
hogy a fogyasztók többsége keveset
érzékelt belõle.

Szeberényi György (OFE)
Rábai Zita (NOE)

A vásárlókhoz
még nem jutott el az

áfa-csökkenés
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Helyi hírek

2006. április 28 – május 1.
Orosháza-Gyopárosfürdõ

A Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége tavaszi, meghívásos szemi-
náriuma, amelyet a tagszervezetek
vezetõi részére szervezünk, ezúttal Oros-
házán került lebonyolításra.

A helyi nagycsaládos egyesület az
NCA-tól elnyert pályázatból, vállalkozók
és magánszemélyek anyagi segítségével
szervezte meg a rendezvényt. 

Az öt országból érkezett résztvevõk
beszámoltak az elmúlt fél évben velük
történtekrõl, programjaikról, terveikrõl,
pályázatírási, szervezetfejlesztési és moti-
vációs tréningeken vettek részt, egy jó
hangulatú estén pedig Fülöp Béla író-
költõvel találkoztak.

Szilágyiné Bella Margit (Orosháza)

  

Nagy lendülettel és lelkesedéssel fogtunk
bele a május 13-iki Családi nap szervezési
munkálataiba, hiszen régiós találkozóval
egybekötött rendezvényt még nem tartot-
tunk Sok segítõ kéz nyúlt felénk az
egyesületekbõl a programok kialakításához.

Szép számmal gyûltünk össze, több
mint 500 fõt láthattunk vendégül ezen a
szép napon!

Népszerû volt a légvár, a lufifújó és
-hajtogató stand, az arcfestés, a büfé, a
fagylalt, a játék- és ruhavásár, valamint a
tombola. Aki nem szívesen ugrált, lova-
golt, kocsikázott vagy csúszdázott, az a
kreativitását fejleszthette a kézmûves sá-
torban. A fõzõversenyen sokan megméret-
ték fõzõtudományukat. Készült chilis bab,
paprikás krumpli, babgulyás stb. A hernádi

egyesület vezetõje lángost sütött, persze
versenyen kívül.

A tûzoltók és a rendõrök alig gyõzték a
folyamatosan érkezõ, kíváncsiskodó gye-
reksereg érdeklõdését kielégíteni. A na-
gyobbak KRESZ-ismeretbõl és kerékpáros
közlekedésbõl vizsgázhattak.

A kellõképpen elfáradt és jóllakott
gyermekeket a polgármester úr jóvoltából
bûvészmutatványokkal kápráztatta el egy
elõadómûvész. Kora délután, amíg a gye-
rekek szórakoztak, Márki László (a NOE
korábbi elnöke) fórumot tartott az önkor-
mányzati választásokkal kapcsolatban.

Délután sakk-, foci- és asztalitenisz ver-
seny, valamint családi vetélkedõ kezdõdött.

A búcsúzásnál adományokkal ked-
veskedtünk a hazaindulóknak, amit jórészt
a Budapest Élelmiszer Banktól kaptunk.

Köszönetet mondunk minden kedves
támogatónknak (Inárcsi Önkormányzat,
Provident Rt., NOE) és segítõnknek.

Mindent összegezve úgy érezzük,
hogy sikerült helytállnunk, és a résztvevõk
egy rendkívüli eseménynek lehettek a
részesei.

Krizsán Sándorné (Inárcs)

Egy község Mohácstól nem messze, ahol
nagy számban laknak német ajkúak. Híres
kékfestõ mûhelye van. Õrzik és a gyere-
keknek is továbbadják a hagyományokat.

Május 20-ig ennyit tudtam Nagynyá-
rádról. 

Most már azt is, hogy ha idegenként
megérkezik valaki, néhány perc után ott-
hon fogja magát érezni. S ha a széles, fasor-
ral szegélyezett utcán sétálni indul, biztos
találkozik népviseletbe öltözött asszonyok-
kal szürke hétköznapokon is. Hogy igazi
közösség maga a község, akik egyként
összefognak, hogy a vendég minél jobban
érezze magát. Mindezt olyan szeretettel
adják, amire sokáig vissza kell emlékezni. 

Mindezek mellett a program már nem
is lényeges, pedig annyi volt a kínálat, hogy
majdnem lekéstük a vonatot hazafelé.

Május 20-án reggel 8-kor indult a
különvonatunk Pécs állomásról. A nagy-

Kárpát-medencei
Családszervezetek és

Családmozgalmak
Szemináriuma

A dél-dunántúli régió
találkozója

Nagynyárádon

Régiós Családi nap
Inárcson

Helyi hírek
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nyárádiak már felállított színpaddal, tram-
bulinnal és körhintával vártak minket, amit
egész nap minden gyerek ingyen használ-
hatott. A polgármester-helyettes asszony
megnyitója után néptánc, mese, vers
következett gyerekeink elõadásában, majd
a Levendula Bábszínház. A nagyfiúk ter-
mészetesen inkább a sportpályán mutatták
meg, hogy tudnak focizni. Közben kézmû-
veskedhettek gyerekek, felnõttek egyaránt,
ill. a kékfestõmûhelyben kíváncsiskodhat-
tunk, ahol szakszerû vezetést is kaptunk. A
templomot délelõtt, a falumúzeumot dél-
után nézhettük meg, belépõjegy nélkül.

12 órára elkészült a finom gulyás sör-
kiflivel, melyet a Kolping Család tagjai
tálaltak fel nekünk hosszú, fehér abrosszal
terített, virággal díszített asztaloknál.

Ezután az érdeklõdõk külön busszal a
Mohácsi Emlékparkba látogattak, ahol ve-
zetõvel járhatták végig a helyszíneket.
Közben elõálltak a lovaskocsisok, akik
sétaútra vittek minket. Legtöbben a boros-
pincéket választották, ahol ingyenes bor-
kóstolót szerveztek nekünk a gazdák.
Néhányan, fõleg az apukák közül, ott is
ragadtak, úgyhogy az akadályversenyre
nem érkeztek teljes létszámmal a csapatok.
Így is kemény küzdelem volt a horgászat,
ügyességi verseny, totó Nagynyárádról, a
mohácsi vészrõl és a NOE-ról, valamint
matematikai fejtörõ megoldása. Végül
minden csapat ajándékcsomagot kaphatott
a NOE, a Provident, a Mobilitás és a
Vodafone jóvoltából.

Külön meglepetés volt a nagynyárádi
asszonyok kedvessége, mindenkinek jutott
a lángosból, melyet uzsonnára készítettek,
forrón, sok tejföllel és sajttal.

Akik ott voltunk, tartalmas, szép napot
tölthettünk együtt, s megtapasztalhattuk
összetartozásunkat, hogy milyen jó is
NOE-snak lenni. Kár, hogy a régióban lévõ
egyesületek fele nem tudott vagy nem akart
eljönni erre a találkozóra, de az ottlévõk
közül már jelentkezett a 2007-es évi régiós
találkozó házigazdája.

Farkasné Székely Kamilla
régióvezetõ

  

Az Otthon Segítünk Alapítvány május
20-án, Nagykovácsiban ünnepelte – az
Otthon Segítünk Szolgálatok Országos
Találkozóján – fennállásának ötödik év-

fordulóját. Az ünnepség védnöke Sólyom
Erzsébet volt, aki elismerõ szavakkal nyi-
totta meg az ünnepséget. Pulay Gyula
államtitkár, aki a kezdetektõl ismeri az
alapítvány munkáját, köszöntötte a szer-
vezõket, önkénteseket és családjaikat, és
visszatekintett az elmúlt évekre. Elismerõ
oklevelet kaptak a többszáz órát segítõ
önkéntesek. A program középpontjában

az önkéntesek találkozója és tapasztalat-
cseréje állt. A családok aprajának és
nagyjának egész napos vidám mûsorban
(néptánc, biológus séta, mesemondás,
kézmûvesség, rajzverseny, reneszánsz
muzsika) volt része.

Benkõ Ágota

  

Április végén 66 fõs csoporttal utaztunk a
Kárpátokon túlra, ahol távoli rokonainkat,
a moldvai csángómagyarokat látogattuk
meg. Az egyhetes kiránduláson az elmúlt
években csángó gyermekeket fogadó csa-
ládok vettek részt.

Erdélybe épp csak belekóstoltunk,
gyönyörködtünk Nagyváradban, Körösfõn
és Kalotaszentkirályon, sétáltunk Kolozs-
váron és Farkaslakán, tisztelegtünk Dsida
Jenõ és Tamási Áron sírjánál, vásároltunk
Korondon, imádkoztunk Csíksomlyón,
szaladgáltunk a Kárpátok tetején a Gyime-
sekben, énekeltünk az ezeréves határnál,
és magunkba szívtuk a friss és tiszta leve-
gõt. Örültünk a szíves vendégfogadásnak,
a szép beszédnek, a jó szónak és egymás
társaságának. Átéltünk apró csodákat is: a
négyméteres emeletes buszunkkal átfér-
tünk a 3,85 m magas híd alatt, kikerültük
az ijesztõ gödröket, hepe-hupákat, majd
megérkeztünk Frumószába és Pusztinába.
Tiszta tekintetû és szívû, egyszerû, de
bölcs emberek között találtuk magunkat.

