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Vezetõ testületeink munkájából

Az elmúlt híradás óta három alkalommal ülésezett a NOE elnök-
sége. A januári elnökségi ülésen több fontos kérdésben is döntés
született.

A tavalyi év végén és az idei év elején bejelentett kormányza-
ti intézkedések és intézkedés-tervezetek rengeteg érdekvédelmi
feladatot hoztak magukkal. Morvayné Bajai Zsuzsanna elnökhe-
lyettes elkészítette a sokak által ismert „egylapos” összefoglalót,
amit az elnökség jóváhagyott. Az anyag felkerült a NOE vezetõsé-
gi levelezõ listájára is azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a
helyi szervezetvezetõknek a NOE álláspontja közvetítésében.

Jó hír, hogy az elnökség határozattal erõsítette meg az Ifjúsági
tagozat megalakulását. Ezúton is kérünk Titeket, hogy mozgósít-
sátok a környezetetekben élõ fiatalokat, kapcsolódjanak be a tago-
zat életébe, hiszen nagyon fontos a fiatalok bevonása az
egyesületi életbe. Belõlük lesz – reményeink szerint – a
következõ NOE-s generáció.

A NOE folyamatos kapcsolatban áll a különbözõ
kormányzati szervekkel. Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Szülõi Tanácsába elnökhelyettesün-
ket, Vári Ferencet delegáltuk.

A február eleji elnökségi ülés régen tisztázat-
lan kérdéseket zárt le a régiókkal kapcsolatban.
Dabóczi Ferenc, a régiós bizottság elnöke új kon-
cepciót vázolt, melyet az elnökség elfogadott.
A koncepció elemei a következõk:
1. a régiós hálózat és az adományosztó váljon

szét;
2. az elnökség 3 hónapon belül jelöljön ki a tit-

kárságon olyan dolgozót, aki napi kapcsolatot
tart fenn a régiós munkatársakkal, és koordinál-
ja a régiókban folyó napi munkát;

3. a régiós bizottság (RB) feladatát az elnökség
a következõk szerint pontosítsa:
– a RB mûködtessen legalább negyedévente meg-

rendezendõ fórumot a régiós munkatársak, a befogadó
egyesületek vezetõi, illetve a régiók csoportjainak és
egyesületeinek képviselõi számára; ezzel egyidejûleg a
régiós munkatársak felmentést kapnak az elnökségi
üléseken való részvétel alól, és félévente számolnak be
munkájukról az elnökségnek;

– a RB a régiókban folyó képzéseken és programokon tá-
mogassa és biztosítsa a NOE szellemiségének megfelelõ
mûködést, lehetõleg személyes közremûködésével; a ré-
giós munkatársak a képzésekrõl és programokról
rendszeresen tájékoztassák a RB-t;

– a RB irányítsa a régiós szakmai munkaterv elkészítését,
vegyen részt a félévi beszámolók értékelésében;

– a RB tanácsadással támogassa a régiós munkatársakat
szakmai munkájukban;

– a RB legalább félévente tegyen helyszíni látogatást a ré-
gióközpontokban;

– a RB készítsen az elnökség számára régiós stratégiát, en-
nek keretében készítse elõ a következõ régiós pályázatot;

– a RB nem illetékes a régiókra vonatkozó munkáltatói jel-
legû kérdésekben és költségvetési kérdésekben, ezek az
elnökség hatáskörébe tartoznak.

A Székesfehérvári Nagycsaládos Egyesület (SZÉNA) a ta-
valyi év végén szervezeti kérdõívet küldött ki a NOE tag-

szervezetinek, melyben a helyi egyesületek és csopor-
tok kapcsolatrendszerét, forrásait, terveit szerették
volna feltérképezni. Az elnökség Farnady Judit
székesfehérvári egyesületvezetõvel abban egyezett
meg, hogy a Titkárság lefénymásolja az ide
beérkezett kérdõíveket, és az eredeti példányokat
átadja a SZÉNA-nak feldolgozásra. Az elnökség
kikötötte, hogy az eredmények csak a NOE
elnökségének jóváhagyásával publikálhatók.
Ritter Judit, csömöri egyesületvezetõnk nagycsa-
ládos anyukáknak szóló szépségverseny ötletével
jelentkezett. Az elnökség úgy döntött, hogy bár az
ötlet jó, de a 20 éves programsorozat szervezése

annyira elõrehaladott, hogy ezt a programot már
nehezen lehetne beleilleszteni; a testület visszatér a

kérdésre az év második felében.
Az elnökség véglegesítette az idei Bölcsõ-díjasok

névsorát. A NOE-díjakról és az elismerõ oklevelekrõl a
márciusi ülésen születik majd döntés.

Fontos kérdés a 20 éves NOE életében a honlap ügye. Füzi
Péter tagtársunk – több régi tag bevonásával – hatalmas erõkkel
dolgozik a honlap megújításán. Itt is felhívjuk a figyelmet arra,
hogy örömmel várunk minden kritikai megjegyzést, ötletet, kérést
a régi és az új honlappal kapcsolatban a honlap@noe.hu címre.
Az elnökség honlap-bizottságot hozott létre, melynek tagjai
Szombathy Márta elnökségi tag, Füzi Péter honlap-koordinátor,
Kecskés László sajtófõnök és Ifkó M. Judit titkársági dolgozó.
Az elnökség február 10-én rendkívüli ülésen helyi problémák

miatt felfüggesztette a gyõri régióközpont mûködését.

Határozatok

Kedves Tagtársak!

Az elmúlt idõszakban bõven akadt munkája az Érdekvédelmi
Bizottságnak. A sorozatosan bejelentett intézkedésekre (vizitdíj,
GYES-en lévõ kismamák járulékfizetése, HÉV-bérletek árai, csak
hogy a legmarkánsabbakat említsük) reagálnunk kellett.

Örömmel nyugtáztuk, hogy a médiumok rendszeresen lehetõ-
séget adtak rá, hogy ismertessük a NOE álláspontját. Sajnos még
mindig megfigyelhetõ egyfajta egyensúlytalanság a különféle po-
litikai oldalakhoz köthetõ sajtótermékek által adott megszólalási
lehetõségek számában, de reméljük, hogy ez hamarosan megvál-

tozik, hiszen a családok, nagycsaládok problémái pártoktól, párt-
szimpátiától (is) függetlenek.

Szakértõink rendszeres vendégei voltak a különbözõ politikai
vitamûsoroknak, illetve a hírmûsorokban is többször találkozhat-
tatok velük.

Reméljük, hogy ennek meglesz a „hozadéka” is: azok is meg-
hallják a hangunkat, akikhez csak a médiumokon keresztül lehet
elérni.

Ifkó M. Judit
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Mottó: Családi pótlékunkat a BKV-nak?

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete már hónapok óta
aggódással figyeli többek között a közlekedési költségek
alakulását, a gyermek- és diákkedvezmények drasztikus csökken-
tésének kormányzati szándékát.

Most, az új év elején tömegesen kapjuk a jelzéseket a fõváros
agglomerációjában élõ, ott tömegközlekedõ családjainktól arról,
hogy a legközelebbi iskolába járáshoz elengedhetetlen eddigi
1311 Ft-os HÉV-bérlet ára 4 240 Ft-ra változott. Ugyanakkora
ártámogatás mellett, mint a vonatközlekedés esetében – miközben
ugyanekkora útszakaszra vonaton 880 Ft, távolsági buszon pedig
1280 Ft a havi diákbérlet.

Ez az árkülönbözet a vonatösszeköttetéssel nem rendelkezõ
településeken élõket a környezetkímélõbb HÉV-rõl a
környezetrongálóbb buszközlekedésre kényszeríti át.

Hol itt az ígért 90 %-os diákbérlet-kedvezmény? Az ártámo-
gatási törvény újabban miért nem százalékban, miért forintban
állapítja meg a támogatás mértékét? 

A BKV árhatósági jogkörében eljárva úgy hozta meg ren-

deletét, hogy elõzõleg nem folytatta le a törvényes elõírások sze-
rinti egyeztetést, s még csak nem is figyelmeztette az utasokat.

Az érintett családoktól tehát a BKV a családi pótlék
emelésének mintegy a négyszeresét csikarja ki, így egy az
agglomerációban lakó négygyermekes családban a havi bérletár
emelkedése elviszi az egyik gyerek családi pótlékát, míg egy
hasonló helyzetû – az agglomerációból a fõvárosba iskolába járó
gyerekeket nevelõ ötgyermekes családban már másfél gyermek
családi pótlékába kerül a tankötelezettség teljesítése.

Mi történik azzal a családdal, melynek – hiszen a lakásrezsi
kifizetése után fejenként napi 3-400 forintja marad – egyszerûen
nincs ennyi pénze?

Esélyegyenlõség? Tanulással a felemelkedésért? Segítség a
többgyermekes családoknak? Hány önkormányzat fedezi
legalább a segélyezett családok gyerekeinek az iskolába és az
orvoshoz járás költségét?

Miért a gyermekeket büntetik?

dr. Szabó Endre
elnök

Vezetõ testületeink munkájából

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének tiltakozása

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tiltakozik a
több-biztosítós egészségügyi rendszer bevezetése ellen, mert az
nem szolgálja senki, sem a családok, sem az egyének, sem a gyer-
mekek, sem a dolgozók, sem a nyugdíjasok érdekeit. Az ötlet,
melynek megvalósítása súlyosan befolyásolná hazánk lakosságá-
nak jövõjét, arról szól, hogy – a sokéves állami tõkekivonás után
– pénzt, no meg profitot remélõ befektetõket kell bevonni az
egészségügybe. Az elõbbire szükség van, az utóbbi eluralkodása
óhatatlanul a társadalom kettészakadásához vezet. A szükséges
pénzbevonást az állam – még hitelbõl is – olcsóbban, míg befek-
tetõk csak drágábban tudják megvalósítani. 

Az ötletgazdák sem tagadják, hogy többe kerül, mint a jelenle-
gi, mert kisebb kockázatközösség esetén elkerülhetetlenül drágább
a biztosítás, mint ott ahol egyetlen nagy biztosító mûködik.
Aggasztó, hogy még sehol a világon nem bizonyosodott be, hogy
a profitorientált magánbiztosítókból álló több-biztosítós rendszer
jobb lenne, mint az egybiztosítós modell.

A magánbiztosítók haszna leginkább úgy növelhetõ, hogy a
törvényi tilalom ellenére a biztosítók trükkösen kimazsolázzák
maguknak az egészséges magas jövedelmûeket. Hihetõ-e, hogy
azonos tárgyalási pozícióban lesznek – az egyik oldalon – a

nyomorban élõk, az idõsotthonok lakói, az állami gondozásból
éppen kikerülõ fiatalok, az alacsony bérbõl és fizetésbõl élõk és –
a másik oldalon – a legvagyonosabbak? Észszerû-e azt
feltételezni, hogy a biztosítók ugyanolyan vehemenciával harcol-
nának a kispénzû, segítségre gyakrabban szoruló meg a kiegészítõ
szolgáltatásokat is vásárló gazdag, egészségesebb honfitár-
sainkért?

Valószínûbb, hogy a legrászorultabbak azt sem feltétlenül
tudják majd, hogy kellene és hogy miként is kellene biztosítót
választani. Igen valószínû, hogy csak akkor szembesülnének a vál-
tozással, amikor tüdõgyulladással vagy törött kézzel elvánszorog-
nak a legközelebbi orvosi rendelõig.

A jobb felszereltségû kórház, a tapasztaltabb orvos a több-biz-
tosítós modellben is a magasabb jövedelmûeknek jut. Azok, akik
után az állam fizeti a járulékot, már ha tényleg fizeti, és ha az érin-
tettek ezt igazolni is tudják, továbbra is több kilométerre talál-
hatják meg majd azt az orvost, aki kiveszi a szemükbõl a szilánkot,
egész napjukat tölthetik a rendelõben egy beutalóért, és változat-
lanul nem váltják ki a receptjeiket, mert továbbra sem lesz mibõl.
Az õ számukra a változás abban merülhetne ki, hogy most már
még esélytelenebbek lennének az egészségügyi ellátásban is.

El lehet-e érni a jelenlegi, egybiztosítós rendszer hatékonyabb,
költségérzékenyebb mûködését? Meggyõzõdésünk, hogy igen.

Az év elsõ két hónapjában sajnos igen sokszor kellett a sajtó nyilvánossága elõtt is felemelni szavunkat
a családok érdekeinek védelmében. Megnyilatkozásaink mindig felkerültek a NOE honlapjára,

de tagságunk jobb tájékoztatása érdekében lapunkban is közöljük õket.

Sajtónyilatkozatok

2007. január 4.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete nyilatkozata a budapesti HÉV-vonalakra érvényes diákbérletárakról

2007. január 10.
A több-biztosítós ötletrõl
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Bízunk benne, hogy erre az ezért felelõs egészségügyi kormányzat
is képes. Javasoljuk az alábbi kérdések végiggondolását: 

– Több kis egészségügyi vízfejre van pénz, a legolcsóbb
egyetlen rendbetételére nincs?

– Éppen a járulékos többletköltségek, a felveendõ hitelek és
a profitkényszer miatt méregdrágán mûködõ magánbiz-

tosítók tennék-e jobbá az egészségügyet – nem ám a saját
hasznukra, hanem csakis a társadalom javára?

Vigyázat: míg a nyugdíjrendszer már lezajlott megerõsza-
kolása csak évtizedekkel késõbb, az egészségügyi rendszeré már
másnap szomorú valósággá válik.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) támogatja a
három pedagógus szakszervezet február 14-i demonstrációját,
és arra kér minden szülõt, hogy gyermekeik érdekében
részvételükkel is vállaljanak szolidaritást a megmozdulással.

A „reformintézkedések” lassan elviselhetetlen terheket rónak
már nemcsak a nagycsaládokra, hanem minden gyermeket
nevelõre. Bármely gyermekes család esetében húsbavágó többlet-
teher, ha gyermekeiket egyik napról a másikra jóval távolabbi
iskolába kell járatniuk, de az iskola bezárása pótolhatatlan
veszteség a helyi közösség, az egész település számára is. 

Minden társadalom létérdeke, hogy felnövekvõ generációinak

biztosítsa a színvonalas oktatást és nevelést. A képzett munkaerõ
az ország egyik legfontosabb erõforrása. Sajnos minden jel arra
mutat, hogy e téren is rohamtempóban folyik a rombolás: nem az
oktatás és nevelés színvonalának emelése, hanem az értékesíthetõ
ingatlanokból beszedhetõ pénz a fõ szempont.

A NOE újra felhívja a döntéshozókat, hogy ne puszta
könyvelõi szemmel tekintsenek az oktatói és nevelõi munkára,
mert az nem szolgálja sem a gyermekek, sem a családok és így az
ország érdekét sem.

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes

Gyermekek is áldozatává válhatnak a kormány titkos háttéral-
kujának.

A NOE tiltakozik a kormánypártok ágyszámokra vonatkozó,
gyermekek ezreit hátrányosan érintõ háttéralkuja ellen. Különösen
káros, a biztonságos kórházi ellátást veszélyezteti, és gyermekek
életébe is kerülhet, hogy a bezárandó kórházak között több gyer-
mekkórház is van, és hogy a kiemelt kórházak között nincs gyer-
mekkórház. Aggályos, hogy a funkciók megõrzése sem biztosított,

és a tervezett bezárásokkal veszélyeztetetté válik a speciális kora-
szülött-ellátás is. A NOE értetlenül áll az elõtt, hogy a kórházbezá-
rásoknak miért a jól és nagy kihasználtsággal mûködõ, jó állapotú,
a legértékesebb ingatlanokban mûködõ intézmények az elsõdleges
célpontjai.

dr. Szabó Endre
elnök

A civil szervezetek tényfeltárása és tiltakozása kellett ahhoz, hogy
kiderüljön, mégis csak van pénz az agglomerációból bejáró diákok
bérletének támogatására. A Levegõ Munkacsoport és a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli, hogy a fõváros és
a szaktárca mégiscsak megtalálta a megoldást. A két szervezet
bízik abban, hogy a mai tanácskozáson az agglomerációs
települések polgármesterei is belátják a gyerekes családok nem
terhelhetõk ilyen aránytalanul nagymértékben. A két szervezet a
Közigazgatási Hivatalhoz benyújtott vizsgálati kérelmet nem
vonja vissza, megvárja annak eredményét.

A Levegõ Munkacsoport és a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete örömmel üdvözli a döntéshez szükséges politikai
szándékot, és hogy a kialakult helyzetet még a kormány is
„méltánytalannak” minõsítette. A kormányszóvivõ is úgy fogal-
mazott, hogy „a kormány sajnálja a fõváros döntését, amellyel a

Budapest környékén élõkre terheli rá a fogyasztói árkiegészítés
egyszerûsítésének és egységesítésének tarifáit”.

A fõváros és a szaktárca újabb konstrukciója szerint csak
13,5 %-kal drágulnának a buszokon és a HÉV-eken az agglomerá-
ciós településekre érvényes tavalyi tömegközlekedési bérletárak,
ha a tarifák változásában érintett 16 település februártól 100 mil-
lió forintnyi költséggel hozzájárulna a járatok finanszírozásához.
Az LMCS és a NOE bízik abban, hogy az inflációt meghaladó
jegyár-emelésre nem kerül sor, és a fõvárosi képviselõk, valamint
az érintett társadalmi szervezetek az újabb döntés elõtt megfelelõ
tájékoztatást kapnak.

Lukács András dr. Szabó Endre
elnök elnök

Levegõ Munkacsoport NOE

2007. január 19. 
Sajtónyilatkozat

2007. február 7.
Háttéralku gyermekáldozatokkal

2007. február 13.
Sajtóközlemény – A tanárokat kirúgják, ugye?
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Az ország felelõs vezetõje nem tehet a családok érdekeivel
ellentétes kijelentéseket

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Felszólítjuk Önt, hogy a demográfiai vitanapon 2007. február

20-án tett kijelentéseit a társadalom érdekében a nyilvánosság elõtt
pontosítsa és helyesbítse!

Ugyanis ezek az állítások ellentétesek a hazai és a nemzetközi
vizsgálatok valós összefüggéseket mutató eredményeivel, de alka-
lmasak lehetnek arra, hogy hazánkban a társadalom alapjának te-
kintett családba vetett bizalmat megingassa.

Állításával ellentétben sajnos a lakosság fogyása nem állt meg,
csupán a többinél magasabb, de még mindig csak normális lét-
számú szülõképes korú nõi korosztály gyermekvállalása miatt
mérséklõdött, jóllehet a családokban még így is csaknem egy
egész gyermekkel kevesebb születik meg a családok által ter-
vezetthez, és a népesedési szempontból kívánatoshoz képest, így
hosszú ideje évente több tízezerrel vagyunk kevesebben a beván-
dorlás ellenére. 

Az sem felel meg a valóságnak, hogy a „megengedõbb” tár-
sadalmakban nagyobb a születésszám a fejlett világban. Az ön
által említett példákban (Skandinávia) a felmérések szerint azért

nõtt meg a születések száma, mert a szociális háló kiterjesztésének
eredményeként az anyák közel egyenrangú feltételek mellett
választhatnak a munkavállalás és a gyermekekkel történõ otthon-
maradás között. Igen fontos tényezõ az is, hogy ezekben az orszá-
gokban a családpolitikai intézkedések hosszú távon kiszámítható-
ak és stabilak, ami szintén a szülési kedv növekedéséhez és a gyer-
mekszegénység megelõzéséhez, csökkentéséhez vezet. Állításával
ellentétben a családpolitikai intézkedések összességében pozitív
irányba befolyásolhatják a gyermekvállalási mutatókat.

