
NOE Levelek
A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

222222228888----222222229999.... 2011. április

MMóórraa  FFeerreenncc::  
FFeeccsskkeehhíívvooggaattóó
VViilllláássffaarrkkúú  ffeeccsskkeemmaaddáárr,,
jjaajj  ddee  rrééggeenn  vváárruunnkk!!
KKiiss  iibboollyyaa,,  sszzéépp  hhóóvviirráágg,,
kkiinnyyííllootttt  mmáárr  nnáálluunnkk!!

FFááttyyoollsszzáárrnnyyúú  kkiiss  mmééhheeccsskkéékk
zzúúggvvaa--ddöönnggvvee  sszzáállllnnaakk..
CCiiffrraa  lleeppkkéékk,,  kkéékk  lleeggyyeeccsskkéékk
iiddee--ooddaa  jjáárrnnaakk..

RRóózzssaa,,  rróózzssaa,,  ppiirrooss  rróózzssaa
nnyyiittooggaattjjaa  kkeellyyhhéétt;;
iitttt  aa  ttaavvaasszz,,  lleessssüükk,,  vváárrjjuukk
aa  ccssiiccsseerrggőő  ffeeccsskkéétt..  



TA R TA L O M

Vezető testületeink munkájából 3
Sajtónyilatkozat a gyermek választójogról 3
Sajtónyilatkozat az alkotmányozásról 4

Beszélgetés Kormosné Debreceni Zsuzsával 4-6
Házasság Világnapja a Pécsi Székesegyház 
Egyesületnél 6-7
Házasság Világnapja Pécsett 7
Házasság Világnapja Kecskeméten 8
A Házasság Hete Érden az ökumené jegyében 8-9
„Helyi Szövetség a családért” konferencia Kiskunhalason 9

Munkajog 10

Őszi találkozó kedvcsináló 11

Támogatás házépítéshez 12
Fotópályázat 29
Életmese Pályázat 30

Lépésem hozzád igazítom 31

Nagycsalád – kis lábnyom meghívó 32--33
Tavaszi népszokások 34-35
A misztikus gyógyító bodza 35-37

Kóbor otthonra talál 37-38

2 NOE  L E V E L E K  228 - 229 .

F e le lõs sze rkesz tõ: 
S Z É K E LY  H AJN ALK A, e lnök

F õsze rkesz tõ: 
MÁR K I LÁS Z LÓ

Tipográ fia : 
T Ó T H  IMR É N É , P R E S S + P R IN T K ft.

G ra fika : 
C S U R G Ó  E R Z S É B E T

K iadja  a  
N AG Y C S ALÁD O S O K  O R S Z ÁG O S  E G Y E S Ü LE T E

F e le lõs kiadó: 
K AR D O S N É  G Y U R K Ó  K ATALIN , fõtitká r

1056 B udapest, Március 15. té r 8.
Te l./fax : 317-4909, 317-4563, 266-7771

N O E -F O N
70/771-65-65, 40/200-943

N K Ö M nyilvt. szám: 2.2/6811/2000
IS S N  1788-9103

H onlap: www.noe .hu
www.csa ladi-ka rtya .hu
E -ma il: noe@noe .hu

F é lfogadás: sze rda  10–16, péntek: 10–13.30
E bédszüne t: 12.00–12.30

A N O E  számlaszáma: 11705008-20109369
adószáma: 19024471-1-41.

A „C sa ládja inké rt” A lapítvány 
számlaszáma: 11705008-20427799

adószáma: 18011971-1-41.
Mindké t számlá t a  B udapest V. ke rüle ti O T P  veze ti.

A N agycsa ládosok O rszágos E gyesüle te  
kieme lten közhasznú, 

a  C sa ládja inké rt A lapítvány pedig közhasznú.
Az  O tthon S egítünk A lapítvány 

adószáma: 18468414-1-06
számlaszáma: MK B  B ank 10300002-20131045-00003285

N yomda: P ress +  P rint K ft., K iskunlacháza

A N O E  Leve lekben sze replõ kedvezményes a jánla tok 
kizá rólag N O E -tagokra  vona tkoznak.

K éz ira toka t nem õrzünk meg és nem küldünk vissza .

Az  újságban megje lenõ hirde tések ke reskede lmi je llegûnek
minõsülnek.

A hirde tések ta rta lmáé rt fe le lõssége t nem vá lla lunk!

A N O E  Leve lek 230. számának lapzá rtá ja : 2011. áp rilis20.

Felsõ-T is za R ég ió s  Iro da
4150 Püspökladány, Kodály Zoltán u. 4.
S z ilágyiné  K e rekes Margit 
Te l./fax : 54/450-009, 70/776-08-77

Dél-alfö ld i R ég ió
5900 O rosháza, Szente tornyai út 2/C
R aktá ri nyitva ta rtás (G yőri V ilmos
té r 1.) kedd: 8–12, csütörtök 15–18

É szak -magyaro rszág i R ég ió s
Iroda
2154 F ót, D ózsa  G y. út 12–14.
B e rta lan Z oltánné , Angé la
Te l.: 70/339-29-55

B alaton  R ég ió s  Iroda
Molná rné  B uda i Ange lika
Te l.: 70/614-49-78

K özép -magyaro rszág i R ég ió s
Iroda
2200 Monor, K ossuth L. u. 65–67.
S zõnyiné  G ábor Mária
Te l.: 70/934-33-39
V itá lisné  Ma lik Judit
Te l.: 70/934-33-40

A l-Duna R ég ió s  Iro da
7622 P écs, N agy La jos kirá ly út 9.
V á rda iné  K iss K risz tina
Te l.: 72/520-568, 70/332-35-14

Felsõ-Duna R ég ió s  Iro da
9024 G yõr, Mónus Illés u. 47–49. 
H orvá th H a jna lka
Te l.: 96/517-964, 70/776-00-11

R É G I Ó K Ö Z P O N T O K  E L É R H E T Õ S É G E I

RENDEZVÉNY

A  J O G Á S Z  V Á L A S Z O L

P Á LY Á Z ATO K

É L ET Ü N K

VEZETŐ TESTÜLETEINK MUNKÁJÁBÓL

É L ET M Ó D

C SA L Á D I  É L ET,  GY E R M E K N EV E L É S

HIRDETÉSEK 30

HIRDETÉSEK, ÜDÜLÉS 31

GYERMEKKUCKÓ

KEDVEZMÉNYEK 38 

ÖRÖMHÍR 40 

F é lfogadás e lõze tes te le fonos
egyez te tés a lapján.

A 228–229.
számú NOE
Leveleket az NCA
támogatásával
adtuk ki:



Sajtótájékoztató – 2011. február 17.

A választásokon, a politikai döntéshozatalban a magyar
állampolgárok jelentős hányadának érdekeit senki nem
képviseli. Ez a csoport a kiskorúaké. A jelenlegi választójo-
gi szabályozás hátrányosan különbözteti meg az állampol-
gárok egy jelentős csoportját, éspedig életkoruk szerint.

A döntések egy része (pl. az államadósság) pedig túl-
nyomórészt az ő életüket befolyásolja a legnagyobb mér-
tékben, a leghosszabb időre.

Amíg a kiskorú magyar állampolgárokat nem képviselik
szavazatok, a négyéves ciklusokban eredményt felmutatni
kénytelen politikai hatalom elsősorban olyan intézkedése-
ket tesz, amelyek többletszavazatokat hoznak, azaz legin-
kább a nagykorúaknak tetszenek. A társadalom egyre jelen-
tősebb hányada kivonja magát a következő nemzedék föl-
nevelésének felelőssége és költsége alól. Természetellenes
és igazságtalan az az állapot, amikor a felnőtt társadalom
egy része következmény nélkül rátolja a másikra a követke-
ző nemzedék felnevelését.

Ha azonban a kiskorú magyar állampolgárok nevében a
gyermekeik érdekeit leginkább ismerő és képviselni akaró
szüleik adnák le a szavazatot, alapvetően megváltozna ez az
aránytalan helyzet.

A gyermek szükségleteit és kötelezettségeit valaki fede-
zi, ha kárt okoz, helytáll helyette. Aki állja a gyermek költ-
ségeit, azaz felelősséget visel a felnövekedéséért, az gyako-
rolhassa a gyermek választójogát! Ő alkalmas arra, hogy a
kiskorú politikai érdekét artikulálja.

A szülőknek alkotmányos joguk mindenben képviselni
a kiskorú gyermekeiket, dönteni a kiskorú gyermekeik jele-
nét és jövőjét alapvetően befolyásoló kérdésekben. Legyen
ez valóban így!

(A kiskorúak ilyen értelmű választójogának a kérdése a
politikai viták napirendjén van Németországban és
Ausztriában, magas rangú politikai tisztségviselők is támo-
gatják. Az európai családszervezetek nagy többsége szor-
galmazza a kérdés általunk javasolt rendezését.)

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

Az Elnökség februári 2-i ülésén egyhangúlag döntött 59
család, valamint a Gyermelyi Csoport felvételéről. Döntött
arról, hogy nem kíván együttműködni a Glaxo SmidtKline
céggel, valamint arról is, hogy 1,5 millió Ft-tal támogatja a
Bárka Kft. családi (bank)kártya projektjét.

Január második felében két olyan ügy is volt, amelyek
kapcsán sajtónyilatkozatot adott ki a NOE. A nagy sajtó-
visszhangot kiváltott médiatörvénnyel kapcsolatban állást
foglalt egyesületünk „A médiatörvény változásai a családok
szemszögéből” címmel. A West Balkan szórakozóhelyen
történt tragédia kapcsán szintén megszólaltunk, felhívva a
figyelmet arra, hogy sürgősen tisztázni kell ennek a terü-
letnek a jogi szabályozását – gyermekeink védelmében is.

Európai Kiváló Online Gyermektartalom Díj (Euro -
pean Award for Quality Online Content for Children) ver-
seny indult idén 14 Biztonságosabb Internet Központ és az
Európai Bizottság Biztonságosabb Internet Programja
közös szervezésében. A verseny a minőségi online gyer-
mektartalmak előállítóit célozta meg, és ezen tartalmak
legjobbjait kívánta összegyűjteni nemzeti és Európai Uniós

szinteken. A zsűrizésben felkérésre részt vett Egyesületünk
elnöke is. 

Február 16-án Sneider Tamás, az Országgyűlés Ifjúsági,
szociális, családügyi és lakhatási Bizottságának elnöke kéré-
sére a gyermekszavazattal kapcsolatos megbeszélés céljá-
ból járt nála Székely Hajnalka, Varga Anikó és Márki László. 

Februárban a gyermekek szavazati jogának felvetése
kapcsán igen sokan fordultak Egyesületünkhöz. Poli ti -
kusok és a média egyaránt kérdezték a véleményünket, az
erről tartott sajtótájékoztatónknak a szokásosnál jóval
nagyobb visszhangja volt, a TV-híradók és a rádiós hírek fő
műsoridőben tudósítottak róla. A NOE az új alkotmánnyal
kapcsolatos vitákhoz is sajtónyilatkozatban szólt hozzá. Ez
utóbbi két megnyilatkozásunk alább olvasható.

Az Elnökség március 2-i ülésén egyhangúlag döntött 71
család, valamint a Pápai Nagycsaládosok Közhasznú
Egyesületének felvételéről. A főtitkár által előterjesztett
NOE 2011. évi pénzügyi tervet az Elnökség egyhangúlag
elfogadta a Közgyűlés elé terjesztés céljából.

2011 . Á P R I L I S 3

Vezető testületeink munkájából

Általános választójogot minden magyar
állampolgárnak!
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
sajtónyilatkozata a házasság, a gyermekvállalás és a

lakhatási jog megjele nítéséről  az alkotmányban és
a gyermekek után járó szavazati jogról

É L E T Ü N K

Beszélgetés 
Kormosné Debreceni Zsuzsával

– Mikor és hogyan ismerkedtél meg a
NOE-val?
– Harmadik gyermekem születése után, 1992
táján keresett meg egy ifjúkori kedves bará-
tom, Mihálovics Zoltán, aki akkoriban szer-
vezte a NOE-csoport alakulását Sziget szent -
miklóson, és hívott, hogy kapcsolódjak be a
csoportmunkába. Tetszett a kezdeményezés,
és örömmel mondtam igent Zoltánnak.
Helyetteseként kezdtem önkénteskedni, majd 1996-ban
átalakultunk egyesületté, amelynek elnökévé választottak,
és 1999-ig vezettem az egyesületet.  Idén éppen 15 éves a
szigetszentmiklósi egyesület, nagyon szépen működik, és
örülök, hogy ott lehettem az indulásnál.

– Mikor kezdtél el NOE-zni?
– Az országos munkába a választmányon keresztül kap-
csolódtam be. Próbáltam összefogni az egyesületben csa-
ládi vállalkozóként tevékenykedő tagokat. Klubot alakítot-
tunk, ami sajnos aztán nem maradt fenn sokáig, mert
nehéz volt egyeztetni a találkozókat, hiszen mindenkinek

volt éppen elég egyéb tennivalója. Min den -
esetre így sokan megismertek, és ennek a kez-
deményezésnek a nyomán kerültem be a NOE
Elnök sé gé be 1996-ban. Elsők között végeztem
el a NOE vezetőképzőt is, olyan kedves harcos-
társakkal, mint pl. Cser Éva, Szécsi Szilvi vagy a
nemrég eltávozott Szendi Horváth Edit. Ez az
időszak meghatározó volt mindnyájunk számá-
ra, és szerintem a NOE életében is fontos mér-

földkő volt.  

– A sok év önkéntes munka után NOE alkalmazott
lettél. Hogyan emlékszel vissza erre?
– A NOE 20 éves évfordulójára készült kötetben már írtam
arról, milyen nagy jelentősége lett az életemben egy igen-
nek. Ez az igen Benkő Ágotának szólt, aki megkért, hogy
legyek a segítője főállásban, mert a jelentősen megnöve-
kedett elnöki képviseleti feladatokat már nem tudja egye-
dül ellátni. Így 1999. január 1–jétől alkalmazott lettem.
Sosem felejtem el, mennyire nyomasztott a felelősség, ami-
kor először kellett a NOE véleményét ismertetnem az

A NOE alapítása óta, immár 23 éve vallja és képviseli a következő elveket, melyeknek rögzítését az új magyar alkotmány-
ban is kívánatosnak tartja:

– hogy a házasság egy férfi és egy nő egymásnak elkötelezett életszövetsége;
– mint ilyen, a család a társadalom alapsejtje, amelyre természetes módon épül rá az emberi élet továbbadása;
– hogy életének biológiai kezdetétől, azaz fogantatásától kezdve minden ember természetes módon része szülei és raj-

tuk keresztül a társadalom életének – akkor is, ha elutasítják;
– hogy az élet és a család védelme nemcsak természetes, hanem egyúttal alkotmányos kötelezettség is;
– hogy hosszú távon a kiszámítható család- és társadalompolitika szolgálja a jövő generációit, beleértve azoknak a

káros körülményeknek és következményeknek a fokozatos kiiktatását is, amelyek ma még anyagi és jogi vonatkozás-
ban is sokak számára megnehezítik a rájuk bízott emberéletek vállalását.

A fentiekben vázolt javaslatokon túlmenően megfontolandónak tartjuk a lakhatási jognak, mint alkotmányos jognak az
elismerését, beleértve az életvitelt lehetővé tevő lakástól való – akár végrehajtási eljárás keretében is történő – megfosz-
tás tilalmát.
A NOE 1994 óta szorgalmazza, hogy a kiskorúak is kapjanak választójogot, amellyel a törvényes képviselőjük élne. Örü-
lünk, hogy a mostani alkotmányozási folyamat során ezt politikusok is felvetették. Természetesen továbbra is támogatjuk
a javaslatot, de ha az Alkotmány nem szól választójogról, akkor úgy gondoljuk, ennek a rendelkezésnek egy Választójogi
törvényben is megfelelő helye lenne.

Budapest, 2011. február 25.
SZÉKELY HAJNALKA

ELNÖK
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É L E T Ü N K

akkori Gazdasági
Mi nisztériumban
– már akkor is az
energiaárakkal
k a p c s o l a t b a n .
Legalább fél év
eltelt, mire átlát-
tam a teljes NOE-
működést, és er -
ről bárkinek be -
szélni is tudtam,
és mire megis-
mertem a NOE
álláspontját a leg-
fontosabb kérdé-
sekben. Izgalmas
időszak volt –
mint ahogyan az
el múlt tizenkét
év teljes egészében mozgalmas, érdekes, felemelő volt,
még ha sokszor sziszifuszi küzdelmet kellett is folytatni. 

– A NOE-ban sok fontos ügyet kezdeményeztél vagy
vettél a szárnyaid alá. Tudnál választani közülük
egyet vagy kettőt, ami különösen a szívedhez nőtt?

– Igen, valóban volt né hány olyan ügy, amelyek talán
jobban kötődnek a személyemhez, de azért ne felejtsük el,
hogy ezek az elnökök, ill. az elnökség vagy esetenként a
választmány, a közgyűlés támogatása nélkül nem valósul-
hattak volna meg. A döntések közösek voltak, az ötletek
részleteinek ki dol  gozása
pedig csapatmunka, ami a
NOE-nak óriási értéke. 

Legkedvesebb „gyer me   -
k e m ” talán a Házasság
Világ nap ja, és örömmel
figyelem, milyen módon
kezdett el „élni” ez a kez-
deményezés. Ma már szin-
te magától értetődően
ünneplik sokfelé. Az
országunkban legalább
akkora az „ínség” a házas-
ságok terén, mint az anya-
gi nehézségek, ezért a
házasság értékére folya-
matosan fel kell hívnunk
a figyelmet.