Megismertük a bennünket jó ismerõs-
ként, barátként, szinte családtagként kö-
szöntõ gyerekek családjait, az idõsebb ge-
nerációkat. Nekik különösen jólesõ a

rokoni látogatás, mert érzik, hogy fontosak
nekünk, akik már ismeretlenül is számon
tartottak bennünket, ahogyan nekünk is
fontos az õ sorsuk.

Rádöbbentünk, milyen kényelemben is
élünk mi, és milyen kemény az õ életük,
hétköznapi munkájuk, napi küzdelmeik.
Vízvezeték nélkül, rossz utakon szekerez-
ve, lóval szántva és kézzel vetve, mégis
mekkora életerõvel és életörömmel…
Pedig majd' minden családból valaki távol
él, dolgozik a szülõföldtõl, hiszen nincs
munkahely, a biztos megélhetés csak álom.
A gyermek viszont, szerencsére, sok.

Vasárnap közösen vettünk részt a
szentmisén a zsúfolásig telt templomban,
ahol a nagyon öregeken és a betegeken
kívül mindenki ott volt. Utána szekereken
hajtottunk a közeli erdõbe, ahol sült kol-
básszal és énekszóval laktunk jól. Ajándé-
kul mi is elénekeltünk egy balatoni dalt,
emlékeztünk is két versszakára, majd nagy
meglepetésünkre Nyisztor Ilona édesany-
ja, László Erzsi néni folytatta a harmadik,
negyedik versszakkal. Ugyanazt a dalt
énekeljük itt Zalában, amit õ még az édes-
apjától tanult a falujukban Pusztinán, a
Kárpátokon túl! Három napfényes, szép
napot töltött együtt a nemzet két földrajzi-
lag távoli, de lelkiekben nagyon sokban
közös csoportja.

Eleinte még nevetve kérdezték a fiata-
labbak, amikor az idõsebbekkel beszél-
tünk: „s egyeznek-é?” Vagyis értjük-e egy-
más beszédét? Többeknek is megeredt a
nyelve, s jöttek a szebbnél szebb monda-
tok, amikor megnyugtattuk õket, hogy
sokkal szebben beszélnek, mint mi…
Búcsúzáskor az egyik néni így szólt:
„Találkozunk még, mert találkozik még kõ
a kõvel, hegy a hegyvel, ha másutt nem, a
mennyországban.” Az utolsó reggel, ami-
kor már a busznál integettek, az egyik néni
felsóhajtott: „Puszta maradott a ház.”

Nehéz volt elszakadni, hiszen barátok-
ra, rokonokra találtunk, és a bennünk is
megszületõ örömre. De augusztusban újra
jönnek a gyermekek! Mi pedig készülünk,
várjuk õket…

Hazafelé is gyönyörû volt az út, átgya-
logoltunk a Békás-szoroson – igazi
vadregényes szépség; majd a Gyilkos-tó
következett, komoly nyugalmával. A
marosvécsi a kastélyparkban Vass Albert
síremlékénél álltunk meg. Marosvásárhe-
lyen megnéztük a kultúrpalotát, Körösfõn
még csodáltuk egy kicsit a gyönyörû var-
rottasokat, szõtteseket, majd elbúcsúztunk
Erdélytõl.

Hazatértünk.

Alföldi Ágnes és Zoltán (Keszthely)

Születésnap az Otthon
Segítünk Szolgálatban

Keszthelyrõl
Csángóföldre
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Régi tapasztalatom, hogy aki felkeresi a
határon túli magyar közösségeket, és
személyes kapcsolatot létesít, döbbenten
tapasztalja meg, hogy mennyire más
világban élnek a kisebbségi sorban élõ
és nehéz sorsuk ellenére is magyarságuk
mellett kitartó nemzettestvéreink. Ez
egyaránt igaz a Felvidéken,
Kárpátalján, a Vajdaságban és
Erdélyben. Látogatásunkkor a szolidar-
itás magas fokát és az önzetlen
vendéglátást érezhetjük.

Jómagam például már húsz éve járom
Erdélyt, életem meghatározó élményei
kötõdnek ehhez a tájhoz. Olyan szellemi
és néprajzi kincsek lelhetõk fel ott még
napjainkban is, amelyeket itt az anyaor-
szágban vagy száz éve elfelejtettünk. El-
képzelhetetlenül vadregényes tájak, tény-
leg az érintetlen természet vár az odauta-
zóra. Például van olyan hegyvidék, amely-
nek földrajzi feltárását mindössze harminc
(!!!) éve kezdték el. Értetlenül állok aze-
lõtt, hogy anyaországbeli társaink nem
szeretnek vagy egyszerûen félnek odautaz-
ni (pedig millió lehetõség lenne erre, és
nem is drága mulatság). 

Vajon mi népszerûbb a lakosság köré-
ben, ha egy család egyáltalán megenged-
heti magának, hogy nyaralni menjen? Az
olasz tengerpart vagy valamely más nyu-
gati üdülõterület (nem olcsó!), vagy a ma-
gyarlakta határon túli térségben levõ ter-
mészeti értékek, építészeti és kulturális
emlékek meglátogatása? Még egyszerûb-
ben: turistáink számára elég népszerû-e
például Kolozsvár vagy Kassa felkeresé-
se? Azt hiszem, sok pótolnivalónk lehet e
területen.

Nem is szólva arról, hogy az évek
során igen jó kapcsolat alakult ki elõbb a
NOE, majd egyre több tagszervezetünk és
számos határon túli családszervezet kö-
zött. Utazások szervezésénél az utóbbiak-
tól is kérhettek segítséget. A határon túli
magyar családszervezetek címlistája meg-
található a NOE titkárságán Ifkó Melindá-
nál (telefon: 06-1-317-4563, e-mail cím:
ifko.melinda@noe.hu).

Ne feledkezzünk azonban meg arról
sem, hogy az egészséges kapcsolat kétol-
dalú: ne csak mi igyekezzünk utazni, ha-
nem fogadjunk szeretettel határon túli ven-
dégeket, arra is figyelve, hogy az õ anyagi

lehetõségeik általában még a miénknél is
szûkösebbek!

Mindenkinek jó nyaralást, jó utazást, jó
kapcsolatépítést kívánok.

Dr. Szabó Endre

  

„Már elõre félek a nyaralástól – meséli
egy feleség. – A Balaton közepén a vizibi-
ciklin is csörög a telefon. Folyton keresik a
férjemet a kollégák vagy az ügyfelek.
Hosszú percekig beszélnek, és utána gon-
dolatai messze járnak. Együtt vagyunk, de
távol egymástól. Látom rajta, hogy a sza-
badság alatt egyre türelmetlenebb, alig vár-
ja, hogy visszatérhessen a munkájához.”

„Lefáradok a nyaralásoktól – hallom
egy férjtõl. – Egész évben egy kis csendre,
nyugalomra vágyom, hiába. Szinte minden
hétvégére, a szabadság idejére is jut vala-
milyen közösségi program. Családtagokat
látogatunk, jegyesoktatást tartunk, vezetõ-
köri megbeszélésen veszünk részt, tábort
szervezünk... Sok feladatunk van, számíta-
nak ránk. Fontosak ezek az együttlétek,
csak az a baj, hogy egymásra nem marad
már erõ. Sokszor az az érzésem, feleségem-
nek többet jelent egy-egy barát, ismerõs fel-
karolása, mint a velem való törõdés. Szinte
kizárólag kifelé élünk, és közben a családi
egységünk széthullik. Kiüresedünk.” 

Hurrá, nyaralunk! Együtt a család. He-
verészünk a vízparton. Jókat barangolunk.
Meghallgatunk és mesélünk. Erõt merítünk
a folytatáshoz… Mi lehet az oka, hogy a
vakáció egyre kevesebbeknek jelent valami
hasonlót?! 

Mondják, akit a gonosz nem tud
rosszra csábítani, azt a jó eltúlzására veszi
rá. Ennek eredményeképp egy alattomos
kór ütötte fel a fejét: a munkaalkoholizmus
(munkától való függõség) vagy másként
megfogalmazva hétvégi, ünnepi neurózis. 

Betegség ez vagy egyszerûen felelõsség-
teljes hozzáállás a munkához?