Igaz viszont, hogy az említett országokban a nõk számára
elérhetõ rugalmas munkaidõ kedvezõ hatású. Egyesületünk
sokéves kérése ellenére akkor ugyan miért nem történik ezen a
téren elõrelépés, miért nem támogatja az állam hatékony mérték-
ben a vállalkozások ilyen törekvéseit? Hazánk Európában az egyik
utolsó ország ezen a téren (csupán a munkavállalók 4%-a dolgo-
zik rugalmas munkaidõben, Skandináviában ez az érték 40%).
Valóban foglalkozni kell a gyermekszegénységgel. De a gyer-
mekek hol élnek? Nem családban? Mivel önálló jövedelemmel
nem rendelkeznek, értelmetlen õket külön kezelni a családtól.
Vagyis sokkal inkább a gyermekes, különösen a többgyermekes
családok szegénységérõl kellene beszélni, ez ellen kellene tenni.
Aki családpolitika helyett szegénypolitizálást folytat, megszünteti

A NOE olyan egészségügyi minisztert szeretne az országnak,
akinek többet jelent kisgyermekek egészsége, mint a luxusszál-
lodák jól fizetõ vendégei, akinek elõbbre való a beteg esetleg
életveszélyben lévõ gyermek idõben történõ orvosi ellátása,
mint a budai ingatlanokra spekuláló cégek haszonszerzése és
akinek fontosabb a kiszolgáltatottak egészségügyi ellátása
mint az üzlet.

A gyermek közkincs. A jelen demográfiai helyzetben, amikor
még középtávú stratégia sincs a társadalombiztosítás finan-
szírozására érthetetlen, hogy az egészségügyi vezetés a tervezett
gyermekkórház bezárásokkal miért vette célba még a kisgyer-
mekeket is. Azokat a kisgyermekeket, akik 30-40 év múlva aktív
keresõként a társadalombiztosítást megmenthetnék az összeom-
lástól.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elutasítja a
Budai Gyermekkórház bezárását és szolidáris a kórház meg-
maradását célzó civil kezdeményezésekkel, így a február 17-ére
tervezett megmozdulással is. A gyermekek egészsége, biztonságos

orvosi ellátásuk nem lehet költségvetési tétel, de nem lehet a
reform ötletek kísérleti terepe sem. Elutasítjuk, hogy közvetve
gyermekeinkkel kísérletezzenek, elutasítjuk azt a hozzáállást,
„vagy bejön, vagy nem” és elutasítjuk, hogy az egészségügyi
katasztrófát követõen a „pillanatnyilag jó ötletnek tûnt” cinikus
megjegyzéssel vonják meg a kórházbezárások mérlegét.

Meggyõzõdésünk, hogy a rombolás leállításával a katasztrófa
ma még elkerülhetõ. A káoszból ma még van kiút. Egyesületünk
gyakran emelte fel szavát az átgondolatlan ötletek ellen. Már az
egészségügyi „reform” elindításakor jeleztük aggályainkat a mi-
nisztérium és a kormány felé. Sajnos kéréseinket, javaslatainkat
eddig nem vették figyelembe. Most ismételten kérjük a tervezett
intézkedések elhalasztását, a következmények végig gondolását,
hatástanulmányok elkészítését és ennek alapján az érdek-
egyeztetés lefolytatását. Ennek hiányában a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete az eddigi konszenzuskeresõ, a végletekig
tárgyalni kész taktikájának – az eredménytelenség okán – átgon-
dolására kényszerül.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a Magyar
Szocialista Párt egészségügyi munkacsoportjának döntését, mely-
ben kiáll az egybiztosítós egészségügyi rendszer mellett, és elu-
tasítja annak több-biztosítós átalakítását.

A jelenlegi egybiztosítós rendszer felszámolása különösen
hátrányosan érintette volna a legrászorultabbakat, köztük a gyer-
meket nevelõket.

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes

2007. február 14.
Sajtóközlemény

2007. február 16.
Az egészségügy válságánál súlyosabb a miniszter által szított káosz

2007. február 21.
Nyílt levél a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) felhívja a kor-
mányt, hogy ígéretéhez híven a legszigorúbban tiltsa a pedofíliát
és gyermekprostitúció elõszobáját jelentõ gyermekpornográfiát.

Gyermekeink érdekében a NOE követeli a kormánytól, hogy a
Btk. módosításra vonatkozó elõterjesztésének a 14-18 éveseket
veszélyeztetõ pedofília és a gyermekpornográfia legalizálására vo-
natkozó részét vonja vissza.

Mint Egyesületünk erre már korábban is felhívta a döntésho-
zók figyelmét, a Btk. tiltó passzusának gyengítése ellentétben áll a

gyermekek jogaival, alkotmányellenes javaslat.
Megdöbbentõnek tartjuk, hogy amikor a vizitdíj, a tandíj és az

áremelkedések miatt családok százai süllyednek a szegénységbõl
a mélyszegénységbe, a kormány megfelelõ gyermek-, ill. család-
segélyezés helyett büntetlenné kész tenni a 14 éven felüli gyer-
mekek prostituálódásához vezetõ pornográfiát.

Követeljük, hogy vonják vissza ezt a Magyar Köztársaság kor-
mányához méltatlan törvényjavaslatot!

a családpolitikát, legalábbis a gyermekes családok számára csak a
szegénység egyenlõségét vezeti be. Az Ön által is említett
Franciaországban azért is nõtt a születések száma, mert a családok,
gyermekek ügyét sikerült kiemelni a napi politika erõterébõl, és
tudatosan elválasztották egymástól a szegénypolitikát és a család-
politikát. 

Szintén a „megengedõbb” társadalom elve ellen szólnak a
hazai felmérések. Számos vizsgálat (itt csak a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatásait említem)
ugyanis az Ön állításával ellentétben azt mutatja, hogy a gyer-
mekvállalási kedv a házasságban élõk esetében a legmagasabb, és
kimutatott tény az is, hogy hazánkban a család stabilitásának alap-
ja a szilárd házasság. Azt is kimutatták, hogy számos tényezõ
(depresszió, alkohol, drog, öngyilkosság stb.) elõfordulása is a
házasságban élõk esetében a legalacsonyabb, de ez a csoport él a

legtovább is, nekik a legkisebbek a halálozási mutatóik. Itt nem
arról van szó, hogy mindenkinek a házasság lenne a „kötelezõ”
életforma. Természetesen választási lehetõség van, de a lényeg az
lenne, hogy a társadalom és a családok fenntartása szempontjából
is leghasznosabbnak ítélt együttélési formát kellene preferálni. A
felmérések szerint Magyarország Európa egyik leginkább család-
barát társadalma, itt még mindig az a boldog ember a vizsgálatok
alapján, akinek házastársa, gyermekei és családja van.

A kormány élén a fentiekhez hasonló téves kijelentéseket tenni
az Ön által betöltött hivatalhoz méltatlan, és a felnövekvõ, család-
alapítás elõtt álló nemzedék szempontjából nem elõremutató.
Ezért kérjük, hogy a szükséges korrekciókat tegye meg.

Dr. Szabó Endre
elnök

2007. március 8.
Családtámogatás helyett gyermekpornográfia?

Örvendetesen növekszik taglétszámunk. Több csoport is Egyesü-
letté alakul, ez is jó dolog, mert különbözõ pályázatokon csak
(1 éve!!!) bejegyzett civil szervezet indulhat.

Az NCA (www.nca.hu web oldalon!) hamarosan (?) kiírásra
kerülõ MÛKÖDÉSI pályázatán MINDEN (legalább egy éve,
tehát 2006. jan. 1-jével már bejegyzett) civil szervezet (egyesület,
alapítvány stb.) – NEM CSAK A KÖZHASZNÚAK! – pályázhat,
és legalább a mûködéséhez szükséges minimális anyagi feltételt –
nyertes pályázat esetén – biztosíthatja. Sokak téveszméjét eloszla-
tandó – ennél a pályázatnál nem kell önrész, nem kell (feltétlenül)
pályázatírót keresni, megbízni, uram bocsá' a pályázatírónak si-
kerdíjat fizetni.

Ez az alapfok! – ez az általános iskolának felel meg!
(((A közhasznú-, vagy kiemelkedõen közhasznú civil szerveze-
teknek külön célzott pályázatok is kiírásra kerülnek az NCA-nál.
Ez a középfok! (ez már „szakközép vagy/és gimnázium”) A felsõ-
fok (ez már „fõiskola, egyetem”) az, ha valaki az egyéb (nem csak
NCA) pályázatokat is figyeli, azokon pályázik és nyer is!)))
Alapfokon a pályázat beadásához szükséges (lesz majd) 
1.) az alapító okirat (amit a bírósághoz benyújtottatok és az ott

is van – legegyszerûbb arról hivatalos másolatot kérni, ami-
kor úgyis bementek a bírósághoz a „kivonatért” ld. 2. pont)

2.) egy „kivonat” a bíróságtól (a pályázat benyújtásától visszaszá-
molva 30 napnál nem régebbi!) – ez az, ami igazolja, hogy a
szervezet létezik, és ki a bejegyzett képviselõje – elnöke)

3.) az elmúlt év mérleg- és eredménylevezetése – amit a

könyvelõnek kell elkészítenie (õ tudja a hivatalos nyomtat-
vány formáját, amit kitölt)

4.) az Egyesület számlavezetõ bankfiókjától egy „Aláírási cím-
példány” hivatalos másolata, ami egyrészt az élõ bankszámlát –,
másrészt az elnök – mint aláírásra jogosult – aláírását igazolja –
mutatja, hogy hogyan ír alá.

5.) pályázati ûrlap – amin sokmindent ki kell tölteni – pl. mit tett
az egyesület a múlt évben  (szövegesen), mik az ez évi tervei –
szövegesen is, de itt már a tervezett tevékenységhez –
alapvetõen a (minimális) mûködéshez szükséges tervezett,
fixen elõre látható, vagy/és jól becsülhetõ forintoknak is meg
kell jelenniük (irodabérlet, telefon, villany-, gázszámla, banki
költségek, internet, papír, ceruza, radír…, kis értékû (nem
több, mint 50 ezer Ft/db) irodai eszközök beszerzése…

6.) ha az Egyesület elnöke igen elfoglalt, adhat meghatalmazást,
hogy X.Y. mindent aláírhat és eljárhat az NCA … évi (2007)
pályázatánál.

Mindenki úgy kezdte, hogy még sohasem adott be pályázatot –
majd egyszer BEADTA AZ ELSÕT. Biztatunk mindenkit…!
Figyeljétek mikor jelennek meg az NCA pályázatok – országos
napilapokban, vagy az interneten www.nca.hu-n! Oszt' rajta!
Segítünk (ha kell)! 

Rónai Viki – ronai.viktoria@noe.hu 06 70 612 12 37
és/vagy 

Török Ádám – fotitkar@noe.hu 06 70 337 21 80

A pályázásról
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Február második vasárnapja a Házasság Világnapja

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület idén már negye-
dik alkalommal ünnepelte a Házasság Világnapját, mely egyben a
NOE 20. születésnapi ünnepségsorozatának nyitónapja is volt. Az
ország minden részébõl, sõt határon túlról is érkeztek vendégek, s
zsúfolásig megtelt a majd 300 fõt befogadó díszterem. A világnap
alulról jövõ kezdeményezésként 25 éve alakult, hogy tartalommal
töltse meg az üzletre kihegyezett Valentin-napot. Ezen a napon
házaspárok ünneplik, hogy egymással, egymásért élnek, s feltétel
nélkül elfogadva egymást, örökre társra leltek egymásban.

Az idei ünnepség nyitásaként Bíró László családreferens
püspök mondott szentmisét a házaspárokért. Ezután NOE és
városi vezetõk nyitották meg a tanácskozást, majd Kopp Mária
elõadása után jubiláló házaspárok vették át az õket köszöntõ
emléklapot. Az ebédszünet után házaspárok saját életpéldájuk
bemutatásával tettek tanúságot. Kiscsoportos beszélgetésekkel
zártuk a programot, amely nemcsak felnõtteknek szólt. A
gyerekek városnézésen, akvárium-terrárium látogatáson és
kézmûves foglalkozásokon vehettek részt, vagy korcsolyázhattak
a mûjégpályán.

Reméljük, hogy jövõre ugyanitt találkozhatunk!
Székely Kamilla

Mottó: Jelek vagyunk a világban

Természetes volt, hogy megyünk. Nemcsak a szolgálatok
miatt, hanem, mert jelek vagyunk a világban. Azáltal, hogy jelen
vagyunk egy ilyen rendezvényen, egy ilyen Ünnepen. Mert ünnep
az, amikor megállunk a hétköznapokon, és egymás felé fordul-
hatunk. Átgondolhatjuk újra szép élményeinket, kicsit feledjük a
nehézségeinket (a jeleneteket), melyek aztán az ünnep elmúltával
újra jelentkeznek majd. Megerõsödünk  a szentmisén, az elõadók
szavai, a házaspárok tanúságtevései által.

Kopp Mária szociológus tette fel a kérdést elõadásában, hogy
a család alapértékeit a változó társadalomban hogyan tudjuk
megélni? Errõl a kamasz jut szembe, amikor testi-lelki változáson
megy keresztül. Megnõnek a végtagjai, sokszor nem érti önmagát
sem, körülötte a világot még inkább nem. Minden megváltozott

benne is, és körülötte is. Ekkor mennyire fontos a családja részérõl
a bizalom. A bizalom állandósága. Az elõadó hangsúlyozta, hogy
bizalmon alapuló, életre szóló valódi kapcsolat a házasság.

A bizalom légkörében jól érzi magát a házaspár is, s a gyere-
kek is. A bizalom nemcsak a házasságban fontos, a családban, ha-
nem egyben a társadalom testi, lelki gazdasági fejlõdésének az
alapja. Mit tehetünk? Segítsük a családon belüli bizalmat, az élet-
közösség fennmaradását. Gyermekeinknek a legjobb útravaló, ha
látja otthon a szeretet jeleit. Ezzel támogathatjuk legjobban a csa-
ládi életre való felkészülését.

Legyünk jelen saját házasságunkban, saját családunkban. Ezt
jelentette nekünk ez a szombati nap.

Oszoli Márti és Dénes

Várakozással készülõdtem a programra, úgyis, mint régóta gya-
korló nagymama – lassan csaknem felnõtt unokákkal. Magam is
41 évig éltem jó házasságban (férjem haláláig).

Megkapó volt a zsúfolt Belvárosi-templomban a Bíró László
püspök úr celebrálta szentmisén, hogy mindegyik korosztály jelen
volt, nagy számban a fiatalok is!

Biztató és örömteli volt az is, hogy mind az egyház, mind a
város vezetõi fontosnak tartották az ünneplést, jelen voltak.

A neves elõadó, dr. Kopp Mária széleskörû kutatásainak hite-
les adataival támasztotta alá, mennyire megsínylik az emberek a
rossz házasságot, a családok felbomlását. Tanúságtevõ értéke volt
ezek után látni a jubiláló, kitüntetett házaspárokat és a délutáni
programban házaspárok vallomásait hallani, és egyben némi nosz-
talgiával visszagondolni saját házasságom gazdag örömeire és
tanulságaira.

A mai, sokszor reménytelennek tûnõ világban erõt adott, hogy
sok fiatal házaspár, sok gyerekkel bizonyította, hogy jó hûséges
házasságban, sok gyerekkel „bajlódni” és élvezni a több generá-
ciós családokban a nehézségek ellenére uralkodó szeretetteljes
légkört. Ez a nap azt is bizonyította, hogy ez nem utópia, lehet így
élni minden gazdasági vagy társadalmi gond ellenére, ha küzdeni
kell is néha érte.

Lélekben megerõsödve, „gazdagon” fejezõdött be számomra a
nap, és örülök, hogy részese lehettem! 

Nagy Ibolya dr.

Házasság Világnapja

Helyi szervezeteink életébõl
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„Miért jó házasságban élni?” címmel 15 nagycsaládos egyesület
rendezett minikonferenciát február17-én vagy az azt követõ
napokban az alábbi helyszíneken: Budapest XVI. ker., Debrecen,
Eger, Gyõr, Halas, Inárcs, Kistelek, Monor, Mosonmagyaróvár,
Nagybánhegyes, Pálháza, Szentendre, Székesfehérvár, Tiszavas-
vári, Zalaegerszeg.

A rendezvény programját mindenki egymástól függetlenül, de
nagyon hasonlóan építette fel. (Természetesen igény szerint egyez-
tettünk.) A legtöbb településen voltak egyházi elõadók, nálunk
Kisteleken egy család-pasztorációval foglalkozó házaspár, majd
két pedagógus-mentálhigiénés szakember és egy pszichológus tar-
tott elõadást. Kistelekre meghívtuk a balástyai, az ópusztaszeri, a
pusztaszeri és az újonnan alakult tömörkényi egyesületet is.

Az elõadások „Van-e a házasságnak jövõje?”, „A családi
kommunikáció”, „A boldog család és a hozzávezetõ út”, illetve
„Túlvédõ nevelés” címmel hangzottak el.

Ezt követõen szinte mindenütt köszöntöttek sok éve házasság-
ban élõ párokat. Nekünk egy több mint 59 éve boldog házasság-
ban élõ házaspárt sikerült gyönyörû tulipán csokorral, borral és
Kosztolányi Dezsõ: „Én feleségem” c. versével köszöntenünk.
Gera Sándor és felesége, Hegedüs Mária 1948. január 11-én kötöt-

tek házasságot, 4 gyermeket neveltek fel, és most már 8 unokával
is büszkélkedhetnek. Sándor bácsi beavatott bennünket a hosszú
és boldog házasság titkába. A kulcsszó a SZERETET. Az elõadá-
sok között nagycsaládos gyermekek gyönyörû versekkel kedves-
kedtek a jelenlévõknek, melyek témája szerelem, házasság és a
család volt. Mindenki kapott egy szép mézeskalács szívet, melyre
két egymásba fonódó karikagyûrû díszítés került cukormázból.

Ezt követõen a jelenlévõk hozzászólhattak, elmondhatták saját
örömteli vagy éppen tanulságos történetüket, majd tea, házi süte-
mény és szendvics mellett este 9 óráig kötetlenül beszélgettünk.

A jelenlévõk valamennyien elgondolkodtak az elõadásokon
halottakról, kérték a jövõben hasonló rendezvények szervezését a
házasság, a család, a szeretet témakörében.

Tudomásom szerint minden településen sikeresek, jó színvo-
nalúak és hangulatúak voltak a mini konferenciák.

A szeretet témakörében mindenkinek ajánlom Müller Péter
Szeretetkönyv c. 

mûvét, melyben leírja sok egyéb mellett, hogy „a szeretetrõl
beszélni egyedül nem lehet, mert a szeretet lényege az EGYÜTT,
A VELED, A VELÜNK.”

