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Minden jó, ha jó a vége – mondja a közmondás. Nos, lezá-
rult a nagyon várt és sok szeretettel, munkával és törôdéssel
szervezett VII. Családkongresszus (július 10–13.

Veszprém), s gondolom, sokunk nevében nyugodtan
mondhatjuk, hogy jó, szép és értékes programok, elôadá-
sok, csoportbeszélgetések során vehettünk részt, amelyek
feltöltöttek, erôt adtak, és sokunkban indítottak el gondola-
tokat, szándékokat, új lendületet adtak a családi életünk,
NOE-s munkánk folytatásához. 

A köszönet volt a központi gondolatunk. Köszönet a

családért, amely nélkül sem egyénként, sem közösség-
ként, sem nemzetként nem élhetünk boldog, teljes és testi-
leg-lelkileg egészséges életet. 

Sokféle szemszögbôl vizsgáltuk, hogy mi vezetett ahhoz a
szomorú állapothoz, amelybe a családok jutottak az elmúlt
évtizedek során, mi az oka az értékvesztésnek, az önzésnek,
a gyermekeket elutasító magatartásnak, a házasságok válsá-
gának – és még sorolhatnánk a különféle válságjelensége-
ket, problémákat, megoldandó feladatokat. 

E vizsgálódások eredményeképpen mégsem az elkesere-
dés vesz rajtunk erôt, hanem az öröm, hogy mi – ahogyan
egyik csoportvezetônk fogalmazott – bár cseppek vagyunk
a tengerben, minden nehézségünk mellett is boldogok lehe-
tünk, mert van értelme az életünknek, vannak céljaink, szá-

míthatunk a társunkra, szeretetben nevelhetjük a gyerme-
keinket, van körülöttünk egy olyan közösség – a NOE bár-
kája –, amelyben együtt is megélhetjük, hogy összetarto-
zunk, és IGEN – NEKÜNK VAN IGAZUNK, amikor kitartunk
a meggyôzôdésünk, a családunk mellett, és készek vagyunk
felelôsen cselekedni a nemzetünkért is. 

Só és világosság, mécses, hegyre épített város – ugye so-
kaknak ismerôsek ezek a kifejezések? S az is, hogy egy kis
kovász az egész tésztát megkeleszti. Nos, meggyôzôdésem,
hogy mi ilyen kovász vagyunk, lehetünk. Ha bátran és minél
többször és minél többeknek beszélünk arról, hogy a család,
a gyermekvállalás természetes és normális dolog, ha életünk
példája sugárzik, ha fiataljainkat is sikerül átitatni a só jó ízé-
vel, ha megértô és segítôkész szeretettel fordulunk azok fe-
lé, akiknek nem adatott meg ez a csoda, de a szívük mélyén
mégis vágynak rá – nos, akkor a nemzet kenyerének ková-
szát is képesek leszünk megkeleszteni. 

A Családkongresszus lezárultával sokaknak kell köszöne-
tet mondanunk. Elôször is Veszprém városának, hogy befo-
gadott és sokféle módon támogatott minket. Nem kisebb az
érdeme a Veszprémi Nagycsaládos Egyesületnek sem. Ön-
kéntes segítôiknek köszönhetôen otthon érezhettük magun-
kat a városban. Örömmel láttuk a NOE – nemcsak korosz-
tályában fiatal, de létében is új – Ifjúsági Tagozatának fan-
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tasztikus munkáját is. Fáradhatatlanul és hûségesen végez-
ték a rájuk bízott feladatokat, kedvesen és barátságosan ka-
lauzoltak minket a különféle helyszíneken, szolgálatkészen
végezték a „lóti-futi” feladatokat is. Külön dicséret illeti az
óvodában tevékenykedô ifjú önkénteseket és a hozzájuk
kapcsolódó veszprémi segítôket, nélkülük a szülôk bizony
nem tudtak volna részt venni a kongresszus szakmai prog-
ramjában. 

Gyermekeink egy percig sem unatkoztak, hiszen Horváth
Gyuláné Varga Judit és kedves lányai, akik Mosonmagyar-
óvárról és Rábakecölrôl érkeztek a kongresszusra azért,
hogy kézmûves foglalkozásokat vezessenek a gyermekek-
nek, olyan érdekfeszítô tevékenységekkel örvendeztették
meg az ügyeskedô csemetéket, hogy állandóan tele voltak
az asztalok. 

Meg kell emlékeznünk az elôadókról, a csoportbeszélge-
tések vezetôirôl, akik nem csupán száraz tényeket közöltek
velünk, hanem elvarázsoltak, lelkesítettek, új utakra igye-
keztek indítani minket, s megismerhettük színes és értékes
egyéniségüket is, ami külön élményt jelentett. 

A Pannónia és a Gourmandia éttermekben finom étele-
ket kaptunk, kedves kiszolgálásban volt részünk. A Veszpré-
mi Mûvelôdési Központban kedves és megbecsült vendé-
geknek érezhettük magunkat. Az egyetemi kollégium, a Ho-
tel Magiszter láttán arra gondoltunk: bárcsak minden fiatal
ilyen kollégiumban lakhatna tanulmányai alatt!  

Családjaink arra is találtak idôt, hogy megismerkedjenek
Veszprém nevezetességeivel, állatkertet látogassanak, kirán-

duljanak a Bakonyba, vagy megmártózzanak Csopakon a
Balatonban. 

Tudjuk, hogy nem egyszerû elôteremteni a forrásokat ar-
ra, hogy családostul részt vegyetek a NOE rendezvényein,
ezért köszönet azoknak, akik meghozták ezt az áldozatot
(külön is megemlítjük a Felvidékrôl és Erdélybôl érkezett
barátainkat, akik szintén nem kis erôfeszítést tettek, hogy el-
jöhessenek).

Végezetül szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy már foly-
nak az elôkészületei Ôszi Találkozónknak, amely ez évben
ismét Ópusztaszeren lesz (szeptember 6.). A történeti park
vezetése nagyon készül a találkozóra, szeretettel várnak
minket. Jelentkezzetek minél többen! Sokan emlékezhetnek:
elsô ópusztaszeri találkozónkon, 12 éve 8000-en voltunk…

Fejezzük ki a jelenlétünkkel, hogy összetartozunk mind-
azokkal, akik részei az eltelt több mint ezerszáz év közös
történelmének – benne a NOE 21 éves múltjával – s remél-
jük, még sok évtizedes jövôjének. Nem nyugodhatunk bele,
hogy az a nép, amelyik ennyi idôn át meg tudott maradni
Európában, eltûnjön a történelem süllyesztôjében, mert nem
volt elég ereje a megmaradáshoz. A megmaradás, a jövô zá-
loga a család, a gyermek. Tudjátok: A NAGYCSALÁD NEM
PROBLÉMA – HANEM A MEGOLDÁS!!!

KDZS
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Olvashattuk ezt a 13 éves kislánytól származó idézetet a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Veszpré-

mi Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett VII.

Családkongresszus programfüzetében.
A Népesedés Világnapján rendezett ünnepélyes

megnyitón Dr. Szabó Endre (a NOE elnöke),

Debreczenyi János (Veszprém város polgármeste-

re), Kapot Ildikó (a Nagycsaládosok Veszprémi

Egyesületének elnöke) köszöntötte a résztvevôket, majd
átadták a Családbarát Önkormányzat díjat Apar-

hant, Pilisszentiván, Szentes és Szigetszentmiklós

képviselôinek. Ezek az önkormányzatok az elmúlt évek-
ben kiemelten sokat tettek a gyermeket nevelô családokért.
A NOE tiszteletbeli tagjául választott Böjte Csaba

ferences szerzetes elfoglaltságai miatt sajnos nem tudott az
ünnepségen részt venni, így az errôl szóló oklevelet jelképe-
sen adták át.

A megnyitó után elôadások és csoportos beszélgetések
várták az érdeklôdôket.

A Családkongresszus mottója – „Köszönet a csa-

ládért” – meghatározta az elôadások témáját.
Elsôként Tárkányi Ákos (KSH Népességtudomá-

nyi Intézet) beszélt a magyar családok helyzetérôl. Elsô-
sorban a gyermekvállalási kedv (termékenység) visszaesésé-
nek okait kereste. 

A statisztikák nem mutatnak meghatározó összefüggést a
munkanélküliségi ráta változása és a gyermekvállalási kedv
között a szomszédos országokban sem. Általánosságban a
magyar háztartások „gazdagodtak”, az utóbbi évtizedben pl.
megnôtt a háztartásokban használt gépek, készülékek szá-
ma. Tehát kényelmesebben élünk, mégsem vállalunk több
gyermeket. Az ok valószínûleg a stabilitásban rejlik: a magya-
rok akkor vállaltak több gyermeket, amikor a gazdasági hely-
zet stabilizálódott. A másik feltételezhetô oka a kevesebb
gyermek vállalásának az individualizmus erôsödése, keve-
sebben vállalják az életszínvonaluk esetleges csökkenését.

A következô elôadás témája „Mit köszönhet a családnak a
társadalom?” volt. 

Dávid Beáta (szociológus) elénk tárta, hogy látszólag
az egyszemélyes háztartások jók a gazdaságnak. Hiszen drá-
gább az egy fôre esô költsége, mintha több ember él egy
családban. Ezért az egyedül élôk a legideálisabb fogyasztók.
De ha a családok sok gyermeket vállalnak, a gyermekeknek
vásárolt élelmiszerek, ruhák stb. ÁFÁ-ja igen tetemes bevé-
telt jelent a nemzetgazdaságnak.

Ebben az elôadásban is terítékre került hazánk népesedé-
si problémája. A gyermekek, fiatalok többsége még átlago-
san kettônél több gyermeket, házasságot (hûséges társsal)

tervez. Ehhez képest a megvalósuláskor a tervezettnél jóval
kevesebb a házasságok, gyermekek száma. Érdekes, de nem
meglepô, hogy bár a fiatal nôk többsége munka mellett ter-
vezi a kisgyermekek nevelését, amikor az élete ebbe a sza-
kaszba ér, az otthonmaradást választja (hiszen alig van rész-
idôs munka, amivel szívesen élnének). Az elôadó intô pél-
daként Németországot hozta fel, ahol elôször a házasságkö-
tések száma csökkent, majd a gyermekvállalásé is egy hoz-
zánk képest sokkal jobb gazdasági helyzetben.

Új kifejezést is megismerhettünk, a „kapunyitási pánikot”,
amely a fiatalokra jellemzô. Megnôtt a gyermeki életmód
ideje, és kitolódott a gyermekvállalásé.

Ha egy családban több gyermek van, késôbb a testvérek
is támaszt nyújthatnak egymásnak. A 90-es évek elején azok
vészelték át legjobban a létbiztonság elvesztését, akiket a
család támogatott. Arról nem is beszélve, hogy ha egy idôs
embernek nincs gyermeke, unokája, akkor az államnak kell
átvállalnia a család feladatát, és gondoskodni az illetôrôl. 

Az elôadó úgy látja, hogy a gyermekek szocializációja ak-
kor a legjobb, ha az biztos alapokon nyugvó, határozott ér-
tékekkel bíró családban történik.

Az elôadások után csoportbeszélgetések következtek. Le-
hetett választani a Bakonyi Gábor zoológus („A család
mint az evolúció sikertörténete”), Márialigeti Károlyné

(„Hogyan szolgálja a család a közösséget?”), Marillai And-

rea („A média szerepe és a gyermekekre gyakorolt hatása”),
Keresztes Ilona szerkesztô-riporter („A család apá-
ból, anyából és gyerekekbôl áll”) által vezetett témák között.

Igen nehéz volt választani, hiszen mindegyik szakember
igen hiteles, jó elôadó.

Én Keresztes Ilona beszélgetésén vettem részt, neve a Kos-
suth Rádióból lehet sokaknak ismerôs. Olyan beszélgetések
(pl. anyáknapi) hangfelvételét hozta magával, ahol a gyerme-
kek a családdal kapcsolatos elképzeléseiket vagy tapasztalatai-
kat mondták el. Sokszor elôkerültek a zsebkendôk a teremben
az ôszinte gyermekvallomások hatására. Azt, hogy mit várnak
a családtól a kisgyermekek, a riportalanyok mondatai tükrözik
a legjobban: ”a család arra való, hogy a gyerekeket felnevelje”,
vagy „a szülôk szeretik a gyerekeiket és viszont”. A gondolat-
ébresztô riportok után arról beszélgettünk, hogy mennyire biz-
tos alapokat adhat egy rendezett család, és miben segíthetünk
azoknak, akik nincsenek ilyen szerencsés helyzetben.

A délutáni program része volt Bakonyi Gábor újabb, vetí-
téssel kísért elôadása az élôvilágban elôforduló családfor-
mákról, melyet ”A pingvinek vándorlása” címû film követett. 

A programot a közismert újságíró, Schäffer Erzsébet

történetei zárták.
Másnap Székely András (SOTE Magatartástudo-

mányi Intézet) „A család pozitív hatásai az egyénre” címû
elôadásából megtudhattuk, hogy Magyarországon az idô
elôtti (65 évnél korábbi) elhalálozások száma az 1930-as
évekéhez hasonlóan magas. Hogy a szûkebb közösség (csa-
lád) igen fontos az emberek számára, és ha a család felbom-
lik, nagyobb az esélye a mentális, pszichés betegségeknek,
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„Én azért szeretnék gyereket, mert aztán belôle is felnôtt

lesz, megszeret valakit, és neki is lesz utódja. S ez így egy ál-

landó körforgás, és az élet így soha nem áll meg. És ha meg-

halok, azért utánam is lesz valakiben egy kicsi belôlem.”
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elhalálozásnak. A magányos ember sokkal védtelenebb a
reklámok hatásai ellen is: nem éri ellenhatás egy olyan kö-
zegtôl, amelyhez kötôdik, így jobb fogyasztóvá válik. A so-
rozatok is pótszerek, a családot helyettesítik. A családban
élôk sokkal jobban alkalmazkodnak másokhoz, könnyeb-
ben kötnek barátságokat, amely segít a feszültségek feldol-
gozásában. A statisztikák alapján a nôs férfiak tovább élnek,
mint a nôtlenek – ugyanez a nôkre nem igaz, az ô várható
élethosszukat nem befolyásolja, hogy házasok vagy nem. Az
élettársi kapcsolat azonban nem növeli a férfiak várható
élethosszát. A házas férfiak közül is azok élnek legtovább,
akiket nem hajtja a feleségük, hogy minél többre vigyék.

A humort sem nélkülözô elôadást Schäffer Erzsébet

riportja követte egy nagycsaláddal, akikhez tavaly éppen
karácsony estéjén érkezett meg hatodik gyermekük a vártnál
kicsit korábban. A szülôk ôszintén meséltek arról, hogyan
változtatta meg életüket az új jövevény, hogyan fogadták a
nagyobb testvérek (8 évestôl az egyetemistáig). Mennyivel
más kicsit idôsebben egy aprósággal élni.

A program következô részében újra csoportbeszélgetések
jöttek. 5 téma közül választhattunk:

Fazekas Ágnes pszichológus vezetésével arról be-
szélgethettünk, hogy milyen család jó a gyermeknek. Radó

Péternével és Radó Péterrel (a NOE jegyesoktatásá-

nak vezetôi) arról, hogy mitôl jó a házasság. A NOE Ifjú-

sági Tagozatának vezetôje, Futó Rita (szociálpeda-

gógus) arról beszélgetett az érdeklôdôkkel, hogy mit ad
egy fiatalnak a család. Reszegi Gabriella (szociálpeda-

gógus) és Fajd Flóra konduktor arról vezetett beszél-
getést, hogy hogyan él együtt a család sérült tagjaival. Én
Winkler Márta pedagógus (a Kincskeresô iskola

alapítója) csoportját választottam, ahol megtudhattuk, ho-
gyan segíti/segítheti a család az iskolai munkát. Kicsit irigy-
kedve néztem az iskolájáról szóló kisfilmet, ahol az elsôsök
órái inkább hasonlítottak egy jó óvodai foglalkozáshoz, sok
játékkal, énekkel, nagy mozgástérrel, miközben észre sem
vették, hogy mennyi mindent megtanultak.

Délután családokat segítô szervezetek mutatkoztak be.
Megismerhettük a Veszprémi Családsegítô Szolgálat

szerteágazó tevékenységét, melyet Rasztovicsné Szôke

Zsuzsa mutatott be.  

Az „Egyrôl a Kettôre” Egyszülôs Családokért

Alapítvány képviseletében Nagy Zsóka tárta elénk azt a
szerteágazó munkát, amit a gyermekeiket különbözô okok-
nál fogva egyedül nevelô szülôkért végeznek, akiknek szük-
ségük van lelki, érzelmi, jogi és anyagi támogatásra
egyaránt. Sokak érdeklôdését felkeltette Zsóka mediátori
munkája is. A mediátor abban nyújt segítséget, hogy a válás
során békés és mindkét fél, valamint kiemelten az esetlege-
sen érintett gyermekek számára is elônyös és optimális
megállapodás jöhessen létre, s ezt a megállapodást a bírósá-
gok is elfogadják. S néha még az a csoda is megeshet, hogy
válás helyett a „próbáljuk meg újra együtt” szándéka fogal-
mazódik meg a felekben.

A szombat délutánra már kissé megfáradt és megfogyat-
kozott résztvevôkkel utolsóként az Értelmi Fogyatéko-

sok és Segítôik Országos Szövetsége részérôl Far-

kasné Gönczi Rita igyekezett kedvesen és lelkesen egy
kis játék keretében érzékeltetni, miért is nem egyszerû fo-
gyatékos embertársainknak megértetni magukat a környe-
zetükkel, és miért értjük idônként mi is nehezen az ô visel-
kedésüket, reakcióikat. Megismerhettük a még kísérleti jel-
leggel mûködô új „Fecske Szolgálatot”, amely a fogyaté-
kos családtagot ápoló, gondozó szülôknek nyújt segítséget
abban, hogy néha ôk is nyugodtan eljussanak ügyeket intéz-
ni, bevásárolni, vagy akár csak egy kicsit magukban lenni,
pihenni, magukkal foglalkozni. 

Vasárnapra már csak a záróünnepség maradt, néptánccal,
énekléssel. Itt megköszönhettük a szervezôk óriási munká-
ját. A szállás és étkezés megszervezése mellett az elôadások
ideje alatt a gyermekeket óvoda és játszóházak várták. Vá-
rosnézô túrákat szerveztek, a találkozó elôtti napon pedig
közös vonatozást a Cuha-patak völgyébe. Így mindenki
megtalálhatta a neki tetszô programot. 

A Családkongresszuson több mint 800-an vettünk részt,
ebbôl 25 család Felvidékrôl érkezett, az ottani magyar nagy-
családokat képviselve. A program nyitott volt, így nem csak
NOE tagok látogatták az elôadásokat. Veszprém ezen az
egyébként álmosító, csendes kánikulai hétvégén megtelt
élettel.

Székely Hajnalka, Budapest

C S A L Á D K O N G R E S S Z U S,  Ô S Z I T A L Á L K O Z Ó 2 0 0 8.

Kedves Tagtársaink!

Feldolgozva az elôzetes jelentkezéseket örömmel láttuk,
hogy közel háromezren jelentkeztetek az Ôszi Találkozó-
ra, melyet szeptember 6-án Ópusztaszeren, a Nemze-
ti Történeti Emlékparkban rendezünk meg.

Akik már jelentkeztek, azoknak postáztuk a végleges jelent-
kezési lapot. (Aki nem kapta volna meg, jelezze a Titkársá-
gon!)

A vonatos utazással kapcsolatban minden esetben keres-
sétek Lak Gyulát (telefonszáma: 30/409-6111,

20/823-0412, mh.: 225-1964, este: 312-4739,

e-mail: gylak@citromail.hu), aki a különvonatok szer-
vezésének fáradságos munkáját ismét magára vállalta.

Szeretettel várunk Titeket, találkozzunk szeptember 6-án
Ópusztaszeren!

Egyed Éva titkárságvezetô

Ôszi Találkozó
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Azt hiszem, ennél jobb bevezetôt nem
is találhatnék….
18 fô képviselte a NOE frissen megala-
kult Ifjúsági Tagozatát a VII. Család-
kongresszuson. Volt, akinek ez már a
sokadik IT programja volt, mások ide-
genként jöttek – de nem így távoztak.
Kis csapatunk már kedden leutazott,
hogy bejárjuk a helyszínt, megismer-
kedjünk a veszprémi segítôkkel és a
Családkongresszus programjával, a
reánk váró feladatokkal, a légkörrel. 

A programok kronológiai felsorolása
közelébe sem ér annak a közösségi vi-
dámságnak, melynek mindannyian ré-
szesei voltunk. Közös játékra, kizáróla-

gos egymásra figyelésre, csapatépítésre
kevésbé jutott idô, de nem is ezért
mentünk. A közös munka összeková-
csolta a csapatot. A néhol lazább, más-
kor hektikusabb tempó nagy rugalmas-
ságot és nyitottságot, tettrekészséget
igényelt az IT tagoktól. De álltuk a stra-
pát: ahogy Egyed Éva fogalmazott a kö-
szönetnyilvánításkor: „nem volt olyan
feladat, amit ne csináltatok volna meg.” 
Mi csináltuk a bölcsit, az ovit, a kézmû-
ves foglalkozásokat – itt hatalmas kö-
szönet a rábakecöli Horváth család Ju-
dit, Helga, Petra, Barbi, Kinga, Barna és
Bonifác tagjának. Azoknak, akik úgy
érzeték, ezekbôl már kinôttek, társasjá-
tékkal, csapatos vigaszságokkal szol-
gáltunk. Segédkeztünk a regisztráció-
nál, keze alá dolgoztunk a titkárságnak
a szervezésben, kísértük a csapatokat a
városnézô körutakon, pakoltunk be és
ki, szóval mindig amit éppen kellett…

Szombaton egy csoportos beszélgetés
erejéig bekapcsolódtunk a szakmai
programba. „Mit ad egy fiatalnak a csa-
lád” címmel tartottunk beszélgetést,
ami iránt – az elôadó, vagyis magam –
legnagyobb örömére az ifjú segítôkön
és a részvevôként érkezett fiatalokon
kívül a szülô és nagyszülô korosztály is
érdeklôdést mutatott, és bekapcsoló-
dott. Fiatal segítôimnek azért örültem
nagyon, mert így lelki morzsákkal is
gyarapodhattak a program alatt – a vé-
geláthatatlan kisautózás mellett. Sajnos
nem tudtak mindannyian bekapcso-
lódni, mert valakinek az oviban és a
kézmûvesen is tartani kellett a fron-
tot…. A hozzánk társuló fiatalok ezek
szerint ráakadtak a programfüzetben,
hogy nekik is van külön téma a Család-
kongresszuson – és ezt a bôvülô ér-
deklôdôi körrel csak szélesíteni fog-

juk… Megtisztelô volt látogatásuk. A
szülôk és nagyszülôk saját tapasztalat-
tal, gyermekeik, unokáik nézôpontja
után kutatva, kíváncsiskodva, támpon-
tot keresve hallgattak vagy szóltak hoz-
zá a közös eszmefuttatáshoz. Útrava-
lóul Reményik Sándor A legszebb szó
címû versét kapták a részvevôk, vagyis
azok, akiknek hálásan köszönöm a
részvételt az elsô általam vezetett kis-
csoportos beszélgetésen. 