Igazán nehéz eldönteni, hol húzódik
meg a határ az egészséges felelõsségérzet
és a beteges munkamánia között. Melyek
azok a vészjelek, amelyek „megálljt”
intenek?

– Nem tud nyugodtan megülni úgy,

hogy közben semmit nem produkál. Példá-
ul a színház, mozi, koncert, nyaralás és
minden olyan helyzet kínzó próbatétel,
ahol tétlenül szemlélõdik. Nehezen bírja a
csendet. 

– Kevés idõt tölt a családjával. De nem
csupán ez a probléma, hanem ugyanazt a
magas teljesítményt várja el családtagjaitól
is, mint magától. Lustának, nemtörõdöm-
nek, felelõtlennek tartja azokat, akik ala-
csonyabb fordulatszámon járnak. 

– Szinte mindig elégedetlen magával is. 
– Az elvégzett munkának alig tud örül-

ni, hiszen máris várja a következõ teendõ. 
– A feladatot nem tudja kiadni a kezé-

bõl, õ tudja a legjobban…
– Arra törekszik, hogy egy megközelít-

hetetlen ideált elérjen. Mindig naprakész,
megbízható, kiváló munkatárs szeretne
lenni, aki emellett a közösségében is nagy
tekintély. 

– Minden alkalmat megragad, hogy a
középpontban legyen. 

– Mindig siet és feszült. Türelmetlen
akkor is, ha mindennapi események akadá-
lyozzák a rohanásban: a házastárs apró
kérései, beszélgetés egy ismerõssel, a járó-
kelõk, autósok…

Az öngyilkosság egyetlen társadalmi-
lag elismert formája a munka. A munka-
mániás ember fokozatosan teljesen kime-
rül. Szédülés, gyengeség, remegés, fejfá-
jás, gyomorpanaszok, álmatlanság, magas
vérnyomás, szívritmuszavar és depresszió
jelentkezhet nála. Ha a fenti panaszokkal
orvoshoz fordul is, kicsi az esély, hogy a
túlterhelt szakemberek felfedezzék a hát-
térben megbúvó lelki okokat. Ezek a tüne-
tek egy idõre „ágyba döntik” a beteget, akit
gyógyszerekkel felturbósítanak, aztán kicsit
helyrebillentve a feladatát újult erõvel foly-
tatja, mert be kell hoznia a lemaradást is.

Ne higgyük, hogy csak férfiaknál je-
lentkezhet ez a betegség. Még az otthon
lévõ anyukáknál is elõfordulhat, akik csak
úgy érzik jól magukat, ha minden idejüket
a gyermekek szükségleteinek kielégítésére
fordítják, vagy a ház mániákus rendben
tartása köti le minden energiájukat. A nõ
szuperanyává szeretne válni, aki él-hal a
gyerekeiért, kreatív, tájékozott, mûvelt.
Gyerekeit kimagasló eredmények elérésére
óhajtja sarkallni (már ha hagyják magukat),
mert ezáltal õ is reflektorfénybe kerül.

Jelentkezhet ez karitatív célokért vagy
vallásos síkon is, olyan túlbuzgóságban,
amely a család elhanyagolásával jár, mely-
nek eredményeképpen mozgalmi árvákat
és özvegyeket nevelnek, miközben sok is-

Miért jó határon túli
magyarok közé

utazni?

Nyakunkon a
szabadság-szezon?!

NOE level.qxd  7/6/2006  3:55 PM  Page 15



16 NOE Levelek 177-178.

Életünkrõl

meretlen ismerõs gondját-baját a vállaikon
hordozzák…

Segítség!

A házastárs, a családtagok, a barátok
feladata, hogy felfigyeljenek a munkaalko-
holizmus tüneteire családjukban, mert ke-
vés az esélye, hogy más megteszi. 

Nem valószínû, hogy társunk elénk
állna: „Állandóan pörgök, és idegesít, ha
mások nem teszik ugyanezt. Nem tudok
kikapcsolni, lazítani. Segítsetek, mert azt
hiszem, ez valami betegség jele.” Ezzel
szemben, amikor arról panaszkodunk,
hogy bokros teendõi miatt alig látja család-
ját, valószínûleg azt mondja majd: „Nincs
más választásom. A családért teszem.”
Ezer oka van, hogy sokat dolgozzon: el kell
tartani a családot, könnyedén utcára kerül-
het, ha nemet mond. Ha õ nem, ki más
végzi el. Milyen sok embernek van szük-
sége segítségre, kötelessége ezt megtenni. 

Afõnökök sem szokták figyelmeztetni a
dolgozókat, hogy túlhajtják magukat. A so-
kat túlórázó munkatársat ideális beosztott-
nak tartják, legalábbis addig, amíg testi tü-
netek nem gátolják a teljesítményt. A kol-
légákat irritálhatja a munkamánia, fõként,
ha ez stréberségnek tûnik, vagy ha a törekvõ
munkatárshoz igazítják majd a mércét. 

Elsõsegély

A munkamániában megnyilvánuló tel-
jesítménykényszer, bizonyítási vágy mö-
gött súlyos lélektani problémák állhatnak.
A munkaalkoholizmust felfoghatjuk egy-
fajta hiánybetegségnek: többek között
elfogadáshiány, szeretethiány, önbizalom-
hiány okozhatja. A természet azonban nem
szereti a légüres teret, ha ûr van valahol,
könnyen valamilyen pótlék szippantódik
belénk, ilyen lehet az állandó tevékenység
kényszere! Ez az ûrt kell nagy türelemmel
és szeretettel betölteni:

Gyakran szigorúan követelõ szülõk ha-
tására kialakult énkép okozza, hogy valaki
mindenáron meg akar felelni. Az ilyen em-
ber saját maga hajcsára. Önbizalomhiány
is meghúzódhat e probléma mögött. Nem
merek nemet mondani, elvállalom, külön-
ben mit szólnak az emberek. Vagy szép és
nagy feladatokat vállalok, hogy elismer-
jenek, hogy felnézzenek rám. Segíthetünk
neki azzal, ha otthon nem kell „topon
lenni”, vagyis maximálisan teljesíteni, ha
elismerik nem csak a munkát, amit végez,
hanem õt magát is. „Ha több pénzt keres-
nél, akkor sem szeretnélek jobban.” Fontos
az is, hogy átérezze, nem a környezet elis-
merése a fontos, mert az emberek több-

nyire a látható teljesítményeket értékelik: a
szuper autót, a menõ külföldi nyaralást,
elektromos ketyeréket…

Az is lehetséges, hogy úgy gondolja,
rajta múlik minden. Neki kell a környeze-
tében minden problémát megoldani. Mivel
erõs felelõsségérzete van, jó, ha ezt elsõ-
sorban a családja felé irányítja, ha rádöb-
ben arra, pont azokat veszélyezteti, akikért
felelõsséggel tartozik. A kályha sem ont-
hatja a meleget a távol állókra úgy, hogy a
mellette levõk közben megfagynak. Sok-
szor a fontos és még fontosabb között kell
választani. Még senkirõl sem hallottam,
hogy a halálos ágyán azt mondta volna, de
kár, hogy olyan kevés idõt töltöttem a
munkahelyemen. 

A munkamánia lehet menekülés, féle-
lem attól, hogy önmagunkkal vagy a tár-
sunkkal legyünk. Ha megállás nélkül haj-
tunk, nem merülhetnek fel életünkkel,
házasságunkkal kapcsolatos komoly kér-
dések, s ráadásul még hasznos, fontos em-
bernek érezhetjük magunkat. Sajnos, ha a
problémákkal nem nézünk szembe, való-
színû, hogy nem oldódnak meg maguktól,
sõt növekednek. Tegyünk azért, hogy jó él-
mény legyen társunknak hazajönnie! Ne
rohanjuk le azonnal panaszáradattal! A
gyerekeket is kérjük meg, ne teperjék le
rögtön, ahogy belép az ajtón. Hagyjunk egy
kis idõt, hogy lélekben is megérkezzen.
Egy üveg behûtött sör, finomság, apró fi-
gyelmesség, a kedves házastárs meg-
könnyíti számára a hazatérést. Újra és újra
meg kell hódítani hitvesünket, különben
elveszítjük.