Ocskó Olga
Kistelek

Február 17-én a Gyõri Família Nagycsaládosok Egyesülete a
Városi Könyvtár Galéria termében minikonferenciát tartott a
Házasság Világnapja és a helyi, valamint az országos NOE 20
éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozattal. Elõadók
voltak Foltányi Bence és Mariann, akik a házasságról, majd
szünet után a kamaszkori nevelési kérdésekrõl tartottak elõadást.
Az elhangzottak lényege:

Sokan, sokféle választ adtak már arra, hogy mi a gyermek-
nevelés célja. Egy mondatban összefoglalva: a gyermeket helyes
értékrendre és egyre nagyobb önállóságra vezetni. Eberhard
Mühlan, német családterapeuta szerint a jó gyermeknevelést egy
házhoz lehet hasonlítani: stabil alappal, vastag falakkal és védel-
met adó tetõvel. 

Az alap a lelki biztonság köveibõl épül fel. Egyrészt fontos,
hogy a gyermek tudja és lássa, hogy szülei szeretik egymást, jó
házasságban élnek. Másrészt a gyermeknek biztosnak kell lennie
abban, hogy szülei feltétel nélkül szeretik, elfogadják. A jó házas
kapcsolatért aktívan kell tennünk. Nap mint nap fel kell építenünk
a hidat, ami személyiségünkbõl, múltunkból, férfi-nõi valónkból
adódó különbözõségeinken átível. Ugyanúgy meg kell küzdenünk
párunk hûségéért, mint a romantika lángjának ébren tartásáért. A
falak az önállóság és a felelõsségvállalás tégláiból épülnek fel,
amit a gyermek leghatékonyabban a családi munkamegosztásban
sajátíthat el. Az önállóságra nevelés már a kisgyerekkorral elkez-
dõdik, és a kamaszkor közepére már a szülõi kontrollnak a gyer-
mek döntési szabadságával egyensúlyba kell kerülnie. Természe-
tesen a szabadság mértéke függ a gyermek felelõsségvállalási
képességével. Minden házat a tetõ véd a beázástól. A gyermekne-

velés házán a tetõ a szeretetteljes fegyelmezés, az ésszerû korlá-
tok. Ha jól építkezünk, akkor a tetõ az egészséges személyiség
fejlõdését szolgálja. 

Ha házat építünk, nyilván nem a tetõvel kezdjük. Ha egy gyer-
mek túlnyomórészt kemény szavakban, fegyelmezésben részesül,
és emellett kevés odafordulást, elfogadást kap, a „tetõ” lelkileg
összenyomja. Ha nem fektetünk elég idõt az alapozásra,
szeretetlenül bekiabáljuk a családi szabályokat, és még „tetõt” is
építünk rá, nem csoda, hogy a falak idõvel megrepedeznek, sõt,
akár össze is dõlhet az ilyen ház. Ettõl a katasztrófától véd meg a
jó alapozás.

Gyermekünkre meggyõzéssel, oktatással, fegyelmezéssel köz-
vetlenül hathatunk, de a legnagyobb súlya saját életpéldánknak
van. Ösztönözzön ez minket arra, hogy vizsgáljuk meg életvi-
telünket, megélt értékrendünket, vajon követendõ példa-e gyer-
mekünk számára. Nézzük meg házasságunkat, mit találhat vonzó-
nak abban számára! Példaképek lehetünk-e, mint feleség és férj,
anya és apa?

A magam részérõl csak megerõsíteni tudom a jó példa
fontosságát. Elsõdleges feladat a családon belül, hogy egymás
szívét, lelkét, bõrét úgy és akkor simogassuk, amikor arra szükség
van. Ennek eredményeként a házastársunk „Aladdin csodalámpá-
jaként” mûködik. Ahogy az épületek, gépek karbantartást igényel-
nek és megújíthatók, akképp a házastársi kapcsolat is frissíthetõ,
megújítható. A szeretet olyan, mint az ösvény: ha nem használják
benövi a gaz. Szívbõl kívánjuk mindenkinek, hogy sok ilyen
ösvénye legyen. 

Szabó György

Helyi szervezeteink életébõl
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Kiskunhalason a helyi református gimnáziumban tartottuk a
Házasság Konferenciánkat. Sajnos nagyon kevesen voltunk! De
éppen ezért nagyon bensõséges, baráti beszélgetés alakult ki
elõadóinkkal. A következõ elõadásokat hallottuk: 
Úton egy csodálatos házasság felé – Kémenes István és Zsóka
(Baja)

A házaspár-kör áldásai – Oláh Adrián és Teréz (Kiskunhalas)
Farsangi táncházzal folytattuk, este 7-ig együtt ropta szülõ és
gyerek.
Szerintem nagyon jól sikerült, aki nem jött el, bánhatja!

Varga Judit

Február 17- én Nyíregyházán is rendeztünk minikonferenciát a
Házasság Világnapja alkalmából. A kiegyensúlyozott házasság,
illetve szülõi kapcsolat az alapja a boldog családoknak. Az ilyen
családokban élõ gyerekek nyitottabbak, bátrabbak, könnyebben
illeszkednek be a nagyobb közösségekbe. Az elhangzott elõadá-
sok ezt igyekeztek megerõsíteni az érdeklõdõkben. A MÁON
Drámacsoport (fogyatékos fiatalok) elõadása után Labossa Péter
evangélikus lelkész az egyház szemszögébõl beszélt a házasság

fontosságáról. Alapító tagjaink, Balmaz László és Lili pedig a
hosszú házasság titkát osztották meg a hallgatósággal. A szék-
sorokban nem csak nagycsaládosok ültek, a város vezetését
Vinnai Gyõzõ képviselte. Rendezvényünkrõl a helyi televízió és a
Kelet Magyarország c. lap is beszámolt.

Bolanowski Gabriella
Nyíregyháza

Székesfehérvári Regionális Nagycsaládosok
Egyesülete (SZÉNA)

A NOE központi rendezvényére való tekintettel a
regionális egyesületek (így a SZÉNA is) csak egy
kissé elcsúsztatott idõpontban tudtak helyileg
megemlékezni a Házasság Világnapjáról. Így került ren-
dezvényünk február 17-re, amelyet a Székesfehérvári Evangélikus
Egyházközség gyülekezeti házában tartottunk meg. Ezúton is
megköszönjük Bencze András lelkésznek, hogy a rendezvényt tá-
mogatólag felkarolta, helyet biztosítván és személyes közremûkö-
dést is vállalva.

Rendezvényünkön a házasságban élés értékeinek, örömeinek
és gondjainak feltárásában három házaspár vállalt közremûködést:
Bencze András, Busicsné Pap Anna és férje, Busics György,
Párkányi András. Nekik és minden más közremûködõnek köszön-
jük, hogy segítettek ráirányítani a figyelmet a házasság életfor-
májának az értékeire; arra, hogy a házasság magasabb rendû, mint
az egyszerû élettársi kapcsolat.

Az egyházak erkölcsi álláspontját a házassággal kapcsolatban
általában mindenki ismeri és természetesnek tartja. Engedjék meg

azért, hogy itt most egy olyan sajtótermékbõl mutassunk be a
házasságot méltató írásrészt, amely a vallási nézetektõl általában
távol tartja magát, vagy esetleg éppen kritizálja azokat. [Mi újság?
2007. február 9. Beszélgessünk! rovat, idézet Hadházy László
közíró cikkébõl]. „A tudás alapú társadalom az erkölcs alapúval
kiegészítve lehet csak sikeres. Az erkölcs alapja, építõköve pedig
a szeretet, mely nem vár viszonzást, de ha mégis megkapja, akkor
csodálatos energiák szabadulnak fel, olyanok, amelyek talán
képesek megállítani a vesztébe rohanó világot. A szeretetet pedig
elsõdlegesen a családjában kapja meg az ember, majd továbbadja
utódainak. Ha ez a szeretetstaféta megszakad, mert felbomlóban
vannak a családok, mert a fogyasztói társadalom által felkeltett
anyagi igények hajszolása mellett elfeledkezünk róla, válságba
kerülhet nemcsak a társadalom, a gazdaság is.”

Köszönjük a rendezvényen való részvételt, és kívánjuk, hogy
egyesületünk minden családja úgy tudja a családi életét szeretet-

ben megélni, hogy az mások számára is vonzó
tanúságtétel lehessen.

SZÉNA Vezetõség

A XVI. kerület egyik közösségi házában tartottuk a minikonfe-
renciát. Dányi Zoltán református lelkész, fiatal családapa és a
Gáspár házaspár személyes hangú, érdekes elõadását hallhattuk.
Volt ének gitárral kísérve, közös éneklés, finom fánkok, gyermek-
programmal is készültünk.
Nagyon jól éreztük magunkat, aki nem jött el, az bánhatja, mert
lemaradt egy tartalmas, jó hangulatú programról.

Székely Hajnalka

Helyi szervezeteink életébõl
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Egy NCA pályázaton nyertünk a régióban lévõ egyesületek
vezetõi számára 6 alkalomból álló képzési lehetõséget. 

Pályázatírás, adományszerzés, kommunikáció, vezetõképzõ,
programszervezés voltak a témák. Az egyes alkalmakon nem
mindig ugyanazok vettek részt, úgyhogy összesen 31-en jutottak
el a képzésre, köztük a Tamási Nagycsaládos Egyesületbõl is. 

Az elõadások témája nagy érdeklõdésre tartott számot. Volt
köztük uniós pályázatírás, programszervezés, szervezeti kommu-
nikáció, vezetõképzés. Alkalmanként 10-15 fõvel vettünk részt a
régió különbözõ területeirõl.

Az elõadók felkészültségüknek, kellemes egyéniségüknek
köszönhetõen a nehezebb, szárazabb témákat is élményszerûvé,
színessé tudták varázsolni. A szakmai képzésen túl lehetõség nyílt
egymás megismerésére is. A programokban a különbözõ játékok,
közösen végzett feladatok még közelebb hoztak ben-
nünket egymáshoz. A szüneteket jóízû beszél-
getésekkel, tapasztalat-cserével töltöttük. Hogy ezen
felül miben látjuk hasznát? A továbbiakban bátrab-
ban, biztosabb kézzel fogunk a pályázatíráshoz.
Nagyobb esélyt látva annak pozitív elbírálásához.
Sok segítséget kaptunk a csoportok összefogásához,

egybetartásához, ahhoz, hogy vezetõként miként tudjuk magunkat
elfogadtatni, hogyan tudunk közelebb kerülni a tagjainkhoz. Az
egyesületek életében nagyon fontos a különbözõ programok
megszervezése, kivitelezése, a továbbképzésen ezek helyes mód-
ját is megtanultuk. A tartalmas programoknak köszönhetõen
feltöltõdve, élményekben gazdagon jöttünk haza minden alkalom-
mal. Mindannyian elfoglalt családanyák, családapák vagyunk,
mégis nagy örömmel töltöttük ott szabadidõnket, és sajnáltuk,
mikor az utolsó elõadás után el kellett köszönnünk egymástól.

Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani a
szervezõknek és az elõadóknak ezért a remek lehetõségért!

Pappné Lentner Lilla, Barth Éva 
Tamási Nagycsaládos Egyesület

Kedves Születésnapos NOE!

Köszönöm, hogy a Dél-Du-
nántúli Régió által szervezett ve-
zetõképzõn részt vehettem. Szá-
momra ez kétszeres segítséget je-
lentett, mert a távolság miatt éj-
szakai szállást is kaptam. A pályá-
zatokkal kapcsolatos elõadások
nagyon érdekesek, tanulságosak
voltak. Betekintést kaptunk Do-

bay Katától a pályázás titkaiba, rejtelmeibe. Bátrabban gondolunk
a lehetõségekre, és már a szakkifejezések sem tûnnek idegennek
számunkra. A vezetõképzõ és a rendezvényszervezõ tréning segít-
ségével önmagunkat és a régiós partnereinket közelebbrõl megis-
merhettük. A kommunikációs elõadás pedig a kapcsolattartás új
oldalát mutatta meg. Jó, hogy mind a 6 alkalommal részt tudtam
venni a képzésen! Örülök az új ismereteknek, és bízom benne,
hogy régiós szinten pályázhatunk még, és máskor is tanulhatunk
együtt, barátkozhatunk.
Köszönöm a lehetõséget!

Takács Aranka
Siófok

A Házasság Világnapján Szentendrén rendezett konferencián
Szabados János és Márti „Házasság a mai világban” címmel tar-
tottak bevezetõt.

Elmondták, hogy a házasság világnapján arra kell felhívni a
figyelmet, hogy a kereskedelmi tv-k, rádiók és a bulvárlapok által
a férfi-nõ kapcsolatról sugalmazott kép mennyire egyoldalú,
mennyire romboló. Hogy a boldog családi élet alapja két ember,
egy férfi és egy nõ szereteten alapuló, visszavonhatatlan elkötele-
zõdése egymás iránt. A boldog nagycsalád sugárzásában élõknek
jeleknek kell lenniük a világban. Jeleknek, hogy lássák a körülöt-
tük élõk, elsõsorban a gyermekek: ez az önként vállalt elkötelezõ-
dés minden nehézség, idõszakos csalódás ellenére nem a szabad-
ság feladása, hanem ember voltunk kiteljesedése a szeretetben.

A 20 perces bevezetõben a házasság három szakaszáról be-
széltek. A románc, majd az azt törvényszerûen követõ csalódások
szakaszát egyre gyakrabban követik ma a válások vagy a páros

magány. Mindkettõnek örömtelen, kudarcos élet a következménye.
Lehetséges másként is élni, hallottuk – választhatjuk a szere-

tetet. A szeretet elsõsorban döntés a párunk mellett. Erre akkor van
igazán szükség, amikor nehéz, amikor „nem érzünk szeretetet” a
másik iránt. Az önzésünk legyõzése szabaddá tesz, és megnyitja a
kaput az öröm felé. 

A problémák szõnyeg alá söprése helyett vállalni kell a vitát is
a kapcsolat érdekében. A vitatkozásnak azonban nem az „én
igazam” bizonygatásából kell állni, hanem a másik szempont-
jainak megismerésére törekvõ meghallgatáson kell alapulnia –
hallottuk a Szabados házaspártól, akik saját életük felidézésével,
az abból vett pozitív és negatív példákkal segítették a megértést.

Kapás Ferencné
Szentendrei NE

Helyi szervezeteink életébõl
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A nagycsaládos egyesületek Közép-magyarországi Régiójá-
nak találkozója

Február 17-én, a monori Jászai Mari Általános Iskola adott
helyet a fenti rendezvénynek. A várakozással ellentétben kevesen
jöttek el ezen a hétvégi délelõttön, de akik mégis áldoztak szaba-
didejükbõl, azok több programot tekinthettek meg.

Szõnyiné Gábor Mária, a Nagycsaládosok Monori Egyesüle-
tének elnöke köszöntötte a megjelenteket, Pogácsás Tibor polgár-
mestert, Sinkovicz Lászlónét, a helyi Vöröskereszt alapszervezet
vezetõjét és férjét, Vladár István református lelkészt, Krizsánné
Magdikát, a NOE régióvezetõjét, a környéki NOE-szervezetek
képviselõit, a megjelent érdeklõdõket, majd ismertette a napi
programtervezetet.

Számítógép segítségével projektoros kivetítõn megismertük a
monori egyesület alakulását, történetét, tevékenységét, a tavalyi és
az idei várható eseményeket.

Elõzetes jelentkezések alapján került sor a vers- és próza-
mondó verseny helyi elõdöntõjére.

Bevezetésként egy szép fuvoladuettet hallhattunk Csuziné
Szõnyi Anikó és Körmendi Ágnes elõadásában, majd Gulyás
Cintia Petõfi Sándor egy kedves versét szavalta el, „Anyám tyúk-
ja” címmel. Zainkó Dániel zenei produkciója színesítette a meg-
mérettetés izgalmaival küzdõk felkészülését, majd egy ritkán hal-
lott József Attila verset mondott el egy gimnazista fiatalember,
Pospichill Péter. A vers címe: „Jövendõ férfiak”. Jári Noémi
furulya-elõadása következett, majd Istók Csenge ízes tájszólással
egy székely népmesét adott elõ. A választott mûhöz illõ népies
környezetet varázsolt elõ, és hímzett terítõn elhelyezett égõ
gyertya mellett, varrást utánzó mozdulatokkal vitt minket a mese
birodalmába. Csuziné Szõnyi Anikó testvére, Szõnyi Attila
„Gondolatok” címû novelláját olvasta fel, mely a gyökereinkhez,
családunkhoz, szüleinkhez való viszonyunkat részletezte. Sípos
Gergõ gitárjátéka zárta az elõadáscsokor bemutatóját.

A Házasság Világnapjáról emlékeztünk meg a vetítés segít-
ségével. E rangos esemény jelszava többet mond minden
igyekezetnél, „Szeressétek egymást!”. A két égõ gyertya egy
szívvé való összeolvadása találó szimbóluma a házastársaknak. 

Robert Burns „Ha mennél hideg szélben” címû verse alatt el-

csendesedtünk, és mélyen elgondolkozva hallgattuk a költeményt. 
Meghitt némaságunkat Vladár István tiszteletes úr bibliai gon-

dolatai fokozták. Pál apostol szavait idézte, majd a megjelentek
figyelmébe ajánlotta Pálhegyi Ferencnek Gál Éva által illusztrált,
házasságról írt mûvét. Korunk drámai demográfiai helyzetérõl, a
csökkenõ házassági hajlandóságról, a keresztelések elmaradásáról
szóló gondolatokkal zárta felszólalását.

Szõnyiné Gábor Mária két csodás, szerelmes vers nyomtatott
másolataival, monori fotókkal és a monori egyesület egyik tagja,
Boros Odette által készített persely átadásával igyekezett a
messzebbrõl érkezetteknek emléket adni.

Befejezésül egy minikonferenciára húztuk közelebb székein-
ket, hogy megosszuk gondolatainkat a család szerepérõl, az egye-
sület feladatairól, az esetleges problémák lehetséges megoldá-
sairól.

Szép nap volt, köszönjük a lebonyolítóknak, a helyszínt biz-
tosító iskola vezetõjének, a megjelent meghívottaknak, a fellépõ
gyermekeknek.