A másik nagyon szí -
vemhez nőtt ügy a Csa   lád -
barát Önkormányzat díj.
Jó látni azokat az önkor-
mányzati vezetőket, akik
meghatottan veszik át az
elismerést, mert örülnek,
hogy a tö rekvéseik vissz -
hang ra lel tek, és megerő-
södik bennük a tudat,
hogy jó úton járnak. 

Nagyon szeretem a fia-
talokat is, akiket sikerült

bevonni sokféle
munkába, néhá-
nyukat nemzetkö-
zi feladatokba is.
Büszke voltam rá -
juk, amikor an -
golul beszéltek a
magyar tör té ne -
lem ről, kul tú rá r ó l,
h a g yo  m á ny  r ó l ,
vagy ismer tették
a véle mé nyüket
nem   zet kö zi ren -
dez vé  n  ye ken a
csa    lád, a gyerme-
kek és fiatalok
életének különfé-
le területeit érin-
tő ügyekben. 

– Az egyesületet rendre képviselted a legkülönfé-
lébb külföldi platformokon. Melyek voltak ezek?
– A nemzetközi munka a NOE-ban nem egyszerű, hiszen
önkéntesként ezt nem igazán lehet végezni, és még a hazai -
nál is alaposabb felkészülést, állandó tájékozódást, kapcso-
lattartást kíván, idegen nyelvű anyagok, weboldalak folya-
matos figyelését igényli. Ráadásul költséges is, ezért külö-
nösen fontos, hogy jól válasszuk meg, kikkel és miben
működünk együtt – elsősorban Európában. 
Magam két szervezetben képviseltem elsősorban a NOE-t

– a gyer mek sze gény ség
vissza szorításá ért dol go -
zó Euro child-ban, illetve
a háztartásbeli nőket tö -
mörítő, FEFAF nevű szer -
vezetben, amel y nek há -
rom ciklusban alel nö ke is
voltam. E z e k ről és más
nemzet közi vonat ko zású
ese mé nyek ről rend  szere -
sen ol vas hat tatok a NOE
Le ve lek ben. 

– Ezt a rengeteg felada-
tot csak biztos és szere-
tő családi háttérrel
lehet elvégezni. Mon -
danál pár szót a csalá-
dodról?

– Igen, ez így van, és
meggyőződésem, hogy
akár önkéntesként, akár
alkalmazottként igazán
érdemi munkát csak a
társunkkal egyetértés-
ben végezhetünk, és
nem szabad, hogy a gyer-
mekeink emiatt háttér-
be szoruljanak. 

Nekem könnyebbsé-
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get jelentett, hogy a férjem kezdettől mellettem állt, majd
később, már nyugdíjasként, ő lett a biztos háttér és kikötő:
intézte – s teszi azóta is – a bevásárlást, a hivatalos ügyeket,
sokféle ház körüli teendőt.  

A NOE-s munkám egyik fő területe a család és munka
összehangolásának ügye volt, amit elsősorban a saját csa-
ládomban kellett megvalósítani – bevallom, ez nem ment
mindig simán…

Öt gyermekem közül négy már felnőtt, egyetemre jár-
nak, a legkisebb pedig szakiskolában tanul. Úgy érzem, a
NOE-s munkámnak az is az egyik gyümölcse, hogy ők is
végeznek szociális munkát, önkénteskednek – a NOE-ban
éppúgy, mint a gyülekezetben vagy más civil szervezetek-
nél, szeretetszolgálatnál stb. –, sőt, némelyikük jövőbeli
foglalkozása is ezekre épül majd. Ez a szemlélet és a közös-
ségért, a másokért végzett munka beépült a gondolkodá-
sukba, természetes a számukra. 
– Van kedvenc NOE-s történeted, emléked, amit
magaddal viszel?

– Nem történettel szeretnék búcsúzni – habár nem is
tekintem a mostani változást búcsúnak, hiszen továbbra is
NOE-tag és a lehetőségeimhez mérten önkéntes maradok
–, hanem inkább azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy
a NOE különleges kincs, boldog vagyok, hogy szolgálhat-
tam eddig a családokat, és része lehettem ennek a színes,
értékes közösségnek. Köszönöm mindenkinek: a közvet-
len titkársági kollégáknak, a volt és jelenlegi elnökségi
tagoknak és helyi vezetőknek a sok szép élményt, közös
munkát, a szeretetet, amelyet sokszor éreztem, és ami min-
dig erőt adott ahhoz, hogy továbblendüljek egy-egy holt-
ponton. 

Bízom benne, hogy a „másik oldalon”, a kormányzati
munkában is képviselni és szolgálni tudom majd, amit
szívügyünknek tartunk mindnyájan: a családot, a gyerme-
keinkben megtestesülő jövőt.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE:
IFKÓ M. JUDIT

Házasság Világnapja a Pécsi Székesegyház
Nagycsaládos Egyesületnél

„A legtöbb, amit egy apa tehet a gyerekeiért, hogy szereti az anyjukat.”

Ezzel a mottóval rendeztük meg idén
már 8. alkalommal Pécsett a Házasság
Világnapi ünnepségünket február 12-
én. Ahogy a mottó is jelzi, a szeretet-
teljes, egymásra figyelő, egymásnak
adni tudó házasság fontosságára
kívántuk felhívni a figyelmet. Sokszor
esünk abba a hibába, hogy gyerekein-
ket tesszük előtérbe, s házastársunkra
nem marad elég figyelem, idő. Pedig a

gyerekek is ott nőnek fel testi-lelki
egészségben, ahol szüleik szereteté-
nek éltető melege táplálja őket.

A nap védnöke, előadója és zenésze
dr. Szabó Endre, a Házasság Hete arca, a
NOE korábbi elnöke volt. Előadást
hallhattunk Székely And rás tól is, aki a
család, közösség, társadal o m összefüg-
gésein keresztül közelítette meg ünne-
pünk témáját. Az előadókon kívül szé-
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les körben mi magunk is érezhettük, hogy a program alakí-
tói vagyunk, hiszen az „Együtt-másokért” emlékérem
átnyújtása mellett a kerek évfordulós házaspárok név sze-
rinti köszöntése után mindannyian pezsgővel koccintot-
tunk. Szórakoztatott bennünket vidám történet, de hallot-
tunk csemballóra és furulyára is fürge dallamokat. A közös
vacsorát kísérő beszélgetések után sorra került a népzene
és a könnyed műfajú tánczene is, amikre éjfélig táncoltunk.

Ünnepelni jöttünk össze, mert jó dolog hűségesnek
maradni a házastársi kapcsolatban. A társadalom alapsejtje
és modellje is a család, aminek az alapját a szülők stabil,
hűséges,  szeretetteljes kapcsolata, azaz a jó házasság adja.
Ha a szülők kapcsolata boldog, örül a család, végső soron a
társadalom is egészséges lesz! Ünnepünkkel erősíteni akar-
tuk házastársi kapcsolatunkat, mert terjednek olyan néze-
tek is, amelyek nem egyszerűen a házasságban létezés
erkölcsét, hanem már a házasság fogalmát is összezavarják. 

Bátorítunk mindenkit, mert érdemes volt megállni, s a
hétköznapjaink fölé emelni ezt az ünnepet! A Házasság

Világnapja pécsi ünnepléséről részletek találhatók a
www.noepecs.hu honlapunkon. 

FARKASNÉ SZÉKELY KAMILLA – SÁMSON LÁSZLÓ

Véletlenek pedig nincsenek. Ezelőtt harminc évvel mond-
tuk ki az azóta is boldogító igent. Ugyanabban az évben a
világ túlsó végén Louisiana állam kormányzója és a főváros,
Baton Rouge polgármestere akciót hirdetett a házasságkö-
tések rohamos csökkenésének megállításáért. Az ötlet akko-
ra sikert aratott, hogy később a Házasság Világnapja nevet
kapta, amelyet minden év februárjának második vasárnap-
ján ünnepelnek meg szerte a világon. A mi házasságköté-
sünk is februárban történt, igaz, a hónap harmadik hétvé-
géjén, de hát egy hét eltérés harminc év távlatából nem
nagy dolog. Ezért aztán nagy örömmel vettük a Pécsi
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szíves invitálását a
Házasság Világnapja helyi rendezvényére.

Az ünnepi program az Ágoston téri templomban tartott
szentmisét követően a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara nagytermében dr. Hoppál Péter országgyűlési
képviselő, Székely Hajnalka, a NOE elnöke és Sámson
László, a helyi egyesület elnöke köszöntő szavaival kezdő-
dött. Azt hittük, mi érkeztünk a legmesszebbről, de érkez-
tek kedves ismerősök Székelyföldről, Vajdaságból, Mátyus -
föld ről (Felvidék) az ottani nagycsaládos szervezetek kép-
viseletében tolmácsolva az otthoniak üdvözletét.

Székely András a család, közösség, társadalom szerepét,
egymáshoz való viszonyát boncolgatta élvezetes stílusú
előadásában, amit még sokáig szívesen hallgattunk volna,
de következett az Együtt Másokért emlékérem átadása és a
jubiláló házaspárok köszöntése. Azoknak, akik 10, 15, 20,
25 és 30 éve fogadtak egymásnak örök hűséget, a házigaz-
dák egy emléklappal és egy szál virággal kedveskedtek.

A legnagyobb sikert minden bizonnyal Zsolnay
Orsolya aratta, aki ízes, csángó tájszólásban elmondott
meséjével varázsolta el a hallgatóságot. A folytatásban dr.
Szabó Endre beszélt a családok cseppet sem megnyugta-
tó helyzetéről a változó Európában. A házasságkötések
számának csökkenése ma már sajnos világtendencia. Az
Európai Unió országaiban született gyermekek majdnem

egyharmada házasságon kívüli kap-
csolatban jön a világra. A házasodá-
si kedv ugyan hazánkban is jelentő-
sen visszaesett, ám a közvélemény -
kutatások adatai azt bizonyítják,
hogy mindezek ellenére nálunk a házasság továbbra is a
legtámogatottabb és legmegfelelőbbnek tartott párkap-
csolati forma. Saját példánkkal kell bizonyítanunk a világ
számára, hogy házasságban élni igenis jó dolog, a házas-
társi eskü pedig nem bilincs, hanem kiapadhatatlan erő-
forrás a felmerülő problémák megoldásához.

A sok beszéd után a hangszerek kaptak főszerepet, a
programban hirdetett előadó betegsége miatt hirtelen
beugró kislány fuvolajátéka méltó lezárása volt az ünnepi
programnak. Az egyik műsorszám egy Vivaldi mű volt.
(ahogy már mondtam a véletlenekről: annak idején az eskü-
vőnkön is egy Vivaldi darab szólt …). 

Következett a finom vacsora, majd a bál, ami csángó
táncházzal indult. Szabó Endrét már sokszor hallottam
beszélni, de most nyílott először lehetőségem hangszeres
játékát is megismerni.

Az őszi találkozón már megtapasztalhattuk a pécsi egye-
sület hatalmas szervezőképességét és a tagok tevékeny köz-
reműködését, de ismét fantasztikus volt látni, milyen sokan
segítettek a program lebonyolításában, a gyermekfoglalko-
zás, a vacsora, a büfé, a ruhatár és még egy sor tennivaló
megszervezésében.

Összességében, a Házasság Világnapja alkalmából
lélekben feltöltődve, újdonsült és régebbi pécsi baráta-
inkkal nagyon tartalmas délutánt töltöttünk együtt,
amely ezáltal nekünk is az eddigi legemlékezetesebb
házassági évfordulónkká sikeredett. Köszönjük, hogy ott
lehettünk!

CSÜTÖRTÖKI ZOLTÁN

KESZTHELY

Házasság Világnapja a Pécsett
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A Házasság Világnapja Kecskeméten

A Házasság Hete Érden az ökumené 
jegyében: Veled vagyok egész!

A Kecskeméti Nagycsaládosok Egye sü lete 2011. február
12-én 14.00 órakor tartott rendezvényt a Házasság
Világnapja alkalmából, melyen kb. 100 fő vett részt. A
megjelentek 1/3-a felnőtt, 1/3-a fiatal, 1/3-a gyermek volt.

A megnyitón kb. 71 gyermekrajz került kiállításra a
korábban meghirdetett rajzpályázatra beérkezett művek
közül.

Feketéné Kutasi Zsuzsanna elnökhelyettes mutatta be
Forgács János családterapeutát és feleségét, akik a felnőt-
teknek tartottak előadást,
valamint Fekete Gábor hittan-
tanárt, aki a megnyitó után a
fiatalokkal különvonult a
számukra tartott előadás
hely színére. A kicsik kéz mű -
ves fog lal kozáson vehet tek
részt Csé pány Csilla ve ze té -
sével.

Nagy öröm volt a meg je -
lenteknek, hogy Forgács Já -
nos házastársával tartotta ezt
a megbeszélést. Ők az egye-
sület alapítói közé tartoztak,
kilenc gyermeket neveltek
fel. Ettől volt igazán élő és
hiteles itteni megjelenésük. Előadá suk ban utaltak arra: a
Házasság Világnapját és hetét azért hozták létre, hogy fel-
hívják a figyelmet a házasság értékeire. Megdöbbentő,
hogy az élettársi kapcsolatok mellett ha zánkban is egyre
elterjedtebb a látogató partnerkapcsolat. A házaspárok
egymás iránti szeretetének megerősítése a cél. Ehhez nél-

külözhetetlen és elengedhetetlen, hogy tudjuk: konfliktu-
sok a legjobb házasságban is vannak. A titok a konfliktus
kezelésében rejlik.

A házasságot kötötteknek általában kevesebb közössé-
gük van, sokszor ezért kerülnek nehéz helyzetbe. A zugli-
geti plébániához tartozó 2800 házaspárból 3 vált el Kozma
Imre atya plébánosi pályafutása alatt. Ez bizonyítja a
közösség megtartó erejét. A házaspárok keressék a lehető-
ségét, hogy csatlakozzanak egyesületi, vallási vagy baráti

alapon létrehozott házas
csoportokhoz! Ne ma rad ja -
nak egyedül! A közösség
megtartó erő a kapcsolat ban.

Szó volt a hétköznapi
konfliktusok megoldási tec h -
nikájáról és azokról a problé-
mákról, amelyekkel legtöbb-
ször csak szakértő segítségé-
vel lehet megbirkózni, mert
meg lehet oldani a problémá-
kat, de ha nagyon nagy a
gond, akkor szakemberhez
kell fordulni.

A felnőttek előadása alatt
a fiatalok kötetlen, de tanul-

ságos beszélgetést folytattak.
Miután mindkét előadás véget ért, a rajzpályázat

eredmén yhirdetése következett Harsányi Zsuzsanna grafi-
kus zsűrielnök vezetésével.

POPOVICS ZSUZSANNA

Érden a Házasság Hete idei rendezvényeinek előkészítése
már tavaly májusban elkezdődött, amikor öt felekezet az
ökumené jegyében történő együttműködésről állapodott
meg. Őszre összeállt a február 14-20-iki hét programja.
Időközben a szervezőkhöz csatlakozott a Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete és a Szövetség az Érdi Családokért. A szer-
vezőcsapat még novemberben meghirdette az „Ünnep a
családban” általános és középiskolás rajzversenyt, amelyre
közel százhúsz alkotás érkezett. 

A Házasság Hete érdi eseményei február 12-én kezdőd-
tek, amikor másfélszáz fáklyás felvonuló tett hitet a házas-
ság mellett. A négy és fél kilométeres út végén a résztvevők
zenekarral kísért közös éneklésen vettek részt. Az esti prog-
ramon részt vett Richard Kane, a mozgalom 15 évvel ezelőt-
ti angol elindítója is, aki másnap a parkvárosi baptisták
istentiszteletén az első lépésekről és a másfél évtized ered-
ményeiről beszélt.

Február 14-ike és 19-ike között az öt felekezetnél dr.

Cselényi István: A férfi és a nő kettőssége és egysége, dr.
Pálhegyi Ferenc: Házassági krízisek, Király Ignác és fele-
sége: Éltető családkép reménye, dr. Szenczy Sándor: A
hozzáillő segítőtárs, dr. Aradszki András és felesége: A
házasság szépsége címmel meghirdetett programokon
több százan vettek részt. Jöttek Érdről, de szép számmal
megjelentek a környező településekről, Diósdról,
Tárnokról, Százhalombattáról és Törökbálintról is.

Február 20-án a Szepes Gyula Művelődési Központban
rendezett „A házasság ünnepe – Veled vagyok egész”
záróeseménnyel fejeződött be a Házasság Hete érdi ren-
dezvénysorozata. T. Mészáros András polgármester
köszöntőjében az általános értékválságra hívta fel a figyel-
met, amely a házassággal kapcsolatos problémákban is
megmutatkozik. Kiemelte a családban megtapasztalt
minta fontosságát, és hangsúlyozta a sajtó felelősségét is.
Jó példák kellenek, mondta, pozitív üzenetek, hogy hely-
re álljon az isteni rend.



2011. február 17-én a FÉSZEKRAKÓ Halas Kistérségi Nagy -
családosok Egyesülete „Helyi szövetség a családért” címmel
konferenciát rendezett a kiskunhalasi Csipkehotel konfe-
renciatermében, a Konrad Adenauer Alapítvány és a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatásával.
Nagyon nagy volt az érdeklődés, sokan jöttek el ismerkedni
a szövetség lényegével: 77 regisztrált vendégünk volt. 