A teljesítménykényszer nagy türelem-
mel és szeretettel orvosolható, de bizonyo-
san nem megy egyik napról a másikra. A
jegyesség kezdetén vonzó, hogy a válasz-
tottunk keményen törekszik, hogy vigye
valamire. Ez az imponáló tulajdonság eltú-
lozva a házasság évei alatt nehéz keresztté
válhat, amit közösen, szeretetben hordo-
zunk. Nem adjuk fel, segíthetünk egymás-
nak, hogy a család érdekében társunk szép
lassan testben és lélekben visszatérjen
szeretteihez. A nyaralás alatt és a hétköz-
napokban is.

dr. Sallainé Karikó Éva (Budaörs)

  

Három éve a munkahelyemen, egy álta-
lános iskolában a vezetõk nem nagyon
tudtak mit kezdeni egy újonnan belépõ
tantárggyal (Ember- és társadalomismeret,
etika), úgyhogy rám bízták, csináljak vala-
mit… Csináltam. Olyan lehetõség ez a mai
közoktatásban, amelyet muszáj kihasznál-
ni. Hallottam visszajelzéseket szülõktõl és
kollégáktól is, hogy talán korai dolog
12-13 évesekkel olyan dolgokról beszél-
getni, mint szexualitás, családtervezés,
demográfia, abortusz stb. Határozottan
állíthatom, hogy nem! Sõt! Úgy gondo-
lom, hogy amikor egy kereskedelmi TV-
ben, fõ mûsoridõben „Hárman párban”
címmel arról folyhat beszélgetés, hogy ma
már az a trendi, hogy valakinek barátja és
barátnõje is legyen az ágyban, akkor nem
korai és nélkülözhetõ a normális, „konzer-
vatív” (?) álláspont hangoztatása. Persze
ez is szélmalomharcnak tûnhet értékfel-
mutató munkánkban, de megéri.

Olyan is elõfordult, hogy amikor arról
beszéltem, hogy életem elsõ (és utolsó)
szerelme a feleségem, s hogy még közel
25 év házasság után is lehet szerelmes az
ember a feleségébe, igencsak felhördülve,
hitetlenkedve fogadta a társaság. Talán
még zavarba is jöttem. Aztán az óra végén
odajött hozzám egy „menõ csaj”, s azt
mondta, hogy ez olyan szép dolog…
Sajnos néha úgy érzem, hogy a nyúl viszi
a puskát, vagyis a normális számít másnak,
s ennek a „másságnak” a felvállalása egyre
kényelmetlenebb, egyre cikisebb.

A kellemetlenségeket pedig szívesen
kerüljük. A deviáns jelenségeket megszok-
juk, szinte már természetes a létezésük.
Talán már az is nehézséget okoz, hogy a
TV távirányítóját ki- vagy átkapcsolásra
használjuk, nemhogy levelekkel bombáz-
zuk az ORTT-t. Igencsak kompromisszum-
készek vagyunk, amikor komfort-zónánk
megtartása vagy elhagyása a tét.

Ha az értékfelmutatásban eredményt
akarunk elérni, fel kell adni kényelmes
„értékeldugó”, „szennytûrõ” magatartá-
sunkat. Feladatunk családunkban, szûkebb
és tágabb környezetünkben feltárni, elma-
gyarázni a körülöttünk zajló eseményeket,
jelenségeket, s megállapítani, hogy mi az
érték és mi az értéktelen. 

Vári Ferenc (Kondoros)

  

Ciki?
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Pályázatok

Kedves Tagtársak és Gyerekek!

A Kolping Hotel rajzpályázatának leadási
határideje május végén lezárult.

A beérkezett rajzokat a szálloda kiállít-
ja (8394 Alsópáhok, Fõ út 120.), és a ven-
dégek július 30-ig szavazhatnak a legjob-
ban sikerült alkotásokra.

A nyerteseket a szálloda vezetése au-
gusztus elsõ felében írásban értesíti.

Pfeilné Latorcai Krisztina

  

Kedves Gyerekek!

A nyári szünet elején írom Nektek ezt a
levelet. 6 éve indult a „Mindenképp nya-
ralunk!” címû pályázatunk a Kodak támo-
gatásával. A hûséges levélíróink mellett
szerencsére minden évben akadnak új ver-
senyzõk is. A támogatás idén változni fog,
de a lehetõség marad. Ezért tehát:

Elképesztõ volt!
Fényképek az elképesztõ nyárról címmel

a Ludotéka-Ferencvárosi Csoport
az OnlineFotó Kft. és a KODAK

jóvoltából pályázatot hirdet.

Küldj egy fényképet, és mellé egy
oldalnyi beszámolót a nyári élményeidrõl!

A fénykép hátoldalára írjátok rá, hol
készült, ki készítette, kiket, ill. mit ábrázol!

Idén elõször digitálisan készített fény-
képeket is elfogadunk, e-mailben küldve
akár többet is. A pályázatot támogató On-
lineFotó Kft. felajánlotta a papírképek el-
készítését.

Határon inneni és túli gyerekek
kézzel írott leveleit várjuk, és csak azt
jutalmazzuk! 

Ne feledjétek:
„Nyelvében él a nemzet…!”, a ti he-

lyesírásotokon is fordul(hat) az ország
sorsa.

Fénykép helyett rajzokat is várunk,
hisz így is (szem)lencsevégre kerülhetnek
a megörökítend? élmények. 

Beküldési határidõ: 2006. szeptember 30.
Cím: NOE Ludotéka-Ferencváros
1091 Budapest, Üllõi út 121.
E-mail: ludoteka@freemail.hu

A nyerteseket levélben értesítjük, az
ajándékokat postán elküldjük. Megtaláljuk
a módját, hogy a jutalmat mindenki meg-
kapja. A – különbözõ szempontok szerint –
legkiválóbbak írásaiból, reméljük, olvas-
hattok a NOE Levelekben.

  

…egy nép azt mondta: „Elég  volt!”
(Találkozások, emlékek, olvasmányok

1956-ról) 
címmel a Magyar Olvasástársaság

pályázatot hirdet

Két kategóriában várunk írásmûveket: a
11-14 évesektõl 2-3 oldalas terjedelmû, a
15-18 évesektõl pedig 3-5 oldalnyi fogal-
mazásokat. Célunk, hogy diákjaink, gyer-
mekeink, unokáink, tanítványaink a lehetõ
leghitelesebb ismeretet, élményt gyûjtse-
nek össze a XX. század legnagyszerûbb
magyarországi eseményérõl, s errõl maguk
összefoglalóan írjanak, beszéljenek.
Hisszük és valljuk, hogy aki a múltat nem
ismeri, az a jövõt sem értheti; s meg sem
érdemli. Nemzetünk, országunk jövõje a
múltból táplálkozik, arra épül, ha az nem
merül feledésbe. Ezért tehát nem vál-
hatunk közömbössé, méltatlanná elõdeink
önfeláldozó tetteihez, szenvedéseihez, vér-
tanúságához. Nem tehetjük értelmetlenné
tízezrek, százezrek áldozatát!

Beszélgessetek az idõsebb generációk
még élõ tagjaival! Keressetek korabeli,
eredeti dokumentumokat, látogassatok el a
nevezetes helyszínekre! Az értékelés során
elõnyben részesül az egykori szemtanúk,
résztvevõk személyes megszólaltatása,
céljaik, élményeik, gondolataik, az esemé-
nyek lejegyzése, megõrzése, közzététele.

A dolgozatok beérkezését legkésõbb
2006. szeptember 30-áig a Magyar Olva-
sástársaság, Budapest, OSZK 1827
címére várjuk.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2006.
november 3-án az Országos Széchényi
Könyvtárban (közgyûlésünk keretében)
lesz. 

A pályadíjak összege 200 000 forint
értékû könyvadomány.

  

2006. szeptember 30.

Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kap-
tunk örökségbe, de mintha egyre gyakrab-
ban tétlenül néznénk ennek elfelejtését,
háttérbe szorulását. Vegyük birtokba, is-
merjük meg, fényesítsük újra és adjuk to-
vább az eleinktõk kapott, élethosszig érté-
kes, érvényes, unokáink számára is feltét-
lenül megõrzendõ, mesebeli kincseket! 

A Magyar Olvasástársaság felhívással
fordul mindazokhoz, akiknek fontos a nép-
mesék fennmaradása és a mesékben élõ
bölcsesség továbbhagyományozása, hogy
folytassuk a 2005-ben elindult kezdemé-
nyezést, amely szerint, minden év
szeptember 30-át, Benedek Elek születésé-
nek évfordulóját, a Népmese Napjaként
tiszteljük. A Népmese Napjának 2006-os
központi rendezvényét Békéscsabán szer-
vezzük meg, de a tavalyi nagysikerû meg-
mozduláshoz hasonlóan idén is szeretnénk
országossá bõvíteni a programokat. Kérjük
a könyvtárosokat, óvónõket, pedagóguso-
kat és a mesével foglalkozó szakembere-
ket, valamint a meseszeretõ gyerekeket és
felnõtteket, hogy ezen a napon megkülön-
böztetett tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek meséi felé. 