Úsztunk az Elnökség, a szervezôk, a
veszprémi csapat, a határon túlról ér-
kezettek köszönetében… Az IT tagok
háláját a kézmûvesen készült kis
gyöngybôl készült pillangós virágok, a
sok szeretettel díszített emléklapok és
egyéb kincsek fejezték ki, melyet a zá-
róünnepség után könnyes szemek kí-
séretében adtak át a fiatalok. 

A legmeghatóbb pillanat számomra az
volt, amikor a záróünnepségen a csa-
pat éneklésre vetemülô része minden-
féle elôzetes szervezôdés nélkül – vagy
csak engem hagytak ki a dologból??? –
kiállt énekével kísérni Tar Csillát, aki ci-
terajátékával gazdagította a NOE him-
nuszának (Tavaszi szél vizet áraszt) ár-
ját.
Csilla Balmazújvárosból – Debrecen
mellett van – hozta el a citeráját, amely,
mint kiderült, éjjeli danolások alkalmá-

72 0 0 8 . A U G U S Z T U S

I F J Ú S Á G

Bevettük Veszprémet

Érdemes a NOE-t választani, mert itt
mindig találsz új barátokat, és sosem
unatkozol, mert nagyon jó kikapcso-
lódás az egész családnak!!     

Zainkó Dániel
14 éves monori IT-tag,

segítô a Családkongresszuson

tord  2/10/08  9:54  Page 7



val is elôkerült, melyben – mint késôbb
megtudtuk – a csapatszellemtôl megré-
szegedett és fáradtságra fittyet hányó
fiatalok mellett Török Ádám is lelkesen
részt vett. 

A búcsú: a kör közepén ott állok vala-
hol, de a köszönet eltakar… Jó volt
együtt veletek!!!!

A Csapat 

Táncest

Ráadás: 

Vasárnap a program hivatalos, majd
gyakorlati lezárása után, kihasználva a
csapat utolsó közös óráit és a Veszp-
rém adta lehetôségeket, elmentünk
testületileg az Állatkertbe. Egy közös
emlék innen is:

8 N O E  L E V E L E K  2 0 0 – 2 0 1

I F J Ú S Á G

Kedves Nagycsaládos Társaim!
Köszönöm a bizalmat, amellyel megtiszteltek az elmúlt két hónapban. Az elôzô NOE Levelek 30. olda-

lán megjelent hirdetésem óta sok nagycsaládos keresett meg azért, hogy segítsünk nekik hitelt felvenni,
vagy a már felvett hitel törlesztô díját csökkenteni. Ez utóbbi általában több módon is megvalósítható.
Azután volt, aki már BAR listásként hívott, nekik is tudtunk segíteni, akár újabb hitelfelvétellel is. 

Ha bármely NOE tagnak pénzügyi problémája van, vagy csak szeretne jobban kijönni a megkeresett pén-
zébôl, esetleg félretenni késôbbre, akkor bátran hívjon fel, mivel a helyzet átbeszélése után minden eset-
ben tudunk olyan tanácsot, illetve megoldást nyújtani, amellyel a céljai megvalósíthatók lesznek.

Érdemes felkeresni minket, mivel a megszokottól eltérô szemlélettel és hozzáállással valóban az ügyfe-
lek érdekeit nézzük, és védjük ôket, azaz nem nem tanácsoljuk azt, hogy mindenáron eladósodjanak, vala-
mint a befektetéseiket valóban kezeljük. Célunk, hogy rövid-, közép- és hosszú távon is jobb élethelyzet-
ben legyenek ügyfeleink.

A magyar tulajdonú, országos hálózattal rendelkezô XGA Pénzügyi Zrt. (Bp. V. ker. Szép u. 5.) továbbra
is ingyenesen ad pénzügyi tanácsokat és segítséget a NOE tagoknak. Tevékenységeink:

• Hitelügyintézés: a legjobb hitelek közvetítése, kiváltása BAR listásoknak is, a törlesztô részletek csök-
kentése.

• Biztosítási ügyintézés: a legjobb vagyon- és életbiztosítás megkeresése.
• Befektetési tanácsadás: a megtakarítások biztonságos, magas hozamú és lekötetlen befektetése. Meg-

takarítás nélküli esetben a befektetéshez szükséges összeg „megkeresése” a pénzügyi diagnosztika
alapján. A Ft alapú megtakarításos BIZTOSÍTÁSOK KIVÁLTÁSA a jobb hozamok érdekében.

Várom jelentkezésüket idôpont egyeztetésre hétfôtôl szombatig 9 órától 21 óráig a 06-70/41-91-094
mobilszámon, vagy a zarazs@freemail.hu e-mail címen. (honlap: www.xga.hu)

ZÁRA ZSOLT, AZ XGA ZRT. NAGYCSALÁDOS ÜZLETTÁRSA
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V E Z E T Ô T E S T Ü L E T E I N K M U N K Á J Á B Ó L

A május-június hónapok mozgalmasan teltek vezetô tiszt-
ségviselôink számára. A családtámogatási rendszer átalakítá-
sáról felröppent híresztelések sok munkát adtak az érdekvé-
delmi csoportnak. A NOE sajtóközleményben hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a családtámogatási rendszer meggondo-
latlan módosítása katasztrofális helyzetbe sodorhat sok,
több gyermeket nevelô családot. 

Az elmúlt idôszakban három alkalommal tartottunk sajtó-
tájékoztatót. Májusban a családoknak járó juttatások rend-
szerének útvesztôire hívtuk fel a figyelmet. Júniusban a Pe-
dagógusok Demokratikus Szakszervezetével együtt tartot-
tunk sajtótájékoztatót az oktatási intézményekben tapasztal-
ható elkeserítô helyzetrôl, arról a visszásságról, hogy amíg
digitális táblákra több millió forintot költenek, az iskolaépü-
letek elhanyagoltak, piszkosak, néhol romosak. Július elején
a veszprémi családkongresszusról tájékoztattuk elôzetesen a
sajtó munkatársait. 

Elnökségünk májusi ülésén Vári Ferencet választotta az el-
nökhelyettesi tisztségre Morvayné Bajai Zsuzsanna mellé.

Nagy öröm, hogy két újabb egyesületet (Gyömrô és Üröm)
vehetett fel a testület a NOE tagegyesületeinek sorába. 

Május 17-én választmányi ülést tartottunk. Az ülésen Hoff-
mann Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és
Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszerveze-
tének elnöke tartott rövid elôadást az oktatásügy jelenlegi
helyzetérôl. A téma annál is inkább aktuális, mivel az iskolák-
ban megjelent erôszakhullámnak saját gyermekeink is áldo-
zatává válhatnak. A Választmány egyhangúlag elfogadta az
elnökség beszámolóját, és Szabó Endre elnök felterjesztésére
szintén egyhangúlag a NOE tiszteletbeli tagjává választotta
Böjte Csabát, aki Erdélyben több ezer elhagyott vagy kiszol-
gáltatott helyzetbe került gyermek nevelésérôl gondoskodik. 

Júniusi ülésén az Elnökség tagjainak sorába felvette a
szentpéterszegi nagycsaládos egyesületet. Helyi vezetôink
kérésére az elnökség úgy döntött, hogy a választmányi ülé-
sek határozatait a vezetôségi listára is feltesszük, meg-
könnyítve így azok vezetôi munkáját, akik valamely okból
nem tudtak részt venni az ülésen.

Vezetô testületeink munkájából

Mindenkinek, aki a családot védendô értéknek tartja!
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója alkalmából 2009. december 10-én rendkívüli ülést tart az ENSZ.
A Nyilatkozat egyes pontjai (ld. mellékletben) kifejezetten az élet, a házasság, a család, a gyermekek védelmével, a lelki-

ismereti szabadsághoz való joggal, a szülôk gyermeknevelési jogával foglalkoznak. Csupa olyan, számunkra fontos érték-
kel, amik napjainkban veszélyeztetettek. Éppen ezért az Európai Parlament nôi esélyegyenlôségi bizottságának elnöke több
ország családvédô civil szervezeteivel együtt aláírásgyûjtésbe kezdett, hogy a politikusokat ezen jogok fokozott betartására,
érvényesülésük elôsegítésére bíztassa. Ez a nyilatkozat nem most született, hanem konszenzussal a második világháború
után fogadták el. Azóta folyamatosan érvényben van, ezt kellene a kormányoknak megerôsíteniük.

Talán szokatlannak tûnik, hogy egy olyan távoli ENSZ közgyûlés miatt miért kell már most cselekedni. Az ilyen ülések
elôkészítése azonban nagyon hosszú folyamat. Ha azt szeretnék a kezdeményezôk, hogy felhívásuk napirendre kerüljön,
vagy az ülés dokumentumai között megjelenhessen, sok hónappal elôbb el kell készülni vele. Ez év októberében ülnek
össze a kezdeményezôk képviselôi, hogy az aláírásgyûjtô akció eredményeit összegezzék.

A kezdeményezés messzemenôen egyezik a NOE értékrendjével, a NOE tagja a kezdeményezôi kör-
nek. Aláírásunkkal hozzájárulunk, hogy nemzetközi szinten nyomatékot adjunk ennek az értékrend-
nek. Kérünk mindenkit, hogy a mellékelt íven gyûjtsön aláírásokat baráti, rokoni, ismerôsi körben. (Az ív persze másolha-
tó.) Fontos, hogy az aláírásokat kétoldalasra nyomtatott lapon gyûjtsük, ennek egyik oldalán a felhívás áll angolul
és magyarul, hátoldalán az aláírások olvasható névvel, lakcímmel.

Az aláírt íveket levélben a NOE Titkárságára (1056 Budapest, Március 15-e tér 8.) vagy „kézben” (célszerûen telefonos
egyeztetés után) valamelyik régióközpontjába kérjük eljuttatni 2008. szeptember 1. után, legkésôbb október 10-ig.
A régióközpontok elérhetôségei:

FAMILIA NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47-49.
Molnár Rudolfné, Gyöngyvér: 70/324-0392

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
7624 Pécs, Nagy Lajos király út 9.
Várdainé Kiss Krisztina: 70/332-3514

MONORI EGYESÜLETE
2200 Monor, Kossuth L. u. 67. vagy 2200 Monor, Kistói út 88.
Vitálisné Malik Judit: 70/934-3340

NAGYCSALÁDOSOK NAGYKANIZSAI EGYESÜLETE
8800 Nagykanizsa, Felsôerdô u. 28. • Magyar József: 20/458-7122

FÓTI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
2151 Fót, Bethlen G. u. 5. • Kecséné Pálfi Marianna: 30/606-6865

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE OROSHÁZA
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. • Benedek Szilvia: 70/332-3509

„ADD A KEZED” PÜSPÖKLADÁNYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
4150 Püspökladány, Kodály Z. út 4. • Szilágyiné Kerekes Margit: 70/775-0877

Az aláíróív a repülôlapon található. Kérjük, gyûjtsetek minél több aláírást!

Budapest, 2008. július 30. Benkô Ágota Márki László Szabó Endre
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi és jelenlegi elnökei
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A NOE 2004-ben ismerkedett meg a „Lokale Bündnisse

für die Familie” (Helyi szövetség a családért) elne-
vezésû német kezdeményezéssel, nem sokkal annak bein-
dulása után. Látva sikerét, hasznát és folyamatos terjedését,
egyértelmûvé vált, hogy Magyarországon is érdemes lenne
elterjeszteni. Mivel a NOE törekvéseibe, értékrendjébe,
a családpolitikáról alkotott elképzeléseibe jól illeszkedik
ez a mozgalom, elhatároztuk, hogy Magyarországon kezde-
ményezôi és zászlóvivôi leszünk. Ennek elôzménye is van
a NOE életében: a „Családbarát munkahely” díj létesí-
tése, 2000 óta részt veszünk ennek bírálói testületében,
és magunk is többször adtunk különdíjat, továbbá 2004 óta
ítélünk oda „Családbarát önkormányzat” díjat olyan
településeknek, amelyek a családokért valamilyen szem-
pontból többet tesznek, mint amit a törvények minimálisan
elôírnak, s ezzel mintát, példát adnak más önkormányzatok-
nak is. 

Mi a „helyi szövetség” lényege? 

A Szövetség célja: családbarát környezet megteremtése kü-
lönbözô intézmények, szervezetek, társadalmi csoportok
összefogása révén. Ebben tevôlegesen részt vehet bárki, aki-
nek dolga van családokkal: helyhatósági vezetôk, a telepü-
lési közigazgatás munkatársai és a képviselôtestület tagjai,
önkormányzati intézmények, helyi vállalkozók, vállalatok
vezetôi, bankok, kamarák, egyesületek, egyházak, jótékony-
sági szervezetek, civil szervezetek, bölcsôdék, óvodák, isko-
lák, védônôk, szülôi munkaközösségek és sokan mások.
Egyeztethetnek buszmenetrendrôl, közlekedési lámpák
beállításáról, családi kedvezményekre jogosító igazolvány-
ról, családbarát foglalkoztatásról, családokat segítô szolgál-
tatásokról, generációk összehozásáról, tehetséggondozás-
ról, fiatalok kulturált szórakozási lehetôségeinek megterem-
tésérôl, játszóterekrôl – lényegében minden olyan kérdésrôl,
amely azt szolgálja, hogy a családok számára kedvezô élet-

körülmények jöjjenek létre az adott településen, és megtart-
ható legyen az egyensúly a család és a hivatás között. Gya-
korlatias emberek vesznek részt benne, akik tudják, hol van-
nak megoldandó problémák. Olyanok, akik felismerték,
hogy a család hasznára válik a településnek, a vállalatoknak
és a civil szervezeteknek egyaránt. A legfontosabb azonban
az, hogy ezekben a szövetségekben ne üres viták folyjanak,
hanem úgy ütköztessenek nézeteket, hogy ezzel ötletek, ter-
vek tisztulhassanak le, ezt kövessék megállapodások, és
ezek a gyakorlatban is váljanak valóra. 

Formáját tekintve a Szövetség mûködhet kötetlen beszél-
getéseket folytató társaságként, állandó munkacsoportként
vagy bejegyzett egyesületként. Nincs szabály, minden tele-
pülés a maga adottságai és megoldandó problémái mentén,
a helyben legalkalmasabbnak látszó formában mûködtethe-
ti a Szövetséget. Németországban már kb. 500 település tag-
ja a mozgalomnak, az érdeklôdôk a

Szövetségben a családokért

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

– új mozgalmat indít a NOE
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http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de honlapon ta-
lálhatnak róla bôvebb (természetesen német nyelvû) infor-
mációt.

A mozgalom zászlóbontását célozta az a nemzetközi kon-
ferencia, amelyet a NOE a Konrad Adenauer Alapítvány tá-
mogatásával és velük szoros együttmûködésben szervezett a

Nemzetközi Családnap alkalmából május 21-én Budapesten.
A konferenciára meghívtunk számos családokkal foglalkozó
szervezetet, önkormányzatokat és szövetségeiket, vállalko-
zói szervezeteket és kamarákat, egyházakat és még sok más
várhatóan érdeklôdô szervezetet és személyt. A mozgalom
ismertetése mellett azt is szerettük volna, hogy a résztvevôk
megismerjék a Szövetség gyakorlati mûködését, ezért Né-
metországból is hívtunk vendégeket több olyan városból,
ahol mûködik ilyen Szövetség. 

Német elôadóink nagyrészt Türingiából érkeztek, és be-
széltek a mozgalom mûködésérôl, mindennapjairól tartomá-
nyi szinten, valamint egy-egy nagyobb, ill. kisvárosban. Egy
bajorországi kisvárosból, Kronachból is hallottunk beszámo-
lót. A német példák mellett megismerhettünk magyar csa-
ládbarát törekvéseket is. Bozsvári István, a tavaly Családba-
rát Önkormányzat díjat nyert Fertôszéplak polgármestere
beszámolt mindarról, amit ebben a nyugati határszélen fek-

vô szép kis településen a családokért tesznek, s a tavaly óta
történt újabb fejlôdésrôl is képet kaphattunk. A kiskunhala-
si Fészekrakó Nagycsaládos Egyesület elnöke, Varga Judit is-
mertette azt a helyi felmérést, amelyet városukban végzett az
egyesület a lakosság körében arról, milyen családbarát in-
tézkedéseket szeretnének az ott élôk. A felmérés kérdôívét
szeretnénk majd közzétenni, bíztatva többi egyesületünket
és csoportunkat, keressék a lehetôségét, hogy hasonló kuta-
tást végezhessenek a saját településükön. Ez segíthet egy
„helyi szövetség” tevékenységének a kialakításában is. (A
fent említett Kronach éppen Kiskunhalas testvérvárosa, így a
konferencián közvetlen kapcsolatépítésre is lehetôség nyílt
köztük családügyben.) A konferenciát köszöntötte Forgó
Györgyné, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakál-
lamtitkára és Soltész Miklós országgyûlési képviselô, az Or-
szággyûlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának
alelnöke is.

A jövôben – ötletadás céljából – igyekszünk a NOE Leve-
lekben rendszeresen ismertetni német gyakorlati példákat,
és beszámolunk majd a hazai mozgalom fejleményeirôl. Ne-
künk persze nem német minták szolgai másolása a célunk,
hanem az, hogy településenként akár teljesen eltérô, esetleg
sajátosan magyar megoldásokra találva minél elôbb csele-
kedjünk helyi szinten a családokért.

KDZS

Török Ádám, NOE

Varga Judit, Kiskunhalas
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Idén a NOE VII. Családkongresszusa idejére esett a Népese-
dés Világnapja (július 11.), amelynek keretében – im-
már mondhatjuk, hogy hagyományosan – elismerésben ré-
szesítettük azokat az önkormányzatokat, amelyeket Család-
barát Önkormányzat Díjra javasoltak egyesületeink, tagjaink
vagy az elnökség. 

A beérkezett ajánlások nyomán három – Pilisszentiván,
Szentes és Szigetszentmiklós –, a sajtóban megjelent híradá-
sok alapján pedig további egy – Aparhant – önkormányzat
részesült a díjban. 

Mivel is érdemelték ki ezek a települések az elismerést?
Az alábbiakban a javaslatokból idézünk néhány mondatot:

Aparhant
„Az alig 1200 lelkes Tolna megyei településen mind a 140 ál-
talános iskolásnak és az ötven óvodásnak évek óta ingyen
biztosítja az étkezést az önkormányzat. … Minden általános
iskolás gyermek tanévkezdési költségeit 8000 forinttal segí-
tette az önkormányzat, a közép- és fôiskolás diákok pedig
15-15 ezer forintot kaptak. A gyerekeseken ki más segítene,
mint az önkormányzat? – teszi fel a kérdést a polgármester,
Szûcs György.”

Pilisszentiván
„Az önkormányzat örül minden megszületett szentiváni
gyermeknek, ezt kifejezve ünnepélyes keretek között min-
den újszülött kap egy emléklapot, szülei pedig 20.000 Ft tá-
mogatást. … A tehetséges fiatalok felkarolására megalkották
a tehetséggondozási rendeletet, amely szerint olyan fiatalok
kapnak támogatást, akik valamilyen mûvészeti ágban, tudo-
mányban vagy sportban kiemelkedô eredményt értek el. …
A rendezvények sorában sok olyat találunk, ami a családok-
nak, a gyerekeknek szól. … Idén, amikor fölmerült, hogy Pi-
lisszentiván rendezi a Közép-magyarországi régió regionális
családi napját, az önkormányzat Sztilkovics Szávó polgár-
mester vezetésével sokféle módon támogatta a rendezvényt.
Többek között kerekasztal beszélgetést kezdeményezett a
magyar családok helyzetérôl és jövôjérôl.” 

Szentes
„Városunkban mostanában épült néhány önkormányzati la-
kás, ahol nehéz helyzetben lévô családokat helyeztek el. …
Segélyek, támogatások elbírálásánál sok-sok esetben dönte-
nek méltányossági alapon, amikor néhány száz forint a kizá-
ró ok. …” Nálunk is rohamosan csökken a gyermekek szá-
ma, ami már indokolttá tenné iskolák bezárását, de még pró-
bálja a város tartani a helyzetet. … A játszótereket EU-szab-
vány szerint pályázatok útján gyönyörûen átépítették, illetve
új játszótér is épült. … Tavasszal több ezer virágpalántát ado-
mányoznak a nagymamáknak, hogy együtt elültethessék az
unokáikkal.” Mi csak tesszük a dolgunkat – mondja a polgár-
mester, Szirbik Imre.

Szigetszentmiklós
„Kapcsolatunk az önkormányzattal és annak Családsegítô
Szolgálatával nagyon jó. Bátran küldhetjük hozzájuk a rászo-
ruló, problémákkal küzdô családokat. Adományainkat
megosztjuk velük, és ôk is igyekeznek adományokkal segíte-
ni minket. … Negyedik éve minden nyáron ingyenesen ren-
delkezésünkre bocsátják a helyi önkormányzati üdülôt két
hétre. … Alapvetôen elônyt élveznek azok a helyi szövetsé-
gek, egyesületek, egyházak, melyek a családokkal, gyerme-
kekkel foglalkoznak, úgy a támogatások szempontjából,
mint a programok szervezésében. A gyermekintézmények
fejlesztésén keresztül is tükrözôdik a város vezetésének csa-
ládbarát szemlélete.” Papp István alpolgármester egyetért
szentesi kollégájával, hogy az önkormányzat számára termé-
szetes a családok támogatása, hiszen értük vannak. 