Lukács László országgyűlési képviselő nyitotta meg a
rendezvényt, majd Ha -
lász Balázs, a város alpol-
gármestere köszöntötte
a megjelenteket. Előa -
dást tartott Kovács Jó -
zsef, Tápszent miklós és
T. Mészáros András, Érd
polgármes tere. Mindkét
telepü  lé sen működik
már Szö vetség, tehát élő,
jó példát kaphattunk
tőlük. Eljött közénk Kar -
dosné Gyurkó Kata, a
NOE főtitkára és Farkas
Péter, a Nemzeti Család-
és Szo ci álpolitikai Inté -
zet Családpolitikai Iro -

dájának vezetője – ő a családok
jelenlegi helyzetével, a problémák-
kal és a kiutakkal ismertetett meg
minket. Brunczvikné Máté Ildikó,
az érdi Helyi Szövetség vezetője az érdi szövetséget mutat-
ta be. 

A konferencián megalakult a „Szövetségben Kiskun -
halason a családokért”, amelyet Kiskunhalas város és a

Fészekrakó egyesület ala-
pított. 20 szervezet és
intézmény csatlakozott a
helyszínen, és többen
jelezték még, hogy a ké -
sőbbiekben tagok kíván-
nak lenni. 

A konferencia nagy
szervezőmunkát igé  nyelt,
sok izgalommal és szere -
tettel készültünk rá.
Egye sületünkből számos
ön kén tes segítette a
munkát. Köszönjük a lel-
kes segítséget!

VARGA JUDIT

(KISKUNHALAS) 
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„Helyi szövetség a családért”
konferencia Kiskunhalason

A rendezvény kétségkívül kiemelkedő eseménye volt dr.
Szabó Endre háziorvosnak, a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete volt elnökének és feleségének, Szabóné Dr.
Nemesy Krisztina gyógyszerésznek a fellépése. A Házasság
Hete 2011. évi arcának választott házaspár a saját életéről
beszélt, a szent kötelékben eltöltött 21 évről, a négy gyer-
mekükről, felelevenítve az egymásra találást, az egymás
iránti elköteleződés pillanatát, a közös érdeklődés, a közös
családi élmények, a közösséghez tartozás fontosságát.
Krisztina az együttélésről azt mondta, hogy olyan az, mint
az albérlet, míg a házasság egy saját tulajdonú öröklakás. A
végén erdélyi népzenét adtak elő, a férj furulyán, a feleség
ütőgordonon játszott.

Az „Ünnep a családban” gyermekrajzpályázat ered-
ményhirdetését a szervező, Brunczvikné Máté Ildikó konfe-
rálta fel. A díjazottak számára a könyvjutalmakat Do -
monkos Béla szobrászművész, Érd város díszpolgára, a
zsűri elnöke adta át.

Varga Miklós énekes előadásában az 1983-as István a
király rockoperából készült összeállítás és a Nemzeti dal
mellett az Anna Kareninából, a Megfeszített című rockope-
rából és a Honfoglalás című filmből hallhattunk egy-egy
dalt, majd a Miatyánk imádságot énekelte el. 

A záróünnepség és egyben a Házasság Hete befejező
aktusaként a szervezésben résztvevő felekezetek részé-
ről dr. Vassné Baki Ilona parkvárosi református lelki-
pásztor, Boros Zoltán tusculanumi római katolikus plé-
bános, Fórizs Gyula Zsolt parkvárosi baptista lelkész,
Szabó Mihály görög katolikus paróchus és Varga

György érdligeti baptista lelkész áldotta meg a házaspá-
rokat.

Tisztelet a Nagycsaládosok Országos Egyesületének és
mindazoknak, akik a legkisebb mértékben is segítették az
érdi szervezőmunkát. Köszönet azoknak is, akik vállalták,
hogy saját tapasztalataikat megosztják az érdeklődőkkel.

Akik eljöttek talán nem lettek bölcsek, de okosabbak,
mert mások példáiból tanulhattak. Nem lettek milliomo-
sok, de talán gazdagabbak, mert új ismeretségeket kötöt-
tek, és sok közös élményt szerezhettek. És nem lettek elsők
sem, de megerősödve hitükben képessé lettek a győze -
lemre.
AZ ÖT EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEKEZET MEGBÍZÁSÁBÓL IS

VIZSY FERENC
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A JOGÁ SZ V Á LA SZOL

A munkaviszony megszűnése

A munkaviszony megszűnik a munkál-
tató jogutód nélküli megszűnése ese-
tén, határozott idejű szerződés lejártá-
val, valamint a munkavállalónak a
halálával. 

Amennyiben a munkáltató jog-
utód nélkül szűnik meg, úgy a munka-

vállalót – a munkáltató rendes felmondásakor meghatáro-
zott – munkavégzés alóli mentesítési idejére járó átlagkere-
setnek megfelelő összeget ki kell fizetnie, kivéve, ha ren-
des felmondás esetén a munkavégzés alóli mentesítés idő-
tartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult.
Ennek célja az egyenlő feltételek biztosítása, vagyis hogy a
jogutód nélküli megszűnés esetén se kerüljön a munkavál-
laló hátrányosabb helyzetbe, mint azon munkavállaló tár-
sai, akiknek a munkáltató korábban felmondott. Fontos,
hogy amennyiben a munkáltató fizetésképtelenné válik, és
nem tudja a munkavállalókat megillető bértartozást megfi-
zetni, akkor a felszámoló köteles kérni a bértartozás
Bérgarancia Alapból történő megelőlegezését.

Ha azonban a munkáltató nem jogutód nélkül szűnik
meg, úgy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a kiala-
kult bírói gyakorlatot alapján ez a munkaviszonyt nem
érinti. Vagyis a jogelőddel létesített munkaviszony a jog-
utóddal változatlanul fennáll. Ilyen esetben különösen a
felmondási idő és a végkielégítés szempontjából az e mun-
kaviszonyban töltött időket együttesen kell számításba
venni. Megjegyzendő, hogy nem számít jogutód nélküli
megszűnésnek az, ha pl. valamely üzlet egy megállapodás
alapján ellenérték fejében kerül az új munkáltató tulajdo-
nába, vagy ha a munkáltató nevében változás áll be. 

Gyermekes családok körében különösen kiemelendő,
hogy a gyes igénybevétele miatti fizetés nélküli szabadság-
ról visszatérő munkavállalót a munkáltatói jogutód köteles
foglalkoztatni. 

A határozott időre szóló munkaviszony határozott idő
elteltével szűnik meg.  

A munkaviszony megszüntetetése

A munkaviszony megszüntetetése bekövetkezhet többek
közt próbaidő alatt azonnali hatállyal való megszüntetéssel
vagy rendes, ill. rendkívüli felmondással vagy a munkálta-
tó és a munkavállaló közös megegyezésével. Ezektől nem
lehet érvényesen eltérni, az egyéb megállapodások sem-
misnek minősülnek.  

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a munkaviszony
megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatko-
zatokat írásba kell foglalni. Az, hogy a munkáltató a mun-
kaviszony megszüntetéséről szóló írásbeli munkáltatói iga-
zolást átadja, és azt átveszik, az egymagában nem tekinthe-
tő írásba foglalt közös megegyezésnek. Ha viszont a szóbe-
li megállapodás mindkét fél részéről megtörtént, akkor egy-
magában az írásbeliség elmaradása miatt nem jogellenes a
megszüntetés.

Bírói gyakorlat szerint, valamint figyelembe véve a

vonatkozó rendelkezéseket, amennyiben a munkáltatónak
lehetősége van arra, hogy a próbaidő alatti munkaviszony
megszüntetésre irányuló nyilatkozatát határidőben közölje
a munkavállalóval – és ennek elmaradásában a munkavál-
laló szándékos magatartása nem hatott közre –, a határidő
lejárta után akár két nappal történt közlés is már jogelle-
nesnek minősül. 

A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel
bármikor megszüntetheti a munkaviszonyt, ehhez azon-
ban mindkét fél feltétel nélküli akarata szükséges. Ekkor
mindenképpen rendelkezni kell a megszüntetésre irányu-
ló közös szándékról és annak időpontjáról, mivel a bíróság
ítéletével ezeket nem pótolhatja, és ezzel összefüggésben
nem állapíthat meg felmondási időt.

A határozott idejű munkaviszony megszüntethető a
felek közös egyező elhatározásából (közös megegyezés)
vagy rendkívüli felmondással, ill. próbaidő kikötésekor
azonnali hatállyal szüntethető meg. Ezektől eltérő munka-
viszony-megszüntetés esetén – amennyiben a munkáltató
jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyt – a munka-
vállalót egyévi, amennyiben a munkavállalónak a határo-
zott időből 1 évnél kevesebb van hátra, úgy a hátralévő
időre eső átlagkereset illeti meg. Határozott idejű jogvi-
szony megszüntetése esetén a munkavállalónak végkielégí-
tés nem jár, de a felek megállapodhatnak annak kifizetésé-
ben.

A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavál-
laló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti,
ettől érvényesen eltérni nem lehet. A munkáltató köteles
indokolni a felmondás okát. Vita esetén a bizonyítási köte-
lezettség a munkáltatót terheli a felmondás valóságának és
okszerűségének tekintetében. Amennyiben a munkavégzé-
sére vagy magatartására hivatkozással mond fel a munka-
vállalónak, úgy felmondás előtt mindenképpen lehetősé-
get kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni
védekezésre (kivéve, ha az eset összes körül mé nyei ből
következően ez a munkáltatótól nem várható el). 

Megjegyzendő, hogy amennyiben a munkáltató etikai
szabályok betartását írta elő a munkaszerződésben, akkor
ezen szabályok megsértése is az együttműködési kötele-
zettség megsértésének minősülhet, amely alapot adhat a
munkáltatónak a bizalomvesztésén alapuló rendes felmon-
dása jogszerű indokaként – ezt a bírósági gyakorlat is meg -
erősíti.

Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munka-
vállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a
munkavállalót – kérelmére – eredeti munkakörében kell
továbbfoglalkoztatni. A törvényi rendelkezések alapján a
munkáltató kérelmére lehetőség van arra is, hogy a bíróság
ítéletében ne helyezze vissza a munkavállalót az eredeti
munkakörbe – ennek feltétele, hogy a munkáltatótól ne
legyen elvárható a munkavállaló továbbfoglalkoztatása, és
ezt bizonyítsa.

Bővebben erről a témáról a Munka Törvénykönyve
szól, egyéb kérdések a dr.garancsy.georgina@t-online.hu
e-mail címen is feltehetők.

DR. GARANCSY GEORGINA



2011 . Á P R I L I S 11

RENDEZV ÉNY

Kedves Tagtársak!

2011-ben augusztus 27-én Nagykállóban rendezzük meg az Őszi találkozót, és erre szerte az országból minden egyes
NOE-tagot tisztelettel és szeretettel várunk.

A város vezetésével együtt arra törekszünk, hogy minél többen részt tudjatok venni a rendezvényen. Miben is áll ez?
Például a szállás díja 999 Ft/fő a kollégiumban (sajnos itt a férőhely csak 250 fő), de van lehetőség hálózsákos szállás-
ra is 500 Ft/fő áron. Hálózsákot magatoknak kell hoznotok. Ez esetben is van tisztálkodásra és egyéb szükségletek
elvégzésére lehetőség. Lehet sátorozni is, sátrat szintén nektek kell hoznotok, ez esetben a rendezvény helyszínén állít-
hatjátok fel (térítési díját később közöljük, de sátoronként nem lesz több, mint a hálózsák esetében).

Mivel Nagykálló kis város, ezért ajánlom mindenkinek, hogy lehetőség szerint szombatra igényeljetek ebédet,
amely 750 Ft/adag. Van lehetőség étteremben is ebédelni, melynek étlapját az országos honlapon a későbbiek során
megtaláljátok.

Milyen látnivalók vannak Kállóban?
Sok. A városban található múzeumok
ingyen látogathatók e napon. Nagy kál -
lóban található az ország első mestersé-
ges dombja. Itt van a világhírű TÉKA
tábor. A megye első versenyre alkalmas
úszómedencéje, amelyet ezen a napon
ingyen használhattok. Mellette a hajdú-
szoboszlóitól jobb gyógyvíz, amelyet
szintén mindenkinek ajánlok. Aki nem
akar fürödni, nézheti a műsort a talál-
kozó helyszínén, lesz idegenvezetéssel
városnézés, kézműves foglalkozások,
ügyességi játékok, kötélpálya stb.

Érdemes messzelátót is magatokkal
hozni, mert a Rákóczi-torony ezen a
napon szintén ingyen látogatható, érde-
mes a több száz lépcsőt megmászva
szétnézni, innen akár Tokajt is láthatjá-
tok és az összes környező települést is.

Akik már péntek este megérkeznek,
részt vehetnek egy erdei esti túrán, ígé-
rem, emlékezetes lesz. Szombaton ismétlés. A szokásos délután 4 órával nem fog véget érni a nap, mert akkor kezdő-
dik az estébe nyúló táncház, este lesz orgona hangverseny, aki pedig nap közben lemaradt az idegenvezetésről, ekkor
még pótolhatja (városnézés már péntek este is lesz igény esetén).

Aki kíváncsi Kálló történetére, az pénteken és szombaton is részt vehet az esti órákban egy múzeumi előadáson.
Akik vasárnap is maradnak még, azoknak hálaadó istentiszteletet is szervezünk.
Minden felmerülő kérdésre igyekszem válaszolni, de kérek mindenkit, hogy csak öt óra után hívjatok: 70/334-8753

flottás vagy 20/582-1118.
JELENTKEZÉSETEKET ÉS MEGÉRTÉSETEKET IS ELŐRE KÖSZÖNÖM A NAGYKÁLLÓIAK NEVÉBEN: 

CSONKÁNÉ KEREZSI KATI

Őszi találkozó kedvcsináló
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Amint arról a NOE Levelek 2010. decemberi számában hírt
adtunk, építőanyag-gyártó cégek: a BAUMIT Kft., a
BRAMAC Betoncserépgyártó és Építőanyagipari Kft., a
SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a TONDACH MAGYAR -
ORSZÁG Zrt. és a WIENERBERGER Téglaipari Zrt. létre-
hoztak egy támogatói csoportot, s egyesületünk kiírásában
több millió Ft értékű építőanyag elnyerésére hirdettek
pályázatot NOE tagsággal rendelkező családok építkezésé-
nek támogatására. A Támogatók és a NOE célja, hogy a jövő
generációért érzett társadalmi felelősségvállalás keretében
olyan pályázati lehetőséget biztosítsanak a nagycsaládosok
részére, amely alapján – elismerve a család és a gyermek
kiemelkedő szerepét és jelentőségét a társadalom egészé-
ben, annak fejlődésében – a
lakáskörülményeikre anya-
gi és természetbeni erőket
fordító családoknak együtt-
működve természetbeni
támogatást nyújtanak. A fel-
tételek szigorúak voltak. Az
egyik legnehezebb feltétel
az volt, hogy a 2011. év
végére már be kell költözni-
ük a családoknak – mégis
számos család adott be
pályázatot. A pályázatok az
ország legkülönbözőbb
pontjairól érkeztek, kis falu-
ból és nagyvárosból egy-
aránt.

A döntést egy szakembe-
rekből álló – építészek,
építtető, gazdasági szakember – munkacsoport készítette
elő. Az ő feladatuk volt vizsgálni a tervek műszaki és gaz-
dasági megvalósíthatóságát. A támogatók és a NOE közös
bizottsága alakította ki a pályázatok végső sorrendjét: a ter-
mészetbeni támogatást a nógrádsápi Filep család és az érdi
Fórizs család kapta. Mindenki örömére: a többi pályázó ré -
szére a támogató cégek jelentős kedvezményt ajánlottak f e l.

A két családnak szívből gratulálunk, örömükben osz-
tozunk.

Pályáztunk, nyertünk

Régen dédelgetett álmunk válhat valóra, hiszen saját
házunk építéséhez hatalmas segítséget kaptunk az építési
pályázat megnyerésével. 2010. december elején jelent meg
a NOE honlapján a pályázati kiírás, miszerint a fent emlí-
tett építőanyag-gyártó cégek az országban 2 NOE tagsággal
rendelkező nyertesnek kb. 5 millió forint értékben biztosí-
tanak építőanyagot. Rövid határidő állt rendelkezésre a
pályázat beadására, 2011. január 31-ig be kellett érkezniük
az iratoknak. 

Teljesen az elejétől indultunk, tehát a telekvásárlástól a
jogerős építési engedélyig igencsak szorított az idő, de

mindenképpen szerettünk
volna indulni a pályázaton,
így rengeteg munkával és
sok-sok segítséggel (köszö-
net Kovács Miklós építész-
nek és Pintér Bertalannak,
Nógrádsáp polgármesteré -
nek!) ma elmondhatjuk,
hogy sikerült, és felépülhet
a MI házunk.

A díjátadó ünnepség
2011. március 5-én volt
Buda pesten a SYMA Csar -
nok ban. Amíg vára koz tunk
nagy izgalommal te kint -
gettünk, hogy vajon kik le -
hetnek a nyertesek, hiszen
a meghívó nem árulta el,
hogy nyertünk-e, és remél-

ni sem mertük, hogy nekünk sikerülhet. Amikor kimond-
ták, hogy az első nyertes a Filep család, nagyon boldogok
lettünk, hirtelen fel sem tudtuk fogni, hogy mekkora lehe-
tőséget kaptunk.