2006. szeptember 30. szombatra esik.
Kézenfekvõnek látszik, hogy ezt a vélet-
lent tudatosan fordítsuk a magunk javára, s
idén a gyerekek melletti legfontosabb „cél-
csoportjainkat” a leendõ és gyakorló szü-
lõket, nagyszülõket szólítsuk meg. Hívo-
gassuk, bátorítsuk õket a csatlakozásra, a
mesék élvezetes hallgatására, megtanulá-
sára, örömteli elmondására!

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mû-
vészetét, hallgassák meg egymás legked-
vesebb meséit, emlékezzenek meg mese-
mondóinkról, mesegyûjtõinkrõl, és a me-
sékbe szõtt bölcsesség máig érvényes üze-

Elképesztõ Pályázat az 1956-os
forradalom emlékére

Felhívás a Népmese
Napja megrendezésére

Pályázatok
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neteirõl, arról a mindennapjainkban is
használható tudásról, ami minden népmese
sajátja. Kérjük az intézmények vezetõit,
tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon min-
den gyerek legalább egy népmesét tarisz-
nyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulá-
sul, vigasztalásul vagy egyszerûen csak
örömforrásként, hiszen egy megfelelõ pil-
lanatban megkapott mese olykor egész éle-
tünkre kihathat.

Baráti szeretettel kérünk minden ked-
ves, ezügyben elkötelezett kollégánkat,
hogy csatlakozási szándékát és e-mail cí-
mét jelezze Nagy Júliának (julianagy@-
gradatio.hu vagy julia.nagy@tokaj.hu),
honlapunk (www.hunra.hu) szerkesztõjé-
nek, aki az akció létét s az e-mail, illetve az
esetleges egyedi honlapok segítségével,
annak tartalmát ugyancsak visszakereshe-
tõvé, megismerhetõvé teszi minden érdek-

lõdõ számára. Segítsük, bátorítsuk egy-
mást az ötletek, a módszerek nyilvánossá-
gával! 

Ne hagyjuk veszendõbe menni
mindazt, ami évszázadokon át, élni
segítette az embereket!

Budapest, 2006. április 24.

Magyar Olvasástársaság 

A Zempléni-hegységben, Vilyvitányban
kínálunk egész évben üdülési, pihenési
lehetõséget. Amit nyújtani tudunk: csen-
des, nyugodt, családbarát környezet, jó
levegõ, festõi kilátás a Zempléni hegyekre.
Három darab 4 ágyas szoba, étkezõ,
fürdõszoba, jól felszerelt konyha, önálló,
zárt kert, kerti bútorok, szabadtéri fõzési
lehetõség sportolásra, parkolásra alkalmas
nagy kert. Egyszerre egy családot vagy
baráti társaságot fogadunk, az egész
vendégház az Önök birodalma. A pro-
gramlehetõségekrõl szívesen adunk fel-
világosítást, az árakat pedig az Önök pénz-
tárcájához igazítjuk. Üdülési csekket el-
fogadunk. Árak: 1 600 Ft/fõ/éj, 2-10 éves
korig: 1 000 Ft. Nagycsaládosoknak a csa-
lád nagyságától, illetve a lefoglalt éjszakák
számától függõen kedvezményt adunk. 

Repka Béla, 47/325-638, 30/375-0978

  

Üdüljön barátaival Debrecen, Hajdúszo-
boszló, Hortobágy közelében Bárándon,
a Koroknai Portán. Népmûvelõ-pedagó-
gus házaspár vagyunk, három fiú gyer-
mekkel. 
Életre szóló vidéki élményeket (sokféle
állat a portán) szerezhet nálunk. 
Lehetõség van lovaglásra, szekerezésre,
íjászkodásra, kemencében sütésre-fõzésre
stb. Népi kismesterségekkel (szövés, csu-
héfonás, fazekasság) való ismerkedés a fa-
lunkban és környékén. A portán található
még gyermekmedence, asztalitenisz, ko-
sárlabda, udvari játékok és kerékpárok.
Elhelyezés a vendégházban, 2-3 ágyas
szobákban (konyhahasználattal) és az ud-
varban két apartmanban. Áraink: felnõtt
2300 Ft, 12 éves korig 2 000 Ft. 
Üdülési csekket elfogadunk. 

54/466-193, 30/279-2682
E-mail: koroknaib@freemail.hu

Weboldal: www.koroknai.atw.hu

Üdüljön Mikóházán a Dorka vendéghá-
zakban. Elhelyezés önálló családi házak-
ban (3+4+6, 2+3+3 ágyas szobákban) hetes
turnusokban, önellátással. Programlehetõ-
ségek: Rákóczi-vár, Füzéri vár, Kazinczy
Mauzóleum, Károlyi és kõkapui kastély,
lovaglás természetjárás, tanösvények,
kilátók, fürdõk, szlovákiai túrák, Kassa... 
Szalonnasütés, bográcsolás, parkolás az
udvarban. Ár: 1 000 Ft/éj

Emri Gábor, 3989 Mikóháza
Gábor Áron u. 3., tel.: 47/308-040

  

A Zamárdi Turistaszállás és Kemping várja
vendégeit. Faházakban 2 200 Ft/fõ/éj,
sátorban 900 Ft/fõ/éj. NOE-igazolvány
bemutatásával 20 % kedvezményt adunk –
alapítványi támogatással, amíg a keret tart.
Gyermekeknek 14 éves korig 50 % ked-
vezmény. Kérhetõ reggeli, fél- vagy teljes
panzió. Reggeli: 400 Ft/fõ korlátlan fo-
gyasztással, ebéd 650 Ft, vacsora 550 Ft.
Üdülési csekket elfogadunk!

Dankházi Tibor, 306-7599
70/242-4013, 84/348-907 

  

Cserszegtomajon családi házban nyári
nyaralási lehetõség.
Keszthely és Hévíz 3 km. Falusias környe-
zetben, kirándulásokkal a Keszthelyi-
hegységbe (Sümeg, Rezi, Tátika várak,
Kehidakustány), Balatonedericsen Afrika
Múzeum.
Keszthelyen: Festetics kastély, Balatoni
Múzeum, Babamúzeum, Panoptikum,
Marcipán Múzeum.
A program összeállításában segítek!
Felnõttek: 2 000 Ft/fõ/éj, gyerekek 
1 800 Ft/fõ/éj.

Csengei Ágota, 30/431-9697

Gyomaendrõdön komfortos vízparti nya-
raló kiadó, NOE-tagoknak megegyezés
szerint, kedvezõ áron. Kiváló horgászati,
fürdési lehetõség. A telken sátortáborozni
is lehet. A városban gyógyfürdõ üzemel.

70/289-7806, e-mail:megyerncse@-
freemail.hu, torokj@gmail.com

  

Battyán vendégház
Mindenkit szeretettel várunk a Villánytól
7 km-re fekvõ falucskában, Ivánbattyán-
ban. Vendégházunk egyaránt alkalmas
családok, házaspárok és baráti társaságok
fogadására.
Szobáinkhoz külön fürdõhelyiség és WC
tartozik.
A fõzést, étkezési lehetõséget két jól felsze-
relt konyha biztosítja. A 800 m2-es zárt ud-
varon játszótér, pancsoló, kosárlabda, len-
gõteke, mini futballpálya, kerti sütõ, vala-
mint egy borospince kínál lehetõséget a ki-
kapcsolódásra. 30 km-es körzetben pedig
számos látnivaló várja az érdeklõdõket.
További információkért hívjon bennünket!

Bálintné Eibel Izabella, 20/973-9685

  

A Zempléni-hegységben, Fony községben
a Szieszta Vendégház várja a pihenésre vá-
gyó családokat. Négy szoba, három fürdõ-
szoba, két konyha áll a vendégek rendelke-
zésére. Az udvaron, hinta, homokozó, len-
gõteke, mérleghinta, kerti bútorok, szalon-
nasütõ hely. Üdülési csekket elfogadunk.
Ár: 2 200 Ft/fõ/éjszaka, gyermekeknek
50 % kedvezmény.

Bárczi Lászlóné, 20/9763-345
46/452-265

www.hotels.hu/fonyihaz

  

Üdülési ajánlataink

Üdülési ajánlataink
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A megújult BETHESDA üdülõ az idén is
sok szeretettel várja a nagycsaládosokat
Balatonföldvárra.
Áraink a szállást és a reggelit tartalmazzák.
2 év alatt ingyenes
2-14 év között 2 000 Ft/fõ/éj
14 év felett 2 700 Ft/fõ/éj

További információ illetve jelentkezés:
Bálint Kálmán 06-20-8861327
E-mail: bethesda@freemail.hu

  

Kedvezményes nyaralás Olaszország-
ban az Adria partján.
Monfalcone-Albatros kemping.
Telepített 4-5 személyes lakókocsik elõ-
sátorral, teljes felszereléssel (edényzet,
hûtõ, gáztûzhely, mikrohullámú készülék,
elektromos kávé-, teafõzõ stb., csak ágy-
huzatot kell vinni)
Az árak 1 hétre vonatkoznak, szombattól
szombatig:

Július 08 – augusztus 19. 89.500,-Ft
Augusztus 19–26. 59.900,-Ft
Augusztus 26 – szeptember 09.