Az elismerô okleveleket – amelyek pár szóban tartalmaz-
zák az odaítélés okát is – elnökünk, Szabó Endre adta át a
Családkongresszus megnyitó ünnepségén. Többedszer ta-
pasztaljuk, mennyire jólesik az önkormányzati vezetôknek,
hogy van, aki figyel a munkájukra, erôfeszítéseikre, értékeli
a törekvéseiket. Bízunk benne, hogy a jövôben is számítha-
tunk majd díjazottjainkra abban a mozgalomban is, amelyet
idén májusban indítottunk el német példára, és lesznek majd
köztük olyanok, akikkel létrehozhatunk „helyi szövetsége-
ket a családért”. Kormosné Debreceni Zsuzsa

A helyi szervezeteinkhez nem tartozó NOE-tagokhoz
Kedves Tagtársak! Szívbôl köszöntünk Benneteket! 

Örülünk, hogy az ország különbözô településein – minden
nehézség ellenére – nagycsaládos létetekkel tanúságot tesz-
tek arról, hogy ez a mi életformánk mennyi értéket képvisel. 

Mint tudjátok, Egyesületünkön belül többféle szervezeti
forma alakult ki. Az országban a régiókon belül számos tag-
egyesület és az egyéni tagokból megalakult helyi csoport lé-
tezik. Sokan azonban – a távolság miatt vagy bármely egyéb
okból – közvetlenül nem csatlakoztak ilyenhez, és a NOE-
val való kapcsolattartásuk a NOE Levelekre és esetenként az
országos rendezvényeken való részvételre korlátozódik. 

A helyi vezetôk folyamatosan kapnak friss információt az
Elnökségtôl és a Titkárságtól, amelyet szervezetük tagsága
felé továbbítanak. Az egyéni tagok, közvetlen kapcsolat hiá-

nyában, kimaradhatnak ezekbôl a híradásokból, egyéb lehe-
tôségekbôl, a jó és színes környékbeli programokból – aho-
vá pedig szeretettel várnak minden NOE-tagot, ha akarjátok,
Benneteket is családostul.

Amikor beléptetek Egyesületünkbe, a Titkárság tájékozta-
tást adott a lakóhelyetekhez legközelebb esô helyi szerveze-
tekrôl (erre most is rákérdezhettek). Ha kedvet éreztek hoz-
zá, vegyétek fel valamelyikkel a kapcsolatot, és jelezzétek,
ha szívesen kapnátok több információt! 

Természetesen továbbra is számítunk azon egyéni tag-
jaink bölcsességére és segítôkészségére is, akik továbbra
sem kívánnak közvetlen kapcsolatban lenni a helyi szerve-
zetekkel – fontosnak tartjuk, és tôlük egyénileg is várjuk a
segítô észrevételeket és a javaslatokat.

Dr. Szabó Endre, elnök

V E Z E T Ô T E S T Ü L E T E I N K M U N K Á J Á B Ó L
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A 7 régió mûködtetésére 16 pályázat érkezett be,

ami nagy öröm, hiszen ezek az egyesületek szíve-

sen vállalnak hosszabb távú elkötelezettséget a

környezetükben élô többi nagycsaládos szervezet

javára, ami önmagában is nagy érték.

A régióközpont a NOE és a helyi egyesület közös „vállal-
kozásában” valósul meg. Az együttmûködés lényege az,
hogy közös céljaink (a NOE egységének és szellemiségének
megerôsítése, a belsô kommunikáció erôsítése, titkársági
feladatok kihelyezése) elérése érdekében a helyi, befogadó
egyesület rendelkezésre bocsátja infrastruktúrájának egy ré-
szét, alkalmanként bevonja önkénteseit, a NOE pedig tagsá-
gi díjból és pályázati forrásból származó költségtérítéssel, il-
letve bérkifizetéssel járul hozzá a régióközpont mûködteté-
séhez. 

Az egyik elsô kérdés: mit várhatunk a régiós iro-

dáktól helyi szinten?

• Közremûködést a NOE értékek megôrzésében: segítség
konfliktushelyzetekben, rendezvények, találkozók
szellemiségének kialakításában, az egyesületek és cso-
portok hiteles mûködésének támogatását.

• Információközvetítést, a legjobb gyakorlatok gyûjtését
és továbbítását.

• Pályázatok terén szemlézést, tanácsadást, minôségbiz-
tosítást és bátorítást.

• A vezetôk számára fórumokat és találkozókat. 
• Helyi képzésekkel kapcsolatos szervezômunkát (pl. ve-

zetôképzô, önkéntesképzés) és a központi képzésekre
való delegálást.

• Rendezvényeket, programok szervezését a régióban
élô tagság számára (pl. tavaszi régiós találkozók), kul-
turális és sportprogramok közvetítését. 

• Adományközvetítést az ezzel járó adminisztrációval (el-
számolás), a visszajelzések továbbítását.

• Szervezetfejlesztést különös tekintettel a fenntartható
mûködésre és az értékek megôrzésére, valamint új cso-
portok, egyesületek indulásának támogatását.

Kifejezetten nem feladata a régióközpontoknak: 

• Tagsági adatbázis, nyilvántartások vezetése (hogy ne le-
hessenek adatvédelmi problémák), ezek begyûjtésében
csak közremûködnek, az adatokat a budapesti titkárság
kezeli.

• Üzleti jellegû tevékenység végzése (hogy tiszták ma-
radjanak egyéb érdekeltségektôl).

Ki melyik új régióhoz tartozik?
A fenti térképen viszonylag jól betájolható, melyik egyesület
és csoport melyik régióba tartozik – a tételes beosztás meg-
tekinthetô a NOE honlapján. Korábban is elôfordult, hogy
akár a már kialakult jó kapcsolatok, akár egyéb oknál fogva
egy egyesület a szomszéd régióba kérte át magát – ennek
természetesen a jövôben sem lesz akadálya. Az új régió-
kialakításon jól látszik, hogy elsôsorban nem a statisztikai
határokhoz, hanem a jó közlekedéshez (fôútvonalak) igazí-
tottuk ôket, szem elôtt tartva, hogy lehetôleg arányos legyen
a szervezetek száma. 

No és kik nyerték meg a pályázatot, kik látják el a régió-
központ feladatát a következô 3 évben?

A nyertesek, akikkel reményünk szerint az egész régió és
a NOE, mindannyian nyertesek leszünk, a következôk:

Még egyszer, a NOE elnöksége és a Régiós bizottság nevé-
ben is köszönöm valamennyi pályázónak a nagyon komoly
elôkészületeket és a pályázati anyag összeállítását, a mögöt-
te meghúzódó felkészülést és csapatépítést, s remélem,
hogy a jövôben a még családiasabban és hatékonyabban tu-
dunk együttmûködni a nagycsaládok érdekében. 

A társadalom és az egyének sokat köszönhetnek a család-
nak, mi pedig, nagycsaládosok, sokat köszönhetünk az or-
szág közel háromszáz NOE szervezetének, ahol közösséget,
programokat, segítséget és érdekvédelmet találunk, és
megerôsödünk azokban az értékekben, mintákban, amelye-
ket követünk. 

Dabóczi Ferenc

Hatékonyabban és családiasabban

Új NOE régióközpontok szeptembertôl
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Régió Befogadó egyesület Régiós titkár

Felsô-Duna Gyôr Horváth Hajnalka
Balaton Nagykanizsa Horváth Tamás
Al-Duna Pécs (Székesegyház) Székely Kamilla és Várdai Krisztina
Észak Fót Bertalan Angéla
Közép-Magyarország Monor Szônyi Marika és Vitális Judit
Felsô-Tisza Püspökladány Kerekes Margit
Dél-Alföld Orosháza Benedek Szilvia
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Az érdekvédelem kérdései
Az elnökség több alkalommal is tanácskozott a családtá-

mogatási és a segélyrendszer fôbb elemeirôl, a minimálisan
elvárható lépésekrôl. A teljesség igénye nélkül vázoljuk, mit
képviselünk.

Az alanyi jogon járó családi pótlék intézményét min-
denképpen fenn kell tartani. Ezen belül feltétlenül indokolt-
nak tartjuk, hogy több gyermek esetén nagyobb összegû le-
gyen a gyermekenkénti családi pótlék. Emlékeztetünk rá,
hogy a családi pótlékot tényleges támogatásnak valójában
csak akkor nevezhetjük, ha az meghaladja a központi költ-
ségvetésbe a gyermek létminimumának biztosítása kapcsán
befolyó elvonások összegét.

Helyeseljük a gyerekek utáni jövedelemadó-kedvez-

ményt, de minden eltartott gyermek után, hiszen a
kiskorú gyermek létminimumához szükséges szülôi jövede-
lemrész nem a szülôé, hanem a törvény erejénél fogva eleve
is a gyermeket illeti meg. Elvszerû lenne, ha ilyen kedvez-
mény legalább a gyermekgondozással vagy betegápolással
lekötött eltartott házastársra is igénybe vehetô lenne.
Emlékeztetünk rá, hogy az állam ilyen kedvezmény
megadásával csak nem von el a rászoruló eltartott létmini-
mumából.

A gyermekgondozási ellátások terén igen veszélyes-
nek tartjuk a születések számának további visszaesésével fe-
nyegetô bizonytalanságot. Mintának semmiképpen nem a
legrosszabb demográfiai helyzetû országok gyakorlatát te-
kintjük. Rontani sokkal könnyebb, mint javítani – a rend-
szerszemléletû megközelítés e területen különösen elenged-
hetetlen.  Ne feledjük: ha minden második családban eggyel
több gyermek születne, még akkor is csak lassulna az elöre-
gedés folyamata.

Úgy gondoljuk, hogy a döntések elôkészítôit és a döntés-
hozókat változatlanul az Alkotmány elôírásainak kell vezet-
niük: a szülôk joga gyermekeik nevelésének megválasztása. 

A leghelyesebbnek azt tartjuk, ha a családokat a munkál-
tatók segítô hozzáállása – ezen belül hátránymentes rugal-

mas és részmunkaidô, tanulás, továbbképzés –,

megfelelô közlekedés (menetrend) és gyermekintéz-

ményi lehetôségek segítik abban, hogy a gyermekeik szük-
ségleteihez igazodva választhassanak, összeegyeztethessék
változó családi kötelezettségeiket és anyagi igényeiket.
Visszautasítjuk azokat a megnyilvánulásokat, amelyek sze-
rint a gyermekek nevelésére a szülôknél alkalmasabbak len-
nének a különféle intézmények. Ilyesmi csak kivételesen
fordul elô.

Ameddig az otthon gondozott gyermekek napi ellátási
szükséglete (a gyermekintézményi alkalmazási normák sze-
rint) eléri a törvényes munkaidô 75 %-át, indokoltnak tartjuk
a gyermekgondozással lekötött szülôt önhibáján kívül kere-
sôképtelennek tekinteni, és neki erre az idôszakra kereset-
arányos gyermekgondozási ellátást folyósítani, illetve a
minimálbért el nem érô ellátási összeg esetén mentesíteni az
érintett szülôt az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási já-

rulékok fizetésének terhe alól. Ésszerû lenne a gyermek-
gondozással lekötött szülôk számára megfelelô támogatott
pszichológiai-pedagógiai tanácsadást, képzési, átképzési
és továbbképzési lehetôségeket biztosítani.  

A segélyezésben elengedhetetlennek tartjuk a létmini-

mum minél hamarabbi elérését legalább a gyermekeknél és
legalább természetbeni juttatásokkal. A szegénységi csap-
da mérséklésére, elkerülésére méltányos lenne egy-egy se-
gélyfajtán belül több sávot bevezetni.

A munkáért – legyen az közmunka vagy bármi más –
mindenképpen a megélhetést legalább létminimum szinten
fedezô nettó munkabérnek, valamint egészségügyi és
nyugdíjbiztosításnak kell járnia.

Megfelelô munkaajánlatnak csak olyan állás minôsülhes-
sen – segélyezés feltételét jelentô munkavállalás esetén is –,
amit a munkavállaló a gyermekének, betegének elhanyago-
lása nélkül elvállalhat, vagyis ha a munkavégzés nem jár a
gyermek vagy beteg hozzátartozó ellátás nélkül

maradásával (a munka miatti távollétre a gondozás helyi
megszervezése).

Morvayné Bajai Zsuzsanna

É R D E K V É D E L E M

A Magyar Közlöny 96. számában megjelent 176/2008.
Kormányrendelet szerint a lakásoknak rendelkezniük kell
energetikai tanúsítvánnyal. Ez az, amit a köznyelvben zöld
kártyának is neveznek (nem azonos a gépjármûvek eseté-
ben zöld kártyának nevezett dokumentumokkal!). A tanúsít-
ványt minden új építésû, illetve eladásra vagy 1 évnél hosz-
szabb idôre bérbeadásra kerülô lakásra be kell szerezni. A
kötelezettség 2009. január 1-tôl kezdve érvényes azzal a
kiegészítéssel, hogy a nem új építésû lakások esetén ez
2011. december 31-ig önkéntes.

Az új építkezéseknél az építésért felelôs mûszaki vezetô
írásbeli nyilatkozata alapján állítja ki a szakértô a tanúsít-
ványt. Ennek a szakmai és a formai követelményeit a jogsza-
bály pontosan meghatározza.

Lakás eladásához a tulajdonos csak erre jogosítvány-
nyal rendelkezô szakértôtôl kérheti a tanúsítvány kiállítá-
sát. Természetesen ennek költségei lesznek, ám egy jó
energiaháztartású lakás értékét is növeli egy ilyen bizonyít-
vány.

Bevezetésre kerül a lakások energetikai tanúsítványa
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Mielôtt bárki nagy dolgokra gondolna, sem mértékében,
sem a szocpol igénylésének feltételeiben alapvetô változás
nem történt. A 2008. június 27-én megjelent módosítás azon-
ban mégis fontos, tudnotok kell róla. 

A megelôlegezô kölcsönrôl van szó.
Új lakás építése, vásárlása esetén a fiatal házaspárok két
gyermekük 8 éven belüli születését elôre vállalhatják (illet-
ve, ha már van egy gyermekük, akkor még további egy gyer-
mek 4 éven belüli születését vállalhatják), ezzel a rájuk érvé-
nyes szocpol-t megkapják elôre. A hivatalos elnevezése en-
nek: „megelôlegezô kölcsön”, a bankkal megkötött szerzô-
dés szerint, a gyermek megszületéséig minden ezzel kap-
csolatos költséget az állam fedez. Amikor a baba megszüle-
tik, azaz a kölcsönben vállalt cél teljesül, akkor az igénylô a
támogatást igénybe vettnek minôsül, azaz a kölcsön meg-
szûnik. Ehhez az kell, hogy a bank tudomást szerezzen ar-
ról, hogy nem kell tovább kölcsönként nyilván tartani az
elôre kiadott támogatást, lezárhatja a szerzôdést.

A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy sokan nem jelez-
ték a gyermek születését a pénzintézetnek, vagy csak akkor,
ha már mindkét baba megszületett, vagy a vállalt határidô le-
telt. A jogszabály szerint a változást eddig is be kellett volna
jelenteni – az okmányok (születési anyakönyvi kivonat, jog-
erôs bírósági ítélet) kiállítását követô 60 napon belül – ám a
helytelen gyakorlat azt eredményezte, hogy sok esetben az
állam továbbra is fizette a kamatot, egyéb költségeket, ami-
kor ezeket már nem kellett volna. Ezt a helyzetet pontosítot-
ta a jogszabály ez év februári módosítása, ahol már megje-
lent az is, hogy ilyenkor az igénylônek meg kell térítenie azt
a plusz költséget, amelyet az állam már jogtalanul (indoko-

latlanul) mégis tovább fizetett. Sok családnál ez már több
százezer forintot jelentett! 

Szerencsére a jogszabályalkotók is belátták, hogy ezt a sa-
ját figyelmetlenségükbôl keletkezett, mégis váratlan költsé-
get a családok nem tudják megfizetni, ezért megjelent egy
újabb módosítás, amely megoldást ad ezekre a helyzetekre
is. Ezentúl a Magyar Államkincstár értesíteni fogja a bankot
a gyermek születésérôl, nem kell az igénylô házaspárnak er-
re is külön figyelnie. Még fontosabb, hogy azok, akik koráb-
ban elmulasztották a gyermekük születésének bejelentését,
sôt, akiket a banki költség visszatérítésére köteleztek, ôk is
mentesülnek a fizetés alól. Akik már befizették a különböze-
tet, ôk is visszakapják azt.

A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatban továbbra is szí-
vesen válaszolunk a kérdéseitekre, akár a NOE titkárságán
keresztül, akár közvetlenül fordulhattok hozzám:

Szombathy Márta
szombathy.marta@gmail.com

Változás a lakáscélú támogatások jogszabályában

É R D E K V É D E L E M

Május végén kaptuk az alábbi, az ôszi népszavazással
kapcsolatos levelet, melyet most változtatások nélkül közzé-
teszünk. 

„Kiszámolták-e már hogy a maguk által támogatott nép-
szavazás 4 milliárd Ft-os költségébôl hány lélegeztetô gép
lenne beszerezhetô vagy hány éhezô gyereken lehetne segí-

teni? És tudom most én is olyan demagóg vagyok mint ami-
lyenek maguk szoktak lenni.

Kérem válaszoljanak! T.né”

Természetesen Morvayné Bajai Zsuzsanna elnökhelyettes
asszonyunk válaszát is közöljük.

Az ôszi népszavazásról…

152 0 0 8 . A U G U S Z T U S

Fontos! A bank mindenkinek, akinek megelô-
legezô kölcsön szerzôdése van, levelet fog külde-
ni. Ez tartalmaz egy szerzôdés-módosítást, amely-
ben az igénylô hozzájárul ahhoz, hogy a MÁK ad-
ja át az adatokat a megfelelô idôben. Ebben a le-
vélben lesz minden fontos tudnivaló, amit a gya-
korlatban követni kell, ezért nem kell mást ten-
ni, mint figyelni a postát, ha pedig nem jön érte-
sítés, akkor a banknál kell érdeklôdni. Ezeknek
a szerzôdés-módosításoknak a határideje 2008.
október 31.

Tisztelt Asszonyom!

A népszavazást ugyan nem mi kezdeményeztük, de nagyon helyesnek tartjuk, ugyanis ha nem sikerülne megállítani
az eü. finanszírozásának privatizálását, akkor elég hamar éppen az Ön által féltett szegény gyerekeknek nem lenne mód-
juk szükség esetén lélegeztetôgépre kerülni.

Engedje meg, hogy a felvetését az Ön véleményével ellentétben ne tekintsük demagógnak. Felelôs gondolkodásnak tart-
juk, igen helyeseljük, hogy aggódik a 4 milliárd forint sorsa miatt. 

A társadalom egyetlen lehetséges védekezési formáját jelentô népszavazás lebonyolításához szükséges 4 milliárdos
többletkiadást nem mi, hanem az egészségügy finanszírozásának privatizálását erôltetôk kényszerítették ki. 

Eddigi tapasztalataink alapján kérdezem: Ön mibôl gondolja, hogy akik döntési helyzetben vannak, ezt az összeget
egyébként az éhezô gyerekek táplálására költenék? 

Üdvözlettel:

MORVAYNÉ BAJAI ZSUZSANNA elnökhelyettes
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Regionális családi nap Pilisszentivánon
A Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete komoly

erôpróbákon ment keresztül az utóbbi idôben. Az elsô ma-
ga a megalakulás volt. Korábbi nagycsaládos csoportunk
2007. szeptember 21-én úgy döntött, hogy újraszervezôdve,
új szervezeti formában, egyesületként kívánja folytatni mû-
ködését. Igen nehéz, de megkerülhetetlen lépés volt a tiszt-
újítás: 2008. április 24-i közgyûlésünkön új elnököt és egy új
elnökségi tagot választottunk. A változások pozitívan hatot-
tak az Egyesület létszámára (jelenleg 40 tagcsaládunk van)
és aktivitására. Rengeteg adminisztrációs és bürokratikus
feladatunk volt, ám az elsô igazán jelentôs, sok ember
együttmûködését igénylô tevékenységünk a 2008. június 14-
én tartott regionális családi nap megszervezése és megren-
dezése volt. Erre a NOE Közép-magyarországi Régiójának
vezetôi kérték fel egyesületünket, s mi örömmel mondtunk
igent erre a felkérésre, noha akkor még nem tudtuk, mire
vállalkozunk.

A szervezés feladata és felelôssége felpezsdítette egyesüle-
ti életünket. Gyarapodott a találkozások száma, levelezôlistát
nyitottunk, szinte mindennapossá váltak a telefonhívások,
elektronikus levélváltások. Lelkes ötletelés, egészséges vita
folyt a programokról, miközben kapcsolatainkat kihasználva
szponzorokat, támogatókat kerestünk. Sok régebb óta
„szunnyadó”, illetve több új tagtársunk aktivizálta magát ezek-
ben a napokban. Egyikôjük így fogalmazott: „most érünk
össze igazi egyesületté”.

Nagy segítség volt számunkra, hogy szinte elsôként a ren-
dezvény mellé állt Sztilkovics Szávó polgármester úr, aki
rendkívül sokat segített. Nem csupán sok jó ötlettel, támoga-
tások szerzésével, hanem fizikai munkájával is hozzájárult a
sikerhez. Pilisszentiván Község Önkormányzata, a Pilis-
szentiváni Kulturális Közalapítvány és a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesülete vállalta a rendezés költségeinek nagy ré-
szét, és ehhez társult (a plakátjainkon is olvasható) 18 vállal-
kozás felajánlása. Bár nem forintosítható, de nem is elhanya-
golható tétel az a rengeteg önkéntes munka, amit a tagok, il-
letve a szimpatizánsok végeztek. A szervezésben és a lebo-
nyolításban aktív közremûködést vállaltak a szentiváni civil

egyesületek: a Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesü-
let, a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület, a Pilisszentiváni
944. számú Szent Borbála Cserkészcsapat, a Német Nemzeti-
ségi Tánccsoport, valamint partnereink voltak az oktatási in-
tézmények is. Gesztusként és egyben a területi összefogás
szép példájaként értékeljük, hogy egy program teljes meg-
szervezésével és finanszírozásával a szomszédos település,
Solymár nagycsaládos csoportja is beszállt a családi nap
megvalósításába.

Rendezvényünk a már hagyományos Pilisszentiváni Nap-
forduló Fesztivál eseménysorozatához kapcsolódott, annak
nyitóprogramjaként. Így sokan eljöttek a helyiek közül, de a
NOE szervezésében is több busznyi vendég érkezett a Kö-
zép-magyarországi Régió több településérôl: Abony, Hatvan,
Markaz, Gyöngyös, Vác, Szentendre, Monor, Üllô, Ócsa, Pi-
lisvörösvár, Piliscsaba és Solymár képviseltette magát szerve-
zetten.