Harmath Károlyné

Helyi szervezeteink életébõl

Régióközpontok

Közép-Dunántúli Régiós Iroda
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 39.
Farnady Judit 
Tel.: 22/505-276, fax: 22/505-275,
30/270-4521
Régiós munkatárs: Bálesné Elekes Rita
Tel.: 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

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
Régiós munkatárs: Benedek Szilvia
Tel.: 68/473-965, 70/332-3509
e-mail: neo91@citromail.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-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

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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A családi pótlék

Meddig jár: amíg a gyerek a közoktatás-
ban (általános iskolában vagy középfokú
iskolában, nem felsõfokú szakképzésben)
tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a
végéig, amelyben betölti a 23. életévét; 

• Összege: nagycsaládosnak minõsülõk-
nél 14 900/hó/gyerek, gyermekeit egye-
dülállóként nevelõ szülõnél 15 900 Ft/
hó/gyerek összeg jár; aki már csak két-
gyerekesnek minõsül, mert a nagyob-
bak nem számíthatók eltartott gyerme-
keknek, annak 12 700 Ft/hó/gyerek, két
gyermekét egyedülállóként nevelõ szü-
lõnél 13 800 Ft/hó/gyerek összeg jár,
míg aki már csak egygyermekesnek mi-
nõsül, annak 11 700 Ft/hó, ill. gyermekét
egyedülállóként nevelõnek 12 700 Ft/hó
összeg jár; 

• változatlanul beszámít az eltartott
gyermekek számába korhatár nélkül a
felsõoktatásban elsõ alapképzésben ta-
nuló eltartott gyermek (ha családi pótlé-
kot már nem is folyósítanak utána),
ilyenkor a beszámított nagyobbal, na-
gyobbakkal együtt adódó – magasabb –
gyermekszám szerinti magasabb össze-
gû gyermekenkénti ellátás jár, de csak a
kisebb testvérekre;

• az érettségizett és nagykorú gyermek, ha
felsõoktatási intézménybe már fel van
véve, akkor sem számít eltartottnak,
amíg a felsõoktatási intézménybe be
nem iratkozik. Ez alatt az idõ alatt a ki-
sebb testvérek után nem jár a nagycsalá-
dos családi pótlék, és ha a kisebb testvé-
rek már csak legfeljebb ketten vannak,
az eltartotti adókedvezmény sem érvé-
nyesíthetõ. Amikor a nagyobb gyerek
tanulói jogviszonyt létesít (beiratkozik),
akkor visszamenõleg megkapja a család
a kisebbek átmeneti idõszakban folyósí-
tott családi pótléka és a nagycsaládos
családi pótlék különbözetét, és az elsõ-
éves egyetemistára, fõiskolásra is az
érettségi és az egyetemi, fõiskolai beirat-
kozás között szünetelõ árvaellátást.

• tartósan beteg vagy súlyosan fogyaté-
kos gyerekre együttélõ szülõk esetén
22 300 Ft/hó/ilyen gyerek, egyedülálló
szülõnek 24 400 Ft/hó/ilyen gyerek jár; 

• nincs 13. havi családi pótlék;

Gyermekgondozási ellátások

• szülõi GYES mellett a gyerek egyéves
korától házon kívül is korlátlanul le-
het pénzért dolgozni, a gyerek nappali
gyermekintézményben is egész napra
elhelyezhetõ;

• GYED mellett továbbra is tilos a jöve-
delemszerzõ tevékenység, nem vehetõ
igénybe gyermekintézmény, ezért aki a
gyereke egyéves kora után pénzt akar
keresni, vagy gyermekintézmény igény-
be vételével akar nem távoktatásban ta-
nulni, annak GYED helyett GYES-t kell
kérnie, de akkor is érdemes GYED he-
lyett GYES-t kérni, ha a GYED adóter-
he miatt a GYED nettó összege nem ha-
ladná meg az önmagában adót nem vise-
lõ GYES nettó összegét;

• GYET mellett megmaradt a házon
kívüli jövedelemszerzõ tevékenységre a
napi 4 órás korlát és a gyermekintéz-
mény igénybe vételének (a törvényben
is leírt) napi 5 órás korlátja is (kivéve a
szélesen értelmezett iskolai és iskolára
elõkészítõ foglalkozásokat, de ha ezek-
nek konkrét napi idõtartama 5 óránál
rövidebb, napközivel csak 5 órára egé-
szíthetõ ki) – ez friss pontosítás a rende-
letben; érdemes végiggondolni, hogy a
család a GYET nélkül nem lenne-e jogo-
sult az esetleg nagyobb rendszeres szo-
ciális segélyre (ld. lejjebb), ill. a gyere-
keknek nem lenne-e hasznosabb, ha
egész napos ellátást vennének igénybe;

• a GYES és a GYET nettó összege 2007.
márciusától – a 8,5 % nyugdíjjárulék le-
vonása után – havi 24 824 Ft, a GYED
felsõ összeghatára (a mindenkori mini-
málbér kétszeresének 70 %-a – a 2007-
es évi minimálbér 65 500 Ft) 2007-ben
havi bruttó 91 700 Ft;

• a méltányossági GYES iskolába járó,
ill. 8 évesnél idõsebb gyermekre meg-
szûnt (csak munkaviszonyban állóknak
a korlátozott ideig igénybe vehetõ gyer-

mekápolási táppénz, ill. mindenkinek az
ápolási díj – legfeljebb két évre igényel-
hetõ fizetés nélküli szabadsággal járó –
esetleges lehetõsége maradt); 

A családi kedvezmény (gyermekek utáni
adókedvezmény, gyermekkedvezmény)

• akinek három alá csökken az eltartott-
nak minõsülõ gyermekei száma, annál
megszûnik a gyermekkedvezmény
igénybevételének lehetõsége (de itt is
továbbra is beszámít az eltartott gyer-
mekek számába, aki a családi pótléknál
is beszámít: aki után családi pótlék jár és
a felsõoktatásban elsõ alapképzésben
tanuló eltartott gyermek – pl. akinek van
egy érettségi után nappalin technikus-
képzésre járó 19 éves gyereke, egy 21
éves fõiskolás gyereke és egy 26 éves
orvosegyetemista gyereke, csak a 19
évesre kap 14 900 Ft/hó családi pótlékot
és csak e gyermeke után élhet a havi
4 000 Ft-ra csökkentett adókedvezmény
lehetõségével, míg ha a legidõsebb gyer-
mek már végez, a szülõ egyik gyerekére
sem vehet többé igénybe adókedvez-
ményt); 

• a jövedelemadóban a családi kedvez-
mény nagycsaládosoknak minõsülõk-
nél is gyermekenként havi 4 000 Ft, de
ez is – a 2005-ben bevezetett szabály
szerint – csak abban az esetben vehetõ
igénybe teljes mértékben, ha a ked-
vezménnyel élõ szülõ (saját) éves
összjövedelme nem haladja meg a jöve-
delemkorlátot; 2007-ben ez a jövede-
lemkorlát változatlan: háromgyerme-
keseknél 6 millió Ft, négygyermeke-
seknél 6,5 millió Ft, ötgyermekeseknél
7 millió Ft, hatgyermekeseknél 7,5
millió Ft, ennél több gyermek esetén
egységesen 8 millió Ft  – célszerû, ha az
a szülõ veszi igénybe, akinek van saját,
összevonás alá esõ adóköteles jövedel-
me, és teljes mértékben érvényesíteni
tudja a gyerekkedvezményt, a jövede-
lemkorlát tehát csak az egykeresõs

Mit kell tudni a családtámogatási rendszerrõl alapesetben?
Részletes tájékoztatónkat a családtámogatási rendszer változásairól

lásd: családi pótlék, gyes, gyed, gyet, segélyezési rendszer
az alábbiakban olvashatjátok

Érdekvédelem
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családokban, ill. akkor érvényesül, ha az
egyik szülõnek „túl” magas a keresete, a
másiknak viszont túl alacsony a gyerek-
kedvezmény teljes mértékû vagy akár
csak részleges igénybe vételéhez;

• a jövedelemkorlát feletti jövedelmûek-
nél csökken, majd elfogy a kedvezmény;

• a 3. vagy további gyermekként várt
magzatok utáni családi adókedvezmény
havi 4 000 Ft/hó/magzat, ami a váran-
dósság 91. napjától kezdõdõen vehetõ
igénybe (abban a hónapban már nem,
amelyikre a gyermek megszületése után
már családi pótlék jár), közben a na-
gyobb gyermekek családi pótléka még
változatlan. 

Segélyrendszer

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Aki a megfelelõ hatósági bizonyítvány-
nyal rendelkezik, annak

• bölcsödében, óvodában és alsó tagoza-
ton ingyenes gyermekétkeztetés jár;

• a közoktatás egyéb évfolyamain 50 %-
os kedvezményû gyermekétkeztetés
(ez jövedelemigazolás nélkül is, alanyi
jogon minden nagycsaládosnak) jár;

• zárvatartás, vakáció alatt is biztosítandó
a kedvezményes étkezés;

• térítésmentes tankönyvellátás (köl-
csönzéssel) a közoktatás 13. évfolyamá-
ig bezárólag (ez jövedelemigazolás nél-
kül is, alanyi jogon minden nagycsalá-
dosnak) jár;

• évente kétszer – júliusban és novem-
berben – 5-5 000 Ft pénzbeli támogatás.

Elõfeltétele a hatósági bizonyítvány ki-
váltása a jegyzõnél, amihez jövedelmet
kell igazolni;
• a jogosultsági jövedelemhatár házasok

esetében az öregségi nyugdíjminimum
120 %-ánál, gyermekeiket egyedülál-
lóként nevelõk esetében a 130 %-ánál
nem nagyobb fejenkénti jövedelem,
ami 2007-ben házasoknál 32 556, gyer-
mekeiket egyedülállóként nevelõknél
35 269 Ft (nem számítható be a szülõ-
kön és eltartott gyermekeiken kívül sen-
kinek a jövedelme) 
és hogy a családban senkinek a haszno-
sítható saját ingatlan-, gépjármûvagyona
vagy vagyoni jellegû jogának értéke ne
haladja meg a fenti összeg 20-szorosát
(ez 2007-ben tehát 542 600 Ft), de az

akárhány tagú család összes vagyonának
összértéke se haladja meg ennek 70-sze-
resét (ez 2007-ben tehát 1 899 100 Ft),
amibe nem számít be semmiféle in-
góság, sem a szülõ vagy más eltartó által
életvitelszerûen lakott ingatlan, sem a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenn-
tartott gépjármû értéke, sem pedig a
csak a megélhetést veszélyeztetve hasz-
nosítható gépi meghajtású termelõ- és
munkaeszköz); 

• beszámít az eltartott gyermekek számá-
ba a 20 évesnél fiatalabb eltartott nem
tanuló gyermek is és egyébként is min-
den gyermek, aki a családi pótléknál
beszámít, valamint életkorától függetle-
nül a tartósan beteg vagy fogyatékos el-
tartott gyermek;

• a közoktatásban a nappali oktatás mun-
karendje szerint tanuló eltartott 23 éves-
nél fiatalabb jogosult gyermekre is jár,
de ha már nagykorú, neki (tehát külön)
kell igényelnie;

• a felsõoktatásban nappalin elsõ alap-
képzésben tanuló eltartott 25 évesnél
fiatalabb jogosult gyermek rászorultsága
esetén is csak az évi kétszeri 5-5 000 Ft-
os pénzbeli segélyre számíthat – ugyan-
akkor a felsõoktatásban nincs semmiféle
rászorultsági díjkedvezmény, sem térí-
tésmentes tankönyvellátás, de nagycsa-
ládból származó vagy nagycsaládos
hallgatók az oktatási intézményben az
eddiginél nagyobb összegû rendszeres
szociális támogatást kapnak majd (a he-
lyi szabályokról a felsõoktatási intéz-
ményben kell érdeklõdni);

• a már keresõ nagykorú gyermek jöve-
delmét akkor sem szabad beszámítani a
segélyt kérõ család jövedelmébe, ha a
szüleivel és a testvéreivel közös lakcíme
van, mert a testvéreivel és a szüleivel,
nagyszüleivel szembeni esetleges eltar-
tási kötelezettsége nem lehet korlátlan
mértékû, és ezt egyébként is csak külön
hatósági határozat mondhatja ki;

Rendszeres szociális segély
• az aktív keresõ korú nem foglalkozta-

tott, ill. támogatott álláskeresõ vagy e-
gészségkárosodott felnõttek segélyezé-
se többé-kevésbé családi segélyezés lett;

• aki gyermekgondozási vagy ápolási el-
látást kap, nem jogosult rá – rendszeres
szociális segélyt a családban csak egy
személy kaphat;

• a munkaügyi központtal folytatott úgy-
nevezett együttmûködési kötelezettség-
gel jár;

• a családba csak a házastársakat, élet-
társakat és a saját háztartásukban el-
tartott 20 éven aluli, ill. a közoktatás-
ban tanuló 23 éven aluli vagy a felsõ-
oktatásban elsõ alapképzésben tanuló
25 éven aluli eltartott gyermekeiket
szabad beszámítani;

• itt a jövedelemszámítás nem fejenkénti,
hanem fogyasztási egység alapú: 

• az elsõ aktív korú családtag 1,0 fogyasz-
tási egységnek számít, de ha gyermekét
egyedülállóként neveli, akkor 1,2-nek, a
házastárs, élettárs 0,9-nek, és ha a házas-
társak, élettársak között van fogyatékos
személy, akkor az õ arányszáma 0,2-vel
nagyobb, az elsõ és a második gyermek
– életkorától függetlenül 0,8, míg min-
den további eltartott gyermek – szintén
életkorától függetlenül – 0,7 (ez kisebb,
mint a legalább 15 éves gyermekre a
KSH fogyasztásiegység-értéke!), és ha a
gyermek fogyatékos, 1,0-nak számít.

További nagykorú személy, még nagy-
korú eltartott vagy keresõ gyermek és
eltartott egyéb hozzátartozó SEM szá-
mítható a családhoz, ám ha önmagában
rászoruló, õt külön háztartásként kell se-
gélyezni, ezért sem az õ eltartásának ter-
heit, sem az õ jövedelmét nem szabad a
legfeljebb házastársakra vagy élettársak-
ra és eltartott gyermekeikre korlátozott
családnál beszámítani; 

• a család összeadott fogyasztásiegység-
értékét meg kell szorozni az öregségi
nyugdíjminimum 90 %-ával (2007.
márciusától 27 130 Ft 90 %-ával, ami
24 417 Ft), a rendszeres szociális segély
erre az összegre egészíti ki a család saját
jövedelmét, de összességében 2007.
márciusától nem haladhatja meg a havi
53 915 Ft-ot, így tehát ha a család 1,0
fogyasztási egységre számított havi
jövedelme 2007. márciusától eléri a
24 417 Ft-ot, már nem jogosult erre a se-
gélyre, viszont rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre még igen.

További részletes tájékoztató:
a www.szmm.gov.hu-n.

Érdekvédelem
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• Aki után nem fizetnek egészségbiz-
tosítási járulékot, az 2007. április 1-
jétõl új, egészségügyi szolgáltatási
járulékot köteles fizetni. 

• Összege a mindenkori minimálbérnek,
jelenleg tehát 65 500 Ft-nak a 9 %-a,
azaz havonta 5 895 Ft. Ha a családban
több ilyen személy van, akkor külön-
külön kötelesek ezt a járulékot meg-
fizetni, akár járnak orvoshoz, akár nem.

• A fizetés módja: az APEH-be történõ be-
jelentés után, az APEH-ba. Nemfizetés e-
setén adóként behajtható (végrehajtható).

• Fizetheti az illetõ helyett más, de azt elõ-
re be kell jelenteni az APEH-nél.

• Akinek a családjában az egy fõre jutó
jövedelem kisebb a minimálbérnél, a
polgármestertõl kell beszereznie egy ha-
tósági bizonyítványt. Ilyenkor csak a
tényleges egy fõre jutó jövedelem 9 %-
át, de ekkor is legalább az öregségi
nyugdíjminimum 9 %-át kell fizetnie
járulékként. Ez a hatósági bizonyítvány
nem azonos a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményhez a jegyzõnél kiváltott
hatósági bizonyítvánnyal.

• Nem kell egészségügyi szolgáltatási já-
rulékot fizetnie (mert az egyéb egész-
ségbiztosítási járulékokat fizeti vagy pl.
a központi költségvetés stb. fizet utána)
annak, 

– aki egyébként is fizet egészségbiz-
tosítási járulékokat, 

– aki kiskorú, 
– akinek tanulói vagy hallgatói jogvi-

szonya van, 
– aki táppénzen van, 
– aki gyermekgondozási vagy ápolá-

si ellátást kap, 
– aki nyugellátást kap vagy járadékos,
– aki álláskeresési támogatást, mun-

kanélküliek jövedelempótló ellátá-
sát kapja, rendszeres szociális segé-
lyezett vagy idõskorúak járadékát
kapja, 

– akinek a legalább 50 %-os mértékû
munkaképesség-változásáról az il-
letékes hatóságtól igazolása van,

– aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt és
a jövedelme nem haladja meg a
mindenkori minimálbér 30 %-át
(2007-ben 19 650 Ft-ot), 

– aki bentlakásos intézményben él, 
– a nevelõszülõnek, ha jövedelme

nem éri el a minimálbér 30 %-át (ez
gyakorlatilag csak egy nevelt gyer-
mek esetén lehetséges), 

– aki szociálisan rászorult a polgár-

mester által kiállított hatósági bizo-
nyítvány szerint, mert családjában
az egy fõre jutó jövedelem az öreg-
ségi nyugdíjminimumnál (2007.
márc. 1. után 27 130 Ft-nál) nem na-
gyobb, egyedülélõként pedig jöve-
delme az öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét (2007. márc. 1. után
a 40 695 Ft-ot) nem haladja meg, és
nincs vagyona, ami azt jelenti, hogy
mindkét esetben fejenként legfel-
jebb 542 600 Ft, de az együttélõ
családra vonatkozóan összesen is
legfeljebb 1 899 100 Ft értékû va-
gyonnal rendelkezik (amibe nem
számít bele az általuk lakott ingatlan
és a mozgáskorlátozottságra tekin-
tettel tartott gépjármû értéke),

– aki hajléktalan, 
– aki fogvatartott.

Tehát: akinek nincs olyan jövedelme, ami
után a szokásos egészségbiztosítási járulék
megfizetésére sor kerülne, és polgármes-
teri hatósági bizonyítványa sincs, annak –
bármilyen gazdag legyen is – csak a mini-
málbér után kell megfizetnie az egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot. 

Akinek viszont van polgármesteri ha-
tósági bizonyítványa a családja egy fõre
jutó jövedelmérõl, az két kategóriához tar-
tozhat: akinek az egy fõre jutó jövedelme a
nyugdíjminimum és a minimálbér közé
esik, annál a fenti kötelezettséghez képest
kisebb az egészségügyi szolgáltatási járu-
lékként fizetendõ összeg; aki viszont az
öregségi nyugdíjminimumnál is kisebb
egy fõre jutó jövedelmû családban él, az
mentesül mindenféle járulékfizetési köte-
lezettség alól.

A polgármester tehát kétféle hatósági
bizonyítványt adhat ki. Az egyik csak a

jövedelemre vonatkozik, a fenti táblázat-
ban látható kategóriákban. A másik már a
szociális rászorultságot igazolja – akinek
ilyen van, annak egyáltalán nem is kell fi-
zetnie egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A minimálnyugdíj alatti egy fõre jutó
jövedelmûek esetében tehát attól keletkezik
a különbség, hogy az igénylõ rendelkezik-
e (a megadott határon felül) vagyonnal.

Figyelem! Aki nem tartozik az egészségü-
gyi szolgáltatási járulék megfizetése alól
mentesített kategóriákba (pl. mert 18 éven
felüliként iskoláit befejezte és még nem
tudott elhelyezkedni, vagy nagycsalá-
dosoknál a legkisebb gyerek betöltötte a 8.
életévét, ill. a szülõ már csak egy vagy két
kiskorú gyermeket nevel és már nem jár
neki gyermekgondozási ellátás, vagy 50 %-
nál kisebb az egészségkárosodása, ill. ha
pénzellátás nélkül munkanélküli, vagy
csak túl nagy a családja tulajdonában álló,
ám hasznosíthatatlan vagyon) és nincs
olyan jövedelme, amibõl ezt az új járulékot
fizetni tudná, az, amikor a járuléktartozást
írásban követelik rajta, írásban kérelmez-
heti, hogy az egészségügyi szolgáltatási já-
ruléktartozását méltányosságból engedjék
el, vagy legalább mérsékeljék.