39.900,-Ft

A fizetendõ ár tartalmazza: a villany-, gáz-,
hideg-melegvíz-, WC-, zuhanyzó- és me-
dencehasználatot, parkolást.

A helyszínen egyéb kötelezõ fizetni való
nincs! (kaució, üdülõ díj stb.) Kedvezmény
NOE-tagoknak: 10 % a teljes árból és min-
den 3. gyermek ingyenes. Az öt fõnél
nagyobb családokat több lakókocsiban
helyezzük el.
Jelentkezés: Budapest XVIII. Üllõi út 775.

294- 0094, 06/70 334-9423

  

Az Andóra-Túra utazási iroda megala-
kulása óta (1991) legfontosabb lokációjá-
nak Horvátországot – azon belül Dalmá-
ciát – tekintette. Nemcsak azért, mert a
magyar családoknak ez a tenger van a
legközelebb, és az ára is elviselhetõ,
hanem mert a helyiek viszonya hozzánk a
közös történelmi múlt miatt is kellemes,
baráti légkört teremt a nyári üdülésekhez.
Természeti szépségei vonzó célponttá te-
szik ezt a gyönyörû országot, amelyet lehet
szeretni. 

Az iroda megkülönböztetett figyelem-
mel utaztatja a NOE-tagokat. (Tulajdono-
sai is tagjai az egyesületnek.) A saját bõrü-
kön  szerzett tapasztalatok  segítik az iro-
dát abban, hogy  a nagycsaládosok igénye-
inek megfelelõ nyaralást biztosítsanak.

2006-ban a NOE vezetésével kötött

megállapodás értelmében az iroda 5 %
kedvezményt nyújt a horvátországi saját-
szervezésû üdülések áraiból. (Lásd a NOE
emblémával megjelölt ajánlatokat!)

A legrövidebb idõ alatt elérhetõ üdülõ-
helyek egyike a Velebit-csatorna déli part-
jánál Vinjerac, kis halászfalu – nem egé-
szen 600 km-re Budapesttõl. Ideális nyara-
lóhely gyerekekkel utazóknak, valamint a
kisebb nyüzsgésre vágyóknak. Az apart-
manház igényes, klímás, praktikus (ke-
rekes-székkel is!), saját parkolóval, már
26 000 Ft/hét/fõ áron várja vendégeit.

Kicsit távolabb (740 km) – a csodála-
tos Trogír mellett lévõ Medenai apart-
mantelep, talán a legideálisabb a nagycsa-
ládosok részére. Széleskörû szolgáltatásai-
val – közvetlen tengerparti, klímás apart-
manjai, aprókavicsos tengerpartja óriás
csúszdával és játszótereivel, sportolási
lehetõségekkel várja vendégeit. Félpanzi-
ós ellátás mindkét helyen biztosítható, így
valóban gondtalanul együtt lehet a család.
Részletek a www.andora.hu/medena ta-
lálhatóak.

Természetesen egész Horvátország
területén vannak apartman és hotel aján-
lataink, melyek a  www.andoratura.hu
honlapon, árakkal együtt megtalálhatóak.

Reméljük, hogy az Egyesülettel kötött
megállapodásunk sikeres együttmûködést
eredményez, és a családok kellemes emlé-
kekkel térnek vissza a horvát tengerparton
töltött nyaralásukból.

Szûcs András
Andóra-Túra

Kedves Tagtársak!

2006. május 31-én a NOE együttmû-
ködési szerzõdést kötött a MÁV Loko-
motív Hotels Rt.-vel. A szerzõdés szerint
tagjaink a közvetített szálláshelyeken a
mindenkori szolgáltatási árakból 10 %
kedvezményben részesülnek. 

Családi üdülések igénybe vehetõk az
alábbi helyeken: Hotel Gárdony, Hotel
Boglár, Hotel Kenese, Hotel Vonyarc,
Hotel Zsóry Senior, Fenyves Üdülõ,
Széplak Üdülõ, valamint Balatonszeme-
sen és Balatonszéplakon található önellá-
tó üdülõházakban. Üdülési csekket elfo-
gadnak.

Szállásfoglalással és árakkal kapcso-
latban érdeklõdni lehet a NOE titkársá-
gon és NOE honlapján (www.noe.hu). 

Pfeilné Latorcai Krisztina

  

Annak érdekében, hogy a nagycsalá-
dosok könnyebben megismerhessék a
kultúránk és történelmünk szerves részét
képezõ, ma a környezõ országokban talál-
ható, épített és természeti értékeinket,
korábbi megbeszélésünkre hivatkozva az
alábbi ajánlatot teszem az Egyesület illetve
tagjai részére.

Az egyesületi tagok részére minden –
prospektusunkban és honlapunkon szereplõ

A HON TOURS
Utazási Iroda
ajánlata

Üdülési ajánlataink
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– ajánlatunkból 10 % kedvezményt adunk,
valamint a két felnõttel együtt utazó 14 év
alatti elsõ három gyermek 15 %, a további
gyermekek 10 % kedvezményt kapnak.

Kizárólag a NOE tagjai részére készí-
tünk családi ajánlatokat. 

Az Erdélybe utazó NOE-tagok minden
esetben ajándék Erdély-térképet kapnak
irodánktól.

Kedvezményt kínálunk (20 %) az iro-
dánkban mûködõ ajándékboltban is. 

Bízom benne, hogy a mellékelt ajánla-
tok – melyeket az igényeknek megfelelõen
bõvíteni szándékozunk – és a kínált ked-
vezményeink elnyerik tetszésüket és
felkeltik tagjaik érdeklõdését, megalapoz-
va egy hosszú távú, kölcsönösen gyümöl-
csözõ együttmûködést.

Budapest, 2006. június 13.

Jáky Gábor
ügyvezetõ

Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) –
Négyes Motel 

Fekvése: Gyergyószentmiklóstól 4 km-re,
a Gyilkos-tó felé vezetõ út mentén talál-
ható hangulatos motel és étterem. Elhelye-
zés a motel egyszerûen berendezett két-,
három és négyágyas szobáiban. A szobák

egy része fürdõszobás, de vannak közös
fürdõszobás szobái is. Kis kétszemélyes
faházak veszik körbe a szálláshelyet, ame-
lyekhez közös, szépen felújított vizesblokk
tartozik.
Szolgáltatások: étterem, parkoló, szabad-
téri tûzhely.
Árak:

kétszemélyes faházban: 2 950 Ft/fõ/éj
motelszobában: 3 570 Ft/fõ/éj

Csernakeresztúr (Cristur) –
Faluturizmus

Fekvése: Csernakeresztúr Déva és Vaj-
dahunyad között található. A falu igazi kis
magyar sziget Hunyad megyében. Elhe-
lyezés: 1-4 ágyas szobákban, magyar
családoknál, fürdõszoba-használattal.
(Szállás csak reggelivel vagy félpanzióval
együtt kérhetõ!)
Árak:

szállás: 2 200Ft Ft/fõ/éj
reggeli: 300 Ft Ft/fõ/éj
félpanzió: 1 250 Ft Ft/fõ/éj

Kalotaszentkirály (Sancrai) –
Faluturizmus

Fekvése: a kedves kalotaszegi, magyar fa-
lu a Nagyvárad-Kolozsvár fõúttól pár kilo-
méterre található Bánffyhunyad mellett.

Elhelyezés: magyar családoknál vagy
igény szerint kulcsos házban, 2-3 ágyas
szobákban, fürdõszoba-használattal.
Szolgáltatások: a faluban és környékén a
Davincze Tours foglalkozik vendégeink
elszállásolásával és étkeztetésével, gon-
doskodik a programszervezésrõl, idegen-
vezetésrõl, és mikrobuszbérlésrõl.

Árak:
szállás: 1 700 Ft/fõ/éj
reggeli: 600 Ft/fõ/éj
félpanzió: 2 200 Ft/fõ/éj

(Szállás csak reggelivel vagy félpanzióval
együtt kérhetõ!)

Az alábbi kedvezmény csak a csarnake-
resztúri és kalotaszentkirályi szállásra
vonatkozik (14 éven aluliaknak lehetõség
szerint a szülõkkel egy szobában):

– Elsõ gyermek: 30 % kedvezmény 
– Második gyermek: 50 % kedvezmény 
– Harmadik vagy efeletti gyermek ese-

tén: 100 % kedvezmény.
Tel./fax: 266-0644

e-mail: info@hontours.hu
www.hontours.hu

Üdülési ajánlataink

Hirdetések

A VIRUSBUSTER KFT. A TUDÁS
ALAPÚ TÁRSADALOMÉRT

A teljes egészében magyar tulajdon-
ban lévõ VirusBuster kedvezményes áru
vírus védelmi megoldással segíti a Nagy-
családosok Országos Egyesületének tag-
jait.