A családi napot Török Ádám, a NOE országos fôtitkára,
Vitálisné Malik Judit, a NOE Közép-magyarországi Régiójá-
nak vezetôje, valamint Fazekas Violetta Adrienn régiós titkár
is megtisztelte személyes jelenlétével. Egy, a magyar csalá-
dok helyzetét és jövôjét elemzô kerekasztal-beszélgetés
résztvevôjeként vendégünk volt Zalka Katalin, a Képmás
Magazin fômunkatársa, Dr. Botos Katalin és Dr. Botos József
közgazdászok, egyetemi tanárok, Tárkányi Ákos demográ-
fus, a KSH fômunkatársa, Szombathy Márta, a NOE elnöksé-
gi tagja. A Pilis TV forgatócsoportja a beszélgetést teljes ter-
jedelmében rögzítette, és összefoglalót készített a nap többi
eseményérôl is.

Esemény pedig akadt bôven. A gyerekek a gyöngyfûzés-
tôl a fazekasmunkán keresztül a kôfaragásig számos kézmû-
ves foglalkozáson próbálhatták ki ügyességüket. A sporto-
sabbak számára családi kispályás focitornát, valamint „Erôs
család versenyt” rendeztünk. A focipályán Toma és csapata
szellemes népi játékokkal szórakoztatta a játszani vágyókat.
Akik a faluval kívántak ismerkedni, azok lovaskocsira ülhet-
tek, akik a természeti környezetért lelkesednek, azoknak ki-
rándulást szerveztünk a Pilisszentiván határában húzódó

H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ô L
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Szénások Európa diplomás területre. Lehetett játszóterezni,
lovagolni. Volt rajz-, süti- és fôzôverseny, valamint szellemi
vetélkedés a reneszánszról. A nap egyik leglátványosabb
programja volt a modellautó-, repülô- és helikopter-bemuta-
tó. A színpadon egész nap egymást váltották a mûsorszá-
mok. A helyi óvodások egy lakodalmast, a kisiskolások egy
Mátyás király mesét adtak elô, a nagyobbak pedig táncbe-
mutatóval rukkoltak ki. A budapesti Árpád Gimnázium 7.c
osztálya Sütô András Kalandozások Ihajcsuhajdiában címû
darabját vitte színre. Kovács Csaba a kisgyerekeket, Kobzos
Kis Tamás pedig az igényesebb felnôtt közönséget szólította
meg mûsorával. Baranta bemutatót is láthattunk, és megtud-
hattuk, hogy ez nem csupán egy ôsi magyar harcmûvészet
felelevenítése, hanem a nemzet és a haza tiszteletére, hagyo-
mányainak ápolására nevelô életforma is. Este az Ister
együttes ír népzenei mûsorát élvezhettük, sôt még táncol-
tunk is rá. A regionális családi napot a Napforduló Fesztivál
Rock a Villa körül címû késô éjszakáig tartó programja kö-
vette.

Közel 100 szervezô és 120 fellépô gondoskodott a mint-
egy 1000-1500 fôs közönség egész napos szórakozásáról. A
ragyogó napsütéses idôben, gyönyörû természeti környezet-
ben zajló eseménydús rendezvényrôl jókedvûen, élmények-
ben gazdagon tértek haza a vendégek. Nagy örömünkre

szolgált, hogy búcsúzóul számosan odajöttek a recepciós
pulthoz, és gratuláltak a szervezéshez, illetve köszönetet
mondtak a munkánkért. A nap végén fáradtan bár, de elége-
detten néztünk egymásra, és megállapítottuk: nem volt hiá-
bavaló az erôfeszítésünk.

Kovács Október
Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
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Elôször is szeretném megköszönni a tamási egyesület ak-
tivistáinak azt a sok munkát, mellyel a találkozónkat olyan
színvonalassá és érdekessé varázsolták.

A hely kiválasztása nem is sikerülhetett volna jobban, hi-
szen a Tamási Parkerdô szépsége mindenkit lenyûgözött. A
megnyitón Gyurkó Kata szólt néhány szót a NOE nevében,
és a Polgármester Úr, aki szintén nagycsaládos, köszöntötte
a jelenlevôket.

A kulturális mûsorok minden korosztálynak megfelelô,
hangulatos programot biztosítottak. Elôször két hastáncos
csoport bemutatója követte egymást, majd ügyes ugróköte-
les lányok szórakoztattak minket, ôket népdalénekesek kö-
vették, és végül egy teljesen más stílusú zene következett.
Rockzenész fiatalok szereztek az ifjúságnak kellemes perce-
ket.

A park másik részében eközben a gyerekek agyagozhat-
tak, papírból készíthettek különbözô érdekes figurákat,
rongybabákat varázsolhattak különbözô anyagok felhaszná-
lásával, és kipróbálhattak mindenféle gondolkodást, logikát
segítô játékot. Sokaknak a sárkányeregetés jelentett jó szóra-
kozást. 

Egy kicsit arrébb pedig elôször a tûzoltók tartottak bemu-
tatót. Megismerhették a gyerekek a tûzoltóautó berendezé-
seit, felöltözhettek tûzoltónak, és kipróbálhatták a különbö-
zô tömlôk mûködését. A „locsolást” mindenkinek ki kellett
próbálnia. A gyerekek kicsit elszomorodtak, amikor a tûzol-
tóautó távozott, de máris jött az újabb érdekesség. Két moto-
ros rendôr, teljes fegyverzetben. A gyerekek felpróbálhatták
a golyóálló mellényt, megfoghatták a fegyvereket, a bilincset
magukra vagy egymásra tehették, és a gumibotot is meg-
szemlélhették közelebbrôl. De ez még nem volt minden. A
rendôrök minden gyereket vittek egy kört a motoron. Na-
gyon élvezték kicsik, nagyok egyaránt.

Mire mindezekben az élményekben elfáradtunk egy kicsit,
és természetesen megéheztünk, megérkezett a kocsi, hozta
az ebédünket. Nagyon finom gulyást és pogácsát kaptunk.
Jóformán alig végeztünk az ebéddel, az egyik busz máris in-
dult a múzeumot és a katolikus templomot megnézni.

Többen választották, hogy a Vadasparkba mennek, ahol
olyan helyekre is beengedtek minket, amely turisták elôl el
van zárva. Volt, aki az erdei tanösvényen ment végig, hogy
minél többet megtudjon az itteni élôvilágról. Akiknek egyik
programhoz sem volt kedvük, azoknak sportversenyek segí-
tettek eltölteni az idôt, és persze jutalmakat is nyerhettek.

A kapott ismertetôbôl, a tanösvényen található informá-
ciókból egy totó kitöltésére volt lehetôség, és az ezt hibátla-
nul kitöltôk a záráskor ajándékot kaptak (sajnos csak nekik
jutott, olyan nagy volt az érdeklôdés).

A résztvevôk nem távoztak üres kézzel, mert az Élelmi-
szerbanktól kapott adományokat elvittük a találkozóra, és a
résztvevôk között osztottuk szét.

Reméljük, hogy jövôre még többen, de ugyan ilyen jól
fogjuk érezni magunkat. Elôreláthatólag a lippói csoport
vendégeként.

Várdainé Kiss Krisztina
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

Dél-dunántúli régiós találkozó

H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ô L
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A NOE alapvezetô képzése a hagyományokhoz híven folyta-
tódik az idén ôsszel is. Ide olyan tagjainkat várják, akik egy-
egy csoport, egyesület éltében aktív szerepet töltenek be,
munkájukkal segítik a programokat, a közösségi élet mûködé-
sét. Ennek érdekében kapnak további segítséget irányító mun-
kájukhoz, a NOE hiteles képviseletéhez. A tréningeken infor-
mációkat és gyakorlati ötleteket, technikákat sajátíthatnak el.

Az egyik résztvevô véleménye az elôzô képzôrôl:

Sok hasznos dolgot tanultam, amit a mindennapi munkám
során hasznosítok. A mi csoportunk élete – talán túlzás nél-
kül állíthatom – a vezetôképzôvel indult be. Ha ez nem lett
volna, akkor már biztos vagyok benne, hogy a jászfénysza-
rui csoport nem lenne. Elôtte már egy éve mûködtünk, de
inkább csak helyi szinten, nem igazán kapcsolódva az or-
szágos NOE-hoz. Ez azóta gyökeresen megváltozott. Sikerült
felvennünk a kapcsolatot a hatvani csoporttal, akikkel
azóta is sikeresen együttmûködünk. Eleinte csalódott vol-
tam, ha nem sikerült bevonnom egy-egy családot a közös te-
vékenységekbe, aztán az elsô képzésen megtudtam, hogy ez
természetes. (Ezek voltak a felrajzolt körök a táblán.)

A NOE történetét már ismertem. Benkô Ágota elôadását a
20 éves születésnapot záró ünnepélyen már hallottam, de a
nemzetközi kapcsolatokról szóló elôadásban sok újdonságot
hallhattam én is. A NOE hármas célja, az érdekképviselet,
értékfelmutatás és közösségteremtés már olyan számomra,
mint amikor iskolában tanultuk az ABC-t, már ha álmom-
ból felkeltenek, akkor is tudok róla beszélni.

Konfliktusok mindenhol vannak, a mi munkánk során is
adódnak ilyenek. Ezek megoldásához is kaptunk segítséget.
Erre volt jó a kommunikációs és konfliktuskezelési tréning.
Számomra mégis az volt a „legmegnyugtatóbb”, hogy a már
régóta mûködô egyesületeknél is vannak problémák, és ezek
nem csak kezdeti nehézségek. Azt is megtudhattam a pécsi
és az orosházi egyesületek vezetôinek elôadásából, hogy iga-
zán mindenkire érvényes „recept” nincs. Mindig igazodni
kell az adott egyesület sajátosságaihoz. Ami az egyiknél mû-
ködik, az nem biztos, hogy a másiknál is beválik. Nekünk
pedig nem kell megijednünk, ha egy megoldás nem mûkö-
dik – ki kell próbálni egy másikat.

Nagyon sok embert megismertem szerte az országban, és jó
érzés, hogy bárkihez fordulhatok, bármilyen kérdéssel, min-
dig mindenki segítôkészen válaszol: a titkárságtól elkezdve a
legkisebb csoport vezetôjéig. Jó érzés tapasztalni, hogy min-
denkit egy cél vezérel: ezt az egyesületet jól mûködtetni.

Azt hiszem, a változást leginkább a csoportunk tagjai ta-
pasztalják. Végre mindenki rendszeresen kapja a NOE Leve-
leket. (Korábban ebben is voltak fennakadások.) Mivel felke-
rültem az internetes vezetôségi levelezési listára, ezért napra-
készen tudom továbbítani a különbözô programokat a tagok
felé. Ugyanezen az úton könnyebben meg tudom ismertetni a
tagsággal a NOE által képviselt célokat is, hiszen az idôrôl-i-
dôre megtartott találkozókon nincs mindig lehetôség rendsze-
res és pontos tájékoztatásra. Már több tagunk is az interneten
közölt információk alapján volt nyaralni és különbözô ren-
dezvényeken, amelyekrôl a NOE-n keresztül értesült. Csalá-
dommal voltunk például a hatvani csoport találkozóján, az
orosháziak régiós találkozóján (nagyon jól éreztük magun-
kat, és jó volt találkozni a vezetôképzôn már megismert em-
berekkel), és gyereknapon lovagolni is elmentünk egy lovar-
dába – errôl a lehetôségrôl is a NOE-n keresztül szereztünk
tudomást. Jelenleg pedig gôzerôvel szervezzük az ôszi ópusz-
taszeri találkozóra a csoportot. Van egy családunk, akiknek
a NOE szociális segélyezô programján keresztül sikerült tá-
mogatást szereznünk. Adományokat az elsô évben egyet sem
kaptunk. Most hála a hatvani csoport közremûködésének,
már jó párszor eljutottak hozzánk is adományok.

A mi munkánk könnyebb így, hogy a Vitálisné Judit ve-
zette közép-magyarországi régióhoz tartozunk, ezért szeret-
nénk még szorosabbra fûzni ezt a kapcsolatot. Reméljük, ha
megszületik az új területi felosztás, akkor az északi régió ve-
zetôivel is jó lesz a kapcsolatunk.

A legnagyobb segítséget számomra az „információk özö-
ne” jelentette. Vagyis, hogy most már pontosabb ismereteim
vannak a NOE mûködésérôl, céljairól, ezen célok elérésének
az útjáról. Így nem jövök zavarba, ha valaki kérdéseket tesz
fel, tudok rájuk válaszolni. Jobban tudom segíteni a család-
jainkat.

Így tudom hitelesen képviselni a NOE-t!

Rigó Kriszti

Vezetôképzô

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

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy ismét színvonalas,
sikeres Családi Napot tartottunk, mint mindig: verôfényes
napsütésben.

Május 31-én akár a méhkas, úgy zsongott a tolnai Széche-
nyi Általános Iskola tornacsarnoka és környéke. Háztömb
körüli futással (rendôri felvezetéssel) kezdôdött a nap. Csa-
ládi sorversenyek, leg-ek versenye, arcfestés, ugrálóvár, ke-
rékpáros ügyességi verseny, a Paksi Atomerômû tûzoltóinak
bemutatója, a tolnai tûzoltók varázslatos habfürdôje, rókava-

dászat palacsintáért. Ebédre finom tolnai halászlé dukált.
Délután pedig az anyukák és apukák retro divatbemutatója
és karaoke zárta a napot. Most is bemutatta az egyesület „ke-
mény magja”, hogy nem kell olyan sok ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat.

Június 7-én pedig felkerekedtünk, és autónkkal részt vet-
tünk Tamásiban a Régiós Nagycsaládos Találkozón.

Tolnai Nagycsaládos Egyesület

Tolnai családi nap
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2008. április 6-án „bakancsos turistaként” érkezett! Többször
is hívtuk már, 2006-ban is, amikor a falunk 850 éves volt. Na-
gyon szerettük volna, ha megtiszteli a falunkat akkor, ami-
kor az ünnepség-sorozatok szinte egész évben tartottak. A
sok-sok elfoglaltságára való tekintettel azonban nem tudott
eljönni. (Pedig megírtam, hogy „Kemence szép, és jó embe-
rek lakják!”) Sokszor találkoztunk (Európa Ház, Civiliáda,
Parlament, NOE 20. évfordulója stb.), olyankor sohasem mu-
lasztottam el, hogy meghívjam Kemencére.

Most végigjárja a Nemzeti Parkokat, így kerített idôt arra,
hogy hozzánk is el tudjon jönni, és megtekintse a természet
adta és az ember óvta-védte környezetünket, és mindazt,
ami az itt élô embernek a megélhetését és létfenntartását
biztosítja. (Az erdô, a fakitermelés biztosította a családok
nagy részének a megélhetést, ehhez társultak a mezôgazda-
sági munkával elôállított javak.) Ittjártakor megismerkedett a
táj szépségével és annak védelmével, az egykoron kitermelt
fát szállító kisvasúttal, ami ma már kiemelt turisztikai kurió-
zum.

Korábban azt ígértem: „Népviseletben és kürtöskaláccsal
várnám Kemencére!” Be is tartottam az ígéretemet, szeren-
csére a polgármester úr mellém állt, és felvette ô is a férfiak-

ra jellemzô „bikkfagatyát, mellényt, kalapot” (bikkfagatya =
hosszú szárú, háziszôttesbôl szabott gatya).

Amikor megérkeztek a Pityur-rétrôl kisvonattal a vasút-
üzemhez, már sokan vártuk. Az Elnök úr vidám volt, közvet-
len, és mindent megnézett. Kipróbálta a „hajtányt”, érdekel-
te a „románszánkó” (az erdôben kitermelt fa elszállítására
használt eszköz), kipróbálta a régi „tekerôs” telefont, jót de-
rült a „futómacska-daru” táblán.

Nagyon jól esett, hogy pozitívan értékelte az itt látottakat
és az emberek környezetvédô magatartását. Kitért az Ipoly
mint határfolyó nyújtotta lehetôségekre, az összefogásra.

Úgy vélem, mindannyiunk számára jó érzéssel, megelé-
gedéssel zárult az Elnök úr látogatása. Polgármesterünk, ifj.
Pongrácz János tiszteletünk jeléül átadta neki itt járta emlé-
kére falunk ajándékát, az „Arany Kemence díjat”. Az érmet
kabátjára kitûzte, és felmutatta a mellé kapott emléklapot.
Azóta is naponta emlegetjük, büszkék vagyunk rá, hogy El-
nök Úr látogatásával megtisztelte falunkat!

Kalácska Lenke
„egy Kalácska az ország legnagyobb Kemencéjébôl”

2008. június 4-én köztársasági elnökünk, dr. Sólyom László
"Értékôrzô tájak, értékôrzô emberek" elnevezésû országjáró
körútja során a Duna-Dráva Nemzeti Parkot is meglátogatta.
Útja során minden alkalommal a környék nagycsaládos veze-
tôivel is találkozott – most rajtunk volt a sor. A dél-dunántúli
régióból Kaposvárról dr. Ureczky Józsefnek, Szekszárdról
Heim Károlynak, Várdombról Nagy Istvánné Eszternek, Kom-
lóról Rinnenbachné Kocsándi Rózsának, Pécsrôl pedig a két
egyesületvezetônek, dr. Varga Évának és Tóth Csabának, va-
lamint nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy a pécsváradi
várban az elnök úrral fél órát beszélgethettünk. Elmondtuk
gondjainkat, hogy sok a nagyon nehéz helyzetben lévô

nagycsalád, az egyesületek mûködését, létét veszélyeztetik a
késôi pályázati kifizetések, a nagycsaládosok társadalmi
megítélése még most sem mindig pozitív, de elmondtuk örö-
meinket is, azt, hogy a programjaink (Családi Játszódélután,
Házasság Világnapja, kirándulások, nyaralások stb.) vonzók
és értékôrzôk. Jó dolog tudni, hogy a köztársasági elnöknek
fontosak a nagycsaládosok, az általunk képviselt értékek!

A beszélgetésünk, úgy érzem, megértô szívre talált. Bí-
zunk benne, hogy az elnök úr a nagycsaládosok érdekében
hallatni fogja szavát a politikai életben.

Várdainé Kiss Krisztina
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

Sólyom László Kemencén

A köztársasági elnök Pécsváradon
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Büszkeséggel tölt el, hogy magyarok vagyunk!
Pásztor Csaba és kedves családja meghívására csöppen-

tünk bele a Kárpát-medencei Családszövetség felvidéki ta-
lálkozója utolsó napjának programjába. A történelmi értékek
megtekintése és a sok új ismeret megszerzése is óriási él-
ményt jelentett számunkra, de az igazi gyümölcs a lelki töl-
tekezés volt. Az újratalálkozás öröme, a szíves vendéglátás,
a sok mosolygós arc optimizmussal töltött el minket. Tudjuk,
hogy nehéz helyzetben van nemzetünk gazdasági, de fôleg
erkölcsi téren. A hatalom megosztja a népet, szétszakít ba-
rátságokat és családokat a politikai hovatartozás. Mégis hi-
szünk a magyarság jövôjében, hiszünk az egymásért, máso-
kért élés megtartó erejében. Hiszen olyan emberek szenved-
tek és haltak mártírhalált e cél érdekében, mint pl. gróf Es-
terházy János, akinek emlékére kopjafát állítottak a szerve-
zôk. Molnár János történésznek az ô életérôl tartott, érzel-

mektôl átitatott elôadása felkavarta szívünket, lelkünket, s
még jobban megerôsített mindnyájunkat hivatásunkban.
Nagy öröm volt a megélt egység a polgármesterrel, az isko-
laigazgatóval és a Kárpát-medence egész területérôl érkezô
nagycsaládosokkal.

Köszönjük nektek, határon túli magyar testvéreink, a ven-
dégszeretetet, a barátságokat, a tartást, melybôl adtok ne-
künk is. Tôletek tanuljuk, hogyan lehet a hit és a nyelv
megtartó erô a kisebbségben. Tartsatok ki, adjatok erôt ne-
künk is, hogy a globalizálódott fogyasztói társadalom fel
ne falja kultúránkat, létünket! Ôrizzétek továbbra is közös
értékeinket!

Székely Kamilla
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

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

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

www.holdvilag.hu

Budapest, XVI., Rákosszentmihály, Ságvári utca 3.

Telefon 405-8759, Tel./fax: 401-0070, e-mail: szinhaz@holdvilag.hu

A Holdvilág Kamaraszínház felajánlja a Nagycsaládosok Egyesületének, hogy a tagjaik a színház bérleteit
változatlan áron vásárolhatják meg, a teljes 2008/2009-es színházi évadra!

Holdacska  vagy Napocska bérlet 4 v. 5 elôadásra: 2 200 – 2 750 Ft
Kombinált bérlet 8, 9, 10 elôadásra: 4 000 – 4 500 – 5 000 Ft

Kedvenceim bérlet: 4 v. 5 elôadásra: 2 200 – 2 750 Ft
6–10 elôadásra: 3 000 – 5 000 Ft

Vers-Galéria bérlet 3 elôadásra: 1 950 Ft
5 elôadásra: 2 750 Ft

NÁLUNK ÚJRA GYEREK LEHET!
Hiszen tudja, a gyermekeknek szóló bérletet kicsiknek és nagyoknak egy árban árusítjuk!

Az alábbi idézettel fejeztem be a Fôvárosi Színházi Alap pályázatát:

„Egy UNICEF állásfoglalás szerint Európában minden gyereknek évente legalább kétszer el kellene jutnia színházba.
Vajon Magyarországon mikor jutunk el odáig, hogy egyszer legalább eljussanak?

Nem kellene ezért megtennünk mindent? Nem gondoljuk, hogy a színházhoz, múzeumhoz, könyvekhez, egyáltalán
a MÛVÉSZETEK-hez szoktatott gyerekek, ifjak kevésbé agresszívak, mint azok a társaik, akikrôl most pszihológusok,

orvosok, pedagógusok s a rendôrség szakemberei tanácskoznak, mert ôk valószínû ezekbôl – talán végérvényesen – kimaradnak?
Biztos, hogy ezt megengedhetjük magunknak? De jó lenne, ha felismernénk, hogy szellemi és lelki táplálék nélkül is éhezik

a szervezet, és betegséget produkál. Vagy így. Vagy úgy…”

Budapest, 2008. május 27.
Koltai Judit

mûvészeti vezetô, a HKKE elnöke
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Hogy a „Sziget” nem csak a tinédzsereké, azt a T-Com jóvol-
tából tudtuk meg. Egy nyertes pályázatunknak köszönhe-
tôen a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 40 tagja
utazhatott július 5-én Budapestre egy külön busszal a Gye-
rekszigetre. 