A munka java még csak most vár ránk, de reméljük, a
karácsonyt már az új házunkban tölthetjük.

FILEP CSALÁD

(NÓGRÁDSÁP)

12 NOE  L E V E L E K  228 - 229 .

Támogatás házépítéshez – pályázati eredmény
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Meghívó
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

2011. évi közgyűlésére
2011. április 16., szombat 

9.30 – 15.00 óra (érkezés 8 órától)

Helyszín: Szent Margit Gimnázium, Budapest, XI. Villányi út 5–7.

NAPIRENDTERVEZET
Megnyitó – Himnusz 

1.   A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére. 
2.   A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napi-

rend elfogadása. 
3.   A NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása. 
4.   A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése. 
5.   Az elnök beszámolója az Egyesület munkájáról. 
6.   Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az Egyesület munkájáról. 
7.   A beszámolók megvitatása, szavazás. 
8.   Jelentés a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, a közhasznúsági jelentés ismertetése. 
9.   Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az Egyesület gazdálkodásáról. 
10. A jelentések és a beszámoló megvitatása, szavazás. 
11. A 2011. évi költségvetés és tagdíj előterjesztése. 
12. Az előterjesztések megvitatása, szavazás. 
13. Alapszabály módosítási javaslat

Szünet
14. Fórum (kérdések, javaslatok). 

Zárszó – Szózat, Tavaszi szél. 

FIGYELEM!

Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyű-
lés 2011. április 16-án 10.30-kor kezdődik. A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel, a

szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

NOE Levelek
A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

222222229999.... 2011. április
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Egyesületünk élete

A 2010-es év a NOE életében és hazánkban is változáso-
kat hozott. Elnökségünk megújult, de a NOE által kép-
viselt értékeket ugyanúgy visszük tovább, mint előde-
ink. A kormányváltással megváltozott a családpolitikai
szemlélet, és az új rendeletek előkészítő munkájában
többször is kikérték szakértőink véleményét. Ez igen
sok munkát jelentett számukra, de a NOE hírnevét,
súlyát tovább erősítette.

Ősszel a médiatörvényhez és az alkotmány módosítá-
sához is tettünk javaslatot. Egyesületünk társadalmi
súlyát az is jól mutatja, hogy mind a leköszönő, mind az
újonnan választott köztársasági elnök fogadott minket.

Szakértőink munkájára sok helyen számítanak, így a
NOE képviselői bekerültek a Család és Népesedési
Fórumba, az Otthonteremtési Tanácsba, de folytatódott
a munka a Népesedési Kerekasztalban, a Gazdasági és
Szociális Tanácsban, a Magyar Szegénységellenes Háló -
zat munkájában is (2010. a Szegénység Éve volt).

Sokat köszönhetünk Kormosné Debreceni Zsuzsa,
valamint szakértőink, Avvakumovits György, Bibó Irén,
Cser Károlyné, Dombai Lászlóné, Kutassy Jenő, Medve
Zsuzsa, Morvayné Bajai Zsuzsanna, Szolnoki János,
Varga Anikó munkájának. Volt elnökünk, dr. Szabó
Endre (Bandi) is fáradhatatlanul segíti munkánkat.

Az elmúlt évben a gazdasági válság továbbra is érez-
tette hatását családjaink életében, így egyre nagyobb
szükség volt a tanácsadások mellett az anyagi, tárgyi
adományokra is.

Anyagi források hiányában – most első ízben – nem
rendeztük meg a kétévente esedékes családkongresszust.
Nagyon reméljük, hogy többet ez nem fordul elő.

2010 tavaszán a NOE-FON programot áthoztuk a
Bárka 2009 Nonprofit Kft.-ből a NOE-ba, tekintettel
arra, hogy ez tipikusan közhasznú feladat.

Hosszas tárgyalások után 2010 őszén beindult a CIB-
NOE Családi Kártya program. Ennek a révén tagcsalád-
jaink igen kedvező feltételekkel használhatnak bank-
számlát, bankkártyát, és kellő számú kártya beindulása
esetén egyesületünk is kap a kártyákkal történt vásárlá-
sok után jutalékot. 

Júliusban az Országházban tartottuk meg a Helyi
Szövetség konferenciát a Konrad Adenauer Alapítvány
támogatásával, és ott adtuk át a Családbarát Önkor-
mányzat díjakat is. Színvonalas rendezvény volt, méltó a
helyszínhez. Ehhez kapcsolódva örömmel számolhatok
be arról, hogy több helyen beindult a Helyi Szövetség a
Családért mozgalom.

Ez idő tájt indult el a Fogyamagyar kampányprogra-
munk is, amely a népességfogyás következményeire
hívta fel a figyelmet.

Októberben kolozsvári közgyűlésén megújult a
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének
Elnöksége is. Volt elnökünk, dr. Szabó Endre a KCSSZ
alelnökeként dolgozik tovább a határon túli magyar csa-
ládokért.

Bekapcsolódtunk újabb programokba. Ilyen volt a
Kézenfogva Alapítvány „Fogadj el, fogadd el” program-
sorozat megnyitó rendezvénye Budapesten május else-
jén, vagy a Hungexpo-n szervezett Gyermekvilág kiállí-
tás szeptemberben. Ezek újabb lehetőségek számunkra,
hogy a NOE tevékenységét, céljait még többen megis-
merhessék. Köszönet érte az önkénteseknek!

Újdonság volt a Családbarát könyvtár díj kiadása,
melyhez szintén partnerként kapcsolódtunk a Családi
Olvasás Éve program részeként. 

A „Nagycsalád – kis lábnyom” program arra szolgál,
hogy a háztartások energiafogyasztását és ezzel a szén-
kibocsátást is csökkentsék. A családoknak anyagilag
sem mindegy, hogy mennyi a villanyszámlájuk. Ezért is
kapcsolódott be a NOE és számos helyi szervezetünk a
háztartási gép- és izzócsere programba. 3300 család
cserélhette le hűtőgépét vagy mosógépét kisebb
fogyasztásúra, és közel ennyi kapott új, energiatakaré-
kos izzókat is. Mindkét pályázat előkészítése, lebonyolí-
tása, elszámolása jelentős munkát igényelt önkéntes
vezetőinktől. Szép munka volt! Gratulálunk az összes
nyertesnek!

Nem lankadt a média érdeklődése egyesületünk
iránt. Tavaly döbbent rá Magyarország, hogy hazánk
népessége 10 millió fő alá esett. Ez az év második felé-
ben szinte folyamatos téma volt. Ehhez kapcsolódott a
gyermekvállalási kedv, a házasságok számának csökke-
nése is, és az a kérdés, hogyan lehetne ezt a folyamatot
visszafordítani. A családokat érintő változások szintén
sok témát adtak. Pl. a GYES csökkentése 2 évre, majd
visszaállítása 3 évre, a családi pótlék iskolalátogatáshoz
kötése, a gyermekek utáni adókedvezmény.

Úgy gondolom, a nagycsaládok szerepe a társada-
lomban felértékelődött, és a NOE mások szemében is
stabil, értékeket felmutató szervezetként élte meg a
2010-es évet.

Érdekvédelem

Az érdekvédelmi munkára jelentős hatással volt a kor-
mányváltás. A korábbi egyeztető mechanizmusok, tes-
tületek leálltak, a kormányzati átalakulások nyomán
pedig az új struktúrák még nem álltak fel. Ezért fontos
feladat volt a kapcsolatépítés az új kormányzat család-
ügyben, szociális és gazdasági/pénzügyekben illetékes
felelős tisztviselőivel, az új kormányzati felépítés és
működési rend feltérképezése. 

Ebben a helyzetben az érdekegyeztetés legfőbb fóru-
ma a Népesedési Kerekasztal volt, amelynek minden
munkacsoportjába bekapcsolódtunk. Küldötteink köz-
reműködtek számos, az új kormány álláspontját jelentő-
sen befolyásolni kívánó koncepció, javaslat előkészíté-
sében. A munkacsoportok foglalkoztak a családtámoga-
tási rendszerrel, az elvonások rendszerével, a nyugdíj-
rendszerrel, a lakáspolitikával, az oktatáspolitikával,
külön is a felsőoktatásban tanulók családalapításának
lehetőségeivel, az egészségügyi ellátásokkal, ezen belül

Beszámoló a NOE 2010. évi tevékenységéről
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a meddőség és kezelése problematikájával, a neveléssel
és a médiával, a család és a kereső munka összeegyezte-
tésének lehetőségeivel, a családon belüli munkameg-
osztással, a gyermekek esélyegyenlőtlenségeivel, a pár-
kapcsolatok segítésével, és mindezzel demográfiai
szempontból, a családokban tervezett gyermekek meg-
születését ösztönző szándékkal. A Kerekasztal tagjai-
ként több alkalommal is tarthattunk előadásokat csalá-
dokkal, népesedéssel foglalkozó konferenciákon, fóru-
mokon, kerekasztal-beszélgetéseken. Ezek során alkal-
munk nyílt arra, hogy a NOE-ban folyó munka mellett a
család, a házasság, a gyermekvállalás értékéről és fon-
tosságáról is szót ejtsünk. 

Továbbra is részt vettünk a Magyar Szegénység
Ellenes Hálózat tevékenységében és a Legyen jobb a
gyerekeknek Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága
munkájában, a Krízis Alapban (amíg működött), vala-
mint számos – a NOE érdekkörébe tartozó – szakmai
fórumon, konferencián.  E két testületben a Szegénység
és társadalmi kirekesztés elleni európai év kapcsán
elsősorban a gyermekszegénység – és ezen belül a nagy-
családos gyermekek helyzete – került a középpontba.  

Közvetlenül véleményeztünk sokféle, különösen
szociális és oktatásügyi kormányzati koncepciót, jog-
szabálytervezetet, tettünk javaslatot a készülő alkot-
mány-koncepcióhoz.

Sokat – egy-egy „forróbb” téma kapcsán akár napon-
ta többen többször is – szerepeltünk a sajtóban, szak-
mai fórumokon, még saját cikkek, előadások formájá-
ban is. Természetesen sajtótájékoztatókat is tartottunk. 

Az ősz folyamán (megfelelő rendelet híján egyelőre
informális jelleggel) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Családpolitikai Főosztályának kezdeményezésére meg-
alakult a Népesedési és Családügyi Fórum, amely két
alkalommal ülésezett az év végéig. Érdemi munkát a
fórum akkor tud majd végezni, ha kormányhatározattal
vagy miniszteri rendelettel hivatalosan is megalakul,
azonban lehetőség volt arra, hogy a családbarát mun-
kahely pályázati rendszer újjáalakításával kapcsolatos
véleményeket a fórum megvitassa. Ebben a munkában
nagy segítségünkre volt az évek során felgyülemlett
tapasztalat, amit a korábbi pályázati bíráló bizottságok-
ban szereztünk. 

Üdvözöltük az új kormányzatnak a családtámogatáso-
kat erősítő rendelkezéseit, és ehhez további finomításo-
kat is javasoltunk. Nem sikerült elérnünk, hogy emeljék
a családi pótlék folyósíthatósági korhatárát és az össze-
gét, valamint a fix összegű anyasági ellátásokat (ez utób-
biak nettó értéke a nyugdíjjárulék 2011. januári meg-
emelése miatt még csökkent is). Azt sem sikerült elér-
nünk, hogy a gyermekgondozási ellátás alatti támogatott
képzés heti 20 órás időkorlátját töröljék el (jóllehet ez
idő alatt kereső tevékenységet folytatni eleve is tilos).

A nők számára 40 év munkaviszonnyal lehetővé tett
idő előtti nyugdíjba vonulásának eredeti szabályozása
igen kedvezőtlen helyzetbe hozta éppen az átlagosnál
lényegesen nagyobb társadalmi terheket viselő, több-
gyermekes járulékfizető anyákat. Fellépésünk nyomán
ez valamennyire módosult, de hiába érveltünk annak
igazságtalansága ellen, hogy négy gyerekkel max.

ugyanannyi anyasági időszak számítható be, mint
eggyel, valamint hogy teljesen irreális követelmény az,
hogy még tizenegygyerekes anyák is csak akkor élhet-
nek a 40 év utáni teljes nyugdíjba menetel lehetőségé-
vel, ha legalább 25 év tényleges munkaviszonyt fel tud-
nak mutatni.

Az energiatámogatás átalakítása során elértük, hogy
a gyermekek száma szerint nő a támogatott tarifájú
energia, de sajnos, a nagycsaládosságot megalapozó
gyerekszámba – kizárólag itt – már csak a családi pót-
lékban részesülő gyerekek számítanak be, nem sikerült
elérnünk, hogy az idősebb eltartott továbbtanuló gye-
rekeket is vegyék figyelembe. Gondokat jeleztünk a
segélyezésben is.

Közösségeink

Új csoportok és egyesületek indultak 2010-ben: a
Budapest Óhegyi csoport, a Pécsi Mecsek csoport, a
Herédi, a Nagykovácsi, Cégénydányádi, a Szászbereki és
a Taksonyi csoport, a Fóti Kék Boglárka, a Dobozi, a
Hajdúsági Akard (Téglás) és a Nógrádsápi Nagycsaládos
Egyesület. Egyre több családunk tartozik helyi szerve-
zethez, a közösségek létrejöttén túl ez erősíti a családok
helyi érdekképviseletét is.

A közösség összetartó erejét érezhettük az országos
és régiós rendezvényeken is.

Immár hagyománynak számítanak a Házasság
Világnapja rendezvényei. Ilyent több helyen is tartot-
tak, a pécsi központi rendezvény ismét sikeres volt.
Külön öröm, hogy határon túli magyar nagycsaládos
szervezetek is képviseltették itt magukat. A júniusi
régiós találkozók többségére sikerült az Elnökség tagja-
inak eljutniuk hol esőben, hol kánikulában, de min-
denki élményekkel gazdagodva tért haza. Az őszi talál-
kozónkat Pécs városában nemcsak az özönvízszerű eső-
zés tette emlékezetessé, hanem a jó programok és a sok
ismerős arc az ország minden tájáról. A XVI. kerületi
karácsonyi rendezvény igazi téli-karácsonyi hangulat-
ban telt. Nagyon sok munka áll ezen rendezvények
mögött, köszönet érte a szervezőknek, rendezőknek.

Az év első negyede (még a közgyűlés előtt, vagyis a
régi elnökség alatt) a régiós ügyekről teljesen elterelte
a figyelmet, és másfelé vitte el az energiákat: ekkor fog-
lalkoztatott bennünket a CIB kártya, a főtitkár lemon-
dása, NOE-FON, a Bárka új ügyvezetője és az előző ügy-
vezető felmentése… Az áprilisban megválasztott vezető-
séggel azonban új lendülettel kezdtük a munkát.

Fontosnak tartottuk a régiók működtetését. Mint látjá-
tok, ezen a téren sok minden történt:

– Elhatároztuk, hogy egy évben legyen legalább
négy régiós klub, amelyekre a régiós titkárokat és
a befogadó egyesületek vezetőit hívjuk és várjuk.
Ezeken beszámolunk egymásnak az egyesületek és
csoportok életéről, a napi munkáról, kidolgozzuk
a következő időszak terveit, majd rohanunk haza,
mert mindig kevés az időnk.

– Kiváló családos találkozón vehettünk részt a régiós
titkárokkal Egerben. 
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Régiós találkozókon vettek részt a helyi vezetők
Kis kun félegyháza, Hatvan, Tatabánya, Pásztó,
Veres egyháza, Köröstarcsa helyszínnel; Pécsett
régiós civil ügyintéző képzés volt.             

– Rendszeressé váltak a régiós szekcióülések a
választmányikon.

– A régiós bizottság részéről tettünk bizonyos gyen-
ge kísérleteket a budapesti régió megalapozására,
de ezek nem jártak sikerrel. Egyértelművé vált,
hogy kijelölt személy nélkül ez nem fog működni.

– Örömmel látogattunk meg egyesületi programo-
kat, amennyire tőlünk telt: pl. Kondoros 20 éves, a
Csepeli csoport 20 éves, Farmos 20 éves, az utób-
bi régiós vezetői találkozóval összekötve.

– Egyelőre még kevés helyen indult ilyen be, éppen
ezért nagyra értékeljük, hogy ifjúsági tagozatos
önkéntes képzés volt februárban Bakonybélben a
veszprémi egyesület szervezésében, ill. áprilisban
Nyirádon, a régió fiataljainak részvételével.

– A szélesebb tagság számára szervezik a régiók a
tavaszi régiós családi napokat: Monor, Hatvan,
Bátaszék, Táp, Kiskunhalas, Monostorapáti,
Nagykálló – ezek rendkívül népszerűek továbbra is.

Be kell számolnunk néhány szervezeti változásról is a
régiók terén:

– Az észak-magyarországi régió 2010-től Egerrel és
Hat vannal működik együtt a korábbi befogadó
egyesület átalakulása miatt.

– Új régiós központot jelöltünk ki a Balaton régió-
ban, a kiválasztás a korábbi pályázat alapján tör-
tént (a második legjobb anyagot benyújtót kértük
fel); a változtatás oka az volt, hogy a korábbi régi-
ós titkárt az egyesületében (Nagykanizsa) elnökké
választották – ezúton is köszönjük korábbi érték-
őrző és közösségépítő munkádat, kedves Horváth
Tamás!

– Megkértük a gyöngyösi egyesületet, és ezúttal írás-
ban is rögzítettük, hogy ezentúl ne használják a
megtévesztő Gyöngysor régió elnevezést – kö -
szön jük a nagyobb kö zösség érdekeit szem előtt
tartó rugalmas hozzáállásukat!