Attól függetlenül, hogy kell-e és mennyi
egészségügyi szolgáltatási járulékot vagy
egyébként egészségbiztosítási járulékokat
fizetni, a vizitdíj és a kórházi napidíj fize-
tésének kötelezettsége megmarad.

A jogszabály csak a hatályba lépést
követõen, tehát 2007. április 1-tõl olvasha-
tó a www.magyarorszag.hu-n.

Családban, ha az
egy fõre esõ
jövedelem

Ft/fõ Jövedelemigazolás
Fizetendõ

járulék (9 %)

Minimálnyugdíj alatt
és nincs vagyona

27 130 Ft
Polgármesteri hatósági
bizonyítvány a szociális

rászorultságról
0 Ft

Minimálnyugdíj alatt
és van vagyona

27 130 Ft
polgármesteri hatósági

bizonyítvány a jövedelemrõl
2 442 Ft

Minimálnyugdíj és
minimálbér között

27 130 –
65 500 Ft

polgármesteri hatósági
bizonyítvány a jövedelemrõl

2 442 Ft –
5 895 Ft

Minimálbér felett 65 500 Ft igazolás nélkül 5 895 Ft

A fizetendõ járulék mértéke

Új járulékfizetési kötelezettség! „Potyautasok”, figyelem!

Érdekvédelem
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• Kiskorú gyermekeknek nem kell fizetni-
ük, és bizonyos krónikus betegségekkel
kapcsolatos indokolt kezelésekért, vizs-
gálatokért, az elõírt gyakoriság szerint
végzett szûrõvizsgálatokért, valamint a
járványügyi és a sürgõsséginek minõsü-
lõ ellátásokért (és egyes különleges ka-
tegóriákhoz tartozó) felnõtteknek sem
kell fizetniük.

• Nem kell külön fizetni az elhelyezésért,
ha a szülõ a 14 évesnél nem idõsebb be-
teg gyermeke mellett tartózkodik a fek-
võbeteg-intézményben, ill. ha a csecse-
mõ tartózkodik fekvõbeteg-intézmény-
ben elhelyezett édesanyja mellett.

• Az alacsony összegû (nyugdíjszerû) szo-

ciális jövedelmekhez havi 300 Ft vizit-
díj-kompenzáció jár. Problémát jelent,
hogy nem kapnak vizitdíj-kompenzációt
a családi pótlékra jogot adó nagykorú
gyermekek, de még a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult
családok nagykorú tagjai (nagykorú
eltartott diákok, szülõk) sem.

• Ahol van vizitdíj-bérlet, csak arra az
egyetlen személyre használható fel,
akinek kiállították.

• Ha több vizsgálatot egyetlen nap alatt
végeztet el valaki, csak egy vizitdíjat
kell fizetnie.

• Indokolatlannak minõsülõ, illetve beu-
taló nélküli vagy beutalási renden kívül

nem a területi ellátásba tartozó igénybe
vételért emelt díjat kell fizetni.

Attól függetlenül, hogy kell-e, mennyi és
milyen járulékot fizetni, a vizitdíj és a
kórházi napidíj fizetésének kötelezettsége
a nem mentesített eseteket kivéve min-
denkire érvényes.

A részleteket az egészségügyi intézmé-
nyekben és a vizitdíj vonalakon (Ingyenes
felvilágosítás a vizitdíjról: a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak lakossági
vizitdíj-vonalai) lehet megtudni.

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes

Kedves Tagtársak!

Az elõzõ lapszámban már felhívtuk a
figyelmeteket: a gázár-kompenzáció meg-
állapításához szükséges Igénylõlap beadá-
sának határideje március 31. volt! Remél-
jük, egyetlen igényjogosult család sem
maradt le errõl a támogatásról! Sajnos
megtapasztaltuk, hogy a néhány évvel
ezelõtt meghirdetett adósságrendezési
programnál sok család kimaradt hátraléká-
nak rendezési lehetõségébõl egyszerûen fi-
gyelmetlenségbõl, vagy mert nem tudták
kitölteni és idejében beadni az igénylõla-
pot. Elõfordulhat, hogy még azoknak a
számláin sem mindenütt került sor az ener-
giatámogatásra, tehát a megfelelõ mértékû
számlajóváírásra, akiknek pedig az Állam-
kincstár már korábban kiküldte az errõl
szóló határozatát. Még egy figyelmeztetés:
ha át kellett íratni a mérõórát, akkor a
támogatás a módosított közüzemi szerzõ-
dés dátumától jár. Hiába van a március 31-
iki határidõ, a visszamenõleges jóváírás
kezdõpontja nem január 1., hanem a szer-
zõdésen szereplõ dátum.

Telefonon és e-mailen folyamatosan
érkeznek a kétségbeesett információk hoz-
zánk a családoktól. Külön is kiemelném a
többgyermekes, egyedül maradt szülõk
sok esetben tragikus helyzetét. Amellett,
hogy kis jövedelmükbõl alig tudnak meg-
élni, sokan megoldhatatlan problémaként
jelzik, hogy a lakásukra korábban felvett
kölcsönt – melyet a késedelmi kamat to-
vább növel – képtelenek törleszteni, hátra-
lékba kerülnek, otthonuk elárverezése elõtt

állnak. Tudjatok róla, hogy a közelmúltban
történt egy említésre méltó jelentõs eset: a
helyi Karitász és a polgármester a NOE
helyi vezetõjével együtt összefogtak, és
megmentették a családot!

Többen érdeklõdtek a 2007. évi energi-
atakarékossági pályázatok, de fõleg a
„Lakossági energia-megtakarítás támo-
gatása” címû (tavaly NEP-2006-1 kód-
számú) pályázat iránt, amely a hagyomá-
nyos technológiával épült lakások utóla-
gos hõszigetelésére, nyílászáróinak utóla-
gos hõszigetelésére, ill. cseréjére, valamint
a meglévõ fûtési, ill. melegvíz-ellátási
berendezéseinek korszerûsítésére, energia-
takarékos berendezésre való cseréjére vo-
natkozott. Reméljük, hogy az idei, 2007.
évi pályázatot magasabb költségkerettel –
talán márciusban – írják ki, a tavalyi keret-
összeg ugyanis mindössze 2 hét alatt elfo-
gyott! Érdeklõdni lehet az Energia Köz-
pont Kht. ügyfélszolgálatán: 456-4302,
4388. Honlap: www.energiakozpont.hu,
vagy a GKM honlapján: www.gkm.gov.-
hu. Javaslatunk az, hogy akik pályázni kí-
vánnak, már most készüljenek fel – jobb
híján a tavalyi kiírás alapján, a fentiekben
megadott telefonszámon érdeklõdhettek –
a szükséges iratok beszerzésével a pályá-
zat összeállítására, hogy a tényleges kiírást

már felkészülten várják, és azt haladékta-
lanul beadhassák. Az a tapasztalatunk,
hogy itt a gyors ügyintézésnek igen nagy
jelentõsége van!

Tájékoztatásul: február elején a Ma-
gyar Tudományos Akadémia konferenciát
rendezett „A területfejlesztés útjai az Eu-
rópai Unióban” címmel, amely arról szólt,
hogy a 2007-2013. években az EU pályá-
zati támogatások hogyan tudják a legered-
ményesebben segíteni a „hátrányos” ill.
„leghátrányosabb” kistérségek felzárkóz-
tatását, milyen külön szakmai segítséget
igényelnek az elmaradott térségek, hogy
az ott élõk életminõsége javuljon. Az elõa-
dók hangsúlyozták, hogy rendkívül egyen-
lõtlen az egyes régiók gazdasági és egyéb
helyzete, 250 000 ember él tanyán, sok a
mezõgazdasági mûvelésbõl kimaradt
terület. Minden fejlesztési kérdést a Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség intéz. Továb-
bi tájékoztatás található a www.nfh.hu
honlapon.

Többször írtunk már a panelben élõ
családok életminõségének javítását célzó,
évek óta tartó küszködésünkrõl, elsõsor-
ban a távfûtési költségek – és belsõ ará-
nyaik – tarthatatlanságáról. Most javasla-
tainkat újból összefoglaltuk és megküldtük
a parlamenti pártok és a Fõvárosi Közgyû-
lés frakcióvezetõinek. Biztosak lehettek
abban, hogy ezt a küzdelmet nem adjuk fel
– reménytelen helyzet nincs! A fejlemé-
nyekrõl is beszámolunk.

Egy szép és szívet melengetõ hír! Bár
minket közvetlenül nem érint, mégis úgy
gondoltuk, minél többen halljunk róla.

Otthonteremtés – fogyasztóvédelem

Vizitdíj, kórházi napidíj

Érdekvédelem
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Kedves Tagtársaink!

Az idei évben hagyományos
Õszi Találkozónkat szeptem-

ber 15-én a Balaton fõvárosá-
ban, Keszthelyen rendezzük meg.

A szervezõk már hónapok óta dolgoz-
nak azon, hogy minél színesebb programokkal, felejthetetlen
élményekkel kedveskedjenek Nektek.

A rendezvény központi helyszíne a Balaton partján található
strand melletti mólórész. 

Jó idõ esetén a Városi Strandot ingyenesen látogathatjátok.
Sajnos egyre nehezebb feladat a vasúton történõ utazás meg-

szervezése. Lak Gyuszi idén is vállalja, hogy segít az utazás
lebonyolításában, de ezt csak megfelelõ létszám esetén lehetséges.

Tervezett programok: gyermektánc bemutató, fúvószenekar, a
Pécsi Bábszínház elõadása, a Magyar Vízimentõk Országos Szö-
vetségének bemutatója, kézmûves foglalkozások. A városban szá-
mos ingyenesen látogatható nevezetesség vár Benneteket (Balatoni
Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Babamúzeum, Kínzómúzeum,
Panoptikum, Csigaparlament). A Festetics kastély belépõjegyének
áráról jelenleg is folynak a megbeszélések, így azt pontosan
megírni csak a végleges jelentkezési lap kiküldésekor tudjuk.

A NOE-s rendezvények gyakorlata szerint lehetõség lesz
önkéntes véradásra is.

A programok pontos tervezéséhez tudnunk kell, hány fõ
szeretne Keszthelyen eltölteni egy ill. két éjszakát, hány adag va-
csorát kértek, mennyien szeretnétek hajókázni a Balatonon.

A kollégiumi szállás a Balaton parttól 700 méterre található,
ára éjszakánként 1500 Ft/fõ. 

Egy órás hajókázás a Balatonon 500 Ft/fõ, a hajón a gyer-
mekeknek programmal kedveskednek a szervezõk (bohóc, lufi
figurák készítése).

Hagyományainktól eltérõen szombaton nem lesz elõre
megrendelhetõ ebéd, így mindenki választhat a környezõ, külön-
féle árfekvésû vendéglátóhelyek közül ízlése, na meg pénztárcája
szerint.

Azok, akik Keszthelyen töltik az éjszakát, a kollégiumban 500
Ft/fõ áron vacsorázhatnak.

A mellékelt elõzetes jelentkezési lap visszaküldésének
határideje: 2007. május. 10.

Kérünk Benneteket, hogy a találkozó sikerének érdeké-
ben, az elõzetes jelentkezési lapot legkésõbb a fenti határidõig
küldjétek vissza a titkárságra levélben vagy faxon (266-7771).
Akinek könnyebbséget jelent e-mailen is elküldheti
(szita.brigitta@noe.hu) a jelentkezési lap alapján kért adato-
kat.

Egyed Éva

Muhammad Junusz közgazdászprofesszor,
a hatvanhat éves bangladesi „szegények
bankára” lett a 2006-os Nobel-békedíj ki-
tüntetettje. 30 évvel ezelõtt a legszegé-
nyebbek talpra állításának céljából, családi
vállalkozásuk elindításához egy külön-
leges mikrohitel-konstrukciót hozott létre.

Bangladesen kívül ez a modell ma már
világszerte terjed olyannyira, hogy 1976
óta 7,6 millió család jutott hozzá ilyen jel-
legû kölcsönhöz, mellyel szabadulni tudott
a reménytelen szegénységbõl. A Nobel-
békedíjjal ezt, a szegények érdekében
végzett lankadatlan erõfeszítést jutal-

mazták. További információk nyerhetõk a
keresõprogramokban „szegények banká-
ra” címszó alatt.

Dombai Mária
építési tanácsadó

Kedves Tagtársaink!

Közeledik az adóbevallások ideje. Szeretnénk felhívni azon tagjaink figyelmét, akiknek életbiztosításuk van, a következõ fontos
kérdésre: ha a biztosítottnak nincs jövedelme, amibõl érvényesíteni tudná az életbiztosítás adókedvezményét, akkor helyes módosítani
a szerzõdést oly módon, hogy a szerzõdõ fél olyan személy legyen, aki tudja érvényesíteni az életbiztosítás kedvezményét a személyi
jövedelemadóban.

Ehhez azonban figyelembe kell venni, hogy a szerzõdésmódosítás nem visszamenõleges hatályú, tehát a 2006. évi adóbevallásnál
ez már nem lesz módosító tényezõ. 

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes

Köszönet azon tagjainknak, akik felhívásunkra csatlakoztak az elmúlt év végén a GENERALI Egészségpénztárhoz.
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a lehetõség továbbra is fennáll. A korábbi jelentkezési lapok helyett azonban kérünk benneteket, hogy a
www.generalipenztarak.hu weblapon letölthetõ adatlapot küldjétek be a NOE címére a befizetési csekk fénymásolatával együtt.
További tájékoztatást a 20/310-6535-ös számon, Kiss Zoltán üzletkötõtõl kérhettek.

Õszi találkozó

Még mindig Generali

Tanács az életbiztosításokhoz

Õszi találkozó



NOE Levelek 185.18

2200  éévvee  aa  ccssaallááddookk  sszzoollggáállaattáábbaann

április 14. NOE Budapest, Szent Margit Gimnázium

április 14. Felsõpakonyi NE helyi iskola udvara

április 21. Egri NE Szajcz Leó u. 7-9.

május 1. Bátyai NE helyi iskola

május 12. Inárcsi NE Inárcsi táborhely

május 19. Iváncsai NE helyi iskola udvara

május 19. Tolnai NE Tolna, Széchenyi Általános Iskola tornacsarnoka (Lehel utca)

május 20. Örkényi csoport helyi Mûvelõdési Ház

május 20. Sülysápi NE helyi Mûvelõdési Ház

május 26. Nagybánhegyesi NE helyi Mûvelõdési Ház

május 26. Ajkai NE Mûvelõdési Központ, Ajkarendek

május 27. Budapest XVI. ker. NE Erzsébet-liget

június 2. Zalaegerszegi NE Zalaegerszeg, Alsóerdõsor-napközistábor

június 2. Közép-Dunántúli Régió Pétfürdõ Liget

június 2. Pécsi NE

június 9. Gyõri NE Városháza díszterme

június 25. Gábortelep NE Klubhelyiség

június 30. Püspökladányi NE Hajdúböszörmény, fõiskola

június 30. Mélykúti Csoport Mûvelõdési Ház

július 1. Üllési NE Üllési Erdei Iskola

július 7. Lábatlani NE Lábatlan Gerenday kert

július 14. Mezõtúri NE Fõiskolai Zsilinszki major

augusztus 18. Homokszentgyörgyi NE Mûvelõdési Ház

augusztus 20. Mátra NE Szent István Park, Markaz

szeptember 14-16. Budapest Kõbányai NE Kõbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidõ Központ

szeptember 15. Keszthelyi NE Balaton-part

szeptember 29. Orosházi NE Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium

október Csupaszív NE Békéscsaba Városi Sportcsarnok és környéke

október Kapuvári NE Széchenyi Ált. Iskola

október 24. NOE

október 28. NOE

december 15. Hernádi NE

EEsseemméénnyynnaappttáárr

Az Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából hirdetett vveerrss--  ééss  pprróózzaammoonnddóó  vveerrsseennyyrree
aa  bbuuddaappeessttii  ééss  aa  rrééggiióóbbaa  nneemm  ttaarrttoozzóó  PPeesstt  mmeeggyyeeii  ggyyeerreekkeekk

jjeelleennttkkeezzéésséétt  áápprriilliiss  3300--iigg várjuk a TTiittkkáárrssáággoonn. 

A sseelleejjtteezzõõ várhatóan mmáájjuuss--jjúúnniiuussbbaann lesz, idõpontjáról mindenkit értesítünk a megadott címen 
(postán, telefonon, e-mailen). 

Részletek a NOE Levelek elõzõ számában olvashatók.
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ünnepi közgyûlés Egyed Éva 70/775-97-74 egyed.eva@noe.hu

családi nap Gazdag Krisztina 30/98195-84 cicanet@marketorg.hu

fa ültetés, kulturális mûsor Molnárné Brinza Edit 70/771-35-67 edit@brinzaestarsa.hu

családi nap, játszóház Bencze Gáborné 20/479-90-66 gabor.bencze@generali.hu

régiós családi nap Krizsán Sándorné 70/775-89-63 inarcsinsze@freemail.hu

helyi családi nap Nagy Imréné, Judit 30/537-3350 nacsaivancsa@vipmail.hu

családi nap, 10 éves a Tolnai NE Baksainé Kenessei Éva kenesseieva@freemail.hu

anyák napja, gyermeknap Hornyák Sándorné 29/310-366

családi nap Badacsonyi Ferencné 70/779-58-51

jótékonysági bál Molnárné Iván Éva 68/426-246 molnarlaszlo@mezokabel.hu

családi nap Györgyné Kollár Gabriella 70/611-5280,
88/282-444 zoltan.gyorgy@externet.hu

családi nap, kultúr mûsor Székely Hajnalka 30/961-68-71 szekelyhajni@citromail.hu

családi nap, játszóház Iványi Ildikó 30/265-9169

családi program, központban az édesapák Trenka István 70/321-81-34 trenkaistvan@chello.hu

régiós találkozó Székely Kamilla 70/635-18-13 sz.sica@freemail.hu

régiós családi nap, ünnepi hangverseny Szabó György 20/479-80-56 gyorgy@szabo.t-online.hu

családi nap Szabóné Behán Erika 30/414-12-60

régiós családi nap Szilágyiné Kerekes Margit 70/776-08-77 plncse@netroller.hu

családi nap Szalonnásné Roszinszki Anikó 70/281-70-77 muvhaz.melykut@nidocom.hu

családi- és gyermeknap Hajdú László 30/376-68-02

családi nap Szakáll Józsefné, Livi 20/319-7181 nagycsaladosok01@freemail.hu

családi piknik Nagy Ferenc 20/236-66-99 nagy-feri@freemail.hu

családi nap Gyertyás Jánosné 30/441-4643 gyertyasjanosne@citromail.hu

családi nap Hegedûs István 37/363-154 markaz85@freemail.hu

felnõttképzés (tanulásmódszertan) Himbergerné Kaszap Katalin 70/259-42-48 hg5chi@axelero.hu

õszi találkozó Gyõzõné Gyõry Emese 30/549-26-26 gyemese@keszthelynet.hu

többgenerációs családi nap Szilágyiné Bella Margit 70/701-78-93 margoneo@freemail.hu

családi nap Fáberné Dohányos Mária 70/255-1908 csupaszivne@freemail.hu

családi nap Takácsné Szakács Ilona 30/314-4926 kncse@freemail.hu,
tneszi@freemail.hu

alapítók találkozója

záróünnepség

karácsonyi ünnepség



NOE Levelek 185.20

Pályázatok

P á l y á z a t i  f e l h í v á s

Üdülj és okosodj 2007

Immáron harmadszor kerül megrendezésre az Üdülj és okosodj tábor az Õrségben. A táborba olyan 10-11 éves – 4., 5. osztályba lépõ –,
jó képességû, valamiben kiemelkedõ teljesítményt nyújtó gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek családja – szociális helyzetüknél

fogva – ezt a kiemelkedõ képességet nem tudja megfelelõ módon kibontakozatni. 
A tábor költségeibõl a résztvevõknek csak az útiköltséget kell kifizetniük,

az ellátást és a tábor költségeit a Családjainkért Alapítvány állja.