2008. július 4. péntek
Már csak egyet kell aludni? Kirándulunk? Játszunk? Lesz lég-
vár? és még sorolhatnám. Ezekkel a kérdésekkel, elképesz-
tôen bezsongva rohangáltak a gyerekek a nappaliban. Igen,
gyerekek, egyet kell aludni, Pestre megyünk, játszani fo-
gunk, és biztos lesz légvár. De ha nem fekszetek le aludni
most rögtön, akkor nem fogtok tudni felkelni, és itthon ma-
radunk! 

Gondolom, nem csak nálunk zajlik így a Nagy Esemény
elôtti este. De mi is volt a Nagy Esemény?

2008. július 5. szombat
Reggel 7:40. Domus parkoló. Odaút lebeszélve, na de mi
lesz a visszaúttal? Hát, a sofôr elvállalja, bár ôt nem értesítet-
ték. A gyerekek természetesen nem érzékelik a krízist, he-
lyet foglalnak a buszon, beütik a fejüket a nem mûködô té-
vébe, és megy a zajongás, az ismerkedés, a régi ismeretsé-
gek felélesztése. No, de már 8 óra van, induljunk hát Pestre!
Mert ugye ez az úti cél. A Gyereksziget, ahol minden játék,
móka és kacagás.

11:30. És itt vagyunk! Véééééééégre! Kiáltják a gyerekek.
És a szülôk is, csak egész más hangsúllyal. És egy Igazi Tün-
dér kísér minket a helyszínre! Varázspálcával, szárnyakkal és
tündér-rózsaszín ruhában. Uzsicsomag felvétele, majd me-
het mindenki, amerre lát! 

És látnivaló, az van. Nem kevés. Sok. Persze a gyerekek
hajba kapnak, hogy melyik légvárba menjünk elôször, me-
lyik játékot próbáljuk ki elôször. De végül megegyezünk. Le-
gyen a Békakirály légvára. Cipô le, és ugrálás! Élvezték, pe-
csétet kaptak érte a pecsét-gyûjtô füzetbe. És sorra jön a töb-
bi. A Mézeskalács-házikó, a Hamupipôke meséje, a kosár-
labda dobálás, a Varázsceruza, a Kitalálós játék, a Hófehérke
almadobása, a csontkeresés (természetesen az összes gye-
rek könyékig a homokban) és a családban a legsikeresebb:
a labdaszedés. Légvárban, gumikötéllel kikötve szedd össze
a légvár falára tépôzárral odatapasztott labdákat! A legki-
sebb ugyanolyan boldogan mászott ki belôle, mint a legna-
gyobb. És persze a jutalom sem maradhat el: a Vasorrú Bába
osztja a zsírkrétát, a lépésszámlálót és a karkötôt. A zsírkré-
ta a legsikeresebb: hazafele lesz mivel rajzolni.

De akkor menjünk tovább! Végigjártuk a kézmûves-sátra-
kat is. Festettek hamar-elfogyó mézeskalácsot, készítettek
karkötôt, láttunk fazekaskorongot, tûzzománc mûhelyt. És
ekkor a legkisebb: azt mondtátok, van állatsimogató!!! És
tényleg. Megtaláltuk, simogattunk. Kecskét, birkát, lovat,
nyulat. Aztán: megláttunk egy kiírást: Bohóc-tanya. Ez meg
mi lehet? 

Hamar felfedeztük, ott is ragadtunk. Piros orrú, vicces bo-
hóc nénik és bácsik, akik maguk közé engedik a gyereke-
ket, furfangos eszközökkel megnevettetik ôket, és eközben
a szülôk maguk is remekül szórakoznak. Kis szünet: addig
nézzük meg egy valódi bûvész elôadását! Ámulunk és bá-
mulunk, hiszünk a csalásnak. Én személy szerint borzasz-
tóan bosszankodom, mert tudom, hogy csal, és mégsem ér-
tem, hogyan. De mindegy, a kicsik tátott szájjal lesnek, és
„varázslót” suttognak maguk elé. Mikor a bûvész-trükkök el-
fogynak, vissza a kedvenc bohócokhoz! Mulattatnak, nevet-
tetnek, együtt játszanak a gyerekekkel, miközben anyuka-a-
puka figyelme lankadhat kissé, mert tudja, hogy jó kezek-
ben van a gyermek.

De sajnos minden jónak vége szakad egyszer: eljött az
idô, menni kell haza. Bár a felét sem láttuk a látnivalóknak…
A buszon létszámellenôrzés, mindenki szóljon, aki nincs itt!
Kétszáz méter után újabb utas száll fel a buszra, de ez nem
lényeges. Hazafele, gondoltam, majd félrevonulok egy sa-
rokba, és kifújom magam – gondoltam, a gyerekek (ó, én
naiv!) addigra úgyis teljesen kitikkadtak. Node tévedtem, se-
baj, ez emberi dolog. Egész úton hazafelé énekeltünk, köz-
ben elvesztettünk, majd megleltünk egy gyereket, és igazán
remek hangulatot sikerült varázsolni a buszon…

Este fél kilenc. A busz megérkezett a Domus parkolóba.
A gyerekeken látszik, hogy elfáradtak, de nem nyûgösek.
De ha valamelyik rákérdez: Holnap is elmegyünk???, nem tu-
dom, mit válaszoltam volna…

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

Gyereksziget
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A Corvin Mûvelôdési Ház szín-
vonalas mûsort szervezett,
amelyet a Kolompos együttes
nyitott és a Gyermekvarázs
együttes zárt. Az utóbbi a Rácz
Aladár Zeneiskola tanáraiból
állt össze Tomhauser Noémi ve-
zetésével. Mindkettô nagy si-
kert aratott, és jól megmozgatta
a gyermekeket és szüleiket.

A Varázsmûhely Mûvészeti Alapítvány (Mátéfi Erika veze-
tésével) kalandjátékán 7 ponton próbálhatták ki ügyességü-
ket a gyermekek. A játék mesehallgatással kezdôdött, majd
a jelmezes játékvezetôk várták a kicsiket. A feladatok teljesí-
téséért petákokat kaptak a résztvevôk, melyet kézmûves
foglalkozásra válthattak be. Az itt keletkezett alkotásokat
örömmel vitték haza Volt, aki a szüleinek készített ajándé-
kot. E sorok írója is egy „komplett ékszerkészlettel” gazda-
godott. A nagy érdeklôdést az is mutatja, hogy a kalandjáté-
kon 600 (!) gyermek regisztrálta magát. 

Az örökmozgókat a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egye-
sülete igazán nagy meglepetéssel várta. A Budapesten fellel-
hetô legmagasabb és legnagyobb alapterületû (13x7 méte-

res) óriásjátékon csúszhattak és ugrálhattak ingyenesen ki-
fogyhatatlan energiával rendelkezô csemetéink. Ennek költ-
ségét a bababörzéinken gyûjtöttük össze. A kicsiket egy ki-
sebb golyós ugrálóvár fogadta. Egyesületünk a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület „Terülj, terülj asztalkám” pályázatán
nyert gyermeknapi rendezvényen osztható élelmiszeripari
termékeket. A pályázatot a Syngenta (növényvédôszer) cég
„adománylavina” programja támogatta. A cég partnerei aján-
lották fel termékeiket a gyermeknapi rendezvényekre. Ön-
kénteseink kiosztottak a nap során kb. 1500 kg Rauch
(Bravo), Cerbona Gyermelyi, Kraft, Bonduelle, Bonbonetti
terméket.

Nem maradhatott el a lufihajtogatás sem. A 300 hajtogatott
lufi, melyet két önkéntesünk hajtogatott boszorkányos gyor-
sasággal, idén is már a délelôtti órákban elfogyott. Szeren-
csére még 500 gömblufit kaptunk a Ballonword és a
Syngenta ajándékaként, melybôl a délutáni órákra is maradt
egy kevés. 

A programokat a XVI. kerületi Önkormányzat támogatta.
Szervezôként úgy gondoljuk, hogy nagyon sikeres volt a

gyermeknapi rendezvény. Sikerült „igazi” gyermeknapot lét-
rehozni, ahol minden gyermek találhatott magának az ér-
deklôdési körének megfelelô elfoglaltságot. Már tervezzük a
jövô évit, még több játékkal.

Székely Hajnalka

Gyermeknap az Erzsébet-ligetben

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

A május 25-én megrendezett
gyermeknapon megtelt családokkal
az Erzsébet-liget.
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H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ô L

Június 21-én, szombaton délután
a ragyogó napsütésben benépe-
sült a községi sportpálya. Egy-
más után érkeztek a családok, ki
gépkocsival, ki kerékpárral, ki
gyalogosan vagy babakocsival.
Sokan jöttek Mezôberénybôl is.

A focipálya mellett levegôbe
emelkedett az ugrálóvár nagy

zsiráfja, mellette felépült a trambulin is a gyerekek örömére.
Hosszú sor várta, hogy kipróbálhassa.

Sorban érkeztek a lovaskocsik és a hintó, csilingelve jár-
ták a falut, vitték a gyerekeket kocsikázni. A lovak gazdájuk
irányításával rendületlenül rótták a köröket, hátukon szintén
gyerekek ültek. Ügyes kis lovasaink akrobatikus bemutatót
is tartottak.

Tanár néni és óvónéni sorver-
senyekkel várta az érdeklôdôket,
csokit kaptak a résztvevôk. A pá-
lyán labdajátékok zajlottak. Mó-
kás vetélkedôk váltották egy-
mást. Aki hûvösre vágyott, felke-
reshette a kézmûves foglalko-
zást, gyöngyöt fûzhetett.

Míg a gyerekek vetélkedtek,
asszonyaink két üstben
szabadtûzön fôzték a betyárost,
amit jóízûen elfogyasztottunk.
Az étel alapanyagát, a lebbencs-
tésztát a nôklub és a hozzá csat-
lakozó asszonyok készítették
adományként, amit ezúton is kö-
szönünk nekik. Evés után
megérkezett a fagyis autó is, minden gyerek ingyen ehetett
jégkrémet. Finom süteménnyel is megvendégeltük a résztve-
vôket. A büfében lehetett üdítôt és sört kapni.

Sok-sok tombolatárgy gyûlt össze, melynek nagy részét
tagjaink hozták, de mi is vásároltunk sok apró játékot, hogy
minél többen nyerjenek. Jó sokáig elhúzódott a sorsolás.

Beesteledett, mire ismét elcsendesedett és kiürült a sport-
pálya. 

Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a hely
biztosításával, munkájával, adományával vagy csupán rész-
vételével hozzájárult, hogy egy szép, tartalmas délutánt tölt-
hessünk el együtt jó kedvben, vidámságban és szeretetben.

Róbert Lászlóné
elnök, Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

Nagycsaládos gyermeknap Köröstarcsán

Kis csapatunk május 1-én megtartotta elsô családi találko-
zóját. Mindenki izgult, hogy is fog sikerülni. Kézmûves fog-
lalkozás, rajz, gyöngyfûzés, kötés, kakas és malacfogó ver-
seny, liszttel rakott lufi fújás volt a program. Míg a gyerekek
játszottak, szakácsunk az ebédet fôzte, az anyukák pedig
fánkot sütöttek. A nap végére fáradtan, de jó hangulatban
köszöntünk el egymástól, és a következô találkozót megbe-
szélve búcsúztunk. Köszönet minden tagnak, támogatónk-
nak, a Kelfelder Kft.-nek, köszönet Balog Sz. Bélának a fôzé-

sért, a kakasért és a malacért, a fánkot sütô anyukáknak
(Tóthné Csernák Erika, Horváth Józsefné, Fülöp Csaba Sán-
dorné) a sok munkáért.

Tóth László
Kelebiai Csoport

Kelebia
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Erdélyben, a mai határainktól alig 160 kilométerre, ahol
kiégett, ablaktalan, ajtótlan salétromos panelházakban gyer-
mekek tengetik az éhhalál szélén életüket, néhány év alatt
egy kis édenkert született. A csoda 1992-ben kezdôdött,
amikor a dévai utcákon éhesen és piszkosan kóborló árva
gyermekek feltartott kézzel kéregetô kántálására valaki egy
öleléssel válaszolt. Böjte Csaba ferences szerzetes és az árva
gyermekek leverték az elhagyott, romos dévai kolostor la-
katjait, és lépésrôl lépésre új otthont teremtettek maguknak.
Ahogy a szükség dagasztotta az itt élô gyermekek számát,
úgy lett a szomszédos panelházakból nevelôcsaládok ottho-
na, a kolostorból iskola, egyre növekedett a megsegített
gyermekek és az otthonok száma szerte az országban. 

Mára több mint 1500 gyermekkel vannak kapcsolatban,
16 gyermekvédelmi központjukba, bentlakó otthonaikba
szeretettel fogadják a rászoruló, családból kihullott gyerme-
keket, ahol nemcsak tiszta, meleg otthont, ingyen ételt és
oktatást kapnak, hanem simogatást, szeretetet, nevelést.
Többnyire félárvák az idekerült gyerekek, valamelyik szülô
meghal vagy elhagyja a családot, a magára maradt fél nem
tudja eltartani ôket. Sokan itt találkoznak elôször folyóvíz-
zel, fésûvel, iskolával, jó szóval, Istennel. A költségek egy ré-
szét a román kincstár fedezi, a többi pedig a nagylelkû em-
berek adakozásának gyümölcse. 

Csak akkor fogadnak be gyereket, ha a legközelebbi ro-
kon ezt írásban kéri tôlük, de volt, hogy plébános, polgár-
mester vagy rendôr hozott be gyereket, hiszen telefonszá-
muk, címük minden plébánián megtalálható. 

Mindenhol annyit segítenek, amennyi szükséges: napkö-
zi otthonokat és diákkollégiumokat is mûködtetnek, ebédel-
tetnek, oktatnak, ruha vagy ételadományokat osztanak elsô-
sorban Erdélyben. 

Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, aki szívesen be-
kapcsolódna munkájukba, imájával, adományaival, anyagi
áldozatvállalásával is segítené a gyermekek felnövekedését.
A szükség nagy. Több ezer gyermek várja vasútállomásokon,
utcákon, tereken, nyirkos, hideg falak között, hogy valaki le-
hajoljon hozzájuk, és megölelje ôket...

Böjte Csabát tevékenysége elismeréséül a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének Választmánya a NOE tisztelet-
beli tagjává választotta.

A legnagyobb nagycsaládos a házasság értékérôl
és a párkapcsolati „karambolok” megelôzésérôl

Kérdéseinkre Böjte Csaba, több mint 1500 gyer-
mek „nevelôapja” válaszol.

Manapság, amikor sokan megkérdôjelezik a házasság in-
tézményét, Csaba testvér, aki sok árva gyerek életén látja a
szeretô, gondoskodó, életerôs család hiányának sebeit, ren-
dületlenül hirdeti: a család az egyik legszebb és legfonto-
sabb hivatás. Mi, házasok, tapasztaljuk ezt, de olyan jól esik
a megerôsítés.

A házasság egy nyilvános szerelmi vallomás. Amit a fiatalok
itt-ott, a kertek alatt egymás fülébe sugdostak, az esküvôn
Isten és ország-világ elôtt kimondják: „A jelenlevô XY-t sze-
retem, szeretetbôl veszem el/megyek hozzá feleségül.” Meg-
vallják, hogy egymást el nem hagyják semmiféle bajban, míg
a halál el nem választja ôket. A házasság mély bizalomról
tesz tanúságot, és védettséget ad a házastárs és a gyermekek
számára.

Minden, ami körülöttünk van, ajándék: a fák, a naplemen-
te, a betevô falat... Szebb ajándékot nem kaphat egy fiú,
mint a menyasszonyát… Szebb ajándékot nem kaphat a
lány, mint a vôlegényét. Ezt nem lehet felülmúlni (szerelmük
gyümölcse, a gyermek, még ilyen óriási ajándék). Fontos,
hogy ez fordítva is érvényes legyen: mindketten akarjanak
ajándékok lenni: simogatás, áldás, jó szó, buzdítás házastár-
suk számára. 

Régen az emberek a sáros, fekete földben meglátták az
életet, és kemény munkával kihozták belôle a fehér, ropo-
gós kenyeret… A kapirgáló kis tyúkban látták az ebédet. A
mai világban elmegyünk az üzletbe, és kész terméket ve-
szünk. Jó lenne a pattanásos legényben meglátni az édes-
apát, és a szeplôs kislányból szeretetettel, jósággal ki kelle-
ne szeretni az álmok asszonyát. 

A házasság egyfajta együttszületés. A szeretet melegétôl a
kis bimbó kibomlik, kinyílik. Ez az állandó, dinamikus fejlô-
dés a házasságkötéssel nem ér véget. Ezért nem néhány évig
tart a házasság, hanem halálig, mert egymás formálása, egy-
más csiszolása soha nem ér véget. 

Egy anya nem csak egy gyermeket, hanem egy édesapát
is „szül” a világra. Néhány évtized múlva a felnôtt gyerme-
künk nem csak egy unokának ad életet, hanem egy nagyma-
mának, nagytatának is. Az ember nem egy betonba öntött
entitás, hanem állandó, kibontakozó, növekvô, többé váló,
gazdagodó, felszabaduló csoda. 

Az életnek az az értelme és célja, hogy egymásból kihoz-
zuk a legtöbbet, a legjobbat, ahogy a földbôl a napfény és az
esô kiszereti a kalászt, a rózsát... Mindannyian, mikor meg-
születünk, kis magok vagyunk, de a jóságból és szeretetbôl
meg tud születni bennem is és benned is a csoda, a végtelen
felé nyitott ember, aki kézen fogja társát, és elindul a Szere-
tet felé. 

Sokan azt gondolják, hogy az ember olyan, amilyennek a
jelen pillanatban látják, nincs tovább, kész, vége. Ezzel
szemben ha az ember elkezdi feszegetni a saját határait, rá-
döbben, hogy hihetetlen távlatok nyílnak meg elôtte. Szelle-
mi világunk folyamatosan kitágulhat, új titkokat sejthetünk
meg, amelyek beragyogják az életünket. Az ember életének
pont ez a szépsége: megtapasztalja azt, hogy távlatok van-
nak elôtte. 

Nemrégen eskettem egy fiatal párt, és néztem az édes-
apát, aki fogta a csodaszép menyasszony kezét, és vezette az
oltárhoz, majd atyai büszkeséggel, gyöngéd féltéssel odaad-
ta a lánya kezét a vôlegénynek. Aki ehhez hasonló érzése-
ket nem tapasztal meg, az nagyon sokat veszít. Ha nem min-
degy, hogy milyen bort iszok, ha igényes vagyok arra, hogy
értékes, finom ízeket vegyek magamhoz, miért ne lennék

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

Böjte Csaba, az erdélyi árvák megmentôje

és a Szent Ferenc Alapítvány
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igényes az emberi kapcsolataimban, a társammal, a környe-
zetemmel való együttlétben? Miért ne tudnám, akarnám nap
mint nap felülmúlni az elôzôt, és finomabbnál finomabb em-
beri kapcsolatok felé törekedni? 

Ha a család igazi boldogságforrás, miért van az, hogy keve-
sen adják rá a fejüket, vagy ha mégis megtették, sokan ki-
szállnak belôle?

Az áldozatvállalás, az elkötelezôdés, a kitartás, a hûség nem
divatos manapság, pedig az igazi boldogságot csak az tudja
megtapasztalni, aki így szeret, akit így szeretnek. Én bízom
abban, hogy az emberek elôbb-utóbb rádöbbennek, hogy a
tiszta örömök tudják ôket kielégíteni, amelyek után nem kell
a szemüket lesütni, amelyek nem okoznak csömört, ame-
lyek szép, értelmes, emberhez méltó életet eredményeznek.
Így igaz akkor is, ha ezekért a tiszta örömökért meg kell dol-
gozni. Amikor mászom fel a hegytetôre, csorog a víz a háta-
mon, kilihegôsödöm, de amikor feljutok a csúcsra, és körbe-
nézek, boldog vagyok, hogy vállalkoztam erre a szép, de ne-
héz kirándulásra.

A családi életben a hegycsúcsra együtt kell feljutnunk. Mivel
könnyíthetjük meg egymásnak a közös cél felé haladást?

Az élet újabb és újabb ajándékokat akar adni nekünk, máso-
kat, mint amiket tegnap adott. Assisi Szent Ferenc olyan szé-
pen mondja, hogy „ami korábban édesnek tûnt, keserûvé
vált a számban, s ami keserû volt, megédesedett”. Újból és
újból becsukódik mögöttünk egy ajtó, de elôttünk mindig
kinyílik egy másik. Nagy baj, ha valaki hátrafordul, nyûgö-
sen rángatja a bezáródott ajtó kilincsét, és nem lép tovább.
A házasság minden nap új örömet, boldogságot, fényt hoz-
hat nekünk, ezek felé nyitottaknak kell lennünk. 

A legtöbb súrlódás, feszültség abból származik, hogy nem
tudjuk felfedezni azokat az örömöket, amelyeket az elkövet-
kezô életkorszak adhat, hanem a korábbiakhoz görcsösen
ragaszkodunk: megvan annak is az ideje, amikor a férj a
szép, csinos feleség mellett szórakozik, és jókedvvel együtt
van vele. Majd jönnek a gyermekvárás és -nevelés örömei,
amikor szerelmük gyümölcseit érlelik. Majd eljön az idô,
hogy a felnôtt ifjút a jövendôbelinek adják. A lassan elmac-
kósodó, gyengülô párunk mellett is csodálatos lehet az élet. 

Egy házasságban kell tudni, kell látni azt, hogy a másik
milyen ajándékot képes adni, mit ad szívesen: egészen más-
fajta ajándékot ad egy 16, egy 25 éves, mint egy 45, 65 éves
ember. Életünk minden percében van ajándékunk, amit ad-
ni tudunk környezetünknek. Tény, hogy ma már nem olyan
örömmel vezetem fel a fiatalokat a Retyezátba, a hegyek
csúcsára –– másfajta csúcsokra szeretném fölvinni a körülöt-
tem élô embereket. Biztos, hogy változtam, alakultam, de
nem hiszem, hogy szegényebb lettem. Ugyanúgy hiszem,
hogy minden ember életében így van ez.