A Régiós Bizottság 2010-ben három ülést tartott,
amelyeken a következő lényeges és közérdekű témákkal
foglalkoztunk: február 16-án a régiós titkárok munka-
szerződésének folyamatosra váltása a NOE szervezeti
stratégiájának megfelelően, július 21-én új balatoni
régióközpont, budapesti régió indításának lehetősége,
hatoldalnyi pályázati ötlet az új kormány orientálására,
önkormányzati választások, október 24-én az önkéntes
találkozók tematikájának és módszertanának kidolgozá-
sa volt napirenden.

Már korábban belevágtunk a „Nagycsalád – kis láb-
nyom” KEOP pályázatba, amelynek keretében képzések
és találkozók zajlottak Leányvár, Győr, Hatvan,
Kecskemét, Pécs, Szekszárd, Püspökladány, Nyíregy -
háza helyszínnel.

A két nagy katasztrófahullám nem kerülte el a mi

családjainkat sem. Az árvíz több régiót is érintett (leg-
inkább az Észak-Alföldet), a vörös-iszap katasztrófa is
több tucat családunknak vitte el a házát és az ingósága-
it. Az ezekben a régiókban dolgozó régiós titkárok,
egyesület- és csoportvezetők nagyszerűen álltak helyt a
segítségnyújtás megszervezésében. Sok tagunk elment
az érintett településekre, hogy segítsen a kármentés-
ben. Mindkét helyen olyan többlet-munkát végezve áll-
tak helyt a régiós titkárok és a befogadó egyesületek
önkéntesei, amire méltán lehetünk büszkék, a NOE-nak
igen jó hírnevet szereztek ezzel.

Már tavaly elkezdtünk rá készülni, bár a 2011-es év
fő programját jelenti majd az 50 kistérségi családos
találkozó az önkénteseknek. Ennek előkészítése két
választmányi ülésen is előkerült. Sok munka volt kidol-
gozni az anyagokat, de nagyon megérte, mert óriási
örömöt okozott már az első próba is Várdombon no -
vember 13-án.

Mindennek tetejébe, talán ide vehetjük, hogy a NOE
immár hagyományos vezetőképző programját is meg
tudtuk tartani az ősszel. 

Köszönet az együtt végzett eredményes munkáért
minden munkatársunknak – dolgozóknak és önkénte-
seknek egyaránt! 

A Titkárság munkájáról

A Titkárság látja el az egyesület működésével kapcsola-
tos összes adminisztrációs feladatot: levelezés, pénz- és
tagsági ügyek, pályázatok figyelése, írása és elszámolá-
sa, szociális segítő tevékenység, adományok közvetíté-
se, NOE rendezvények előkészítése, szervezése, kulturá-
lis lehetőségek közvetítése, kapcsolattartás egyesületen
belül és kívül (szolgáltatókkal, hivatalokkal, adományo-
zókkal). Segíti az egyesület különböző szerveinek
(elnökség, bizottságok, választmány, közgyűlés) mun-
káját. 

A budapesti irodában dolgozó munkatársaink: Kor -
mosné Debreceni Zsuzsa szociálpolitikai ügyvivő,
Egyed Éva titkárságvezető, Ifkó M. Judit, Pfeilné
Latorcai Krisztina, Rónai Viktória, Szilvássy Rita
(június elején adott életet első gyermekének, Lucának,
így ő „igazoltan maradt távol az irodától”) és Szita
Brigitta voltak. 

A NOE hét régiójában a régiós titkárok látják el a
régiók működésének adminisztrációs teendőit. Kap -
csolatot tartanak a hozzájuk tartozó szervezetekkel,
segítséget nyújtanak a helyi szervezetek közötti együtt-
működések kialakításában, rendezvényeket szerveznek,
adományokat közvetítenek. Az itt dolgozó munkatársa-
ink: Al-Duna Régió – Várdainé Kiss Krisztina, Balaton
Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-alföldi Régió –
Benedek Szilvia, Észak-magyarországi Régió –
Bertalan Angéla, Felső-Duna Régió – Horváth
Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Szilágyiné Kerekes
Margit és Közép-magyarországi Régió – Szőnyiné
Gábor Mária és Vitálisné Malik Judit.
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NOE-FON telefonos ügyfélszolgálat
2010. április 4-ével a NOE Titkárságára költözött a

NOE-FON telefonos ügyfélszolgálat. Munkatársak:
Joachim Györgyné szakmai vezető, Csongor Andrea,
Mezei Ádám (július 1-jétől új munkahelyre távozott) és
Kupiné dr. Vámos Veronika.

Adományosztás
A beérkező adományok mennyiségének csökkenése

is tükrözte a gazdasági válságot. 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott élel-

miszersegélyt továbbra is a regionális irodáinkon
keresztül juttattuk el a családokhoz. 

A karácsony előtti Angyali Csomagküldő Szol gála -
tunkhoz érkező lakossági felajánlások a felére csök-
kentek, míg a kérések száma majdnem a duplájára
növekedett.

Ezúton is hálásan köszönjük azon önkénteseink
munkáját, akik egész évben segítették a Titkárság mun-
káját. Továbbra is számítunk rájuk!

Nemzetközi kapcsolataink

A 2010-es év a szegénység és társadalmi kirekesztés elle-
ni küzdelem európai évének jegyében telt nemzetközi
vonatkozásban is. A NOE vállalta, hogy az Eurochild
hazai koordinátora lesz. Így az Eurochilddal együttmű-
ködve magyarra fordítottuk az év honlapját, fiataloktól
gyűjtöttünk a szegénységgel kapcsolatos véleményeket
és ezeket üzenetként megjelenítettük ezen a honlapon,
amit a NOE honlapján keresztül is elérhetővé tettünk.
Az év folyamán a témába vágó dokumentumokat, sajtó-
nyilatkozatokat folyamatosan fordítottuk és közzétet-
tük. Ezzel összefüggésben részt vettünk több nemzet-
közi rendezvényen, amelyeket részben az Eurochild,
részben a belga EU elnökség szervezett a gyermeksze-
génység témájában. Ezekre a rendezvényekre lehetősé-
günk volt két fiatalt is vinni, akik a fiatalok bevonásával
kapcsolatos eseményeken, műhelymunkában stb. vet-
tek részt. A Szegénység éve zárórendezvényén, Brüsz -
szelben elnökével is képviseltette magát az Egyesület.

Ugyancsak a belga elnökség részvételével került sor
Brüsszelben a COFACE családpolitikai témájú konfe-
renciájára, ami nagy előrelépés, hiszen az Unióban a
családügy eddig háttérbe szorult. Ezen az eseményen is
részt vett a NOE képviselője. Hasonlóképpen lehetősé-
günk volt bekapcsolódni a belga elnökség demográfiai
konferenciájának munkájába, ennek a hangsúlya első-
sorban az öregedés, ill. az aktív öregkor volt. 

Az Európai Bizottság támogatásával egy 12 intéz -
mény ből, ill. szervezetből álló konzorcium egy másfél

éves program keretében (az elmúlt év teljesen ebbe
esett) azzal foglalkozott, hogy az Európai Uniónak a
következő ötéves kutatási ciklusában milyen, családok-
kal kapcsolatos témákat, irányokat kellene finanszíroz-
nia. A konzorciumban egyetemek és kutatóközpontok
(köztük a hazai Központi Statisztikai Hivatal Népes -
ségtudományi Kutatóintézete) mellett három család-
szervezet is részt vett. A program során három konfe-
renciát tartottak (mindhármat 2010-ben) jelentős
„civil” részvétellel, hogy a családszervezetek véleményét
is megismerjék. Mindhárom konferencián képviselve
volt a NOE is.

2010 nyarán Riminiben tartották meg az V. Európai
Nagycsaládos Konferenciát (erről a NOE Levelekben is
beszámoltunk). A konferencián öt magyar család is
jelen volt, mi voltunk a legnépesebb külföldi résztvevő-
csoport.

Ezeken túlmenően részt vettünk az ELFAC (Európai
Nagycsaládos Szövetség), az Eurochild és a FEFAF
(Háztartásbeliek Európai Szövetsége) éves közgyűlése-
in, valamint több más, család témájú konferencián is. 

Külföldi utazásokra azért kerülhetett sor a megszo-
kottnál nagyobb számban, mert – az NCA nemzetközi
témájú támogatása mellett – a belga elnökségi rendez-
vények költségeit a külföldi szervezők állták, és számos
más konferencián is a szervezők a tőlünk meghívott
előadó vagy közreműködő minden költségét fedezték.
Amellett, hogy a NOE számára kulcsfontosságú a nem-
zetközi kapcsolatok ápolása, jelentős lobbierőt jelent
uniós szinten azoknak a szervezeteknek és szakértők-
nek a rendszeres találkozása, amelyekkel a családok, a
gyermekek és fiatalok, a demográfiai ügyek kapcsán
együttműködünk. 

Az Európai Parlament képviselői közül rendszeres
kapcsolatban állunk Járóka Líviával és munkatársával,
akik tájékoztatnak eseményekről, kikérik a véleményün-
ket, igyekeznek előremozdítani a nagycsaládok ügyét –
elsősorban a nőkkel foglalkozó szakbizottságon keresz-
tül, amelynek a képviselő asszony a tagja. A NOE javas-
latot adott pl. a szülési szabadságokra vonatkozó EP
javaslat kidolgozásához. 

Korábban éveken át részt vettünk a csecsemők
egészséges környezetének kialakítását segítő ún.
Nesting (Egészséges fészek) projektben, egy nemzetkö-
zi konzorcium tagjaként. Az utóbbi időszakban azon-
ban a projekt kifáradni látszott, többszöri vezetőváltás
történt a konzorcium vezetésében, ami zavarokhoz
vezetett. Így ebben a projektben a részvételt a NOE
2010-ben lezárta.

SZÉKELY HAJNALKA

ELNÖK

2011 . Á P R I L I S 17
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2010 2010. 01–12. hó 2011
Terv/e Ft                         Tény            Terv

Áthozat az előző évről 0 0 0
Bevételek
Egyéni tagdíjak 30 000 16 158 20 000
Tagegyesületi tagdíjak 10 000 10 028 12 000
Állami támogatás 32 809 31 209 25 000
SzJA 1% 5 000 4 094 5 000
Pályázatok

– az országos Egyesület céljaira 60 000 45 140 60 000
– tagszervezetek céljaira 2 000 3 246 3 000

Pénzbeli adományok 10 000 22 585 15 000
Programok

– Pályázat
– Pénzbeli támogatás 2 361 5 400
– résztvevőktől 4 000 1 714 2 000

Bankkamat jóváírás (kapott kamatok) 200 404 400
Valorizált természetbeni adományok 60 000 26 718 40 000
Egyéb bevételek 3 000 3 407 3 000
Bevételek összesen 217 009 167 064 190 800

Kiadások
Működési feltételek
Személyi kiadások és járulékok
(Titkárság) 30 000 23 455 23 000
Megbízási szerződések 1 500 382 1 500
Iroda működtetése 23 500 14 565 22 000
Kiküldetés, szállítás 5 000 4 143 4 500
NOE Levelek (nyomda és posta) 15 000 6 658 10 000
Régiós működési kiadások 18 000 16 494 22 000
Pénzügy (bank, könyvelés) 4 500 3 010 3 500
Egyéb működés 3 000 3 715 4 000
Működés összesen 100 500 72 422 90 500
Rendezvények, szakmai programok
Éves nagyrendezvény - Családkongresszus 4 500 0 0
Őszi Találkozó 2 000 3 338 2 000
Régiós programok 1 800 1 400 2 100
Vezető továbbképzés 4 700 2 361 5 400
Belső pályázat 3 500
Tagszervezetek átfutó támogatása 2 000 3 015 3 000
Egyéb szakmai programok 28 500 26 114 30 000
Nemzetközi kapcsolatok 2 000 1 598 2 000
Rendezvények, szakmai programok összesen 45 500 37 826 48 000
Háztartásigép-csere 6 545 0
KVVM izzó pályázat 7 000 7 000 4 552
Cél szerinti adományok 4 000 10 658 4 000
Valorizált természetbeni  adományok 60 000 26 718 40 000
Összes kiadás 217 000 161 169 187 052
Áthozat 0 0 0
Bevétel 217 009 167 064 190 800
Kiadás 217 000 161 169 187 052
Maradvány 9 5 895 3 748

Zárszámadás 2010
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A 2010. esztendőben volt néhány változás, amely ugyan
érdemben nem befolyásolta az Egyesület működését,
azonban szükséges és reméljük hasznos volt. 

Már a tavalyi közgyűlésen is szó volt arról, hogy bár
Egyesületünknek a számviteli szabályok szerint nem
szükséges könyvvizsgálót alkalmaznia, mégis szeren-
csés lenne szakértővel átnézetni a NOE pénzügyeit.
Ezért felkértünk egy független könyvvizsgálót, hogy
legyen segítségünkre ebben a munkában, kísérje figye-
lemmel a 2010. évi számviteli folyamatokat, illetve
egyes kérdésekben szakmailag foglaljon állást. 

Ezzel párhuzamosan a Titkárságon készítettünk egy
nagy, áttekinthető táblázatot, amelybe bejegyeztük min-
den bevételünket és kifizetésünket. Ezek természetesen
korábban is nyilván voltak tartva, de áttekinthető rend-
szer híján leginkább a számviteli nyilvántartásra
támaszkodhattunk, és ha véletlenül hibázott a könyvelő,
az nehezen derült ki. Most a két nyilvántartást össze
tudjuk hasonlítani, és így könnyebb az eltéréseket meg-
vizsgálni. 

A közhasznú jelentés Mérleg és Eredménylevezetés
oldalain szerepel egy középső, korrekciós oszlop a
2010. évben feltárt, korábbi éveket érintő hibák korri-
gálására. E hibák nagy része az előző, azaz a 2009. évet
érintő gazdasági eseményekből adódott. Mivel ezek a
hibák számviteli szempontból jelentős összegűnek
bizonyultak, a 2009. évi beszámoló a korrekció hatásait
tartalmazóan ismételten összeállításra került. Szeret -
ném megjegyezni, hogy ezek a hibák összességükben
jelentősek ugyan, egyenként azonban leginkább apró
figyelmetlenségek sokaságából adódtak. (Az egyik ilyen
hiba például, hogy a NOE díjjal a közgyűlésen átadott
emlékplakettek számviteli szempontból nem lettek
kivezetve az egyesület könyveléséből – ez most utólag
történt meg.) 

A tavalyi beszámoló összeállításakor felmerült az a
kérdés, hogy érdemes-e minden tagdíjat kiszámláznunk,
beleértve azt is, amit nem fizetnek be, vagy pedig csak
a befolyt tagdíjakat rögzítsük a számviteli rendszerben.
Ha mindent kiszámlázunk, akkor illendő céltartalékot

képezni a veszteségekre, azaz a szinte biztosan be nem
folyó tagdíjra, melynek összegét persze senki sem tudja
előre megmondani, ezért a céltartalék képzése sem
lehet pontos. Az idei évben a könyvvizsgálóval egyez-
tetve úgy határoztunk, más könyvelői felfogásra térünk
át, és csak azokat a tagdíjakat mutatjuk ki a könyvelés-
ben, amelyeket ténylegesen befizetnek. Ezért az erre a
célra korábban elhatárolt céltartalékokat visszavezet-
tük, és a feleslegesen kiállított tagdíjszámlák általi
összeget értékvesztésként számoltuk el. 

A fentiekből adódik, hogy a 2010. évben már ponto-
san tudtuk az egyéni tagdíjak befizetett összegét. 

Az egyesület belső használatára készített gazdálkodá-
si beszámoló táblázatban jól látható, hogy az egyéni tag-
díj a valóságban 16 M Ft volt a tervezett 30 M Ft helyett.  

A beszámolóból az is látszik, hogy a személyi kiadá-
sok és járulékaik a tervezettnél alacsonyabb összeggel
valósultak meg – ennek részben az volt az oka, hogy a
NOE-FON programra kevesebb támogatást kaptunk,
mint amennyit terveztünk, így kifizetni is csak keve-
sebbet tudtunk rá. 

Szintén alacsonyabb tényleges kiadási összeg szere-
pel a NOE Leveleknél, amely abból ered, hogy több
összevont lapszámunk volt, illetve a tervezettnél keve-
sebb lapszámot jelentettünk meg. 

Az elnöki beszámolóban olvasható, hogy végül még-
sem rendeztünk Családkongresszust, részben a csalá-
dok nehéz anyagi körülményei miatt. Az így sajnálato-
san megmaradt összeggel a tagság jelzéseit figyelembe
véve több hozzájárulást adtunk az Őszi találkozó utazá-
si költségeihez, ezért ezen a soron nagyobb tényleges
kiadás szerepel.  

Ahogy korábban is írtuk, a Rendezvények, szakmai
programok című kiadási fejezet tervei általában pályá-
zati bevételekre vannak alapozva, így ezek lényegesen
csökkennek, ha az ezekhez kapcsolódó pályázataink
nem hoznak elég pénzt.