Idõpont: 2007. július 20 – július 28.

Mit tegyél, hogy csatlakozhass kis csapatunkhoz?
Állíts össze egy pályázati anyagot, ez alapján fogjuk kiválogatni a résztvevõket. 

A pályázati anyag tartalma:
1. Egy ajánlólevél osztályfõnöködtõl, melyben ír tanulmányi eredményedrõl, képességeidrõl.
2. Ha van olyan terület, amit különösen szeretsz, például rajz vagy magyar, de bármi más is lehet, akkor az ezt oktató tanártól

is kérj támogatólevelet!
3. Csatolj NOE-ajánlást a helyi vezetõtõl!
4. Kérd meg szüleidet, hogy írjanak egy összefoglalót családotokról! Ez tartalmazzon egy rövid szülõi hozzájáruló nyilatkoza-

tot, amely kijelenti: beleegyezik abba, hogy a pályázati bizottság tagjai a gyermekrõl érdeklõdhessenek a gyermek osztályfõ-
nökénél.

5. Írj egy fogalmazást, melynek címe: „Engem nagyon érdekel a …”. A mondatot neked kell befejezned. Írd ide, hogy téged mi
érdekel nagyon, és írjál errõl egy A/4-es oldalnyi fogalmazást!

6. Egy darab A/5-ös felbélyegzett boríték saját címedre.
7. Küldj magadról egy fényképet is!

Mindezt – tehát 7 darab dokumentumot – tedd bele egy borítékba, és küldd el a következõ címre:
Családjainkért Alapítvány, 1056 Budapest Március 15. tér 8.

Írd rá a borítékra: Üdülj és okosodj 2007
Beküldési határidõ 2007. április 20. (postai bélyegzõ dátuma)

A pályázati rendszer kétlépcsõs: a beérkezett pályázatok elsõ körbeni elbírálása után esetleges személyes interjút követõen választjuk
ki a táborozókat.

(Az elbírálás eredményét válaszborítékban megküldjük.)

F o t ó p á l y á z a t
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 20. születésnapja alkalmából fotópályázatot hirdet!
Minden családban, fõleg ahol több gyermek van, nagy becsben tartják a fényképezõgépet. A szülõk lelkesen próbálják dokumentál-
ni csemetéik fejlõdését. Néha sikerül elkapni egy pillanatot, ami a legtöbbet mondja el a családról, a gyerekekrõl.

Kérjük, küldd el címünkre legkedvesebb fényképeidet!
A legjobb fotók készítõi könyvjutalmat kapnak, 
a gyõztes pályamûveket feltesszük a honlapra és 
megjelentetjük a NOE Levelekben is.
A képeket szeptember 15-ig várjuk:
� elektronikus képként (jpg formátum);
� beszkennelt képként;
� papírképként

posta- vagy e-mail címünkre.
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Életünk

Kodály Zoltán
1882. Kecskemét – 1967. Budapest

Egy kicsit úgy érzem magam, mint anyák napján: csupa szépet
és jót kellene most mondanom e kettõs jubileum kapcsán. Így
szokás, mindenki ezt várja. No nincs is ezzel semmi baj, ha
szívbõl jön. Nos, én úgy vagyok vele, hogy az édesanyákat az
évnek nem egy megkülönböztetett napján kell különösen szeretni,
hanem a mindennapokban megadni azt a tiszteletet, melyet még a
tízparancsolat is fontosnak tart.

Olyan jó lenne, ha most arról írhatnék, milyen fan-
tasztikus élmény a munkahelyemen, az általános iskola
felsõ tagozatán ének-zenét oktatni! Arról beszámolni,
hogy Kodály álma, miszerint „énekes nemzet” leszünk,
valóra vált. Sajnos nem tehetem…

Kodály fantasztikus ideája volt, hogy a gyermek
zenei nevelését az anyaméhben kell elkezdeni. Lehet,
hogy megmosolyogtok, de fõiskolai hallgatóként én ezt
annyira komolyan vettem, hogy még „kísérleteket” is
folytattam a feleségemmel: Nejem ikerterhes lévén igen
szép pocakot tudhatott magáénak. Erre, mint egy
„terepasztalra” kisautót helyeztünk. Ez volt a nyugalmi
helyzet. Ezt követõen feltettem egy jó lemezt, s néhány pil-
lanat múlva beindultak a srácok. Olyan rajcsúrt rendeztek,
hogy a kisautó nyomban legurult. Igenis hatással van a legkisebb
gyerekekre is a zene!

Azt is Kodály mondta, hogy az embernek kisgyermek
korában kell megadni azt a zenei impulzust, mely egy életen át
elkíséri. Nos meg is kapja, csak nem feltétlenül olyan módon s
olyan decibelen, ahogyan azt a mester elképzelte. Ma a legtöbb
családban alig-alig lehet az édesanya vagy édesapa énekhangját
hallani. Talán együtt dúdolnak az alapból szóló Sláger Rádióval. S
ez még a jobbik eset. Az MP3-lejátszók, diszkmenek, mobiltele-
fonok világában elképesztõ mennyiségben, elképesztõ hangerõn,
elképesztõen fiatalon kapják a „zenei impulzusokat” gyer-
mekeink, amelyek aztán tényleg elkísérik õket – reméljük, nem
egy életen át. Olyan erõs ez a hatás, hogy a normális (egyesek
szerint konzervatív) zenei nevelés egyre inkább háttérbe szorul.

De nemcsak a technika és a kor szelleme hátráltatja Kodály
álmának beteljesülését. Jó magyar szokás szerint az értékeinket
szépen kidobáljuk az ablakon. Tehetségeinket külföldre engedjük.
A méltán híres Kodály-módszert Japánban és a világ más részein
sikerrel alkalmazzák a zenei nevelésben, a magyarok lassan azt
sem tudják, mi az. Napról napra újabb megszorításokkal kell
szembenéznünk: a vizitdíj, az iskola-összevonások és egyéb nép-
nyomorítások mellett annak is szemtanúi lehetünk, hogyan megy
tönkre a mûvészetoktatás. Olyan teljesíthetetlen követelményeket
támasztanak a zenét oktató intézményekkel szemben, hogy azok
zöme kénytelen lesz tevékenységét megszüntetni. Egy községi,
kisvárosi zeneiskola, mint amilyenben én is tanítok, nem tud pl.
hangszigetelt termeket biztosítani, s nem tud minden – évek óta ott
tanító – tanárt beiskolázni, hogy megszerezze mûvésztanári
képesítését. Így viszont marad egy csökkentett (50 %-os) támo-

gatás, amely egyenlõ az oktatás megszüntetésével. A tanárok
pedig mehetnek… Majd jön helyettük a digitális tábla, ami biz-
tosan képes lesz „korszerû, digitális zenei fájlok” megjelenítésére.

Sajnos azt tapasztalom, hogy az ének-zene oktatása vesztésre
áll. Nagyon szomorú vagyok, amikor azt kell tapasztalnom, hogy
néhány éve éneklésre rá nem bírható tanítványom mint leendõ
tanító jelentkezik tanítási gyakorlatra… 

Elkeserítõ, hogy 5 éve még egy évfolyamon, 3 osztályban, heti két
énekórát tartva a kötelezõ óraszámom felett még túlóráznom

is kellett. 2007 szeptemberétõl évfolyamonként 2 osztály-
ban, heti egy énekóra, kötelezõ óráimnak csak 36 %-át fedi
majd le…  Megtanulunk néhány dalt, hallgatunk egy kis
zenét, és kész. Zenei írás-olvasás szinte már szóba sem
kerül. De ami a legdöbbenetesebb, hogy egyre több
gyerek számára ciki az éneklés. Legkisebb fiam is csak
erõs fenyegetésre hajlandó megszólalni az énekórán,
pedig – mint a többi gyermekem – õ is kitûnõ füllel bír.
13-14 évesen már felettébb szégyenletes dolognak tart-
ja az efféle megnyilvánulást.

Én pedig csak állok tehetetlenül, „égetem” magam a
klasszikusok hallgatásával, méltatásával.

40 év telt el azóta, hogy Kodály Zoltán elment közülünk.
Úgy gondolom, ha most visszatérne, elszörnyedne azon,

hogyan prédáltuk el szellemi hagyatékát.

Vári Ferenc
(Kondoros)

Kodály-év 2007
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Vándorok

Nyár derekán anyaországiak csapatai özönlik el szép Erdély-
országot. Bármennyire is járhatatlanok országútjaink, bármennyi-
re mocskolódik a táj, és nyomul ránk a globalizáció, sok jó ma-
gyar ember számára Erdély még mindig, még most is csodálatos
Tündérkert. És feledhetetlen, ismételhetetlen, elsõ szerelem.

Hisz harminc évvel ezelõtt itt járt öregfiúk és öreglányok
térnek vissza búvópatakos, vadvirágos, székelykapus kebelébe.
Annak ellenére, hogy zsebük és helyzetük immár megengedné,
hogy különc sznobok módjára afrikai sivatagokat és dél-görög-
országi, kecsketartó szigeteket látogassanak.

De õk hosszú téli vágyakozások után mégis Erdély balladás
tájaira térnek vissza, mint szájukban fészek-ágakat hordozó,
hûséges gólyamadarak. Mert tudják, érzik, hogy országnyi kert
mindig visszavárja vándorait. Hogy újra és újra feltarisznyálja
õket a székely-magyar életerõ hõ-melegségével, harmatcseppjei-
vel a Hargita. 

Õk is rájöttek, hogy egy ilyen erõteljes életakarás hiányában
nem létezne ma magyar nemzet. Úgy, ahogy nincs szomjat oltó
vízhálózat bõvizû folyók, kiapadhatatlan kutak nélkül. Csobogó,
tiszta vizû forrás kell ismét a megfáradt, idegenek által szoronga-
tott magyarhoninak. „Mint a szép híves patakra a szarvas
kívánkozik”, úgy jönnek hát nyaranta csüggedt magyarországi
felnõttek zsenge gyermek-õzseregeknek mutatva az utat, hitük
szerint az egyetlent és a járhatót. Megmutatják az irányt a for-
ráshoz, a nemzet õserejéhez.

Vigyázó Istvánnál nagyobb kisembert nem láttam soha
életemben. Különben a korabeli krónikás leírta, hogy Nagy
Makedón Sándor igencsak alacsony növésû volt. Az ókori világ
mégis rettegett tõle.

Vigyázó Istitõl még csapattársai sem rettegnek. Pedig igazi
hadvezérként jár vissza ide, Erdélybe. Hogy évrõl-évre ifi seregé-
vel kerékpárnyeregben száguldozva újra és újra meghódíthassa az
erdõn túli országrészeket. És hogy 33 évvel ezelõtt lángra lobbant,
elsõ szerelmének ismét hódoljon. És hogy Budapesten élõ, jó ma-
gyar nagycsaládok gyermekeinek életre szóló útravalót, meghatá-

rozó élményeket adjon. Hogy megvédhesse õket ezáltal a rájuk
zúduló globális szennyezõdésektõl.

Mint az Erdély Biciklitúra szervezõje, persze: nem csak vezér.
Sokkal inkább vigyázó, a szó szoros értelmében.

S teszi ezt évrõl évre hattagú családja mellett, magától értetõ-
dõen. Ahogy a nap megy az égen.

Ahogy a szép Kalotaszeg felett emelkedõ, jóságos Vigyázó-
hegy õrzi, figyeli hûvös fenyveseinket, fürge vizeinket, iparkodó
kisnépünket: egész Kalotaszegen. Vigyázó Isti messzebbre pásztáz.

Átsiklik csapatával Aranyosszéken és Marosszék keleti csücs-
kén: Nyárád-fiúszéken. Ahol kicsit megszusszan. Innen indul el a
kacskaringózó Nyárád, s az immár haldokló kisvasút mellett, az
integetõ Bekecs-tetõ alatt, neki Vármezõnek. Ahol újra megpihen.
De csak annyi idõre, amennyire fickándozó pisztráng szokott: a
hûs patak vizében.

Hogy onnan aztán egy legendásan göröngyös úton küszködve
átkeljen a Bucsinon, és a Gyergyói-medencébe eljusson. Majd ké-
sõbb Balánbányát érintve, Hidegségen át a Gyimesekbe, az ezer-
éves határhoz, a Rákóczi vármaradványhoz érkezzen.

Majd ifjú õzcsapatával megforduljon, és a Kárpátok ölében
üldögélõ Csíkszeredában is nagyot nézelõdjön. És katolikussága
Csíksomlyóján feltöltõdhessen.

Végül a lelkes visszafoglalók a Hargita déli tájait is kerülgetve
bekarikáznak majd a székely anyavárosba, Székelyudvarhelyre.
Onnan buszra ülnek, és élményekkel jól feltarisznyálva haza-
térnek lelki fõvárosukba, Budapestre.

Az útjukról készített kisfilmet kölcsönadják otthonmaradt,
globalizációtól õrizkedni igyekezõ ifjú nemzettestvéreiknek, akik
úgyszintén elzarándokolnak majd egy másik kicsi hadvezérrel,
egy másik igaz magyar felnõttel ide, Erdélybe.

Az a másik „vigyázó” szintén nem tesz majd semmi égzenge-
tõt, és szintén nem kerül fel majd soha a színes „anyaországi” bul-
várlapok címoldalára.

Õ csak idekarikázik kicsiny csapatával, minden nyáron, hogy
megmutassa õzfiainak e csoda-anyaföldet.

Szerényen, szépen, „…ahogy csillag megy az égen”.

Csíki Sándor: Állj meg madár fejem fölött dalolva! címû,
2006-ban megjelent könyvébõl.

Nyeregben a pesti srácok

Életünk
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Helyesebben milyet ne…?
Erõszak, félelemkeltés, trágárság és nem gyermeknek való

témák rendszeresen jelennek meg a gyermekeknek szánt televízió
mûsorokban az RTL Klub és a TV2 adásaiban. Ezt állapítja meg
az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) által készített ta-
nulmány, mely e két csatorna gyermekmûsorait vizsgálta. A tanul-
mány teljes terjedelmében az ORTT honlapján (www.ortt.hu)
található. 

„A német meseíró, Arnica Esterl szerint a legtöbb film-
és tévéfeldolgozásban a mesék az üres szórakoztatás
szintjére süllyednek. A mese egyre inkább elvesztette
eredeti értelmét, célját, és létrejöttek az audiovizuális
effektusok segítségével olyan televíziós alkotások,
amelyek sok esetben tartalmukban, képi megje-
lenítésükben ijedtséget, félelmet keltenek és nin-
csenek tekintettel a kisgyermekek saját, belsõ
képeire. 

Már maga a mesehallgatás is passzív tevékenység, a gyer-
meknek a cselekvési ösztöneit vissza kell fognia, de ott még a
képzelet szárnyalhat. A rajzfilmek nézése viszont már a fantázi-
át is blokkolja, hiszen a gyermek nem elképzeli a szereplõket,
helyszíneket, hanem készen kapja õket. …A felnõttek diktálják az
iramot, az õ fantáziájuk, elképzeléseik valósulnak meg ezekben az
alkotásokban. 

Az erõszaktartalom számos esetben öncélú, szinte felnõt-
teknek szóló szórakoztatásra emlékeztet. A lényeg nem a mese
tanulsága, hanem a képi megjelenítése (fény- és hangeffektusok
segítségével), vicces, trükkös tartalma. … Azok a gyermekek,
akik sok ilyen akció-jellegû, erõszakos alkotást látnak, hason-
ló izgalmakat keresnek majd felnövekedve is, és eleve
könnyebben válnak az akció- és horrorfilmek nézõivé. 

Éppen erre a pszichológiai folyamatra erõsítenek rá a készítõk,
amikor megalkotják a létezõ mozifilmek (pl. Múmia, Pókember)

rajzfilmes megfelelõjét, ezzel is biztosítva mûsoraik késõbbi
közönségét. … a feldolgozást segítõ szülõi magyarázat nélkül
az alkotások károsan befolyásolhatják a gyermekek idegrend-
szerét és személyiségfejlõdét.”

A gyermekmûsorokat is elérte a felnõtt mûsorokra már régóta
jellemzõ törvényszerûség, hogy minél figyelemfelkeltõbb (értsd:
szenzációhajhász, véres, pucér, ijesztõ, meghökkentõ vagy sértõ)
annál több nézõt vonz. Minél több nézõt vonz, annál drágábban

adják el a reklámidõt és próbálnak megvetetni velünk
olyan termékeket, amikre nincs is szükségünk.

Sokszor fel sem merül bennünk, hogy egy-egy
gyermekfilm, rajzfilm, melyet mi csak a szobán
áthaladva nézünk, történetiségében, képi megje-
lenítésében, hangeffektusaival és szóhasználatával

gyermekeink gondolkodásában, viselkedésében,
lelkében maradandó károsodást is okozhat.

Milyen mûsort nézzen a gyerek, ha már az összes óvodás,
iskolás társa nézi? Szívesen alkalmazom otthon az „ellenõrzött
mûsorok” vetítését videóról és dvd-rõl. A saját vagy ismeretségi
körben gyûjtött mûsorokat, melyeknél tudjuk, hogy mit tartalmaz,
nem lehet megszakítani reklámokkal, és ha tetszett, újra vetíthetõ.
Nálunk feltétlen sikerre számíthatnak a „régi jó” magyar rajz-
filmek, a Frakk, a Mézga család, a Süsü, Mekk Elek, a Futrinka
utca lakói és a többi, gyermekbarát mesefilm.

Szeretettel ajánljuk ezt a módszert minden szülõnek, aki meg
szeretné óvni gyermekeit a média lélekölõ hatásaitól.

H. É.

Milyen mûsort nézzen a gyerek – ha muszáj?

Életünk

Ha égve maradt – kapcsolt le,
Ha kiömlött – töröld fel,

Ha a földön van – vedd fel,
Ha kifogyott – töltsd meg,

Ha piszkos – mosd el,
Ha tele van – vidd ki,
Ha szomorú – öleld át,
Ha fáradt – altasd el,

Ha hiányzik – írj neki,
Ha kérdez – válaszolj,

Ha mesél – hallgasd meg,
Ha távol van – hívd fel,
Ha ünnepel – lepd meg!