Másik feszültségforrás, ha olyasmit kérek valakitôl, ami
neki nincsen, amit nem képes adni. A kis herceg olyan szé-
pen mondja, hogy reggel azt kell mondani a Napocskának,
hogy fel kell kelnie. Ha azt mondaná neki, hogy feküdjön le,
akkor nem tudná megtenni ezt. Az nem a Nap hibája lenne,
hanem ô parancsolt valami olyat, amit nehéz vagy lehetetlen
megvalósítani. 

Folyamatosan tudatosítanunk kell magunkban, hogy
egy marék porból vagyunk. Esendô létünkbôl fakadó gyen-

geségünket magunknak is, egymásnak is meg kell tudnunk
bocsátani. Nem várhatok el magamtól, de környezetemtôl
sem olyasmit, ami isteni attribútum: mindig, mindent
szépen, szentül és tökéletesen végezni. Ha valakit igazán
szeret az ember, az ô gyengeségei, gyarlóságai meg tudnak
szépülni. 

Volt egy ismerôsöm, aki mindig azt mondta, hogy ô a
szeplôs, pisze lányokat nem szereti. Eltelt pár év, és kérte,
hogy eskessem meg. Látom ám, hogy olyan kis szeplôs, pi-
sze, vigyorgó lányt vezet hozzám, hogy csuda. Kérdem tôle:
„Hogy állunk a szeplôkkel?!” Mondja: „Óh, Atya, ez egészen
más, nézze meg, neki milyen jól áll!” Ez valóban így van. Ha
valakit igazán, ôszintén szeretek, látom ugyan a hibáit, de
neki mégis jól áll: olyan zsummogós öregúr már, de én ak-
kor is szeretem… Ez a hozzáállás sok nehézségen keresztül-
vezet, segít.

Másik nézôpont: vajon mi van énbennem? Tudom azt,
hogy borkóstolónak egyáltalán nem válnék be, születésem
óta nem erôst érzem a szagokat és az ízeket. Ha engem na-
gyon erôltetnének, hogy mégis az legyek, bizony csapniva-
ló lennék. Egy idô múlva hatalmas frusztrációim lennének,
és még abban is leblokkolnék, amiben jó vagyok. Talán még
fájdalmat is okoznék a többieknek: mivel én nem vagyok jó,
azt kezdeném keresni, hogy más hol téved, hibázik. Tudo-
másul kell vennem, hogy nekem nincs ilyen talentumom, vi-
szont vannak dolgok, amelyekhez talán értek, arra összpon-
tosítsak, azt próbáljam meg kibontakoztatni magamban. 

Ugyanígy a feleség a férjétôl hadd ne várjon már el min-
denfélét – és fordítva se! Tudatosítsam magamban, hogy a
társam nem félisten, hanem egy marék por, vannak jó tulaj-
donságai, és vannak fogyatékosságai is. Ha egy biztosítékot
nem tud kicserélni, akkor logikus, hogy nem ezt várom el
tôle. 

Merjünk mi magunk is igaz ajándékká válni, és merjük
minden napnak ajándékát megtalálni!

Mászunk fel a magas hegyre, és elôfordul, hogy elfogy az
erônk, sôt, akár lefelé zuhanunk. Hogyan tudjuk közös
utunkat tovább folytatni?

Sajnos történnek „balesetek” a családi életben, pedig senki
nem azért kötött házasságot, hogy összetörje magát. 

Minden városban van autójavító mûhely, gumiszervíz, ka-
rosszéria-lakatos. Logikus, hogy a sérült autót az emberek
megpróbálják rendbe hozni. Az a nagy probléma, hogy ke-
vés figyelmet fordítunk arra, hogy a sebzett, sérült embert, a
betegeskedô házasságunkat segítsük talpra állni. Ha eldob-
juk magunktól a krízisben levô házasságunkat, gyermekün-
ket, barátunkat, az pont olyan, mintha az útszélen hagyjuk a
drága pénzen megvásárolt autónkat, mert kipukkadt a kere-
ke. Az autót persze senki nem hagyja ott, kicseréljük a kere-
két, és megyünk tovább. Ha komolyabb problémája van, el-
visszük a szerelôhöz, hogy szedjék rendbe, kalapálják ki,
hogy újra lehessen használni. Nem dobjuk el magunktól. A
XXI. században az emberiségnek el kellene jutnia oda, hogy
tudatosan próbáljunk segíteni a sérült társunkon, hogy fel-
szabaduljon a szeretetre. 

A középkorban ha valaki megsebesült a háborúban,
könynyen lecsapták a fájó tagot, forró olajba mártották,  a
seb behegedt, és a beteg ember fél lábbal, fél kézzel élte az
életét. Ilyen amputációs világ van manapság is, könnyen
széttrancsíroznak egy családot. 

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

tord  2/10/08  9:55  Page 27



28 N O E  L E V E L E K  2 0 0 – 2 0 1

Csaba testvér Erdély legcsodálatosabb
helyein épült, jól felszerelt, akár na-
gyobb családokat is befogadni képes
házai nagy szeretettel fogadnak látoga-
tókat. Sokkal több, mint nyaralás: el-
képzelhetetlen lelki élmény látni azt a
csodát, amit Csaba testvér a nevelôivel,
a segítôivel, a támogatóival megvalósít
nap mint nap.

Mivel közhasznú alapítványként
mûködnek, azért külön szállásdíjat
nem fizettetnek, csak adományokat fo-
gadnak el. Részben ezekbôl az adomá-
nyokból tartják fent házaikat, így nagy
szükség van ezekre a támogatásokra is.

Mellékeljük a nagyobb házak elér-
hetôségét, bôvebb információ a szállá-
sokról a www.magnificat.ro honlapon
a Szent Ferenc Alapítvány/Bentlakóott-
honaink/Erdély pontban, illetve a
www.devaigyerekek.hu honlapon ta-
lálható. (Itt bepillantást lehet nyerni a
Csaba testvér és munkatársai által meg-
valósuló csodába is, és meg lehet tud-
ni, mi magunk is hogyan válhatunk en-
nek részeseivé.)

Kérjük, az utazás tervezésekor ve-
gyétek fel a kapcsolatot a szállásadók-
kal az alábbi elérhetôségeken. Szere-
tettel várnak minden kedves Vendéget!

Déva
Magyarok Nagyasszonya Gyermekvé-
delmi Központ
A kollégium felelôs vezetôje:
Karda Róbert
Cím: RO-330046 DÉVA, Progresului 6
Tel: 00-40-254-214873

E-mail: vendeg@magnificat.ro
Tel: 00-40-788-219571

Gyimesbükk  
Felelôs vezetô: Ciobotaru György és Éva.
Cím: Gyimesbükk (Gimes Faget), Fô ut
13 szám (str. Principala, nr.13), Bákó
megye (jud. Bacau).
E-mail: ciobotaru.eva@gmail.com

Kovászna  
Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ
Vezetô: Kolozsi Noémi
Cím: RO-525200, Gheorghe Doja nr. 8
(Dózsa György utca 8)
Tel: 00-40-742-838060
E-mail: kolno@freemail.hu

Nagyszalonta  
Szent Antal Gyermekvédelmi Központ
Felelôs vezetô: Tarsoly Hilda
Cím: RO-415500 SALONTA, Republicii 75.
Tel: 00-40-259-373030
Mobil: 00-40-721-117770
E-mail: hildax@freemail.hu

Petrozsény  
Jézus Szive Gyermekvédelmi Központ
Felelôs vezetô: Ács Éva
Cím: RO-332029 Petrosani,
1. Dec. 1918 nr.73
Tel: 00-40-740-294029
E-mail: acseva_67@yahoo.com

Szászváros  
Szent Erzsébet Gyermekvéd. Központ
Felelôs vezetô: Menyhárt Ernô
Cím: RO-335700 ORĂS,TIE, Luminii 3.

Tel: 00-40-254-241109
Fax: 00-40-254-247110 
Mobil: 00-40-740-679937 
E-mail: szegy@rdslink.ro

Szováta
Szent József Gyermekvédelmi Központ
Felelôs vezetô: Hegyi Melinda
Cím: RO-545500 SOVATA,
Câmpul Sărat 22 (Sómezô utca 22)
Tel: 00-40-265-571060 
Mobil: 00-40-788-833790
E-mail: szjh@szovata.ro

Torockó  
Kis Szent Teréz Gyermekvéd. Központ
Felelôs vezetô: Kátsik László
Cím: RO-517610 RIMETEA,
Rimetea nr. 282
Tel: 00-40-258-768195
Mobil: Tel: 00-788-322-681
E-mail: katsiklaci@gmail.com

Tusnádfürdô  
Szent László Gyermekvédelmi Központ
Vezetô: Kolozsvári Tibor
Cím: RO-537335 Tusnad Bai,
Str. Sf. Ana nr. 41
Tel: 00-40-741-548547
E-mail: kolozsvaritibor@gmail.com

Gyulafehérvár
Gábor Arkangyal Gyermekvéd. Központ
Felelôs vezetô: Böjte László
Cím: RO-510101,
Alba Iulia Primaverii nr. 17
Telefon: 00-40-744-155609
E-mail: bojtelaci@gmail.com

A „fekélyek” megelôzése is óriási feladat. Ha már elüszkö-
södött egy láb, egy kéz, akkor az orvos sem tehet sokat. Az
elsô sebeket már el kell kezdeni gyógyítani. A sebeket gyak-
ran a házastársak egymásnak okozzák:

Jó lenne, ha felismernénk, hogy a nehéz helyzeteket türe-
lemmel, megértéssel, szeretettel orvosolhatjuk, nem a válás
az egyetlen megoldás, ebben talán segítséget adhat egy-egy
házassággondozó vagy családterápiás központ, és kevesebb
lesz az amputáció, kevesebb lesz a széthullott család, az ut-
cára került gyerek, több lesz az újraélesztett házasság. 

Az egyik házunkban a nevelô férje új szívet kapott, éli az
életét, hálából faragott nekünk egy csodaszép tabernákulu-
mot. Olyan embert is ismerek, akinek a kezét letépte egy
gép, visszavarrták, és azzal a kézzel tud írni is. Jó lenne, ha
ugyanekkora hittel, bizalommal, szaktudással lennének em-
berek, akik nekiállnak egy-egy megbicsaklott családi életet
helyretenni és újraéleszteni. Szükséghelyzetben a kívülál-
lóknak is segíteniük kell, hogy talpra tudjanak állni, hogy
tisztázzák kapcsolatukat, hozzák rendbe, amennyire lehet.

Soha nem a hibást kell keresni, nem „tüzet kell alá rakni”,
hanem segítô kezet kell nyújtani nekik. 

Örvendek annak, hogy több szervezet, mozgalom tesz
Magyarországon a házastársi kapcsolatok építéséért, gazda-
gításáért és a házassági krízisek megelôzéséért: a NOE és
tagszervezetei, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat, a
Schönstatt Családok, a Házas Hétvége, a MÉCS családközös-
ségek. Szeretnénk mi is Csobánkán egy család-szervízt létre-
hozni. 

Ha valaki elmegy egy olimpiára, azért megy, hogy bajnok
legyen. Ha valaki házasodik, helyezze magasra a mércét, ne
a kiesô helyet célozza meg, hanem a maximumot! Azt gon-
dolom, ha valaki szerelmes akar lenni, akkor ne csak a világ
legmenôbb pasiját akarja megkapni, hanem a világ legbol-
dogabb családját is akarja létrehozni és megalapítani. Ezzel
a céllal, ezzel az álommal kell nekiindulni, ezen kell nap
mint nap fáradozni.

(Az interjút készítette: Sallainé Karikó Éva)
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A technikai fejlôdés mellékhatásaként a gyerekeknek egy
olyan nemzedéke alakul ki, akik képtelenek önállóan gon-
dolkozni és együtt érezni másokkal – állítja Susan
Greenfield, vezetô brit agykutató. Vajon itt az idô, hogy elza-
varjuk gyermekeinket a számítógép mellôl?

Susan Greenfield szerint: „A virtuális valóság egy sokkal
biztonságosabb, megnyugtatóbb világot tár elénk, mint a
körülöttünk zajló zûrzavaros, háromdimenziós élet. A baj az,
hogy az információs technológiák már össze is mossák a
kettôt. Vannak emberek, akik egész egyszerûen nem hiszik
el, hogy a New York-i ikertornyokba belefúródó repülôgé-
pek valódiak voltak!” – magyarázza a kutatónô, aki az agy-
mûködés változásait tanulmányozza olyan betegségek ese-
tében, mint a Parkinson- és az Alzheimer-kór. 

Greenfield professzor, a tudomány jeles népszerûsítôje
nemrégiben megjelent könyvében nem kevesebbet állít,
mint hogy a mai fiatal generáció tagjai a jövôben tömegesen
veszítik majd el önazonosságukat a mértéktelen számítógé-
pezés következtében. Greenfield ezt „A megsemmisülés for-
gatókönyvének” nevezte el. A mai fiatalok túl sok idôt tölte-
nek a képernyô elôtt egy interaktív, virtuális, kétdimenziós
világban, s ebbôl kifolyólag agyszerkezetük elôbb-utóbb
drasztikusan megváltozik – véli a kutatónô.  

„Olyan ez, mintha egy speciális méreg kiirtaná a szürkeállo-
mányból a morális tartalmakat, a képzelôerôt és a következ-
mények felismerésének képességét.” – magyarázza a tudósnô.

„Ezekre a fiatalokra az a sors vár, hogy egyszer csak nem
fogják tudni, kik és mik ôk. Belôlük nem valaki lesz, nem
is egy akárki, hanem egész egyszerûen egy senki! Nincs
már messze az az idô, amikor megtapasztalhatjuk ezeknek a
technológiáknak a káros hatását.” 

Greenfield professzor az Oxfordi Egyetem gyógyszertani
laboratóriumának kutatója, a Royal Institution (tudósokat tö-
mörítô és a tudomány népszerûsítésével foglalkozó intézet)
vezetôje, a brit média népszerû alakja és számos ismeretter-
jesztô könyv szerzôje. Tudományos ismeretterjesztô tevé-
kenységéért 2001-ben bárónôi rangra emelték, s ennél fog-
va a parlamentben, a Lordok Házában is helyet kapott. Ku-
tatásainak tárgyát a vegyi folyamatoktól elvonatkoztatva, tá-
gabb összefüggésekben is vizsgálja, azt szakterületén kívül
esô tudományos eredményekkel és elméletekkel kapcsolja
össze – amivel nem mindig nyeri el pályatársai elismerését.
Nemrég megjelent könyve „Az elveszített személyiség nyo-
mában” címet viseli. 

„Elôször akkor döbbentem rá, milyen szörnyû is az
Alzheimer-kór, amikor elmesélték nekem egy páciens esetét,
aki valaha példás apa volt, a betegség következtében azon-
ban oda jutott, hogy négyéves kisfiával összeveszett egy da-
rab csokoládén.” – mesélte Greenfield elôadásainak egyi-
kén, széles hallgatóság elôtt. A professzornô úgy látja, a
legújabb információs technológiák hasonló torzulásokat
hozhatnak létre a személyiségben, mint az Alzheimer-kór.

Greenfield fölállított egy elméletet az információs techni-
káknak a fiatalok agymûködésére gyakorolt hatásáról. „Te-
kintve, hogy a fiatalok napi hat-kilenc órát töltenek a képer-
nyô elôtt – mondja –, az ô agyuk másképpen fog fejlôdni,
mint az elôzô generációké. Az agy rendkívül fogékony, ru-
galmas, és egy jelentôs környezeti, illetve magatartásbeli vál-
tozás nyomot hagy rajta.”

A kutatónô a túlzott mértékû számítógépezés következmé-
nyeinek egész sorát tárja elénk: a virtuális tapasztalatok kiszo-
rítják a tudatunkból a valós élményeket, megszokjuk, hogy
elôregyártott menüpontok között kell választanunk ahelyett,
hogy természetes kíváncsiságunk vezetne, nyelvi és képi fan-
táziánk sorvadni kezd, kreativitásunk megcsappan. Hozzászo-
kunk a tömörített, nemegyszer brutálisan megcsonkolt szöve-
gekhez, amelyekbôl hiányoznak az igék, valamint a feltételes
mód szerkezetei – pedig ezek elengedhetetlenek a komplex
gondolkodáshoz. A tudósnô fô érdeklôdési területe, hogy a
számítógépes játékok során hogyan tolódik el a hangsúly a
gondolkodásban a „tartalomról” a „folyamatra” (az ô szóhasz-
nálatával élve), azaz a dolgok céljáról a célhoz vezetô útra.  

Elmélete a következô: minél többet játszunk számítógépes
játékokat, annál kevesebb idônk marad felfedezni bizonyos
dolgokat, és rájönni arra, hogy ezek hogyan függnek össze.
Ez oda vezethet, mondja Greenfield, hogy az egyén képtelen
lesz a maga személyes, egyedi fogalomrendszerét kialakítani
a világról – ami pedig az egész nevelés értelme, és az önálló
személyiség alapja. Ha például egy játéknak az a célja, hogy
a királylányt kiszabadítsuk a toronyból, akkor igazából a cél-
hoz való eljutás izgalma, kalandja számít, tehát a folyamat
maga. Ami lényegtelen, az épp a tartalom: a királylány tulaj-
donságai, továbbá, hogy miért és hogyan került fogságba –
ahogyan az a mesékben lenni szokott. Greenfield arra figyel-
meztet,  hogy ha a hangsúly áttevôdik a tartalomról a folya-
matra, akkor ennek addiktív hatása van a személyiségre, azaz
betegesen rá lehet szokni az ilyen tevékenységre, ez pedig
alapjaiban megváltoztatja a gondolkodást.

„Vajon amikor nemrégiben néhány tinédzser halálra rug-
dosott a parkban egy hasonlókorú lányt – teszi föl a kérdést
Greenfield –, ez nem olyan volt számukra, mint egy számí-
tógépes játék? Amikor csak a pillanat bûvölete létezik? Gon-
doltak-e arra, hogy áldozatuk egy emberi lény, akinek érzé-
sei vannak, szülei, testvérei? Belegondoltak-e abba, hogy
másnap milyen következményekkel kell szembenézniük?” 

Hogyan tehetnek szert gyermekeink gazdag személyiség-
re? Úgy, ha kisgyermek koruktól  beszélgetünk velük, mon-
dókákat mondunk együtt, ha verseket szavalnak és kívülrôl
megtanulnak bizonyos dolgokat, ha olvasnak és írnak, és
eközben fizikailag is aktívak abban a világban, amelyben él-
nek, és ahol közvetlen, egyéni élményeket szerezhetnek –
így alakulnak ki az agyban egyedi, az adott személyre jel-
lemzô kapcsolatok a különbözô idegsejtek között, és ez az,
amit hagyományosan nevelésnek tartunk.

Gyermekeink és a számítógép

– ahogyan az agykutató látja
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„Ami a szívemen, a számon!” „Halljuk! Én bírom a kriti-
kát!” „Akkor aztán jól megmondtam neki.” „Fô a békesség!
Én inkább lenyelem a véleményemet.” „Ne szólj szám, nem
fáj fejem!” – Mi a helyes?

Kritikával mindannyian találkozunk, és mindannyian
adunk is. Hogy elfogadni sikerül-e, és a mi kritikánk valóban
építô-e, talán nem is sok tényezôtôl függ. Mégis, mintha nem
léteznének ezek az egyszerû szabályok, gyakran sérülünk és
sértünk meg másokat ügyetlen, bántó kritizálással. Hogyan
kritizáljunk tehát – és hogyan ne?

A kritika nem más, mint visszajelzés, amelyet azonban sa-
ját meglátásomon átszûrtem. Éppen ez utóbbi jellemzôjében
van egyik csapdája is. Alig képzelhetô ugyanis el „objektív”
kritika, hiszen egy kritizálás mindig valamiképpen azt mu-
tatja meg, hogy ÉN hogyan látom a dolgot. Ebben mindjárt
egy apró taktikát is találunk: fejezzük ki a kritizálásban,
hogy amit most mondok, az nem feltétlenül maga a megfel-
lebbezhetetlen igazság, hanem ÉN ÍGY LÁTOM. Ez ugyanis
nyitva hagyja a másiknak a tisztázás, a válaszadás útját, eset-
leg a megoldást is együtt kereshetjük. (A négyszemközt tör-
ténô kritizálás is ezért hatékonyabb, mint a közösség elôtti
megfeddés.)

Mondjuk ki ôszintén, az is nehezen képzelhetô el, hogy
valaki kifejezetten „szereti”, ha bírálják. Más kérdés, hogy az
élet megtanította rá, hogy tudjon a hibáiból tanulni, de hogy
neki sem esik jól automatikusan még az „építô szándékú”
kritika sem, az erôsen valószínû. Ez azzal magyarázható,
hogy az ember legfontosabb szükséglete – a fizikai létfenn-
tartás után – a pszichológiai létfenntartás. Ez az a tapasztalat,
hogy megértenek, megerôsítenek, elismernek. A bírálat pe-
dig ezt az elfogadottságot veszélyezteti. Ezért fontos szabály
ezen a téren: Ne általánosítsunk, és sohase a személyt kriti-
záljuk! Az általánosítás az egyik leggyakoribb jele a kontár
kritikának. „Na, már megint elfelejtetted!” „Soha nem tudod
becsukni az ajtót!” „Megszokhattam volna, hogy mindig el-
késel!” „Mondtam, hogy tanulj!” Erre nincs mit válaszolni.
Semmiféle javító javaslatot nem tartalmaz. Ezért biztos kö-
vetkezménye a tehetetlen düh, a hárítás, a mentegetôzés, a

felelôsség tagadása: „Te csak ne beszél!j”, „Tudod, hogy ilyen
helyrôl nem lehet csak úgy eljönni!”, „Az egész osztálynak
kettes lett a dolgozata!” A leépítô kritika hosszú távon pedig
a tetterôt, a motivációt töri meg, az önbizalmat ássa alá, ami
a munkaerkölcsöt is kikezdi. Úgy csinál, mintha…, csak ép-
pen ne lehessen belekötni. Nem gondolkozik többet jobb
megoldásokon, hiszen úgysem lesz semmi jó. Ezzel aztán
egyre több okot szolgáltat a kritikára…, és mindketten egy
ördögi körben találják magukat.