A sokgyermekes családok több-
szörösen hátrányos helyzetbõl indulnak a
tudás alapú társadalom felé vezetõ úton.
Ma már ugyan ezekben a családokban is
gyakran fordul elõ számítógép, ám a
készülékek általában elavultak és akár 4-5
személy is használhatja õket.

A gyermekektõl természetesen nem le-
het elvárni a biztonsági szabályok folya-
matos betartását, a szülõkbõl pedig sok-
szor hiányoznak az ehhez szükséges fel-
használói ismeretek. Mindezek ered-
ményeként a nagy családok számítógépei
fokozottan vannak kitéve vírusfertõzés-
nek, melynek kivédéséhez vagy megszün-
tetéséhez szükséges szoftverek beszerzése
komoly megterhelést jelent a családi
kasszának.

A Magyarország vezetõ vírusvédelmi
megoldását fejlesztõ, budapesti székhelyû
VirusBuster Kft. piacot lát a számítógép-
pel rendelkezõ nagy családokban. „Adott
egy piaci szegmens, amely fokozottan van
kitéve vírusok támadásának, és ahol egy
fertõzés elhárítása gyakran jelent szinte
leküzdhetetlen akadályokat. Valamint
adott egy kiváló, magyar nyelvû megol-
dás, magyar nyelvû telefonos terméktámo-
gatással. Nincs más dolgunk, mint olyan

árat kínálni, ami ennek a részpiacnak is
megfizethetõ” – magyarázta közgazdasági
szempontból az akció lényegét Bölcsföldi
László, a VirusBuster kereskedelmi igaz-
gatója.

A VirusBuster most meghirdetett prog-
ramja keretében a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének tagjai a bolti ár feléért
juthatnak hozzá a VirusBuster Professional
víruskeresõ korlátozás nélkül használható
verziójához. Az automatikus frissítésû ter-
mék, melyhez egy éves telefonos és e-
mailes terméktámogatás is jár, átfogó,
valós idejû védelmet nyújt a vírusokkal,
férgekkel, trójai-, adware és spyware prog-
ramokkal és egyéb károkozókkal szemben
– alacsony hardverigénye miatt régebbi
típusú számítógépeken is.

A magyar vállalat természetesen nem
csupán a közvetlen bevétel-növekedés
reményében hívta életre a programot.

Vírusvédelem
most féláron 

a nagycsaládosoknak
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Tisztában vannak vele, hogy a tudásalapú
társadalom támogatása minden hazai
informatikai cégnek érdeke. „A támogatott
családokban élõ gyermekek felnõttként
maguk is fognak szoftvereket vásárolni, de
olyanok is lehetnek közöttük, akik nálunk
fognak majd dolgozni” – jelezte Bozsó Ju-
lianna a cég ügyvezetõ tulajdonosa, hogy
hosszú távon gondolkodnak. „A társadalmi
szerepvállalás, akkor hatékony, és akkor
tartható fenn, ha illeszkedik a támogató
szervezet stratégiájába”– folytatta.

A VirusBuster reményét fejezte ki,
hogy példájukon felbuzdulva más hazai
informatikai cégek is megkeresik azokat a
pontokat, ahol üzleti alapon mozdíthatják
elõ a tudás alapú társadalom fejlõdését.

Kihagyhatatlan vírusvédelmi akció! 
A VirusBuster Kft. kivételesen ked-

vezõ feltételekkel akciót hirdet a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete tagjai szá-
mára. Az akció keretében tagok 50 %-os
kedvezménnyel vásárolhatják meg a mun-
kaállomások teljes körû védelmére kifej-
lesztett VirusBuster Professional vírusvé-
delmi megoldást. 

Az akcióval kapcsolatos további infor-
máció: www.virusbuster.hu/noe, sales@-
virusbuster.hu, vagy (06 1) 382 7000

  

Fuvarvállalás! Titkárságon leinformál-
ható NOE-tag, 14 köbméteres kisteher-
gépkocsival, Budapestrõl.

70/316-1533; 395-1217 Sziráki Imre 

Homok, sóder, murva, beton, termõföld
szállítását 5 tonnáig vállalom Budapesten,
NOE- tagoknak 5 % kedvezménnyel!

20/956-5720 Kovács Árpád
e-mail: teherfuvarozas@uw.hu
web: http://teherfuvarozas.uw.hu

Budaörsön építészmérnök (magán- és
igazságügyi szakértõ, felelõs mûszaki
vezetõ, mûszaki ellenõr) építéskivitelezés-
tervezés területeken térítésmentesen vállal
tanácsadást NOE tagok részére elõre
egyeztetett idõpontban.

20/463-9504, Garancsy István
e-mail: garancsy.istvan@axelero.hu

Független pénzügyi szakember ingye-
nes pénzügyi tanácsadást vállal hitelek,
biztosítások, nyugdíj, befektetések terüle-
tén. Elõre egyeztetett idõpontban és hely-
színen.

30/367-2766 Garancsy Georgina
garancsygeorgina@citromail.hu

Plasztikai Sebészet. Dr. Jánky György
plasztikai sebész rendel: hétfõ, csütörtök:
15-19 h. Vállalom, hogy a legalább egy
éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes, ér-
vényes tagsági igazolvánnyal rendelkezõ
szülõk – csak 5-12 év közötti –, elálló fülû
gyermekét vagy gyermekeit térítésmente-
sen megoperálom, ha igényli és alkalmas a
mûtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.,

365-8633; 20/934-8778
E-mail: jankydr.plastsurg@axelero.hu

Három gyermekét nehéz anyagi körül-
mények között nevelõ családnak nagy
szüksége lenne egy jobb minõségû számí-
tógépre.

70/366-0272

Nehéz körülmények között élõ család
kér ruhanemût (13, 9 és 3 éves kislányai-
nak, 7 éves kisfiának), valamint porszívót,
vasalót, turmixgépet és edényeket. 

46/458-368

Pest környéki család kér segítséget: két
fa- és széntüzelésû kályhát, gáztûzhelyt
(palackos gázhoz), hûtõszekrényt és 3-4
évnél nem öregebb televíziót (kábelre csat-
lakoztathatót).

20/920-8259

Ingyen elvihetõ Varia szekreter, fali
konyhabútorelemek, heverõ, tányérok,
edények, kenyérpirító és Hajdú centrifuga.
Jutányos áron eladó két vadonatúj felnõtt
heverõ és egy szintén új gardróbszekrény.

275-0645 Vargáék

Móricz Zsigmond körtéren összesen
146 m2-es (75 m2 alapterület, valamint 71 m2

tetõtér), tovább bõvíthetõ, 4 szobás, dupla
komfortos, V. emeleti lakás eladó (lift van). 
Ár: 36 millió forint.
Megtekinthetõ elõzetes telefonos bejelent-
kezés után.

30/954-3453

Eladó egy több generációs, több
szintes családi ház (360 m2-es ingatlanon)
a II/a kerület határán, de közigazgatásilag
Solymáron. Az alsó szinten 30 m2-es sze-
parálható garzon. 
A felsõ két szinten, további 120m2-en két
fürdõszoba, egy konyha, két nappali, 4 fél-
szoba. Közlekedés: kék busszal. Ár: 36,5
millió Ft 

30/433-5426

  

A Barocco Kft. iskolatáskák és kiegé-
szítõk forgalmazásával foglalkozó cég
nagycsaládosok részére 10 %-os kedvez-
ményes vásárlási lehetõséget biztosít ter-
mékeik árából. Beiskolázási utalványokat
elfogadnak! 
Üzleteik: DUNA PLAZA (I. em. 104.)

239-3813
PÓLUS CENTER (Sunset Boulvard 164.)

419-4127 

Szkif típusú, 6 személyes sátras után-
futó, elõsátorral kifogástalan állapotban
10 000 Ft-ért eladó. Utánfutóvá alakítható.

30/393-5900

  

Kedves Tagtársak!

Tárgyalásokat folytatunk arról, hogy a
NOE tagjai kedvezményesen vásárolhas-
sanak autót.

A mostani számunkban két ilyen aján-
latot találtok, a Csiki-Bege cégé végleges.
Az alábbi ajánlat egyenlõre tájékoztató jel-
legû! Megállapodás a  felajánló és a NOE
között még nem született. (Összességében,
hogy ezen kedvezmények adhatóak
legyenek, szükséges min. 4-6 db autó
megrendelése.) A kedvezmény mértéke
típusonként változik, és függ a vásárolni
kívánt autó mennyiségétõl.