És soha ne feledd:
Összetartoztok.

(ismeretlen szerzõ)

A családi békesség titkai
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Egy nõtõl – miközben jogosítványát újította meg egy önkormány-
zati hivatalban – egy adatfelvevõ hölgy megkérdezte, hogy mi a
jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bi-
zonytalan volt, hová is sorolja magát.

– Arra gondolok – magyarázta az adategyeztetõ, – hogy van-e
munkája, vagy csak…

– Természetesen van munkám! – csattant fel a nõ. – Anya
vagyok.

– Nincs 'anya' kategóriánk foglalkozásként. A 'háztartásbeli'
fedi le ezt – mondta az adatfelvevõ segítõkészen.

Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap
ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. A hivatal-
nok nyilvánvalóan egy „hatékony” nõ volt. Magabiztosan, fontos-
sága teljes tudatában dolgozott, olyan jól csengõ címet viselt, mint
például „hivatali kikérdezõ” vagy „városi adatfelvevõ”.

– Mi a foglalkozása? – kérdezte.
Mi késztetett arra, hogy így válaszoljak? Nem tudom. A sza-

vak egyszerûen kibuggyantak belõlem:

– Gyermekfejlõdési és emberi kapcsolatok területén dolgozom
társkutatóként. 

A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla
megállt a levegõben. Felnézett, mint aki rosszul hallott. Megismé-
teltem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szava-
kat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete
betûkkel a hivatalos kérdõívre.

– Megkérdezhetem – mondta a nõ érdeklõdve –, egész pon-
tosan mit csinál ezen a területen?

Hûvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szin-
te kívülrõl hallottam, amint így válaszolok:

– Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik anya
nem?), laboratóriumban és terepen is (normálisan azt mondtam
volna: kint és bent).

– Dolgozom a Felettesemnek (egész családomnak), és van
már négy kreditem is (mindegyik lány). Természetesen a mun-
kámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az em-
ber-szakmákban (melyik anya tagadja?), és gyakran dolgozom na-

Ritka nyugodt pillanat. Ülök az uszodában a medence szélén, és
nézelõdöm. Gyermekeink – férjemmel – éppen a büfében „tankol-
nak”. 

Épp elbocsátám lelkem ringatózni (Arany után szabadon),
mikor nem messze tõlem figyelmes leszek egy 3-4 éves fiúcskára,
akivel anyukája igyekszik megszerettetni a vizet – meglehetõsen
alacsony hatásfokkal. A kicsi hevesen tiltakozik, mikor a víz
közelít orrocskájához, szeméhez. Anyukája kedvesen és kitartóan
biztatja: milyen jó lesz, hamarosan úgy úszik majd, mint a
delfinek a természet-csatornán. A kisfiú számára ez a jövõkép
nem bír olyan vonzerõvel, hogy leküzdje a vízzel kapcso-
latos ellenérzését. Az anyuka nem adja fel: az úszástanár di-
csérete, a többi gyerek ámulata, egy tábla csoki – mint
lehetséges csábítás – mind felbukkan a közeljövõ hori-
zontján. Eredménytelenül: a kicsi ki akar menni a meden-
cébõl.

Eszembe jut, pár évvel ezelõtt nekem is nagy fantázi-
ára és vaskos kötélidegekre volt szükségem, hogy egyik
gyermekünk vízzel kapcsolatos ellenszenvét fel tudjam
oldani. A fél medence (de lehet, hogy alábecsülöm) minket
figyelt, olyan áriát produkált egyik lányunk a parton, mert
nem akarta, hogy a víz ráfröccsenjen a pofikájára. Zordon pil-
lantások kísértek, mikor – mivel semmilyen szép szó nem hatott –
felkaptam hirtelen gumitornásszá változott mûvésznõnket, és szo-
rosan magamhoz ölelve a rettentõ habokba vittem, ahol néhány
nap alatt felfedezte, hogy ezt a borzasztó közeget még élvezni is
lehet.

A régi emlékeken elmélkedem, mikor rám fröccsen a víz. Nem
néhány csepp – alaposan beterített. Megérkezett édes férjem édes
gyermekeinkkel együtt, akik újult erõvel belevetették magukat a
vízbe – holott tábla hirdeti: Vízbe ugrani tilos! Bizonyára az elõbb
említett kisfiút is elborították a hullámok, de ezúttal elmarad az
ordítás. Eleinte megszeppenve, majd érdeklõdve figyeli lányaink
és fiunk show-mûsorát, akik kézen állnak, ugrálnak, dobálják

egymást nagy hanggal, nagy élvezettel, versenyeznek, ki tud to-
vább lenn maradni… Hamarosan a kisfiú is elkezdi paskolni a vi-
zet, száját bedugja, bugyborékol, hagyja, hogy anyukája ugráltas-
sa, lebukik… mindezt olyan nagy hanggal, hogy lányaink felfi-
gyelnek rá, játszanak vele, bátorítják.

Mikor szedelõzködünk, az anyuka hozzám lép. Örül, hogy
kisfia a gyerekeinket látva felfedezte, milyen jó móka a nagy víz
– nem fél már olyan nagyon. Járnak úszásoktatásra – mondja –, de
fia olyan jeleneteket rendez, hogy szégyelli, ezért is hozta el most

tanításon kívül, hogy szoktassa, bátorítsa.
Én is örülök, mert de sokszor megtapasztaltam magam is,

mennyit segít mások példája – többet, mint az elméletek, az
elõadások! Nem lenne ennyi gyerekünk, ha nem láttuk
volna, a nagycsalád szépen is „mûködhet”. De erõt ad a
szinte mindig rendetlen kamránk kitakarításához is, ha lá-
tom barátnõmékét, ahol példás rendben sorakoznak a be-
fõttesüvegek. És milyen erõt ad az is, amikor – közössé-
günkben, de az iskolában, munkahelyen is – mesélünk
egymásnak, mit hogyan éltünk meg.

Lehet jót tanulni azoktól is, akik tõlünk látszólag távol áll-
nak világnézetben, gondolkodásban, életvitelben…, – ha

nem zárjuk be a szívünket. Így nekik is adunk arra lehetõséget,
hogy õk is tanuljanak tõlünk.

Szabad – sõt fontos! – ötleteket lopni egymástól. Az a jó, hogy
ettõl senki sem lesz szegényebb. Mindannyian gazdagodunk ezál-
tal – az egész társadalom is –, mert fontos minden apróság, amely
azt eredményezi, hogy jól érezzük magunkat ebben a világban.
Ebbe beletartozik a finom recept megosztása, a lakberendezési
ötletek, családi életünk mások számára is szembetûnõ milyen-
sége, szokásaink, munkamorálunk… Ha életünk példa – nem in-
tés –, legalábbis erre törekszünk, akkor hozzájárulunk ahhoz,
hogy jobbá tegyük világunkat.

Az Oázis c. lap 2006. novemberi számából

Ötletet lopni szabad

Életünk

„Csak egy A N Y A?”
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pi 14 órát (inkább 24-et). Ebben a munkában jóval több a kihívás,
mint más, „átlagos” foglalkozásnál. A jutalom inkább a megelége-
dettség, mint pusztán a pénz.

Érzékelhetõen folyamatosan nõtt az elismerés a hivatalnok
hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt. Felállt, és személye-
sen kísért az ajtóig.

Miközben hazafelé mentem, fényes új karrierem lebegett a
szemem elõtt. Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim üdvö-
zöltek. Az emeletrõl hallottam új (6 hónapos) kísérleti modellün-
ket gyermekfejlesztési programunkból, amint új hangmintáit pró-
bálgatja.

Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegy-
zés készült rólam egy, az emberek számára elfogadhatóbb foglal-
kozásról. Egy újabb „anya” vagy „anyaság” már nem hangzik

elég jól. Micsoda pompás pálya! Külö-
nösen, ha van egy titulus is az ajtón.

Netán ez teszi a nagymamákat
„haladó” kutatási munkatárssá a
gyermekfejlesztési és emberi kap-
csolatok területén, a dédnagy-
mamákat pedig a haladó kutatási
munkatársak ellenõreivé? Hát persze! Még azt is gondolom, hogy
a nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének elõ!

Kérlek, tudasd ezt a jó hírt a többi anyával, nagymamával,
nagynénivel vagy más barátoddal, akiket csak ismersz.

„egy anya”

Gyerekeknek

Egyszer volt, hol nem volt, a kukutyini lakótelep zabszemnyi
konyhájában fõtt, fövögetett egy nagy lábasnyi babfõzelék. Volt
benne babérlevél meg Maggi leveskocka, ahogy illik, s ahogy
telik. Szóval ez a nagytekintélyû babfõzelék addig – addig rotyo-
gott, gõzölgött magában, míg csak elunta a nagy forróságot, el a
négyégõs gáztûzhelyet, s haragos kedvében elõször a fedõt kezdte
emelgetni, aztán nagy buggyanások közepette kilódult a lábasból!

Nekiindult a konyhának, neki a lépcsõháznak, neki a világnak!
Folyt, tornyosodott hetedhét határon át, míg csak egy nagy,
négysávos autópályára nem ért. Százzal hömpölygött a belsõ
sávban, rádudáltak az autók nagy vidáman:

– Hová, hová, babfõzelék?
– Bíz én megyek világot látni, eluntam már, hogy mindig

odapörkölnek a fenekem alá! – nevetett a bab a sok piros meg
fekete autóra, és továbbszáguldott. Tíz rendõrkocsi sem tudta
volna utolérni!

De aztán mégiscsak rátért egy mellékútra, mivel nem volt sem
pénze, sem matricája. A babérlevél meg nem volt elegendõ az
autópályán. Hát ahogy így meglassúdva zötyögött a hepe-
hupákon, egyszer csak odaért egy icike-picike kis faluba, ahol

összesen 555 ember élt, de mind az 555
nagy-nagy elégedettségben. Azért voltak
ilyen elégedettek, mivel olyan pol-
gármesterük volt, aki nem akart sem adót
szedni, sem iskolát, kórházat megszün-
tetni. Így aztán az 555-ös faluban nem
nélkülözött senki, még a kóbor kutyák is
kaptak egy kis zsíros kenyeret. De azért
még az ötösök is elcsudálkoztak, amikor
meglátták a vándorló babfõzeléket. Ám

amint magukhoz tértek, ki-ki elgondolkodott, mivel is
ajándékozhatná meg õkelmét. Befordultak a konyhára, be a spájz-
ba is, és az ötletbõl tett lett: egyik ember egy szál kolbászt, másik
meg egy kis füstölt szalonnát aprított a babfõzelékbe. Fönséges
illatok keringtek a bab körül, még a fõzelék is megnyalta volna a
száját, ha lett volna neki.

Kihúzta magát a babfõzelék, és már vidámabban gomolygott
tova. Megnézte kincseit mind az ezer babszemével, és õ is roppant
elégedettnek érezte magát. A falu végén a legkisebb házban lakott
egy vénséges vén anyóka, már járni is alig bírt, de azért õ is
kibotorkált, hogy lássa a csudababot, s aztán integetett neki:

– Jó utat, babfõzelék, menj el az egyes faluba, vagyis a 111-
esbe, ott nagyobb szükség lesz rád!

– Hol találom, kedves öreganyám, azt az egyes falut? –
kérdezte a babfõzelék.

– Ott laknak a dombon túl, jobbra megkerülöd, balra befor-
dulsz, kicsit nekilódulsz, és már ott is vagy! – felelte az anyóka
kedvesen, és egy kicsit megtejfölözte a babfõzeléket.

– No, odamegyek, – gondolta a babfõzelék, – hátha ott is
megtisztelnek! – és ment, amerre az öregasszony mondta.

Oda is ért nemsokára a 111-esbe, ahol persze pont száztizen-
egy ember lakott, szegényes portákon, nagy nyomorúságban.
Azért voltak olyan nagyon szegények, mert a falu egyetlen üze-
mét, ahová eddig az emberek dolgozni jártak, egy hétfejû sárkány
foglalta el, és mindenkit megevett, aki dolgozni ment volna a
mûhelybe. Hét fejével õ fújta a lángot a kemencébe, tizennégy
kezével õ irányította a gépeket. Amit megtermelt a gyár, azt mind
megette, fölfalta, széttiporta, összetapicskolta. Csakhogy senkinek
ne maradjon! Ezért aztán úgy elfogytak a faluból, hogy már csak
111-en maradtak. Így persze érthetõ, hogy roppant megörültek,
amikor meglátták a finom babfõzeléket, tejföllel, kolbásszal,
füstölt szalonnával! Mindenki merõkanállal esett neki, ki lábosba,
ki vödörbe merte, ahogy érte, és végre, hosszú idõ után úgy jól
laktak, hogy kétfelé állt a fülük. Szegény babfõzelék meg ijedten
összekapta volna a maradékát, és továbbszaladt volna, amikor
meglátta õt három sovány kutya: egy puli, egy kuvasz meg egy
korcs. No, ezek becserkészték és körbefogták, s úgy bekapták a
vájdlingnyi babkupacot, hogy híre-hamva sem maradt. Így ért
tisztességes véget a rityi-rotyi, kukutyini vándorló babfõzelék. Ha
ti is szeretitek, holnap fõzzétek meg az anyukátokat, hogy fõzzön
nektek egy lábossal!

Gál Magdolna

A babfõzelék
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Nem kisebb tekintély, mint az ENSZ
Egészségügyi Világszervezete, a WHO ki-
mutatása szerint a világon a harmadik leg-
gyakrabban alkalmazott gyógymód a
gyógynövények használata (fitoterápia).

A gyógyszeres
kezelés legõ-
sibb formája is
gyógyító növé-
nyek alkalma-
zását jelentette.
Amikor az em-
berek még szo-
rosabb kapcso-
latban éltek a
természet te l ,
megfigyelték,
hogy a beteg ál-
latok gyakran

olyan növényeket fogyasztanak, ami-
lyeneket egészségesen akár soha. Õseink
kipróbálták saját magukon is e növénye-
ket, s amelyekrõl kiderült, hogy gyógyító
hatásúak, azt késõbb rendszeresen alkal-
mazták. Mivel a gyógynövények használa-
ta széleskörû ismereteket igényelt, minden
korban megvoltak ezek szakértõi: sámá-
nok, táltosok, javasasszonyok, erre szako-
sodott szerzetesek stb.

Figyelemre méltó, hogy egymástól
idõben és térben ugyancsak távolesõ kul-
túrákban ugyanarra a betegségre ugyana-
zokat a gyógynövényeket alkalmazták. A
gyógyszerkutatás fejlõdése során egyre
több gyógynövény hatóanyagait sikerült
beazonosítani. A modern gyógyászatban
alkalmazott gyógyszerek jelentõs része
tartalmaz növényi hatóanyagot vagy annak
szintetikus változatát. E hatóanyagok elõ-
állítása és alkalmazása során kiderült,
hogy a hatóanyagok kivonásával vagy
szintetikus elõállításával nem minden eset-
ben pótolható az a terápiás hatás, amelyet
biológiailag aktív anyagok természetes
együtthatása eredményez egy-egy növényi
készítményben. A növények ugyanis a ha-
tóanyagok mellett nagyon sok élettanilag
fontos anyagot tartalmaznak (pl. vitami-
nok, ásványi sók, mikroelemek, szín- és
aromaanyagok stb.). Ezek az anyagok
emelik a szervezet immunkészültségét,
javítják a fizikai és a szellemi teljesítõ-
képességet.

A fitoterápia is a holisztikus gyógymó-
dok körébe tartozik. A gyógynövény keze-
lés hatására a kóros folyamatok helyreál-
lítását végzõ öngyógyító mechanizmusok,
szabályozási folyamatok indulnak be, illet-

ve erõsödnek fel. A természetes eredetû
anyagok éppen ezért kevésbé terhelik meg
a szervezetet.

A gyógynövényeket már a régiek is
különbözõ elvek szerint csoportosították.
Vannak úgynevezett „mindenható” gyógy-
növények, mint például az ezerjófû, a-
melynek rendkívül széles a felhasználási
területe. A gyógynövények egy másik cso-
portját az analógia elve alapján használják.
Például epebántalmakra sárga virágú nö-
vényeket, fehér folyásra fehér virágúakat
alkalmaznak. Van olyan gyógynövény,
amelynek kontyos változata a nõknek,
kalapos változata a férfiaknak hatásos.

Hol és mikor alkalmazhatók a gyógy-
növények?

Azt mondhatjuk, hogy szinte a gyógyí-
tás minden területén. Hétköznapi, egysze-
rûbb betegségek leküzdésében önállóan is.
Könnyebb meghülés, köhögés esetén pél-
dául a kakukkfû, a kõhársvirág, a keskeny
útifû, valamint az eukaliptusz készítmé-
nyek jól beválnak. Emésztõrendszeri pana-
szokra közismerten jó hatású a kamilla
vagy a borsmenta. Kisebb felszíni sebek
kezelésére alkalmas a körömvirág, az árni-
ka. Kezdõdõ vagy enyhe kötõhártya-gyul-
ladásra a szemvidítófû, amelyik már nevé-
ben is hordozza felhasználhatóságát.
Hosszabb ideje fenálló panaszokkal, illet-
ve komolyabb tünetekkel mindenképpen
forduljunk orvoshoz! A gyógynövényeket
azonban az orvosi gyógykezelés mellett
kiegészítésként is alkalmazhatjuk.

Igen jelentõs szerepük van a gyógy-
növényeknek a betegségek megelõzésében
és a szervezet fizikai és lelki teherbíró-ké-

pességének megõrzésében, illetve fokozá-
sában. Erre szolgálnak a méregtelenítést és
roborálást célzó kúrák. Ugyanígy fontos
szerepet tölthetnek be a betegek általános
állapotának javításában hosszan tartó,
krónikus betegségek során. Segítenek a
gyógynövények a betegség miatt legyön-
gült szervezet rehabilitációjában is.

Nem elhanyagolható a gyógynövények
alkalmazásának az az elõnye, hogy helyes,
illetve szakszerû felhasználásuk esetén
nincs mellékhatásuk, s ezért mind csecse-
mõk és kisgyermekek, mind pedig idõs em-
berek kezelésére is kiválóan alkalmasak.

A gyógynövényeket nem csak gyógyá-
szati célokra lehet használni, hiszen a kony-
hában nap mint nap velük ízesítjük az étele-
inket. Ez sem véletlen, hiszen a fûszerek
maguk is olyan növények, amelyek serken-
tik, illetve segítik az emésztést. Némelyikük
jó étvágyat csinál, mások a bõséges étkezés
utáni gyötrelmeket enyhítik.

A szépülni vágyó hölgyek már régen is
tudták, hogy szépségüket a természet illat-
szerboltjából vett szerekkel õrizhetik meg
leghatásosabban. A kozmetikai ipar most
újra ezt az igazságot
tûzte zászlajára, és
egyre több gyógynö-
vényt használ ké-
szítményeihez. 

A természet bõ-
ségesen kínál olyan
növényeket, ame-
lyek mind a betegsé-
gek leküzdésében,
mind az egészség megõrzésében komoly
segítségére vannak az embernek. Nem sza-
bad azonban elfelejtenünk, hogy számos
olyan növény van, amelynek a használata
veszélyeket is hordozhat. Még a szelíd
gyógynövények esetében sem mindegy,
hogy milyen mennyiségben és milyen
összetételben alkalmazzuk õket. A gyógy-
növények ismerete komoly szaktudást
igényel. A jól felkészült fitoterápiás szak-
ember azt is tudja, hogy gyógymódjának
mik a lehetõségei és hol vannak a határai.
Ezért önkényesen csak a legközismertebb
és általánosan használt gyógyfüveket al-
kalmazzuk, minden más esetben kérjük
szakember segítségét!