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

FŐTITKÁR

Megjegyzések a pénzügyi beszámolóhoz
és a közhasznú jelentéshez
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Mérleg – 2010  

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek)

Tárgyév
módosításai 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 1 692 0 831

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 8 0 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 184 0 831 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 500 0 

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 53 559 -16 988 28 825 

6. I. KÉSZLETEK 743 -457 188 

7. II. KÖVETELÉSEK 19 614 -16 531 5 791 

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 33 202 0 22 846 

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 14 523 664 5 910

11 Eszközök (aktívák) összesen (1.+8.13. sor) 69 774 -16 324 35 566

Sorszám A tétel megnevezése  Előző év Előző év(ek) Tárgyév

módosításai 

a b c d e 

12 . D. Saját tőke (13.-18. sorok) 12 913 -8 023 13 190

13 . I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 

14 . II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 8 608 0 4 890 

15 . III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

16 . IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

17 . V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 3 740 -8 023 8 263

18 . VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALK. TEVÉKENYSÉGBŐL 565 0 37 

19 . E. Céltartalékok 9 000 -9 000 0 

20 . F. Kötelezettségek (21.-23 sorok) 35 578 699 5 384 

21 . I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

22 . II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 000 0 0 

23 . III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34 578 699 5 384 

24 . G. Passzív időbeli elhatárolások 12 283 0 16 992

25. FORRÁSOK (passzívák) összesen (11.+19.+20.21. sor) 69 774 -16 324 35 566

adatok E FT-BAN
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Eredménykimutatás – 2010

Tétel- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
szám módosításai

a b c d e

A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6) 146 159 147 196

01. 1.  Közhasznú célra, működésre kapott támogatás (b+c+d+e) 94 258 110 754

a) alapítótól

b) központi költségvetésből 43 462 60 261

c) helyi önkormányzattól 150 305

d) egyéb 47 183 2 000

02. e) továbbutalási céllal kapott  támogatás 3 463 48 188

03. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 7 542 0

04. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10 655 9 489

05. 4. Tagdíjból származó bevétel 33 286 0 26 186

06. 5. Egyéb bevétel 418 767

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3 699 0 87

C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 149 858 147 283

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 142 419 -8 023 138 933

07. Anyagjellegű ráfordítások 85 200 36 483

08. Személyi jellegű ráfordítások 34 560 46 080

09. Értékcsökkenési leírás 1 132 958

10. Továbbutalt támogatás 3 463 48 188

11. Egyéb ráfordítások 17 270 -8 023 6 724

12. Pénzügyi műveletek ráfordításai 794 500

13. Rendkívüli ráfordítások

E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 3 134 50

14. Anyagjellegű ráfordítások 2 209 22

15. Személyi jellegű ráfordítások 896 27

16. Értékcsökkenési leírás 29 1

17. Egyéb ráfordítások (Céltartalék)

18. Pénzügyi műveletek ráfordításai

19. Rendkívüli ráfordítások

F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 145 553 -8 023 138 983

G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 565 -8 023 37

H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 565 37

J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 3 740 -8 023 8 263
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Költségvetési támogatás felhasználása – 2010

Tétel-
A tétel megnevezése

Előző év Előző év(ek) 
Tárgyév

szám módosításai

a b c d e

A Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.) 35 456 0 38 852

1. 1. Bérköltség 22 416 27 582

ebből  – megbízási díjak 671

– tiszteletdíjak

19 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 947 3 524

20 3. Bérjárulékok 7 093 7 746

B A szervezet által nyújtott támogatások 8 817 0 16 877

Támogatást nyújtó         Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Átvitel

neve időpontja       összege        célja                                             előző évi          tárgyévi összege 

SZMM 25 000 Működés 17 191 7 809

MEH 6 000 NOEFON működés 6 000

Környezetvédelmi 7 000 Izzó pályázat 7 000

NCA 1 500 Nemzetközi kapcsolatok 948 552

NCA 1 125 NOE levelek 375 750

SZMM 25 000 Működés 24 959

1% 4 094 Cél szerinti tevékenység 4 094

NCA 800 önszerveződés 567 233

NCA 1 684 Működés 2009 1 574 110

NfÜ TÁMOP 6 574 5 648 926

NCA 500 Ifjúság 2 498

KEOP 6 399 252 6 148

NCA 1 161 1 161

Tájékoztató adatok – 2010

Forrásai:
– normatív költségvetési támogatás,
– államháztartás alrendszerétől kapott támogatás,
– költségvetési törvényben nevesített támogatás,
– valamely költségvetési szervtől kapott támogatás
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Vagyonfelhasználás – 2010

Megnevezés
Előző évi

Tárgyévi összeg Ft
Felhasználás összege

Megjegyzés
összeg Ft %                 Ft

Saját tőke 12 913 13 190 102% 277

Tőkeváltozás 8 608 4 890 57% -3 718

Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők: 0

- közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 3 740 8 263 221% 4 523

- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 565 37 7% -528

- egyéb 0

Cél szerinti juttatások – 2010

Juttatás megnevezése

Juttatás összege Változás

MegjegyzéElőző évi tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 76 743 54 998 -28% -21 745

– pénzbeli juttatások összesen 19 631 6 810 -65% -12 821

ebből:     adóköteles

adómentes 19 631 6 810

– természetbeni juttatások összesen 57 112 48 188 -16% -8 924

ebből: adóköteles

adómentes 57 112 48 188

Továbbutalt támogatás 3 463 7 512 117% 4 049

E Ft-ban

Juttatás megnevezése

Juttatás összege Változás

Megjegyzés

Előző évi tárgyévi % Ft

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység

keretében nyújtott 0 0 0 0

- pénzbeli juttatások

- nem pénzbeli juttatások

Egyéb 0 0 0 0

Összesen: 0 0 0

s
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A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK SEMMIFÉLE TÁMOGATÁST NEM KAPTAK.

Kapott támogatások – 2010

Pályázati úton elnyert támogatások – 2010

Támogató Támogatott Támogatás összege                                   Változás

megnevezése cél előző évi tárgyévi %                     Ft

Zugló Önkormányzat Zuglói csoport 400 240 - 40% - 160

Vízművek 2010 Családok támogatása 500

Pápai Önkormányzat Pápai csoport 65 65

Fővárosi Vízművek Családok támogatása 0 1 500

Összesen 400 2 305 476% -95

Támogató Támogatott Támogatás összege                                   Változás

megnevezése cél előző évi tárgyévi %                     Ft

0 0

0 0

0 0
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KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ

A NOE közhasznú tevékenysége a következő területeken valósult meg.
– Érdekvédelem, érdekképviselet:
– egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel, önkormányzatokkal és ható-

ságokkal;
– országos szinten jogszabály-előkészítési munkában való nagyon aktív részvétel.
– Tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési, NOE-FON
– Fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szerzetekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése,

egyedi esetekben segítségadás.
– Adományközvetítések lebonyolítása: ruházat, könyv, bútor, élelmiszer, háztartási fogyasztási termékek.
– Kedvezményes (vásárlási-, üdülési-, szolgáltatási stb.) lehetőségek felkutatása és közvetítése.
– Színház- és hangversenyjegyek kedvezményes, illetve ingyenes közvetítése.
– Rendezvények szervezése és lebonyolítása (országos, régiós és helyi rendezvények).
– Kapcsolattartás hazai és külföldi családszervezetekkel, hozzájárulás a Kárpát-medencei családszervezetek

szemináriumainak megrendezéséhez, aktív részvétel az Európai Unió családpolitikájának formálásában való
nemzetközi tanácskozásokon.

– Kapcsolattartás és együttműködés egyéb hazai civil szervezetekkel a civil társadalom közös ügyeiben.
A fenti szolgáltatásokat minden érdeklődő és rászoruló, nem csak NOE-tagok részére nyújtottuk.

A L A P Í T V Á N Y I  B E S Z Á M O L Ó K

Az Alapítvány 2010-ben is a bevált profil: a segélyezés és
az Esélyt a képességeknek program területén végezte
munkáját.

A segélyezést a források reménytelen szűkössége
miatt a NOE tagcsaládokra korlátoztuk. 

Így is közel 100 családnak nyújtottunk átlagosan 45
ezer forint összegű segélyt.  Örömteli hír, hogy az EON-
nal 2009 végén sikerrel megkötött megállapodás alap-
ján az ellátási területén élő családok áramszámla-elma-
radására kaptunk egy nagyobb összegű pénzforrást.
Emellett egy ún. családkonszolidációs program kereté-
ben arra is lehetőséget teremtettünk, hogy a helyi csa-
ládsegítő szolgálatokkal együttműködve különösen
nehéz helyzetbe került, nagyobb összegű EON számla-
elmaradásokkal küszködő családoknak is segítséget
adhassunk. A két programban mintegy 2,5 millió forin-
tot tudtunk folyósítani. A gondos munka eredménye-
ként ezt a megállapodást 2011-re is meg tudtuk újítani.
Az egyéb segélyezési pénzforrások hiánya viszont egy-
előre azzal fenyeget, hogy szüneteltetni kényszerülünk
a segélyezést.

A fentiek mellett 2010-ben sikeres pályázatunk nyo-
mán számos család elavult hűtőszekrényének és mosó-
gépének korszerűre cseréléséhez tudtunk hozzájárulni

– e pályázatunk megvalósítását a NOE Titkárság dolgo-
zói segítették. 

Az Esélyt a képességeknek program kiemelkedő ese-
ménye volt egy nyári tehetségdiagnosztikai tábor,
amelyben a Győri Talentum Műhely szakpszichológusai
által végzett pszichológiai mérések – örömünkre – iga-
zolták az eddigi beválasztások helyességét, amellett,
hogy a támogatás további hasznosítására fontos ajánlá-
sokat adtak. Az őrségi „Üdülj és okosodj!” tábort immár
hatodik alkalommal rendezhettük meg. Ebben a Pest
megyei cigánypasztoráció terén tevékenykedő Ceferino
Ház gyerekei közül is részt vettek néhányan.

Október elején Szentesen gyerekek-szülők hétvége
élményei gazdagították az elmúlt év eseményeit. 

A támogatások megszerzésében a gazdasági nehézsé-
gek hatását nagyon megérezzük. Ez megfeszített mun-
kára sarkall, hogy 2011-ben is eredményes munkát
végezhessünk a NOE tagcsaládjainak javára.

DR BALOGH LÁSZLÓ

A CSALÁDJAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE

Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 2010. évéről



Az Otthon Segítünk Alapítvány (www.otthon seg i -
tunk.hu) gyakorlati segítséget, támogatást és barátságot
kínál ingyenesen azoknak a családoknak, amelyekben
legalább egy iskoláskor alatti gyermeket nevelnek.

Jelenleg Budapest 7 kerületéből (III., VII., X., XI.,
XIII., XIV., XV., XXII.) kiindulva szinte az összes buda-
pesti kerületben, valamint 12 településen (Ajka,
Budaörs, Esztergom, Fót, Gödöllő, Gyöngyös, Pécs, Szé -
kes  fehérvár, Tata, Tatabánya, Tiszavasvári, Zala eger -
szeg) segítjük a kisgyermekes szülőket. Önkénteseink
három nagy társadalmi csoportból jönnek: az egyik a
még gyerekeikkel otthon lévő, gyakran nagycsaládos
édesanyák, a második csoportba olyan szülők tartoz-
nak, akik pillanatnyilag munkanélküliek, harmadrészt
azok a nyugdíjas nagyszülők vagy nagyszülő korú
emberek, akik szívesen segítenek fiatal családoknak.

Komolyan foglalkoztunk a szolgálatnál tevékenyke-
dő önkéntesek közösségépítésével. Ezt a célt szolgálják
a ha von ta tartott esetmegbeszélések és továbbképzé-
sek, baba-mama klubok, a helyi szolgálatokban szerve-
zett kirándulások. Két szupervíziós találkozót Pécsen és
Tiszavasváriban tarthattunk városnézéssel, a helyi neve-
zetességek megismerésével összekötve és nem utolsó-
sorban a helyi szolgálatok szervezőinek és önkéntesei-
nek vendégszeretetét élvezve.

Mindenkitől igen sok időt és munkát igénylő tízhó-
napos stratégiai folyamattervezés során megszületett a
2010-2013-as időszakra szóló stratégiai tervünk.

Nemzetközi tapasztalatcsere programok keretében
hat szervezőnk látogathatott el londoni Home-Start
szolgálatokhoz, hogy bepillantást nyerjenek az angol

kollégák mindennapi tevékenységébe, találkozzanak
ottani önkéntesekkel és segített családokkal.

Két másik szervezettel holtversenyben elnyertük a
Tempus Közalapítvány által 2010-ben első ízben meg-
hirdetett „Hálózati tanulásért” díjat, amelyet ünnepé-
lyes keretek között vehettünk át a Hálózatok az oktatá-
sért konferencián 2010. december 9-én. A díjjal járó
jutalomból újabb vidéki hálózati találkozót tudunk tar-
tani 2011-ben.

Az anyagi bázis megteremtése rendkívül fontos fel-
adat, ennek érdekében 2010-ben is folyamatosan keres-
tük a pályázati lehetőségeket, szponzorokat, adomá-
nyozókat, fogadtuk az SZJA 1%-os felajánlásokat is.
2010-ben nyertünk NCA pályázatokat, a Telekom Civil
Díjcsomag pályázatán egyéves ingyenes telefon- és
internethasználathoz jutottunk. Szervezőink közül
sokan írnak helyi önkormányzati pályázatokat, és gyak-
ran sikeresen pályáznak más támogatóknál is.

Valamennyi sajtóorgánumon (elektronikus, írott
sajtó, internetes honlap és fórumok), illetve irodai elér-
hetőségünkön keresztül igyekeztünk széleskörű nyilvá-
nosságot biztosítani tevékenységünknek, hogy a segít-
ségre szorulók megtaláljanak bennünket, illetve mi is
aktívan fel tudjuk kínálni a Szolgálat nyújtotta támoga-
tást. A teljesség igénye nélkül igyekszem néhányat fel-
sorolni: Civil Rádió, Lánchíd Rádió, Kismama Magazin
és számtalan helyi újság.

LEHŐCZ MONIKA

OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY

IGAZGATÓ
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Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány
2010. évi tevékenységéről
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Török Ádám a következő javaslatot tette: 
A NOE Alapszabályában a család, a gyermekek és az
anyaság tisztelete mellől hiányzik az apaság tiszteleté-
nek írásos megemlítése. Kérem, evvel egészüljön ki az
Alapszabályunk.

Indoklás:
– megingathatatlan véleményem, hogy az anyaság

tisztelete egy jottányit sem csorbulna evvel;
– vitathatatlan, hogy biológiailag egy gyermek

fogantatásához egy anya és egy apa kell;
– vitathatatlan és természetes, hogy biológiailag

az anya a várandósság, a szülés és a szoptatás
ideje alatt aránytalanul nagyob részt vállal a
gyermek életében;

– vitathatatlan, hogy a gyermeknek egészséges
testi és lelki fölneveléséhez, fejlődéséhez leg-
jobb, hogy egy anya és egy apa (és testvérek)
szerető közösségében, a családban élhet;

– vitathatatlan, hogy a család fogalma és intézmé-
nye sokkal nagyobb múltra tekint vissza, mint
az újabb formációk (élettársi stb.).

A NOE Alapszabály bizottsága a javaslat elfogadását
ellenzi.

Indoklás:
– a házasság és a család mindent megelőző tiszte-

letében az apák megbecsülése is bennfoglalta-
tik; 

– az anyák kiemelése döntően az új élet hordozá-
sának szól, amit az apák aligha vállalhatnának át
– az anyaság a várandósság, a szülés, a szoptatás
okán ugyanolyan  felfogásban került be az
Alapszabályba, mint a jelenlegi alkotmányba és
egyéb törvényeinkbe;

– a NOE stabilitásának igen fontos része, hogy az
Egyesület (alapszabályban rögzített) céljai az
alapítás óta – 24. éve – változatlanok. 

A bizottság véleménye szerint a NOE szellemiségé-
nek teljesen megfelelne, ha az anyaság mellett az apaság
tisztelete is bekerült volna annak idején az
Alapszabályba, de túl nagy veszéllyel jár, ha kaput nyi-
tunk a NOE alapvető céljai változtatgatásának. Az
Egyesület életében mindvégig jelen volt az apaság tisz-
telete is, konkrét alapszabályi vonatkozás nélkül.

Alapszabály-módosítási javaslat
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Fotópályázat

Egyesületünk Alapszabályának 1. paragrafusa így szól:

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének célja:
a.)  az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a

házasságért és a jövő generációjáért érzett fele-
lősség erősítése;

b.)  a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képvisele-
te és szolgálata;

c.)  felmutatni a társadalomnak azokat az értéke-
ket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek;

d.) a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közös-
ségekké szervezése.

2012-ben ünnepeljük a NOE megalakulásának 25. évfor-
dulóját. Ez alkalomból és Alapszabályunk fenti parag -
rafusának szellemében 

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

NAGY CSALÁDOK, NAGY PILLANATOK

címmel fotópályázatot hirdet családok számára.

Várunk minden olyan családi fényképet, amely kifejezi
a családi összetartozást és annak örömét, a szülők és
gyermekeik közötti kapcsolatot, szeretetet. Nem csak
klasszikus családi fotókat várunk, szívesen fogadunk
bohókás, egyedi pillanatképeket is. A képen lehetőleg
több gyerek szerepeljen, hogy jól lehessen látni: ez
bizony nagy család! Javasoljuk névnapok, születésna -
pok, kirándulások, nagyobb családi összejövetelek meg-
örökítését, egészen a közösen elköltött ebédig, vacsorá-
ig. A legsikeresebbek fotókat az ország minden nagy-
családosa láthatja majd kiadványainkon és weboldalun-
kon!
A

képeket jpg formátumban (a közepesnél jobb tömörí-
tési minőségben), RGB színrendszerben, minimum 5
megapixel felbontásban kérjük. Egy családból több
alkotó is beküldhet képet, egy alkotó maximum 5 kép-
pel pályázhat.