Az ajánlat az alábbi típusokra vonatko-
zik:

VW T5 Kombi Basic: 8-12 % (min. 2-11 db)
VW T5 Kombi: 18-23 % (min. 2-11 db)
VW Shuttle: 18-23 % (min. 2-11 db)
VW Caravelle: 10 % (1 db-tól is)
VW Caddy Life: 9 % (1 db)
VW Caddy Life Xtra: 9 % (1 db)
VW Golf Plus: 7-10 % (1 db)
VW Touran: 7-10 % (1 db)
Skoda Octavia: 8 % (1 db)
Skoda Fabia: 8-15 % (1 db)

Az érdeklõdõk a NOE Titkárságon Lator-
cai Krisztinát keressék. A kedvezményeket
csak azok vehetik igénybe, akiknek nincs
tagdíj-elmaradásuk.

  

A Csiki-Bege Életmód Plaza 2006 júniu-
sától a NOE partnere.

Új autóik közül ajánlják a családi autókat,
illetve a 7-9 személyes kisbuszokat: 

– FIAT Multipla,
– FIAT Doblo Family,

Hirdetések
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– FIAT Ducato kisbusz (8-9 fõs, B ka-
tegóriás jogosítvánnyal vezethetõ).
Ezek az autók vásárlás elõtt a hét minden
napján tesztelhetõk, illetve bérautóként
akár több napra is elvihetõk. Bérautó-
parkjuk kínálatából a nagycsaládosok a
mindenkori bérleti tarifából 50 % kedvez-
ményt kapnak. Így azok is megengedhetik
maguknak a családi autós nyaralást, akik
egyébként nem tartanak akkora autót, ami-
vel az egész család el tud utazni, akár kül-
földre is, kilométer-korlátozás nélkül. Ke-
rékpár, motorkerékpár, gyermekülés,
hûtõbox, kerékpártartó, egyéb kiegészí-
tõk is bérelhetõk!
Autómentõ szolgálatuk térítésmentesen
szállítja be a meghibásodott autót, ha a ja-
vítást náluk rendelik meg.
Szervizük a munkadíjból 10 % enged-
ményt ad az 5 évesnél fiatalabb autók javí-
tásakor, az 5 év feletti autók munkadíjából
pedig 30% kedvezményt.
Az elsõ szerviz alkalmával autómosást
adnak ajándékba a nagycsaládosoknak.
1039 Budapest, Pünkösdfürdõ u. 52-54.
Telefon: 886-5656. Fax: 886-5665.
E-mail: autoplaza@csiki-bege.hu
Weblap: www.csikibege.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.00-20.00,
szombaton 8.00-16.00 óra, vasárnap 10.00-
16.00 óra.

  

A Néro M5 Kft. a következõ egyedi ked-
vezményeket biztosítja az egyesület tagjai
részére: 
Szerviz szolgáltatás terén:
10% kedvezmény a szerviz munkadíjakból
10% kedvezmény az alkatrész árakból

Kapcsolattartó: Zelei László szerelõmûhely,
munkafelvevõ: 06-1-280-7390/109 mellék,
Madarász László lakatos-fényezõ munka-
felvevõ: 06-1-280-7390/229 mellék

Gépkocsi vásárlás terén:
A mindenkori érvényes bruttó akciós kis-
kereskedelmi árakból további 3 % egyedi
kedvezmény. 
A fenti általános kedvezménytõl eltérõ le-
hetõségekrõl minden esetben kérjük, hogy
személyesen kérjenek tájékoztatást!

Kapcsolattartó: Urbán Attila értékesítõ
06-1-280-7390/107
06-20-569-9776
info@nerom5.hu

Régiók

Észak-Alföldi Régiós Iroda
4150 Püspökladány, Kodály Zoltán u. 4.

Szilágyiné Kerekes Margit 
Tel./fax: 54/450-009, 70/776-0877
Nagyné Papp Eszter 70/611-6182

e-mail: plncse@netroller.hu

Dél-Alföldi Régiós Iroda
5900 Orosháza, Szabadság tér 3., III/4

Kovács Lászlóné, Zsuzsa 
Tel.: 68/473-965, 70/332-3509

e-mail: regiofonok@freemail.hu
Nyitva: hétfõ: 8–12, szerda: 14–18, 
csütörtök: 14–16, péntek: 8–12 óra

Raktár: Orosháza, Gyõri Vilmos tér 1.
Nyitva tartás: kedd: 8–12, csütörtök: 16–18 óra

Közép-Dunántúli Régiós Iroda
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 39.

Farnady Judit 
Tel.: 22/505-276,

Fax:22/505-275, 30/270-4521, 70/332-3513 
e-mail: szena@szena.hu
honlap: www.szena.hu

Nyitva tartás: hétfõ - kedd - szerda délelõtt: 9–12 óráig.
csütörtök: 14–16 óráig.

Adományosztás: szerdánként 9–12, 15–17 óráig.

Közép-Magyarországi Régiós Iroda
2365 Inárcs, Bajcsy Zs. u. 70.

Krizsán Sándorné, Magdi 
Tel./fax: 29/370-350, 70/775-8963

e-mail: krizsanmagdi@monornet.hu
Nyitva tartás: hétfõn és pénteken 8–12 óráig

Nyugat-Dunántúli Régiós Iroda
9021 Gyõr, Szigeti Attila u. 109. 

Szabó György
Petrovicz Andrea
Tel.: 96/517-963, 

fax: 96/517-964, 70/776-0011
e-mail: info@familia12.t-online

Nyitva tartás: szerda 9–11, 14–17.30 óráig

Dél-Dunántúli Régiós Iroda
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9.

dr. Farkasné Székely Kamilla
Várdainé Kiss Krisztina 

Tel.: 72/520-568, 70/332-3514
E-mail: noepecs@pphf.hu

Nyitva tartás: hétfõ: 15–17, 
kedd: 9.30–10.30, 

szerda:15.30–16.45, 
péntek: 9–11 óráig
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2481 Velence, Kis köz 4.
Nyitva tartás: egész évben

www.familiafirma.hu
Jelentkezni lehet:

213-7585 30/267-5351
A Velencei-tónál, Velencén, gyönyörû természeti környezetben vár-
juk az Erdei Iskolába, valamint az Apartmanházba érkezõ gyereke-
ket és a pihenni vágyó felnõtteket. Üdülési csekk elfogadóhely!

A nagycsaládosok egyesületének tagjai (igazolványuk felmu-
tatása esetén) 10% kedvezményt kaphatnak a szállásdíjból.
Elhelyezés:

A vendégházban 6 apartmanban max. 40 fõ helyezhetõ el. Az
elszállásolt személyek száma 1-8 fõ lehet apartmanonként, ame-
lyekhez külön konyha és fürdõszoba is tartozik. Lehetõség van egy
közös helyiség használatára is, amely különbözõ közös foglalkozá-
sokra, étkezésekre is alkalmas. Ágynemû 250 Ft/garnitúra.
Részvételi díj: 

– 1 apartman (max. 8 fõ) 8 500 Ft/nap
– 1 lépcsõház (3 apartman, max. 20 fõ): 25 000 Ft/nap
– a teljes vendégház (6 apartman, max. 40 fõ): 49 000 Ft/nap

üdülõhelyi adó (18 év feletti ven-
dégeknek): 375 Ft/nap/fõ?
Szolgáltatások: gépkocsi-parko-
lásra alkalmas zárt udvaron sza-
badtéri foglalkozások, grillezés
lehetõsége. A településen orvos,
gyógyszertár, posta, élelmiszer-
bolt és szabad strand található.

Nyaralás telepített sátrakban – LAST MINUTE AKCIÓ
2006. július 8–15. között
A legolcsóbb tengerparti nyaralás! 59 900 Ft/sátor/hét
Közvetlen tengerparti kempingben.

Helyszín: Lanterna-öböl, Porectõl 7 km-re, Lanterna Camping

Késõbbi idõpontokban: 85 000 Ft/sátor/hét
Teljesen berendezett, 25 m2-es, három légterû sátrak, akár 6 fõ
részére is!
A sátrak felszereltsége: ágyak, felszerelt konyha, hûtõ,
edények, teljes étkészlet, grillsütõ, napernyõ, napozóágyak.

A kemping szolgáltatásai:
Úszómedencék, tengervizes medence-komplexum jacuzzival,
édesvizes gyermekmedencék, szupermarketek, pizzériák,
bárok, sportpályák, sportszer-kölcsönzés.

VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 29.
Tel: 332-78-70, 354-00-91, 06-20-9-225-873
további részletek: www.vivalditravel.hu
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