Ebbôl kilépni csak úgy tudunk, hogy csak egy konkrét vi-
selkedést nevezünk meg, amelyet nyilvánvalóan javítható
ténynek és nem jellembeli hibának tekintünk. „Miután meg-
szoktam, hogy pontos munkát várhatok Tôled…” „Biztos
oka volt annak, hogy késtél, de jó lett volna, ha ideszólsz te-
lefonon.” S mindezt azzal erôsítem meg, hogy közben vagy
ezután – valamilyen formában – azt is kifejezem, hogy Ôt
magát kedvelem, vagy a munkáját becsülöm, egyszóval „ve-
le vagyok”. Erre sokszor elég a testbeszéd egy félreérthetet-
len, apró jelzése is, ahogyan azt Ancsel Éva megfogalmazta:
„Aki kinevet (kritizál) Téged a szemed elôtt, de közben bo-
csánatkérôen megérinti a kezed – az biztos, hogy szeret.”

Miután – mint mondtuk – a kritika a személyiség magvát
érinti, feltétlen szükségünk van erre az elfogadó „érintésre”
is. Kétségtelen, hogy a törôdés olykor keménységet kíván,
de csak a „teljesítménnyel” szemben. Magával az emberrel
szemben sohasem. Ehhez az is szükséges, hogy ne legyen
bennem hetek vagy hónapok óta felhalmozott neheztelés,
mert annak már olyan „magasfeszültsége” van, ami elôtt a
kritizált személy védekezésképpen bezárul, és meg sem
hallja, mit rontott el. Ezen kívül ilyenkor már lehetetlen az
elôzôek szerint csak egy dolgot megnevezni, nem is beszél-
ve a „veled vagyok” érzés vagy a megbecsülés kifejezésérôl. 

A bírálat idôzítését tekintve általános szabályként állapít-
hatjuk meg:

1. Viszonylag rövid idôn belül találjunk alkalmat a szük-
ségesnek ítélt kritikánk megfogalmazására.

2. Figyeljünk arra, hogy a teljesítményrôl ne csak akkor
kerüljön szó, ha az illetô hibát ejt. Általános érvényû az

De mi történik akkor, ha a hagyományos nevelés csôdöt
mond?  Ennek az lesz a következménye, adja meg a választ
Greenfield, hogy a „folyamat” végleg gyôzedelmeskedik a
„tartalom” fölött. Az emberiség történetében elôször az
egyéniség egyszerûen kiiktatható és egy passzív állapottal
helyettesíthetô, amelyben az ember ki van szolgáltatva a pil-
lanatnyi érzések hatalmának. Ez olyan mentalitás, amelyben
az aktuális élmények mindennél fontosabbak, és amelyet
egy eufórikus hangulat jellemez.

Az identitászavar egyébként is a XXI. század fenyegetô
réme lesz, akárcsak a klímaváltozás – állítja a kutatónô. „Ho-
gyan látod magad? Mi az, ami meghatároz? Mi tesz boldog-
gá?” – ezek központi kérdések lesznek a jövôben, amelyek
az idôsebb generációt is érinthetik. Az identitásválság jelei
már most mutatkoznak – mondja. 

Az idôsebb generációnál az identitásválság a státusszim-
bólumokhoz való görcsös ragaszkodásban nyilvánul meg:
azért vágyunk például márkás ruhákra, autóra és egyebekre,
mert úgy érezzük, hogy ezek által „valakik” leszünk.
Ugyanakkor egyre nagyobb a világon azoknak a száma,
akik hajlandók személyiségüket föladni egy kollektív sze-
mélyazonosság kedvéért: ôk a szélsôséges politikai és vallá-
sos mozgalmak harcosai. Ôk az „akárkik” Greenfield meg-
határozásában. 

Greenfield rövid válasza arra a kérdésre, hogy hogyan le-
hetne elkerülni az identitásválságot: a kreativitás ösztönzése,
valamint a nevelés által.

(A Sunday Times cikke nyomán.
Fordította: Gerölyné Kenéz Lilla)

(Le?) Építô kritika
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a tapasztalat, hogy a kritika-feldolgozó képességünk a
dicséretekhez viszonyítva kb. 3:1 arányban mûködik
jól. Ez azt jelenti, hogy a megerôsítésnek háromszoros
súlyban kell jelen lennie ahhoz, hogy egy jól megfogal-
mazott kritikát el tudjunk fogadni, sôt tovább tudjunk
lépni. Nagyon fontos, hogy a dicséretünk ugyanúgy
tárgyszerû legyen, tehát konkrét, valóban általunk érté-
kelt cselekedetet vagy viselkedést nevezzünk meg.

Vezetôknek ajánlja a szakirodalom: „Kapd rajta beosztott-
jaidat, ha valami jót tettek!” A jó kritikához szorosan hozzátar-
tozik a pozitív visszajelzés is. Olyan ez, mint amit a tekejáté-
kos átél, amikor célt ér a golyója. Hallja és látja a ledöntött bá-
bukat is ÉS az el nem találtakat is. Az értô kritikus nem csak a
hibát jelzi vissza. Gyerekeknél fokozottan is ügyelnünk kell
arra, hogy apró, jól teljesíthetô célokat fogalmazzunk meg
számukra. És kezdetben a megközelítôleg helyes cselekede-
tért is jutalmazzunk. (A jó tanár is a dolgozatban nemcsak a
végeredményre ad pontot, hanem a jó elindulásra is – így a
helytelen végeredmény ellenére is láthatja a növendék, hogy
mi volt jó, és hol hibázott.) Kapd rajta, ha jót tett!

Kitôl tudunk kritikát elfogadni? Amint már említettük, attól,
akirôl tudjuk ÉS érezzük, hogy tényleg törôdik velünk, és attól,
aki hiteles személy számunkra. Ez a hitelesség lehet szakmai
alapú is, de a legnagyobb ereje a személyiség hitelének van.
Nyilván ez sem a tökéletességet jelenti, hanem azt, hogy
ráhangolódok arra a személyre, akit kritizálok, és én is igyek-

szem formálni magam. Szakértôk azt ajánlják a szülôknek,
hogy keressék meg, hogy mi lehet a helytelen viselkedés oka,
és keressék meg magukban is azokat a helyzeteket, amelyek-
ben hasonlóképpen küzdeniük kell. Kezdjenek el magukon
dolgozni, – és csak ezután bíráljanak. Ez az azonosulás és erô-
feszítés adja meg a szavak tekintélyét, súlyát. Látván például a
fiuk szobájában a kaotikus állapotot, megkeresem magamban,
hol küzdök én is rendetlenséggel? (Még ha pillanatnyilag az
íróasztalomon rend van is.) Napirendben? Gondolataimban?
Kívánságaimban? Étkezésemben? stb. Ha megtaláltam, elkez-
dek tenni érte, és csak ezek után szólok.

Végül pedig próbáljunk mindenkor úgy bírálni, hogy
megoldást is ajánljunk egyben. Mert ha nem az útmutatás,
útkeresés, továbbhaladás a célja a kritikának, akkor az bár-
mennyire is igaz vagy frappáns, nem több üres megjegyzés-
nél, olcsó uralkodási vágynál, erôfitogtatásnál. Ez csak „be-
szólás”. Megjegyzéseket tenni mindenki tud, de az senkinek
nem használ. A kritika csak akkor épít, ha úgy segít a hely-
telen viselkedést kiküszöbölni, hogy közben megôrzi, sôt
erôsíti a Személyt.

Így lesz az építô bírálat egyben a személyek közti hídépí-
tés mûvészetévé, de vigyázzunk, mert a közmondás szerint:
„Rossz az a híd, amelyik rövidebb, mint a két part közti fo-
lyómeder!”

Pécsi Ritának
az Oázis c. folyóiratban megjelent cikke alapján

H Á Z A S S Á G Á P O L Á S,  G Y E R M E K N E V E L É S
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A LLL Magyarország és A „Szoptatásért” Magyar Egyesület
vezetôsége aggodalmát fejezi ki a követô tápszerek népsze-
rûsítése miatt, mivel ez arra indíthatja az édesanyákat, hogy
csecsemôiknek szükségtelen tápszerpótlást adjanak, ami a
szoptatási idôszak idô elôtti befejezéséhez vezethet.

Miközben egyetért azzal, hogy a csecsemôk egyéves ko-
rukig ne kapjanak tehéntejet, a LLL és a SZME úgy látja, a
csecsemôk és a családok érdekeit jobban szolgálná a szop-
tatás népszerûsítése, mint a követô tápszerek használatára
buzdító kampány.

Az Egészségügyi Világszervezet évtizedek óta a csecse-
môk hat hónapos korig tartó kizárólagos szoptatását javasol-
ja, majd pedig a szoptatás folytatását akár két éves korig
vagy azon túl, méghozzá úgy, hogy a kisbabák táplálé-

kában egyéves korig meghatározó maradjon az

anyatej.

Az anyatej mennyisége nem csökken szükségszerûen a
második félévben, helyes szoptatási gyakorlattal a csecsemô
életkorának megfelelô az anyatejellátottsága egyéves koron
túl is fenntartható. Az Egészségügyi Világszervezet Közgyû-
lése 39.28 (1986. május 16.) határozatában kijelenti, hogy
„…a csecsemôk speciális készítményekkel (ún. „követô táp-
szerekkel”) történô táplálása teljességgel szükségtelen.”

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program
(2001-2010) keretében meghirdették az „Egészséges életkez-
det és gyermekkor biztosítása” c. alprogramot. Ennek a
programnak gyakorlatilag minden célkitûzése elérhetô len-
ne a szoptatás támogatásával, amely támogatás nem korláto-
zódhat csupán a csecsemô életének elsô 6 hónapjára.

A 6-12 hónapos korú csecsemôk táplálásával kapcsolatos
ismeretek valóban hiányosak, de ennek megváltoztatásához

nem a tápszerek népszerûsítésére, hanem a szoptatás elôse-
gítésére és támogatására van szükség, mivel a csecsemôk tej-
alapú táplálásának biológiai módja az anyatejes – nem pedig
a tehéntejalapú tápszeres – táplálás. Az egészségügyi dolgo-
zók és a családok felvilágosításának arról kell szólnia, ho-
gyan valósítható meg a nemzetközi ajánlások szerinti és a
biológiai normának megfelelô szoptatás.

A csecsemôtáplálás és a csecsemôk egészségi állapotának
javítása érdekében arra van szükség, hogy a legmagasabb
szinten tegyenek lépéseket a szoptatás támogatására, a la-
kosság és az egészségügyi dolgozók megfelelô, kereskedel-
mi érdekektôl mentes oktatására és a tápszerek népszerûsí-
tésének betiltására.

2008. május 24.

Martinovichné Debulay Bianca
a La Leche Liga Magyarország elnöke

W. Ungváry Renáta
A „Szoptatásért” Magyar Egyesület elnöke

dr. Kun Judit Gabriella
Rózsa Ibolya, Szôdy Judit, alelnökök

A La Leche Liga nonprofit szervezet, amelynek önkéntes
munkatársai telefonos segítségnyújtás útján és baba-mama
csoportokban segítik a szoptató édesanyákat és családjaikat.
Bôvebb információ: www.lll.hu

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület egészségügyi dolgozó-
kat tömörítô nonprofit egyesület, amelynek fô célja a csecse-
môk hat hónapos korig tartó kizárólagos és igény szerinti
szoptatásának, valamint a szoptatás egyéves koron túli,
igény szerinti folytatásának elôsegítése. Bôvebb információ:
www.szoptatasert.hu

Anyatej avagy tápszer?

É L E T Ü N K

JUDIT STÚDIÓ
(1074 Budapest, Dohány u. 67.
Tel.: 70/508-1622 és 20/263-7250)
Reflexológiás talpmasszázs, valamint hát- és testmasszázs esetén
a szolgáltatás árából 10% kedvezményt adnak NOE tagoknak.

Varga Emma
(2851 Környe, Alkotmány u. 88. Tel.: 30/3747-288)
www.szallaskehida.extra.hu
NOE tagoknak 10% kedvezmény nyújtanak a szállás árából.

Mayo Chix nôi ruházat (2120 Dunakeszi, Fô út 129.)
A ruházati termékek árából 10% kedvezményt biztosítanak NOE
tagkártya felmutatására.

LAURUM Kft.
(1023 Budapest, Ürömi u. 24. Tel.:335-0605)
www.laurum.hu
Raktár:1117 Budapest, Hengermalom út 20. Tel.: 203-3698
A parafa termékek árából 2%, valamint gyermekenként további
1%-ot adnak NOE tagkártya felmutatására.

A La Leche Liga Magyarország és A „Szoptatásért” Magyar Egyesület közös állásfoglalása a Magyar
Gyermekorvosok Társasága által indított „Cumisüveg és Tudomány” címû kampánnyal kapcsolatban
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Talán soha nem érte annyi káros anyag, mesterségesen elô-
állított vegyület az emberiséget, mint napjainkban. Az élel-
miszerekben, a használati tárgyakban, a festékekben, textí-
liákban, játékokban, bútorokban egyaránt fellelhetôk a
szervezetet veszélyeztetô kemikáliák. S mindezek ártó hatá-
sainak gyermekeink is ki vannak téve. Pedig azt szeretnénk,
ha ôk minél tisztább környezetben, minél egészségesebb fel-
tételek között élnének. 

Amikor babát vár az ember, tûnôdni, tervezni, kérdezôs-
ködni kezd. Változás elébe néz, izgalmas idôk közelegnek.
Mindennek készen kell lennie, mire a baba megérkezik. A
fészekben, új otthonában a kis jövevénynek védelemben és
biztonságban kell éreznie magát. 

A várandósság, különösen, ha az elsô gyermekét várja az
ember, számos kérdést hoz. Vajon a babának mire lesz szük-
sége az elsô idôkben? Hogyan lehet berendezni a szobáját?
Mi felel meg majd legjobban? És legfôképpen: mi egészséges
neki?

Hatalmas áruválaszték vár a gyermekekre – a bútortól
kezdve a bôrápolókig, ruhákig, játékokig. Ám nem minden,
ami kapható, hasznos vagy alkalmas a gyermeknek, különö-
sen egy újszülöttnek. Egyes termékek, anyagok, összetevôk
– noha a céljuk elvileg a mindennapi élet megkönnyítése –
ártalmasak az egészségre, sôt egyenesen veszélyesek. Sze-
rencsére temérdek olyan dolog van, amely a kezdetet biz-
tonságossá, egészségessé teszi, és végigkíséri ezt a boldog
életszakaszt.

Vajon tehetünk-e mi szülôk valamit, hogy a veszélyek el-
kerülése érdekében? Ebben nyújt segítséget az úgynevezett
Egészséges Fészek program, melyet a WECF – Women in
Europe for a Common Future (Európai Nôk a Közös Jövôért)
nevû szervezet indított útjára. A WECF nemzetközi szerveze-
tek olyan hálózata, amely a nôk nevében lép fel az egészsé-
gért, a környezetért és a szegénység felszámolásáért. Munká-

jának egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a
mindennapi életben elôforduló ártalmas vegyületekre. S bár
a tudósok évekkel ezelôtt megkondították a vészharangot,
máig nem tudatosult a közvéleményben az emberiségre zú-
duló veszély nagysága. Igaz, a gyermekgyógyászok naponta
szembesülnek azzal, milyen védtelenek a kicsik a kemiká-
liákkal szemben, hiszen egyre többen szenvednek allergia
miatt.

A WECF úgy véli, megérett az idô a cselekvésre. A szerve-
zet célja, hogy a szülôk, akik egészséges, biztonságos kör-
nyezetben akarják felnevelni gyermekeiket, ne a hibákból
tanuljanak, hanem kezdettôl fogva segítséget kapjanak. És
nemcsak Németországban, hanem a világ minden táján. Eb-
bôl született meg az Egészséges fészek (eredeti neve:
Nesting) gondolata. A program hat különbözô nyelven in-
dult el egy központi internetes portállal, a jövôben azonban
szeretnénk tovább szélesíteni a tevékenységek körét, s talán
lesz majd egy Egészséges fészek jelzés minden olyan árun,
amely biztonságos, így gyermekük valóban biztonságos fé-
szekben kezdheti meg életét.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete több éve áll kap-
csolatban a WECF-fel. A 2004-ben Budapesten rendezett
Healthy Planet Forumhoz kapcsolódva a WECF és a NOE a
Levegô Munkacsoporttal közösen szervezte meg a „Nôk és a
vegyianyagok” c. konferenciát 25 ország részvételével. E kap-
csolat folytatásaként vettünk részt közösen azon az uniós pá-
lyázaton, amelynek eredményeképpen megszületett az
„Egészséges fészek” (Nesting) program elsô eleme, a hatnyel-
vû (német, angol, görög, francia, holland, magyar) honlap,
amely magyarul a www.feszekinfo.hu néven érhetô el. A hon-
lapot folyamatosan igyekszünk bôvíteni, kiegészíteni a ma-
gyar viszonyokra alkalmazott információkkal, és 2008-ban ar-
ra is készülünk, hogy Internettel nem rendelkezôk számára
papír alapú kiadvánnyal is elérjük az érintett családokat.

Bár a NOE Levelek olvasói a baba környezetének kialakí-
tásán többnyire túl vannak, mégsem hiábavaló az „Egészsé-
ges fészek” honlap megtekintése. Javítani mindig van mit, a
meglévôt ellenôrizhetjük. Környezetünkben születnek elsô
babák is, a többgyermekes szülôtôl kapott tanács fajsúlyo-
sabb. Vagyis: nézzük meg az oldalt, használjuk, javasoljuk
másoknak is! 

Újszászi Györgyi
Kormos Zsuzsa

É L E T Ü N K

Nemzetközi program az egészséges fészekért

www.feszekinfo.hu
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Vajon ki mire gondol elôször, amikor meghallja ezt a So-
mogy megyei községnevet: Kôröshegy? A legutóbbi idôkben
nyilván a legtöbben egy völgyhídra asszociálnak. Sokaknak
a katolikus templomban tartott nyári hangversenyek, má-
soknak a falu szôlôültetvényei és a borospincék, megint má-
soknak a közeli Balaton jut eszébe e név hallatán.

Nekünk, egykori és mai terézvárosi nagycsaládosoknak
Kôröshegy, mint fogalom, egyet jelent az immár 20 esztende-
je minden nyár elején megrendezett nagycsaládos találkozó-
val.

Kezdetben volt a NOE, melynek Terézvárosban két cso-
portja is mûködött. Az egykori Rudas László utca környékén
több nagycsalád lakott, a gyerekek (a „rudasosok”) az azóta
bezárásra ítélt Lovag utcai iskolába jártak. Ezekbôl a csalá-
dokból állt a „Terézváros-kettô” nevû NOE csoport. A lelkes
szülôk sok közös programot szerveztek, de a koronát az
egész éves programokra a Kôröshegyi nagycsaládos találko-
zó tette fel évrôl évre.

20 évvel ezelôtt Dankházi Lajos és felesége, Edó meghív-
ták az egész csoportot kôröshegyi házukba a bizonyítvány-
osztás utáni elsô hétvégére. Ez az összejövetel olyan sikeres
volt, hogy azóta nem kezdôdhet nyár Kôröshegy nélkül. Mit

találtak az elsô alkalommal érkezôk Kôröshegyen? Egy nyi-
tott szívû családot egy fehérre meszelt, nádtetôs, gólyafész-
kes házban, ahol a nagymama, Jolánka néni gyümölcsösé-
bôl és veteményeskertjébôl sok finomság került az asztalra.
A közeli szôlôhegyen álló pincében Lajos bácsi, a szôlôsgaz-
da töltögette a különféle aranyérmes, díjnyertes borait a ven-
dégek poharába. A szôlôhegyi cseresznyefákon a gyerekek
is jól elidôztek, amíg szüleik a bort kóstolgatták a pince hû-
vösében. Lajos bácsit bíztattuk nótázásra, aki mindig hamar
kötélnek állt, és gondoskodott a jó hangulatról. Mi, városi
emberek elámultunk a szôlôhegyen kialakult baráti közös-
ségen. A hegyen mindenki mindenkit ismer, s büszkén kós-
toltatják a szomszédokkal és a vendégekkel a borukat. A
gyerekek viszont a nagy fagyizásokat és persze a balatoni
fürdéseket élvezték legjobban. Ahogy nôttek a gyerekek, a
közeli iskola focipályáját is egyre sûrûbben látogatták, ma
már egy kiadós foci is kihagyhatatlan része a programnak.

Felnôtt és gyerek egyaránt megnyalja a tíz ujját az ebéd
után. A menü mindig ugyanaz, a közösen elkészített „kondé-
ros” olyan finom és megunhatatlan, hogy ez is egyfajta állan-
dóságot jelent évrôl évre. Este pedig elmaradhatatlan a tá-
bortûz, a szalonnasütés, ami bizony mindig belenyúlik az éj-

É L E T Ü N K

Kôröshegyi jubileum
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szakába. Utána aztán elcsendesedik a sátortáborrá változott
kert, csak itt-ott hallik egy-egy horkantás.

Az idô múlásával a gyerekeink egyetemista korba jutot-
tak, és a vizsgaidôszak sûrûjében nem mindig tudtak részt
venni ezeken a programokon. Ma viszont, fiatal felnôttként
már kezdik hozni a kisgyerekeiket. 

Az idô múlik, Lajos bácsit is kikísértük már a kôröshegyi
temetôbe, de a nagycsaládos találkozók folytatódnak, „Kô-
röshegy” tovább él, mert a barátság nem kopik az idô múlá-
sával. Idén a 20 éves jubileumi találkozót emlékezetessé kel-
lett tenni valamivel, ezért a szokásos két nap helyett három-
naposra nyújtottuk az együttlétet. S hogy Lajos bácsi se hiá-
nyozzon, helyette most Jolánka néni dalolja a kedvenc nótát:

Én lassan öregszem, erre nem törekszem,
De sajnos az idô, az idô, az idô eljár.
Elszállnak a fecskék, a szép kis menyecskék.
Nincs már több tavaszom, ez a nyár sem a régi már.
Bevallom, ezüstös fejemmel a május úgy legyôz,
Hát szívembe röppen az aranyos sárga ôsz.

Adja Isten, hogy még sokáig élvezhessük Jolánka néni és
a család vendégszeretetét, és egyre több kicsi unoka töltse
be nyaranta a Dankházi-portát!

Gyulai Zsolt
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Elszorult a szívem, amikor a híradásokban a parkolóba borí-
tott dinnyeszállítmányokról olvastam. Nem csak azért, mert
nagyon szeretem a dinnyét, és az idén még egy falatot sem et-
tem, hanem azért is, mert belegondoltam, ezeknek az embe-
reknek egész évi munkájuk gyümölcse veszett kárba. De em-
líthetném a csatornába öntött tej hektoliterjeit, vagy a kiszórt
meggyszállítmányt. Jóérzésû embernek ilyenkor összeszorul a
szíve. Milyen kár érte! Mennyien jól laktak volna belôle!