Dr. Kuklis Eszter
orvos, életmód-tanácsadó és terapeuta

bejelentkezés: 20/4546-759
www.helyeseletmod.hu

NOE-tagoknak 10% kedvezmény

Azok a csodálatos gyógynövények

Életmód
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Ismét eltelt egy év és örömmel mond-
hatjuk, hogy jó néhány család üdülését
tudtuk kedvezõ ajánlatokkal színesebbé
tenni.

Elsõként említhetjük a családok köré-
ben 2005 óta igen népszerû görögországi
10 napos, tengerparti nyaralást.

Az Asprovaltán töltött hetekrõl a csalá-
dok feltöltõdve, élményekkel gazdagon
térnek haza, melyrõl sokan telefonon szá-
molnak be a titkárságon. Sok kisgyermek-
nek tudtunk örömet szerezni azzal, hogy
megismerkedhettek a tenger csodálatos
élményével. Tavaly körülbelül 1500 fõ
vett részt a görögországi utazáson, melyet
15 héten át heti 2 busz indításával szerve-
zett meg a First Class Utazási Iroda. Az
idei évben a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel heti 3 buszt indítanak. További rész-
leteket és idei árakat találhattok az iroda
hirdetésében a NOE Levelekben.

Sokan kerestek szálláslehetõséget a
közelebbi Horvátországban, melyhez az

Andóra Utazási Iroda a partnerünk.
A családok leginkább az apartmanos

lehetõséget kedvelik. Az iroda ajánlatai
között szerepelt a Trogír melletti Medena
üdülõfalu kínálata is, mely nagyon ked-
vezõ természeti adottságok mellett fél-
panziós ellátást biztosított a pihenni vágyó
anyukák számára is. Az idei évben újabb
helyek felkutatására is vállalkozott az iro-
da, melyrõl folyamatosan információkat
találhattok a NOE honlapján a külföldi
üdülések rovatban.

Azoknak is tudunk kellemes, pihenésre
alkalmas helyeket ajánlani, akik belföldön
szeretnék eltölteni az idei nyarat.

Többéves, jól bevált kapcsolatban va-
gyunk a Kurreisen Utazási Irodával. Veze-
tõjével végiglátogattuk a belföldi szállás-
helyeik nagy részét, melyek többsége
magánszállás kertkapcsolattal vagy víz-
parthoz közeli, legtöbbje önellátó.

Nagyon népszerû volt a Bükfürdõn
található Hotel Répce Gold**** ajánlata

is, mely szállodai viszonylatban kedvezõ
ára mellett igen színvonalas szolgáltatást
nyújtott tagjainknak. A nagy érdeklõdésre
való tekintettel – a vezetés kérésére – min-
den szobafoglalást a NOE Titkárságon
keresztül kell intézni, ezért kérem, hogy ez
ügyben mindenki engem keressen. A szál-
loda jelenlegi ajánlatát a kedvezmények
rovatban találhatjátok.

Ettõl az évtõl kezdõdõen a MÁV
Lokomotív Hotels is kínál változatos szál-
láshelyeket a Balaton partján: Balatonbog-
láron, Vonyarcvashegyen valamint Mezõ-
kövesden. Ezen kívül hosszú hétvégés
programokat is ajánlanak a családok szá-
mára.

Akinek bármely lehetõség felkeltette
az érdeklõdését annak bõvebb információ-
val a következõ elérhetõségeimen tudok
szolgálni. Tel.: 317-4909, mobil: 70/775-
9802, e-mail: latorcai.krisztina@noe.hu

Pfeilné Latorcai Krisztina

Beszámoló a 2006. évi családi nyaralásokról és a 2007. évi tervekrõl

Üdülés
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Ajánlat a Hunguest Hotel Répcébe*** (Bükkfürdõ)
Érvényes: 2007.03.01 – 03.31. kivétel: 03.15 – 18.

Kétágyas szobában 2 felnõtt – 50 000 Ft / szoba / 4 éj
Kétágyas szobában 2 felnõtt – 70 000 Ft / szoba / 7 éj
Gyermekkedvezmény: (a szülõkkel azonos szobában pótágyon
való elhelyezés esetén) 

0 – 6 éves korig – térítésmentes
6 – 14 éves korig – 1000 Ft / gyermek / éj

Érdeklõdés és szállásfoglalás a NOE Titkárságon Latorcai
Krisztinánál� 317-4909 vagy latorcai.krisztina@noe.hu

Miskolctapolcán a Junior Üdülõparkban (a barlangfürdõtõl
gyalog 15 percre) erdei környezetben 4-5-6 ágyas faházakban vár-
juk a családokat, iskolai osztályokat. Férõhely: 36 fõ. A házak fel-
szereltsége: fenyõbútorral berendezett szobák, konyhával,
zuhanyzós fürdõszobával, wc-vel. Kosár-, és tollaspálya, ping-
pongasztal, hinta, tûzrakási lehetõség. Ingyenes parkolás.
A szállás ára: 2 200-3 000 Ft/fõ/éj + 340 Ft/fõ/éj idegenforgalmi
adó (három gyermekkel érkezõ családok, iskolások mentesek).
Üdülési csekk elfogadó hely!
� 46/432-452, 30/9352-477

Nyaraljon a Szelidi-tónál!
12 férõhelyes apartmanház 12 000 Ft/nap áron kiadó. 3 szoba, jól
felszerelt konyha, zuhanyzó, WC, nagy nappali, TV, az udvaron
fõzési lehetõség van. Ingyenes strandolási lehetõség.
Horgászoknak minimális napidíjért pecabot, PS kölcsönözhetõ.
� 78/416-126, 70/313-3156 (NOE-flottás)
Az április 30-ig lefoglalt helyekre 5% kedvezmény!

Ajánlat a Hunguest Hotel Répce Goldba**** (Bükkfürdõ)
Érvényes: 2007.04.01 – 06.30. kivétel: 04.06 – 09.,  04.27 –
05.01., 05.25 – 28.

Kétágyas szobában 2 felnõtt – 50 000 Ft / szoba / 4 éj (vasárnap-
tól csütörtökig)
Gyermekkedvezmény: (a szülõkkel azonos szobában pótágyon
való elhelyezés esetén) 

0 – 6 éves korig – térítésmentes
6 – 14 éves korig – 1000,- Ft / gyermek / éj

Érdeklõdés és szállásfoglalás a NOE Titkárságon Latorcai
Krisztinánál� 317-4909 vagy latorcai.krisztina@noe.hu

Pannon Hotel Hévíz (8380 Hévíz, Széchenyi u. 23.,
� 83/340-483, fax: 83/540-111)
A NOE tagjai a Pannon Hotel szolgáltatásainak igénybevétele
esetén 10% kedvezményt kapnak készpénzes fizetés esetén.
Érvényes tagsági igazolvány felmutatása szükséges.
www.iranymagyarorszag.hu/pannon_hotel/I040141/kep-1/

Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 percre,
családi házban külön bejáratú lakás, 5-8 fõ részére kiadó. Július 7-
tõl augusztus végéig, egy-két hetes turnusokban. 
Irányár: 8-10 000 Ft/nap/család, (+ idegenforgalmi adó) a gyere-
kek korától függõen, megegyezés szerint.
� 83/315-951, Csütörtöki Zoltán 19 ó után 

VÁRiLAK

Kondoroson, a híres Kondorosi Csárdától 30 méterre található
egy régi magtárból igényesen kialakított vendégházunk, melyben
3 szoba, felszerelt konyha, fürdõszoba, biliárdasztal, kandalló
várja az üdülni vágyókat.
Kondoros a Békéscsaba–Békés–Gyomaendrõd–Szarvas–Oroshá-
za–Gyopárosfürdõ által határolt kör közepén található, ahonnan
az elõbbi települések csillagtúraszerûen, akár kerékpáron is meg-
közelíthetõk.
Elhelyezés: a földszinten 35 m2-es társalgó, konyha, fürdõszoba.
A tetõtérben: 3 db szoba: 2 db kétágyas és egy db 4 ágyas (szük-
ség szerint pótágyazható).

Árak: felnõtteknek 1600 Ft/fõ, 14 év alattiaknak: 800 Ft/fõ. Fûtési
pótdíj: 1000 Ft/nap.
Étkezés: menü 550 Ft/fõ a közeli éttermekben; COOP ABC és
CBA boltok 100 m-en belül.
A közeli  horgásztavakban napijeggyel (gyermekkedvezménnyel
is) lehet az idõt kellemesen eltölteni, az eredményt pedig elfo-
gyasztani.

Az épületrõl képek a NOE honlapján az üdülési rovatban, ill. a
www.kondorosiktv.hu weblapon lesznek megtekinthetõk. 

Érdeklõdni: 20/9768-421 vagy variferenc@freemail.hu

Üdülési ajánlataink

� � �

� � �

� � �

� � �
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Galyatetõn, könnyen megközelíthetõ, kellemes környezetben,
kényelmes elhelyezéssel kedvezményes pihenést kínálunk nagy-
családoknak, május 15. – október 15. között, 6-10 napos turnusok-
ban, 5-15 fõs családok és családi-baráti közösségek részére.
Üdülési díjak, költségek és kedvezmények:

5 fõ esetén 1300 Ft/fõ/éj;
6-10 fõ: 1100 Ft/fõ/éj;
10 fõ felett: 800 Ft/fõ/éj

Gáz-villany a mért fogyasztás szerint. 
Víz: 100 Ft/nap 5 fõre, 130 Ft/nap 6-15 fõre (átalány)
NOE-tagoknak 10 % kedvezmény.
200 km távolság felett egy ingyenes pihenõ éjszaka a gépkocsive-
zetõ(k)nek
Május 15. – június 15. és szeptember 1. – október 15. között to-
vábbi 10 % kedvezmény.
� 06-24-367-371

RITTER – RELAX

HÉTVÉGI KIKAPCSOLÓDÁS – KÉPZÉS KESZTHELY-
HÉVÍZEN
Programterv: Költünk és befektetünk – sikeres vállalkozók  1 órás
elõadása
konzultáció, marketing-piackutatás, pozitív (gazdasági) gondol-
kodás, szituációs gyakorlatok.

100%-OS VISSZATÉRÍTÉSI GARANCIA,
amennyiben Ön nincs megelégedve a szolgáltatásunkkal!

Ár: péntek – szombat – vasárnap szállás és képzési költség, 
vasárnapi záró ebéd: házaspárnak 18 000 Ft
egy személynek: 11 500 Ft

Várom szíves érdeklõdését: Ritter István 30/325-4729

Osys Számítástechnika Szaküzlet és Szerviz
(Érd, Bajcsy-Zs. út 15.)
� 23/520-878, www.osys.hu
Kedvezmény NOE-tagoknak 5 % a szervizdíjból, 10 % készpén-
zes vásárlás esetén.

Sol Club (Érd, Bajuszfû u. 25., � 23/520-240)
Callenetics torna, hivatásos oktatótól hétfõn, szerdán, pénteken
20-21 óra között.
450 Ft/ alkalom, 4 500 Ft / 11 alkalmas bérlet és ebbõl a nagycsa-
ládosok 10% kedvezményt kapnak.

Üdülés

� � �

Kedvezmények

A tavasz elsõ hírnökeként megérkezett a Fenomén Divatház új, tavaszi kollekciója! Olasz, francia, német és török divatáruink
folyamatosan érkeznek divatházunkba! Kollekciónkat bemutató képeinket hamarosan weboldalunkon is megtalálhatják! 

Tavasszal kiemelt gyerekáru kedvezményekkel várjuk a Fenomén Divatházban!
Például:
Lányka szett, póló halásznadrággal, 1190 Ft
Fiú szett, póló bermuda nadrággal, 1190 Ft
www.fenomen.hu
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Fuvarvállalás! Titkárságon leinformálható
NOE-tag, 14 köbméteres kisteher-gépko-
csival, Budapestrõl.
� 70/316-1533; 395-1217 Sziráki Imre

Új és használt számítógépek helyszíni
javítása, összeállítása, ingyenes beüzeme-
léssel. Bõvítés, karbantartás, vírusirtás,
hálózat és internet beállítás.
Nagycsaládosoknak kiszállási díj nélkül,
10% kedvezménnyel.
� 20/564-5310

Plasztikai Sebészet. Dr. Jánky György
plasztikai sebész rendel: hétfõ, csütörtök:
15-19 h. Vállalom, hogy a legalább  egy
éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes,
érvényes 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@t-online.hu

Két 4 éves kan Aire dail keverék kutya
ingyen elvihetõ! (Akár házhoz is szállítjuk
õket.) 
Megszületett második gyermekünk, a
kertünk nagyon kicsi, ezért szeretnénk
másik helyet keresni nekik. Kérem, ha
tudnak, segítsenek nekünk, hogy minél
hamarabb jó helyet találjunk nekik. A
kutyák testvérek és születésük óta kint lak-
nak. Nagyon szófogadóak, jól neveltek,
barátságosak, beoltottak. 
� 20/ 823-3608
E-mail: kenez@canet.hu, Csizmaziáék

Padlásterünk (hatalmas, Veresegyházon)
beépítéséhez keresek (sok) OSB lapot,
gipszkartont, padlószõnyeget, kõzetgyapo-
tot, fóliát (persze olcsón, jutányosan, mert
sok kell(ene)). Kiállítás-bontásból is
lehet…
� 28/ 386-432 fax/üzenetrögzítõ is, 70/
333-5706 
E-mail: torokproplant@invitel.hu 

Öttagú család 3 gyerek 2 felnõtt (1 asztmás
és 1 nagyot halló gyerekekkel) keres szál-
lást a hegyekben vagy víz mellett. Amit
ajánlunk csereként: Soprontól 26 km-re,
Fertõszentmiklóson családi házat (WC,
fürdõszoba, konyha) akár 10 személy ré-
szére is. Közel fekszik az osztrák határhoz.
Sopron, Ausztria vonattal 20 perc.
e-mail: jowei@t-online.hu, 
� 99/380830, 70/9448881 
levelezési cím: Weimann József, 9400
Sopron, Színház u.11.

Nagycsaládnak (6-8 gyerek) vagy két
generációnak való összkomfortos kertes
ház Pomázon, 540 nm telken, csendes he-
lyen eladó. A két szint külön is lakható,
külön közmûórákkal. Az alsó szinten 100
nm-en 2 nagy + 2 kis szoba, nagy étkezõ +
konyha, fürdõ + külön WC. A tetõtérben
75 nm-en 1 nagy + 2 kis szoba, gardrób,
étkezõkonyha, fürdõ+külön WC. HÉV,
óvoda, iskola gyalog 5 percen belül, Szent-
endrén a Ferences Gimnázium, katolikus
óvoda és iskola jármûvel 1/2 órán belül
elérhetõ. (Mi is nagycsaládként éltünk itt,
a beilleszkedéshez segítséget nyújtunk.)
Irányár: 37 millió Ft
� 26 326-893

Nagycsaládosoknak ingyen felajánlok 1db
színes Orion tv-t. Két alig használt felnõtt
heverõ 5000 Ft/db szintén elvihetõ.
� 275-0645 Vargáék

1984-ben gyártott 8 személyes TOYOTA
kisbusz 350 000 Ft-ért eladó második tu-
lajdonosától. (Nagyon szeretjük, 6. éve
használjuk, de megnõttek a gyerekeink, és
mások lettek a család igényei.) Paraméte-
rek: benzines, 2300 cm3-es, dupla napfény-
tetõs, jó mûszaki állapotban, 2003-ban
motorgenerált csináltattunk. Téli gumik-
kal, másfél éves akkumulátorral, (UNIRO-
YAL) vonóhoroggal, kijavított karosszéri-
ával, (ablaktörlõ mechanikát 2006-ban
cseréltettük), + pótalkatrészként fény-
szóró, hátsó lámpa, CD-lejátszó. Vannak
azért hibái, de hát már elmúlt 20 éves! A
mûszaki vizsga 2007. X. 28-ig érvényes.
Érdeklõdni: palfyrita@citromail.hu, vagy
� 23/ 450-963

Homok, sóder, murva, beton, termõföld
szállítását 5 tonnáig vállalom Budapesten,
NOE-tagoknak 5% kedvezménnyel!
� 20/956-5720 Kovács Árpád
E-mail: teherfuvarozas@uw.hu
teherfuvarozas.uw.hu

Díszcsomagoló anyagokat gyártó cég,
dísztasakok összeállításához és értékesíté-
séhez bedolgozókat valamint értékesítõ
munkatársakat keres. 
Érdeklõdni lehet: 
E-mail: elektoreu.kft@gmail.com
� 06/30 9311 116

Hirdetéseink

Médiatámogatóink:





Minden ösvény feléd intsen, 
a szél csak háton legyintsen, 

a nap arcon melegítsen, 
friss esõ földedre essen, 
és életed minden napján

tenyerén hordjon az Isten!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy január
23-án megszületett Marik Judit és Déri
Gábor 9. (azaz kilencedik) gyermeke,
Ágoston. Õk egyesületünk legnagyobb lét-
számú tagcsaládja. Kapás Ági – Szent-
endre

Örömmel tudatja veletek az Emõdi
Nagycsaládosok Egyesülete, hogy 2006.
december 8-án megszületett az elsõ
egyesületi babánk – eddig meglévõ
csemetékkel léptek be a szülõk – Nagyné
Lovász Anikó és Nagy Béla 4. gyermeke.
Az egyesület tagjain kívül szeretettel
fogadták testvérei: Orsolya, Tamás és
Máté.
Kovácsné Németh Marianna, elnök

Örömmel adjuk hírül, hogy a Titkárságon
Márti és Éva végre nagymama lett!

Márti fiának, Gergelynek a kislánya:
Szófia január 27-én látta meg a napvilágot
(3500 gr és 52 cm). Éva lányának, Bettinek
február 6-án született
meg kisfia: Zalán
(3600 gr és 58 cm). A
babák gyönyörûek,
szépen fejlõdnek, a
mamák is jól vannak!
(És a nagymamák is.
A fõszerkesztõ)

Örömhír

Helyesbítés

Az Orosházi Régiós Családi Nap idõpontja 2007. június 2., helyszíne
Kondoros. 

Itt kerül sor a vers-és prózamondó verseny elõdöntõjére.

Barangolások a Duna mentén 

Gemenc és Béda-Karapancsa
a holtágak, rétek és erdõk birodalma

Szekszárdtól mohácsig a természet, néprajz, bor, 
kultúra és a gasztronómia jegyében.

Egy- és többnapos programok, osztálykirándulások komplex szervezése, lebonyolítása.
Várja Önt és családját:

GGeemmeennccii  ZZöölldd  PPoonntt  ––  ÖÖkkoottuurriisszzttiikkaaii  PPrrooggrraammiirrooddaa
NOE-tagoknak saját szolgáltatásainkra 10% kedvezmény!

www.zoldpagony.hu, e-mail: zoldpagony@freemail.hu
Tel.: 30/377-3381