A pályaműveket három kategóriában rangsoroljuk: 
1. A miénk egy vidám család...
2. Legszebb pillanatok
3. Testvéri szeretetet

Mindhárom kategóriában tárgyjutalomban részesítjük
az első három helyezettet, valamint biztosítjuk számuk-
ra az Őszi Találkozón való részvételt. 
A NOE, a beküldött képek mindegyikét szabadon fel-
használja rendezvényeinek népszerűsítésére.

A pályamunkákat (a kitöltött pályázati űrlappal/nyilat -
kozattal együtt) cd-n, illetve dvd-n is el lehet hozzánk
juttatni. 

Címünk: NOE, 1056 Budapest, Március 15. tér 8., a
borítékra kérjük ráírni: „Fotópályázat”, illetve e-mailben
is el lehet küldeni a NOE címére (noe@noe.hu). 
Ebben az esetben kérjük, töltsétek le a pályázati űrla-
pot, és azt precízen töltsétek ki (legyen egyértelmű, ki
küldte, mi a kép címe, mikor készült, stb.), majd a
képekkel együtt küldjétek el. 

Pályázati űrlap letölthető a honlapunkról
(www.noe.hu) a jobb oldalon található fotópályázat
2011 bannerre kattintva.
A képek elnevezésében feltétlenül szerepeljen a bekül-
dő neve, különben nem tudjuk értékelni a beérkezett
pályamunkát!

A pályázati anyagok beérkezésének határideje:
2011. június 15. A pályaműveket háromtagú zsűri fogja
értékelni.

Ünnepélyes eredményhirdetésre az Egyesület Őszi
Talál ko zóján, Nagykállóban kerül sor 2011. augusztus
27-én. A nyerteseket e-mailben értesítjük, az Őszi
Találkozón való részvételük a díjazás része lesz.

Kedves Tagcsaládok! Elő a legjobb fényképeitekkel és a
fényképezőgépekkel, mutassuk meg a világnak a nagy-
családos lét szépségeit!
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H I R D E T É S E K

Pályázati felhívásPályázati felhívás
Kiíró: 
„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

Téma:

„A szülők, nagyszülők életmeséi”

avagy írd le, amit a szüleid, nagyszüleid meséltek neked az életükről,
és te érdekesnek, tanulságosnak, vagy akár viccesnek találtad.

Pályázatunk tartalmát bővíteni szeretnénk egy új témával:

„Amikor  kicsi voltál...”  / „Amikor kicsi voltam...”

Minden család  őriz  történeteket gyermekei  kiskoráról;  gyesen lévő anyukák (újabban apukák, nagymamák is)  szíve-
sen mesélnek élményeikről vagy emlékeznek vissza az együtt töltött meghitt évekre.  
Olyan  történeteket, történet-csokrokat várunk műfaji kötöttség nélkül (a családi anekdotáktól a mesén, novellán, ripor-
ton át a naplóig), amelynek a gyermekek  (és szüleik) a szereplői. 
A terjedelmet nem korlátozzuk.  Írhatják  szülők, nagyszülők, gyermekek. Illusztrálni is lehet.   

A pályázók műveit négy korcsoportban bíráljuk el:
1. 10 éves kor alattiak, 2. 10-től 14 éves korig, 3. 14–33 év közöttiek, 4. 33 év felettiek

Beküldési határidő: 2011. januártól folyamatosan 2011. április 15-ig. 
Eredményhirdetés: 2011. május 15. Családok Napján. Díjkiosztás: 2011. június 4-én a Régiós Családi napon

Valamennyi korcsoportban az első három helyezettet díjazzuk, de minden pályaművet beküldő ajándékot kap.
Az eredményhirdetést követően az összegyűjtött pályázati anyagokból kiadvány készül, ezért a beküldött pályaműveket
visszaadni nem áll módunkban. A pályázat beküldése egyúttal a kötetben való megjelenéshez való hozzájárulás is.
Elfogadunk kézzel írott (szépen, olvashatóan), géppel előállított, illetve elektronikus formában megküldött pályamű-
veket is.
A pályázat további részleteiről érdeklődni lehet: (20) 312 85 84
A fenti határidőig, az alábbi címre kérjük megküldeni a pályázatokat: „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni
Egyesülete Levelezési cím: 4032 Debrecen, Angyalföld tér 11.

E-mail címe: rildiko59@gmail.com mosolyvirag@mosolyvirag.info

PLASZTIKAI SEBÉSZET
Dr. Jánky György plasztikai sebész 

Rendel: hétfő, csütörtök: 15–19 h. 

Vállalom, hogy a legalább egy éve NOE-tag, 3 vagy 
többgyermekes, érvényes tagsági igazolvánnyal rendel-

kező szülők – csak 5–12 év közötti – elálló fülű gyerme-
két vagy gyermekeit térítésmentesen megoperálom,

ha igényli és alkalmas a műtétre.

1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
�� 365-8633; 20/934-8778

e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

Költöztetés, fuvarvállalás,
lomtalanítás Budapesten és 
az egész ország területén. 

Szállítás: zongora- és páncélszekrény-szállítás. 
Kedvező árak, ügyfélbarát kiszolgálás.

NOE tagoknak árengedmény! 

Ha bármilyen szállítási gondja van,
hívjon bizalommal!

��  30/509-2284 Sárközi Zsolt

web: www. koltozesmaskepp.hu
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Lépésem Hozzád igazítom

Síelés után férjemmel egy este a gyö-
nyörű havas erdőben sétáltunk. A
letaposott gyalogösvény hirtelen a
műút felé kanyarodott. Mi csak fákat
akartunk látni, így letértünk róla, és a
térdig érő szűz hóban bandukoltunk

tovább. Férjem elöl, hogy kitapossa az utat, nehogy a
könnyen kibicsakló bokám miatt időlegesen „mozgás-
korlátozott” legyek. 

Olyan szép volt pontosan az ő nyomába lépni, olyan
erőt adó volt lépéseimet az övéhez igazítani, megérezni a
harmóniát, ami kell ahhoz, hogy tempósan haladni tud-
junk a sötétedő vidéken.

Pedig a séta nem ilyen idilli módon indult. Hatalmas
feszültség volt bennem, úgy éreztem, hiába mondom már
el sokadszor, nem érti a férjem, mi az, ami bánt, amitől
félek. A túra elején hosszan csak tüntetően hallgattam,
majd olyanokat mondtam, amit magam sem gondoltam
komolyan, hogy felrázzam az alvó oroszlánt. Valójában
egy konfliktushelyzet kellős közepén voltunk a látszólag
meghitt séta idején. Már minden puskagolyómat ellőt-
tem, minden gránátomat felrobbantottam, ő ezekre
hümmögött is valamit, de nagy lélekomlást, úgy tűnt,
nem okoztam. Konkrét elhatározás nem született, egy-
szerűen csak annyi történt, hogy közös úton lépkedtünk.
Férjem elöl, én utána, figyelve rám, hogy követni tudjam,
én pedig lábamat az ő nyomába helyezve. 

Kifulladva értünk a hegytetőre egy sípályához. Már
egészen besötétedett, senki nem siklott rajta, egyedül
voltunk. Kezünkben egy-egy csúszka. Meredek volt, félve
indultam el, ezért most én mentem elöl, nehogy lema-
radjak. El sem kellett löknöm magam, máris száguldot-

tam, a hó az arcomba, a szemembe csapott, szinte sem-
mit nem láttam, bár teljes erőmmel fékeztem, csak bízni
tudtam abban, hogy nem sodródom a szélen ágaskodó
fák közé. A lankásabb részeknél bevártuk egymást, egyre
jobban tudtam kormányozni magam, kanyarokkal tud-
tam lassítani a zuhanást, kezdtem jobban uralni a helyze-
tet. Majd újabb siklások a bizonytalanba, a félelmetesbe,
ami egyben izgalmas, kihívásokkal teli és gyönyörűséges
is – mint az életünk.

Bár nem fogalmaztam meg akkor magamnak, de lel-
kem mélyén megéreztem, vannak terhek, veszélyek, ami-
ket a másik helyettem nem tud megélni – nekem kell
zuhannom, nekem kell magamat kormányoznom. És
képes vagyok én is a változásra, van esélyem kordában
tartani félelmeimet, talán egy kicsit tudom irányítani
hozzáállásomat a problémákhoz. Nem is az a fontos, hogy
mindent egyformán érezzünk át, hanem az, hogy mindig
egy úton maradjunk – egymásra figyelve. 

Mikor elindultunk, még a kezét sem tudtam megfogni
a haragomtól, de hazafelé szorosan egymás mellett
értünk a házhoz. És éreztem, hogy nem vagyunk egyedül,
mosolyog ránk Valaki, akitől a fényt kaptuk az éjszakánk-
ban.

Szép lenne itt befejezni a történetet. Hollywoodinak
tűnik, ha hozzáteszem, de így igaz: attól az estétől kezdve
férjem mellém állt az engem nyomasztó gondban. Szép
volt megélni, hogy nem csak a nagy hóban, hanem a min-
dennapokban is igyekszünk egymáshoz igazítani botla-
dozó, hol tétova, hol elhamarkodott lépéseinket. És nem
vagyunk egyedül.

Lejegyezte:
SALLAINÉ KARIKÓ ÉVA

Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 percre, családi házban, külön bejáratú lakás 5-8 fő részére
kiadó a nyári időszakban, egy-két hetes turnusokban.  Irányár: 9.000-10.000 Ft/nap/család megegyezés szerint

83/315-951 19 óra után, Csütörtöki Zoltán  
�� 30/375-0613

Szállítás-fuvarvállalás
NOE-ban leinformálható, a titkárságnak régóta dolgozó
megbízható fuvarozó személygépkocsival munkát vállal

magánszemélyeknek illetve cégeknek, alkalmanként
vagy rendszeres megbízásra.

Bel- és külföldi személyszállítás, gyermekek iskolába
szállítása, futárszolgálat, anyagbeszerzés, áruterítés, 

postai ügyintézés.
NOE tagoknak kedvezmény!

��  20/9354-600 Pfeil István
e-mail: pfeilistvan@gmail.com

Homok, sóder, murva, beton, termőföld szállítását 

5 tonnáig vállalom Budapesten,

NOE- tagoknak 5% kedvezménnyel!

�� 20/956-5720 Kovács Árpád

e-mail: teherfuvarozas@uw.hu

web: http://teherfuvarozas.uw.hu

NOE tagoknak kedvezmény!

Ü D Ü L É S

H I R D E T É S E K
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NAGYCSALÁD – kis lábnyom 
Záró díjkiosztó rendezvény

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Szeretettel várunk minden érdeklődőt projektzáró rendezvényünkre:

Háztartási kislábnyom, közösségi kislábnyom, Háztartási kislábnyom, közösségi kislábnyom, 
jövő generációkjövő generációk

Tervezett program

Dátum: 2011. április 16. 
Helyszín: Szent Margit Gimnázium (1114 Budapest, Villányi út 5-7.) 

(a program alatt folyamatosan:
• klímabarát és energiatakarékos termékek bemutatója;
• folyamatos tanácsadás környezetvédelmi szakértők által;
• a versenyző családok versenyműveinek bemutatása posztereken – válogatás)

10:30 Regisztráció, résztvevők fogadása

Háztartási kislábnyom – A Kislábnyom Energiatakarékossági Verseny díjazott családjainak bemutató elő-
adásai
11:00 Köszöntő, megnyitó, a nap programja – Vadovics Kristóf, GreenDependent Egyesület
11:15 Család1
11:25 Család2
11:35 Család3
11:45 Kérdések, válaszok

12:00                  Büfé ebéd

MEGHÍVÓ
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Közösségi kislábnyom – Klímabarát közösségek bemutatkozó előadásai
12:45 Gödöllői klíma-klub és az „Energy Neighbourhoods” projekt – 

Vadovics Edina, GreenDependent
13:00 ÖkoKörök – Horváth Gergő, Tudatos Vásárlók Egyesülete
13:15 Klímabarát Wekerle – Wheatley Tracey, Klímabarát Wekerle
13:30 Hogyan váljunk klímabarát közösséggé? Kerekasztal-beszélgetés

14:00 Kávészünet és sajtó regisztráció

Kislábnyom és a jövő generációk – Kislábnyom díjkiosztó és sajtótájékoztató
14:30 Köszöntő, a Kislábnyom projekt eredményeinek ismertetése – Vadovics Edina,

GreenDependent
14:50 Köszöntő, Nagycsaládosok Országos Egyesülete
15:00 Kislábnyom és a jövő generációk – dr. Fülöp Sándor, a Jövő Nemzedékek

Országgyűlési Biztosa
15:20 Díjkiosztó (4 család / régió, össz. 24)

16:00 Sajtó interjúk

A Kislábnyom energiatakarékossági verseny és a díjkiosztó rendezvény fővédnöke 
dr. Fülöp Sándor, a Jövő nemzedékek Országgyűlési Biztosa.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Extra kerékpár
BIKETIME Kerékpárüzlet és szerviz

A projektben résztvevő családokat extra ajándékokkal az alábbi cégek támogatták:

Ajándékutalvány
ZÖLDBOLT–Kör nye zet barát termékek

Kerékpáros táskák
CANGIRA

Belépő családi programra étel 
és italfogyasztással – KOBUCI Kert



Tavasz... Min de  nek
újulnak, az erdők,
a mezők virágba
borulnak –

mondja a pünkösdi köszöntő. Való ban, a
kikeleti napsugár, a hangos madárcsicser-
gés, a kipattanó rügyek, a színek és han-
gok újra felfedezett áradása megérinti a
lelket, felkelti a megújulás, újrakezdés
vágyát.

A természettel összhangban az egyhá-
zi év tavaszi ünnepei is ezt a törekvést
segítik elő. A böjt az elmélyülés, a bűnbá-
nat és a megtisztulás ideje – jól tudjuk,
hogy mind a testnek, mind a léleknek
szüksége van szándékosan lelassított,
belülre figyelő időszakokra. A keresztény-
ség hite szerint a világmindenség legsöté-
tebb napját követi a legragyogóbb nap:
Húsvét és a húsvéti időszak, amikor nem
győzünk betelni Isten dicsőségével, majd
pedig Pünkösd, amikor ránk bízzák a hogyan-tovább-ot,
Isten országának építését.

A néphagyomány nagymértékben kapcsolódik a keresz-
tény hagyományhoz, így a húsvéti ünnepkörnek fontos
eleme a megtisztulás. Virágvasárnap tartották régen a
kiszejárást, villőzést. Az eladó leányok felöltöztettek egy
szalmabábut, s a falu határában elégették vagy a vízbe vetet-
ték. A szokást kísérő dal tanúsága szerint a böjtöt (a hosszú
böjtös időszak alatt nagyon megunt korpából, aszalt gyü-
mölcsökből főzött kiszelevest), a betegségeket, járványo-
kat, azaz a rosszat vitték ki a faluból, hogy feldíszített zöld
ágakkal, a tavasz, az új élet hírnökeivel térhessenek vissza.
Nagyhéten rendbe hozták a tél folyamán igencsak elkoszo-
lódott házat és az udvart. A földes padló földjét felfrissítet-
ték, újratapasztották, homokkal finoman beszórták. A fala-
kat újrameszelték, kisebb hibáit kijavították. Nagypénteken
különleges szerepe van a víznek. A leányok már hajnalban
lemennek a patakhoz aranyos vízben mosdani. A vízből tel-
jes csendben haza is vittek, ezért szótalan víznek is nevez-

ték. Hajukat is kibontották, fésülték
a patak mellett, hogy egészséges és
hosszú legyen. Nagyszombat a
kígyók, békák, férgek elűzésének a
napja volt.

Húsvétot követően az emberi
kapcsolatok megerősítése, feleleve-
nítése is megjelent a szokásokban.
Palócföldön egy megszentelt pi ros -
tojást közösen fogyasztott el a csa-
lád. A locsolkodás folyamán igen-
csak számon tartották, hogy melyik
leányhoz kik és hány legény érkezett
locsolni.  Este a régóta nélkülözött
táncmulatság nyújtott közösségi
élményt. Húsvét vasár napot követő
vasárnap, fehérvasárnap a hajadon
leányok komatálat küldtek barátnő-
jüknek, hogy ezzel szinte testvéri
kapcsolatra emeljék barátságukat.
Ezt a komaságot, mátkaságot egész

életükben pontosan számon tartották. Láthatjuk, hogy a
családi, a férfi-női és a baráti kapcsolatok megerősítése
mind megjelenik ezekben a napokban. 

A személyes tér és a kapcsolatok megtisztítását követte a
teljes közösség, a falu határainak újrakijelölése is.
Húsvéthoz kapcsolódik a határbejárás, amikor énekelve-
imádkozva bejárják a határt, megtisztítják a határjeleket, a
mezei forrásokat, zajt csapnak, hogy távol tartsák a rontó
erőket az éppen megindult, tápláló élettől. A fiatalok ezen
határbejárások során tanulják meg pontosan a falu határa-
it. Hogy el ne felejtsék, több helyen szokásban van, hogy
azt, aki először vesz részt a határbejáráson, jelképesen meg-
vesszőzik a határ legtávolabbi pontján.