Mivel kistermelôink egyre jobban ki vannak szolgáltatva a
nagykereskedôk kénye-kedvének, felmerülhet a kérdés bár-
kiben: hogyan lehetne ezen segíteni?

A meggyborítási akció után spontán szervezett kezdemé-
nyezést láthattunk Budapest több helyszínén. Miért ne lehet-
ne ebbôl országos szervezettséggel, helyi akciókat csinálni?

Saját példámat említve: Budapesten zsebkendônyi kertünk
évek óta nyitott arra, hogy ismerôs termelôk a helyi nagycsa-
ládosoknak, szomszédoknak, barátoknak eladhassák termé-
nyeiket. Több mázsa cseresznye, meggy, sárgabarack és tavaly
óta több tonna krumpli talál gazdára hétrôl hétre a nyár folya-
mán alkalomszerû szervezéseim által. Nem kell hozzá más,
csak egy mûködô e-mail körlevél, mellyel pillanatok alatt
szétröppen a hír, mikor jön a következô gyümölcsszállítmány.
Napi 15-20 e-mail rendelés, egy kis szervezés, és máris meg-
van a névsor a következô hét rendeléseihez.

Felvetem a gondolatot: ha a városokban lenne vállalkozó
szellemû család vagy családok, akik elkezdenének egy-egy
ilyen akciót, megmenthetnénk a finom magyar zöldséget,
gyümölcsöt, így nem veszne annyi kárba! Nem kell más,
csak kapcsolatba lépni a legközelebbi faluban élô termelôk-
kel, akik biztosan szívesen elvinnék a közeli városba termé-
nyeiket, ha nagyobb mennyiségben elôre megrendelik tô-
lük. Egy alkalmas helyszín – akár egy parkoló, ha az Önkor-
mányzat hozzájárul – vagy saját kert, utcarész, ahol le lehet
bonyolítani a vásárt. Mindenki jól járna, hiszen a termelô
megfelelô áron eladhatná terményét, a vevô meg nyilván ol-
csóbban jutna hozzá a friss gyümölcshöz, zöldséghez, mint
a zöldséges standokon.

Ötletemmel nyilván nem találtam föl a spanyolviaszt, biz-
tos máshol is mûködnek már hasonló kezdeményezések, de
most, hogy országos szinten ilyen katasztrofális lett a hely-
zet, felmerülhet mindenkiben: nem igaz, hogy ennek így
kelljen végzôdnie! 

Bátorítanék mindenkit, cselekedjünk együtt a magyar ter-
melôkért! Hiszen a közmondás is így szól: Segíts magadon,
az Isten is megsegít!

Szívesen állok rendelkezésre: arozsas@gmail.com címen.

Rózsásné Kubányi Andrea

Hogy ne a parkolóba kelljen kiborítani
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Élt egyszer egy tyúkanyó.
Ennek a tyúkanyónak volt há-
rom csibéje. Az egyik vörös,
mint a róka, a másik fekete,
mint a korom, a harmadik pe-
dig fehér, mint a frissen esett
hó. S mert rosszak voltak és en-

gedetlenek, tyúkanyó egy napon elkergette ôket. 
Ment, ment a három kiscsibe, addig mendegélt, míg egy

irdatlan nagy erdôbe nem ért. Ott egy kis tisztás szélén állt
egy kicsi kis kunyhó. A fekete csibe ajánlkozott, hogy majd
megvizsgálja: jól zár-e a kilincs. Azzal már be is röppent a
kunyhóba, és úgy magára csapta az ajtót, hogy azon egy lé-
lek sem juthatott be. Csúfondárosan kiáltott ki az ablakon: –
Künn tágas, benn szoros! Építsetek magatoknak másik
kunyhót! 

Sírva bandukolt tovább a két kis testvér. Mentek, mende-
géltek, míg egy másik szép kis tisztásra nem értek. Nekilát-
tak tüstént a kunyhóépítésnek. Amint a kunyhó elkészült, a
vörös csibe ajánlkozott, hogy megnézi: jól zár-e a kilincs. Az-
zal máris beröppent a kunyhóba, és úgy becsapta maga után
az ajtót, hogy azon egy lélek sem juthatott be. Aztán kiszólt
az ablakon: – Most aztán eredj, építs te is kunyhót magad-
nak! 

A szegény kis fehér csibe ott maradt árván, egyes-egye-
dül, nem segített rajta senki, nem volt sem anyja, sem testvé-
re. Egyszer csak csudálatos fényesség támadt. Amikor felpil-
lantott, egy tündér állt elôtte. Olyan szép, oly kedves volt,
hogy aki csak rátekintett, tüstént elfelejtette minden búját-
bánatát. A kis fehér csibe elmosolyodott, és valami köszö-
nésfélét pityegett a maga csibenyelvén. A tündér puha te-
nyerébe vette a pelyhes kis jószágot, és így szólt hozzá: 

– Ne búsulj, kiscsibém, tudom én, mi bánt téged. Indulj el
bátran, és ha megint tisztásra érsz, építs ott házat magadnak.
Meglátod, erôs lesz, mint egy vár. 

S azzal amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tûnt. A fe-
hér csibe pedig csak ámult-bámult egy darabig, aztán to-
vábbtipegett az úton. Nem kellett messze mennie, hamaro-
san egy szép, nagy tisztásra bukkant, s nyomban nekilátott a
munkának. Ahogy elkészült a kunyhó, megcsodálta kívül-
rôl, megbámulta belülrôl, aztán beköltözött, és vacsorát fô-
zött magának. 

Alig telt el néhány nap, a róka megorrontotta a csibe-
szomszédságot. Odalopakodott a fekete csibe házához, és
se szó, se beszéd, bedöntötte a falat. A kiscsibének épp csak
annyi ideje maradt, hogy elszaladjon. Addig futott, míg a vö-
rös csibe házához nem ért. De azt hiába kérlelte, hiába kö-
nyörgött neki, nem nyitotta ki az ajtót. Eközben odaért a ró-
ka is. Míg a fekete csibe remegve lapult a ház egyik falához,
a róka beszakasztotta a másikat. Most már együtt futott a két
ostoba jószág. Éppen csak hogy elérték a fehér csibe há-
zát, már jött is utánuk száját nyalogatva, nagyokat cuppog-
tatva a ravaszdi róka. A fehér csibe gyorsan kinyitotta az aj-
tót, a vörös meg a fekete – hess! – beröppent. 

– Nyissátok ki, de tüstént! – morogta vészjóslóan a róka. 
– Hát csak gyere, ha tudsz! – ingerkedett a fehér csibe. 
A róka nekirugaszkodott az ajtónak, megpróbálta betörni.

De láss csodát! Az ajtó meg se mozdult, hiába döngette, fe-
szegette. Nekifutott a róka a ház oldalának. De bárhogy erôl-
ködött, a fal állta az ostromot. A kiscsibe meg annál bátrab-
ban kiabált: 

– No, te híres, gyere, ha tudsz! Hadd lássuk, megbírsz-e
velünk! 

A róka tehetetlen mérgében fejjel szaladt neki a falnak, és
összezúzta rajta a fejét. A három pelyhes, a fekete, a vörös
meg a fehér csibe azóta boldog egyetértésben éldegél. Álló
nap sütnek-fôznek, vigadoznak. Legyetek ti is a vendégeik! 

Belga népmese

Mese

A három csibe

Fuvarvállalás! Titkárságon leinformálható
NOE-tag, 14 köbméteres kisteher-gépkocsival,
Budapestrôl.
% 70/316-1533; 395-1217
Sziráki Imre

Homok, sóder, murva, beton, termôföld szállítá-
sát 5 tonnáig vállalom Budapesten, NOE- tagok-
nak 5% kedvezménnyel!
% 20/956-5720 Kovács Árpád
e-mail: teherfuvarozas@uw.hu
web: http://teherfuvarozas.uw.hu

Plasztikai sebészet. Dr. Jánky György
plasztikai sebész rendel: hétfô, csütörtök: 15-19

óra. Vállalom, hogy a legalább egy éve NOE-
tag, 3 vagy többgyermekes, érvényes tagsági
igazolvánnyal rendelkezô szülôk – csak 5-12 év
közötti –, elálló fülû gyermekét vagy gyermekeit
térítésmentesen megoperálom, ha igényli és al-
kalmas a mûtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
% 365-8633; 20/934-8778
e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

Eladó Mezôzomboron egy  felújított,
83nm-es, 3 szobás összkomfortos, üvegfolyosós
családi ház melléképületekkel, pincével és
400 négyszögöles kerttel. Az ingatlan vegyes tü-
zelésû központi fûtéssel rendelkezik illetve ter-

méskôbôl épült. Az ingatlanra a szocpolt illetve
a fészekrakó állami támogatást  lehet  igénybe
venni. 
Akár teljeskörû hitel és állami támogatások ügy-
intézésére is lehetôség van teljesen plusz költség
nélkül. Minimális induló banki költségek igény-
bevételével most megszerezheti ezt az ingatlant
4.500.000 Ft-ért. 
% 06 20 420 8866

2009 ôszig mûszakis, fehér, 21 éves, teljesen
feljavított, eddig negyedmillióba kerülô Polski
126-ot elcserélnék 5 vagy több személyes sze-
mélygépkocsira vagy kisbuszra, megegyezéssel.
% 20/330-5536, Palásti János.

G Y E R M E K E K N E K
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Kedves Gyerekek!

Az elôzô NOE Levelekben megjelent rejtvény megoldása: Dsida
Jenô: Hálaadás.
A helyes megoldást beküldôk közül
Tóth Szabolcs Balázst (Debrecen) sorsoltuk ki.
Ajándékát postán juttatjuk el hozzá.

Ez alkalommal a magyar zeneirodalom egyik legnagyobb alakjá-
ra, Erkel Ferencre emlékezünk.
115 éve, június 15-én halt meg Budapesten a Himnusz megzené-
sítôje. Jelen rejtvényünk hozzá kapcsolódik.
(A kettôs betûket – cs, sz – egy kockába írjátok!)

Megfejtésként a Hunyadi László címû opera gyönyörû kardalának kezdô szavait kapod meg.
Beküldési határidô: szeptember 5. NOE Titkárság (1056 Budapest, Március 15. tér 8.)

G Y E R M E K E K N E K

Rejtvény

1. Ennél a grófnál vállalt zongoratanári állást Kolozsvárott
1828-ban 

2. 1843-ban született fiúgyermekének, aki szintén zeneszer-
zô lett, keresztneve 

3. Hunyadi László címû operájában a Szilágyi Erzsébet sze-
repét éneklô énekesnônek csodálatos szép áriát kompo-
nált, ami azóta – zenész berkekben – az énekesnô nevét
viseli (az énekesnô nevét írd be!)

4. 1853-ban ezt a Társaságot alapította meg
5. 1839-ben vele kötött házasságot
6. Az ô virtuóz zongorajátéka nagy hatással volt az ifjú Erkel

Ferencre
7. Édesanyjának neve (……….. Klára)

8. Vörösmarty Mihály költeménye, melynek zenéjét Erkel
Ferenc komponálta

9. 1874-ben komponált operájának címe
10. Ô írta a Bánk Bán címû opera librettóját (szövegkönyvét)
11. Az 1862-ben bemutatott operájának címe
12. Az elsô igazán magyar nemzeti opera, egyik történelmi

alakunk halálát dolgozza fel
13. Szintén egy Erkel-opera címe – az ô alakját az 1514-es

parasztlázadás eseménye ôrzi
14. 1810-ben ennek a hónapnak a 7-ik napján született Erkel

Ferenc
15. Erkel a Zeneakadémia …………… igazgatója
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Üdüljön családjával, barátaival Debrecen, Hajdúszoboszló,
Hortobágy közelében Bárándon a Koroknai Portán.
Eredetileg népmûvelô-pedagógus házaspár vagyunk három
fiúgyermekkel.
Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl stb.), a
sok háziállat közelsége nagy örömet szerez a gyerekeknek.
Lehetôség van lovaglásra, szekerezésre, íjászkodásra, ke-
mencében sütésre-fôzésre stb.
Népi kismesterségekkel (szövés, csuhéfonás, fazekasság) va-
ló ismerkedés a falunkban és a környékén. 
A portán található még asztalitenisz, biliárd, kosárlabda,
udvari játékok és kerékpárok. 
Elhelyezés 2 db családi apartmanban vagy 2-3 ágyas szo-
bákban (konyhahasználattal).
Több gyógyfürdô a környéken.
Áraink: 2500 Ft/fô, 12 éves korig 10% kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.
Tel.: 54-466-193
Mobil: 30-279-2682
bela@koroknaiporta.hu
www.koroknaiporta.hu
skype: koroknai_bela

¶

Kedvezô üdülési lehetôséget kínálok
a Mátra alján, Domoszlón.
A házban két szoba van, szobánként 4 db ággyal.
Jól felszerelt konyha, fürdôszoba, nagy udvar várja az üdül-
ni vágyókat.
A környéken lehet horgászni. Ezen kívül 20-25 km-es körze-
ten belül több idegenforgalmi látványosság is található, pl:
Sástó, Kékestetô, várak, strandok.
Egy család részére egy hét nyáron: 36 000 Ft,
télen: 46 000 Ft.
A turnusok hétvégén váltják egymást.
Érdeklôdés: 06-20-353-8697, 
e-mail cím: general.invest@freemail.hu.

¶

Pihenjen Kömpöcön tanyasi hangulatban, de mégis
komfortosan, TV-vel, internettel felszerelve.
Felújított fürdôszoba és gyönyörû konyha várja a családokat.
A gyerekek megismerkedhetnek egy mûködô tanya világá-
val, etethetik a tyúkokat, csirkét, kacsát, libát, malacokat. 
A kertben lehet bográcsban fôzöcskézni.
Lehet lovas kocsikázni, valamint lovagolni, kerékpározni és
erdei sétákat tenni.
Kirándulási lehetôségek: Kiskunmajsán gyógyvizû strand,
Ópusztaszer, Bugac-puszta 
Szállás ára: 2.000 Ft/nap felnôtteknek,
4 éves kor alatt ingyenes.
Étkezés megbeszélés alapján megoldható.
Érdeklôdni: 30/306-6453

Üdüljenek a Pannónia Panzióban Gadányban!
www.gadany.hu
A panzió 4db 2 ágyas, 3 db 4 ágyas szobából áll.
(Tovább bôvíthetô 24 fô befogadásig.) Minden szobához für-
dôszoba tartozik, a szobák fûthetôk. Ide tartozik még egy tel-
jesen felszerelt teakonyha és egy 40 fô befogadására alkal-
mas ebédlô (konferencia terem). A konyha alkalmas arra,
hogy a vendégek, családok önellátóak legyenek.
Természetesen igény esetén az étkeztetést is meg tudjuk szer-
vezni.
Áraink:
01.01–06.30 és 09.01–12.31 között 1.700 Ft/fô/éjszaka
07.01–08.31. (fôszezon) 1.900 Ft/fô/éjszaka
A 18–70 év közötti vendégeknek 300 Ft/fô/nap
idegenforgalmi adót kell fizetni.
Reggeli, igény esetén: 400 Ft/fô
Kedvezmények: 0-4 éves gyermeknek ingyenes, 5–12 éves
gyerekek 50%-os térítési díjat fizetnek. nagycsaládosok
(legalább 3 gyermek) 10% (200 Ft/fô/éjszaka)
kedvezményt kapnak.
Ifjúsági csoportokat, akik legalább 5 éjszakát eltöltenek ná-
lunk, teljes ellátással (napi 3x étkezés, szállás) 2.300
Ft/fô/nap költségtérítés mellett tudunk fogadni.
A Balaton közelsége (23 km), valamint a Boronka-melléki táj-
védelmi körzet kisvasúttal, lovaskocsizás, lovaglás, gyalog és
kerékpártúrázás, mind-mind változatos programokat kínál-
nak. Igény esetén az utazás, valamint komplett programok
szervezését is vállaljuk.
Örömmel, szeretettel várunk minden pihenni, kikapcsolódni
vágyó vendéget.
Érdeklôdés: 30/9398-127-es telefonon,
illetve a panzió gondnokának (Marton Lászlóné – Magdi)
telefonszámán: 30/239-6863 , 70/392-5908. 

¶

Nyaralási lehetôség Tiszaföldváron!
Kedvezményes nyaralási lehetôség a Tiszazug központjá-
ban, Tiszaföldváron. 
Szolnok megye üdülô-övezetében tudunk elhelyezést biztosí-
tani a városban, ahol a termálfürdô, a Tisza és a Körös folyó
közelsége ideális pihenôhelyet biztosít.
A városon kívül, egy tanyán is vannak szálláshelyek, ahol a
szabadban alkalom nyílik fôzésre, sportolási lehetôségekre,
túrázásra. 
Közel lévô nevezetességek: Mezôtúr – fazekasmúzeum, ter-
málfürdô, Szolnok – múzeumok, fürdôk, színház. 
Étkezést igény szerint tudunk biztosítani.  
Egy idôben 3-4 család üdülésére van lehetôség. 
Várjuk elsôsorban polgári értékeket valló családok
és nagycsaládok jelentkezését.  
Szállásdíj: Felnôtt: 2000 Ft/nap, gyermek: 1000 Ft/nap.
Az étkezések közel ennyi pénzbôl megoldhatóak.  
Jelentkezés, információ: Kovács Géza 
E-mail: szerelemhegyi@freemail.hu
Tel: 06 56 470-228, mobil: 06 30 904-4788
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2008. február 11-én megszületett Kassai
Csenge Petra, örömmel várták szülei, Gizi
és Csaba valamint testvérei Eszter, Timi és
Gergely.

¶
Örömmel közöljük, hogy június 3-án meg-
született 6. unokánk, Gajdos Szonja. 
Benyó házaspár

¶

Május 21-én megszületett a Pécsi Nagy-
családosok Egyesületének legifjabb tagja:
Tóth Dávid 3280 g-mal és 50 cm-rel.
Ezúton is gratulálunk neki és családjának!
Pécsi Nagycsaládos Egyesület

¶

Örömmel értesítünk benneteket, hogy
egyesületünk 2 új taggal gyarapodott. Ken-
de és Szilárd a vártnál kicsit korábban ér-
kezett közénk. Orsi, Bogi és Imola kapott
így 2 fiútestvért is egyszerre. Szüleiknek, Il-
dikónak és Péternek ezúton is gratulálunk!
Székely Hajni, XVI. kerületi Nagycsaládos
Egyesület

¶

A szentendrei egyesületnél május 6-án
Eckensberger Tündének és Zsoltnak május
6-án iker kislányai születtek, Réka és Sára.
Nagy örömmel fogadták ôket testvérei:
Niki, Bence, Balázs és Botond. 
Kapás Ági, Szentendre

¶

Örömmel tudatjuk Tagtársainkkal, hogy
2008. május 20-án 3200 grammal és 51
centivel Hódmezôvásárhelyen megszületett
pártoló tagtársunk, Kacziba Erzsébet és
Tóth László Zsóka nevû kisleánya, nagy-
lány testvére, Eszter örömére. Az Egyesület
családjai nevében szívbôl gratulálunk, to-
vábbi jó egészséget és sok örömet kívá-
nunk az egész családnak!
Szendi Horváth Edit, Csongrád

Örömmel tudatom Tagtársaimmal, hogy
2008. június 28-án Szegeden megszületett
5. unokám: Loránd Levente (3530 g és
52,5 cm), hatodik gyermekem: Alexandra
és Majoros Csaba kisfia. Az anyuka és kis-
babája jól vannak, egészségesek.
Szendi Horváth Edit, Csongrád

¶

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület új babával gyarapodott. Csontos
Jenôéknél 5 lány után júliusban hatodiknak
egy kisfiú, Kevin látta meg a napvilágot.
Az egész családnak jó egészséget és sok
szeretetet kívánunk.
Székely Kamilla, Pécsi Székesegyház
Nagycsaládos Egyesület

¶

Egyesületünk ebben az évben három új
taggal gyarapodott:
Dabóczi Kálmán és Dabóczi Veronika 5.
gyermeke, Judit Eszter
Reményi Géza és Dr. Tóth Ildikó 5. gyerme-
ke, Eszter
Fülöp Dániel és Fülöpné Tornai Eszter 8.
gyermeke, Sámuel
Sok örömteli pillanatot, boldogságot kívá-
nunk az újszülötteknek és családjaiknak!
Kardosné Gyurkó Katalin, Ága-Boga, Érd

¶

Horváth Anikó és Nagy Dénes örömmel tudat-
ja, hogy Gergô pontosan a várt napon szüle-
tett meg nagy-nagy boldogságban, testvérei
Ádám (6) és Réka (3) hatalmas örömére!

¶

Puskás László és Puskásné Aradszki Tünde
gyermeke 2008.02.29-én, szökônapon jött
világra, családja és testvére örömére.
Dr. Patzer Tímea Mária és Patzer Gabriel
Iván harmadik gyermeke, Noémi Lilla
2008. 01.25-én született. Testvérei Attila
Gábor és Irisz Tímea. Így ôk is beléptek a
nagycsaládosok táborába.

Kis László Tamás és Kisné Szerencsi Éva
ikergyermekei 2008. 02. 10-én érkeztek.
Már két lány van a családban, Stella Valé-
ria és Csilla Alexandra, így most négyen
vannak testvérek.
Kovács Sándor és Kovács Sándorné Ürmös
Rita Sándor és Rita gyermeke után 2008.
02. 12-én
megszületett Niki, és beléptek az egyesüle-
tünk tagjai közé.
Csiga Péter és Csák Zsuzsanna párkapcso-
latából megszületett 2008.04.15-én a csa-
lád harmadik fiúgyermeke, Péter. Két báty-
ja nagyon szereti. Ezáltal egyesületünk is
gyarapodott egy fiatal családdal.

¶

2008. június 10-én 3,80 kg-mal és 54 cm-
rel 3. gyermekként megszületett Váll Bence
Sándor, szülei és testvérei, Zsolt és Nikolett
nagy örömére.
Pártoló tagcsaládunk, Szekrényesi Zsolt és
Szekrényesiné Fekete Tünde örömmel tu-
datja, hogy 2008. június 30-án 4,58 kg-
mal és 60 cm-rel megszületett elsô gyerme-
kük, Szekrényesi Zsombor. Várjuk a másik
kettôt!
Szilágyiné Kerekes Margit
Püspökladányi Nagycsaládos Egyesület

¶

Az örömhíreket továbbította Róbert László-
né, a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egye-
sületének elnöke.

MÉDIATÁMOGATÓK

Örömhír
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