Húsvét mozgó ünnepköre mellett igen fontos tavaszi
ünnep Szent György napja, április 24. is. A néphagyomány
szerint e napon kezdődik az igazi tavasz – sőt, bizonyos
értelemben az év is, hiszen a természettől függő, földműves
életformában ez a munkák kezdetének az időszakasza is. A
gazdaember már hetek óta ki-kijár a földre, megkezdődött
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Tavasz– megtisztulás, újrakezdés 
a magyar néphagyomány tükrében



a szántás, vetés, s Szent György
napján az állatokat is kihajtot-
ták a legelőre. Az élet öröme
mellett megjelenik a rontás-
tól, a gonosztól való félelem
is: a boszorkányok hajnal-
ban összegyűjtik a harmatot
a mezőn, s ezzel elveszik a
tehén hasznának vagy a gabo-
natermésnek egy részét. E
napon tisztul a kincs a földben, s
aki észreveszi a földből kicsapó lán-
got, előfordulhat, hogy mesés kincsek
birtokosává válik. A kincsszerzés azonban

veszélyes vállalkozás, hiszen
ezek túlnyomórészt elátkozott

kincsek. A rontással szemben
csodálatos gyógyító erőt kap-
hat a hiedelem szerint az, aki
Szent György nap előtt
kígyót, békát, gyíkot talál, s
azt megsimogatja. 

Mi is megállhatunk egy
kicsit ebben az időszakban,

hogy a tavaszi nap fényénél meg-
szemléljük kapcsolatainkat, határa-

inkat, erősségeinket és gyengéinket. 
DYEKISS VIRÁG
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Európa-szerte varázserővel ruházták fel, titokzatos
hagyományok övezték a bodzát, gyógynövényként való
használata szinte az emberiséggel egyidős gyakorlat.
Gyógyhatásainak se szeri, se száma, a talajt is javítja,
finom illatú, esztétikus, és szinte bárhol megterem. Az
egyik legtökéletesebb ajándék, amely valaha megadatott
nekünk. Legyünk nagyon hálásak érte!

A germánok a bodzát szent növényként tisztelték és
Holle (Freya) asszonynak, a családi fészek istennőjének
áldozták. Magyarországon tájegységenként tér el a vele
kapcsolatos mondák színezete. Egyes vidékeken, példá-
ul a palócok szerint és a Csereháton, valamint Göcsej -
ben ha a bodzára taposnak, meghajlítva földet horda-
nak rá, vagy az ágakat az ólba teszik, akkor a tehénből, a
disznó sebéből kihull a pondró. Az alsó Őrségben ezzel
szemben nem ültetnek bodzát a ház mellé, mert akkor
belecsap a villám. Ott a bodza az ördög, a gonosz lelkek
fája. 

Az angolszász kultúrkörben szintén nagy erővel
ruházzák fel e növényt: nem vágható ki és nem égethető
el. Ha nem mondunk imát Bodza-anyához, miközben
elpusztítjuk a növényt, akkor az visszatér, és bosszút áll,
megátkoz minket. A bodza varázserejének tisztelete máig
nem veszett ki az angolokból, elég arra gondolnunk,
hogy a világsikerű Harry Potter történet főgonoszát csak
egy bodzából készített varázspálcával tudták elpusztítani,
ugyanis ez minden pálcák legerősebbike. 

A bodzának persze nem csak varázs-, hanem gyógy-
ereje is van, mi több, e gyógyerő meglehetősen széleskö-
rű, és szerencsénkre a kúra sem borzasztó, hiszen a
bodza termése és virágzata egyaránt ízletes ételek és ita-
lok alapanyaga. 

Fogyaszt, ránctalanít, és három nap alatt végez az
influenzával

A bokorrá vagy kis fává növő, évelő növény (latinul:
Sambucus nigra) a pézsmaboglárfélék családjába tarto-
zik, hazánkban őshonos. Fehér virágai úgynevezett bog-
ernyőben nyílnak és lapos tányérokra emlékeztetnek.

Fontos ökológiai szerepe, hogy gyorsan bomló avarja és
árnyaló hatása segíti a vegetáció felújulását.  

Kezdjük ott, hogy a benne található drogok izzasztó-
lázcsillapító hatásúak, és a kiválasztás során a káros
anyagcseretermékek eltávolítását is segítik. Emiatt a
bodza az egyik legkitűnőbb szer a meghűléses/náthás
megbetegedéseknél, klinikai tesztek során pedig kimu-
tatták, hogy a vírusok szaporodását gátolva már 2-3 nap
alatt legyűri az influenzát – nincs szükség antibiotiku -
mokra.

Immunerősítő és vértisztító, görvélykór (a TBC egyik
változata) esetében, valamint bőrkiütésnél, hámosításra
gyökerét és virágját használhatjuk, de a friss vékony kér-
géből vagy ágacskáiból készült főzetet régen „elhájaso-
dásnál” (azaz fogyókúrához) is, vagy vízkór ellen ajánlot-
ták. Albertus Magnus (1193–1280) domonkos szerzetes
szerint felülről lefelé lehántolt kérge hashajtó szernek
alkalmas, míg a gyümölcs nedvének nyugtató, fájdalom-
csillapító hatását kihasználva borsmentával, kakukkfűvel
kombinálva migrénes és arcidegzsábás fejfájások ellen
alkalmazzák sikerrel. 

Mandula- és torokgyulladásnál a friss gyümölcsöt tej-

A misztikus gyógyító – bodza
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jel forrázták le, és ezzel öblögették a torkot, de  belsőleg
alkalmazva a reumatikus ízületi fájdalmak ellen is jó, bár
egy 1908-as könyv szerint  ez ellen külsőleg is használ-
hatjuk: „A megtört vagy zúzott zöld levelek rühös tagra
kötve tisztítólag hatnak. Régi orvosok szerint a friss leve-
lek dühös ebmarástól eredő sebeket gyógyítanak, és
köszvényes tagokra kötve, illetve flastromnak alkalmazva
igen jó hatásúaknak bizonyultak.” 

A bogyókból készített bodzabor egyes vidékeken
hagyományos szívgyógyszer ugyanúgy, ahogy a bodzapá-
linka is, ami viszont igen munkaigényes (200 liter cefré-
ből maximum 6-7 liter jó pálinka nyerhető!), s így
nagyon ritka és drága (a pálinkák „királya”). Emellett
sorolhatnánk még gyógyhatásait: a virág forrázata szem-
gyulladásnál szemcsepp, a mézzel kevert bodzalekvár
TBC-seknek kiváló tüdő-
tisztító, krémje pedig jó
ránc talanító és enyhén
halványító hatású. Borot -
vál kozás utáni szereket,
arc- és szemfrissítő lemo-
sókat is készítenek belőle
manapság. Tartalmaz A-,
B-vitamint, C-vitamin tar-
talma pedig duplája a cit-
rusféléknek! A bodza a
„szegény-ember patikája”. 

A virágzat szedését
akkor kell elkezdeni, ami-
kor a bogernyő szélén
lévő virágok kinyíltak, és
a középsők még bimbó-
sak (május-június). A
bodza virágzatát csak szá-
raz időben szabad gyűjte-
ni, ugyanis ha esőtől vagy harmattól nedves virágzatokat
gyűjtjük, akkor a virágok szárítás közben megbarnulnak.
Figyeljünk rá, hogy a bodza egyik részét se fogyasszuk fel-
dolgozatlanul, mert nyersen enyhe mérgező hatása van!
Ezek a mérgező anyagok hő hatására lebomlanak. 

– Meghűlésre és influenzára: 2 dl vízzel leforrázunk 4
g bodzavirágot, 2 g hársfavirágot és 3 g kamillát, és
5 perc állás után leszűrve, forrón fogyasztjuk.
Esetleg két csészével is az izzadásig, influenzára
pedig négyóránként. 

– Fogyókúrához: 1-3 teáskanál virágot forrázunk 1
csésze vízzel, 5 perc állás után szűrve, napi 5 csé-
szével fogyasztunk. 

– Vízkórra diuretikus tea: 10 g mezei zsurló, 40 g
édesgyökér, 40 g bodzakéreg keverékéből 1 teáska-
nálnyit 2,5 dl vízbe szórunk, és 5 percig főzzük.
Leszűrve, 2-3 csészével fogyasztunk naponta. 

– Arcidegzsábára és migrénre: bodzaruta, kecskefű és
bodzavirág 1:1:1 arányú keverékéből készítsünk for-
rázott teát (1-2 teáskanál keverékhez 2 dl víz). A fáj-
dalom jelentkezésekor fogyasszuk! 

– Belsőleg reumára: 2 marék bodzakérget 1 liter vízbe
szórunk, és addig forraljuk, amíg a víz a felére nem
csökken. Teaként fogyasztjuk naponta több csészé-
vel. 

Egy igazi kaméleon: bodza a konyhában 
Gyógyhatásait nemcsak tea-, tinktúra, borogatás és

egyebek formájában élvezhetjük – finom ételek és italok
készíthetők belőle. A bodzaszörp gyerekkoromtól fogva
egyik kedvenc csemegém, és biztos vagyok benne, hogy
ezzel nem vagyok egyedül. Finom fűszeres-muskotályos
ízvilága a szörpön kívül rengeteg felhasználási módot
tesz lehetővé; aszalják, a borok ízét javítják vele, méz,
leves, színezőanyag, savanyúság, ecet, kocsonya, mártás,
befőtt és likőr készül belőle. A kiszáradt bodzatöveken
néha egy gombafaj telepszik meg, a júdásfüle gomba,
ami Kínában, Japánban kedvelt élelmiszer. 

A skandináv országokban és Németországban a bodza-
leves közkedvelt étel, Belgiumban pedig sört is főznek a
bogyókból. Elég a bodza szót bármely internetes kereső-

be beírnunk, máris gar-
madával zúdulnak ránk a
különböző házi, bodzás
ínyencségek re cept jei és a
bodzás fórumok linkjei. A
legkedveltebbek közé tar-
tozik a rántott bodzavirág
mint egészséges nasi,
illetve a bodzalikőr és a
bodza pezsgő. A lehető sé -
gek szá ma szinte végte-
len, egy pesti cukrászdá-
ban pedig csodás bodzás
fagylaltot lehet kapni! 

Bodzavirágszörp: 8-10
szép, rovaroktól mentes
bodzavirágot gyűjtünk.
Csa p alatt megmossuk. 10
literes rozsdamentes fa -
zékba hét liter vizet ön -

tünk, egy citromot szeletekre vágunk, hozzáadjuk. 80
dkg cukorral édesítjük, 1 dl borecettel savanyítjuk, majd
feltesszük melegedni. Közben 20 dkg cukrot szép barná-
ra pirítunk, felengedjük egy l vízzel, és simára forralva
beöntjük a fazékba. Felforraljuk, beletesszük a bodzát,
majd a tűzről levéve egy napig állni hagyjuk. Másnap
leszűrjük, üvegbe töltjük, és jól  bedugaszolva, hűvös
helyen (lehetőleg hűtőgépben) hat hétig állni hagyjuk.
Érlelés után hígítva fogyasztjuk. 

Bodzafánk (kirántott bodzavirág): hasonlóan az
akácvirágokhoz, sörös palacsintatésztába mártva a
bodzavirágokat, hirtelen kisüthetjük őket forró olaj-
ban. Ízlés szerint még forrón megszórhatjuk fahéjas
porcukorral. 

Bodzalikőr: 1 kg bodzabogyót alaposan megmosunk,
szemenként válogatunk és üvegbe helyezünk. 1 liter 96%-
os alkoholt  öntünk rá, és két héten át pihentetjük úgy,
hogy naponta felrázzuk, illetve megkeverjük. Másfél liter
vízben fél kg cukrot főzünk, szegfűszeget, darabos fahé-
jat és egy citrom reszelt héját adjuk hozzá, és az egészet
az alkoholos bodzabogyóhoz keverjük. Két napig pihen-
tetjük, és utána vászonruhán át lecsepegtetjük. A letisz-
tult levet üvegekbe töltjük, lezárjuk, és 3-4 hónapi pihen-
tetés után fogyaszthatjuk.
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Kóbor otthonra talál
A kutyát fehér Mercédeszből tették ki a Népligetben egy
ködös októberi estén. Attól kezdve mindig ott láttuk: a
járda szélén ült, s hosszan nézett az elsuhanó kocsik után.

Én világéletemben utáltam a kutyákat. Ugatásuktól a
hideg is kilelt, fogaik nyomát szá-
mos helyen őriztem a lábamon. A
kutyák is utáltak engem. Ha egy
kutya választhatott, hogy megha-
rapjon-e vagy sem, biztosan az
előbbit választotta.

Utoljára edzés közben mart
meg egy ronda tacskó. Akkora
darabot harapott ki a vádlimból,
hogy három hetet ki kellett
hagynom, s nem tudtam el in -
dulni az őszi Budapest Baj nok  -
ságon. Ez a kis fekete gombolyag
azonban más volt: szomorú, árva
kutya.  Inkább árva, mint kutya…

– Vigyétek magatokkal! –
ajánl gattam társaimnak, akikkel
együtt mentem haza az edzésről,
de Céhá csak a fejét rázta: lakóte-
lepi lakásba nem való kutya; Zozó
azt felelte: apám ki is hajítana
vele; a kis Bakos pedig széttárta a
karját: nekünk már két kutyánk
van. És visszakérdezték: miért
nem viszed haza te?

Én bizony Isten hazavinném a
lakásba, ahol három testvérem-
mel és nagyszüleimmel nyolcan
élünk, hiszen nyolc vagy kilenc,
az már olyan mindegy… A bátyám
azonban nem tűrné meg, mert a

kutya ugat, és ő akkor nem tud tanulni, márpedig neki min-
dig fontos tanulnivalója van, mert egyetemre jár. Neki min-
dig fontos tanulnivalója van, ha én rádiót akarok hallgatni,
ha felhívnék valakit hozzánk, ha bütykölök valamit otthon.
Csak akkor nincs fontos tanulnivalója, ha ő akar rádiót hall-
gatni, ha őhozzá jön valaki, vagy ha ő vés tiplit a falba.

Bella felhúzná az orrát, még
annál is jobban, mint amennyire
fenn hordja, hogy pfuj de büdös
ez a kutya”, pedig az ő pacsulija
sokkal undorítóbb. Saci össze-
csapná a kezét, hogy mibe kerül
nekünk ez az eb. Saci mindenre
sajnálja a család pénzét, amit
nem rá költenek.

Anyám hisztériás rohamot
kapna, mert a kutya mindenféle
betegséget hurcol be, apám
pedig egyszerűen kijelentené –
minden indok nélkül –, hogy a
kutya nem lakásba való. Rend -
szerint későn jár haza, ilyenkor
megvacsorázik, meghallgatja a
problémáinkat, és megmondja,
hogy mit kell csinálnunk. De
nem indokol. Azt tartja, ha fel-
növünk, rájövünk magunk is,
hogy mit miért kell tennünk.

Egy héttel azután, hogy a
csöpp állatot a ligetben kidob-
ták, olyasmi történt, ami feled-
tette velem minden előítélete-
met a kutyákkal szemben.

A megállóban beszélgettünk,
mint minden tornatermi edzés
után, de valahogy most elakadt a
szó. A kutyát néztük. A hórihor-

Tudtad, hogy... 
... Linné megfigyelte, hogy a kecskék a bakteriális

körömgyulladás elleni gyógynövényként eszik a
bodza levelét? 

... a bodza a szintetikus festékek feltalálása előtt fon-
tos festőnövény is volt: a bogyóból különböző ada-
lékanyagokkal barna, kék, ibolya, bíbor és fakókék,
a levelekből pedig zöld festékanyagot készítettek? 

... a néphit szerint ha már érett gyümölcsöt is hoz, de
még virágzik is, hosszú télre lehet számítani? 

... a legkiválóbb, szilárd és tartós, kellemes tapintású
ásó- és lapátnyeleket a több éves, egyenes bodzahaj-
tásokból készítették? 

... sokfelé úgy vélik, hogy a bodzabokor alatt nem jó
elaludni, mert elvarázsolja az embert? 

... a több méter magas bodzafák több évtizedesek;
némelyik száz évnél is öregebb? 

... a bodza a hagyományos angol ketchup egyik fő
alkotórésze? 

... a halászok általában bodzából készítették a hálóvar-
ró tűt? 

... némely vidékeken azt terjesztették, hogy Júdás
bodzafára akasztotta fel magát, s emiatt nevezik a
rajta termő immunserkentő hatású, fül alakú gom-
bát júdásfül-gombának? 

... a bodza erős szagú levét régen a legyek, egerek
távol tartására permetezték, ma pedig rovarűző
hatását a biokertészetekben hasznosítják? 

... egy régi népmese szerint ha egy gyermeket vagy fia-
tal állatot valaki dühében megüt egy bodzaággal,
akkor az soha többé nem nő meg? 

... e növény levelét az érés gyorsítására komposzthal-
mokhoz keverik? 

... egy szép, aranysárga bodzavirág értéke 46-52 kraj-
cár volt 1908-ban (ugyanekkor 1 kg liszt 16, 1 kg
rizs 20, míg 1 kg kakaó 30 krajcár volt)?

Forrás: www.gyogynovenyturak.hu
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MŰSZAKI BAZÁR (1152 Budapest, Telek u. 7-9.)
www.muszakibazar.eu 
Termékeik és szolgáltatásaik árá-
ból 10% kedvezményt nyújtanak
NOE tagok számára.

NÉPBOLT (1194 Budapest, Ady Endre út 123. 
Tel: 281-2047)
Termékeik árából 10% kedvezményt nyújtanak NOE tagok
számára.

ZOKNIKIRÁLY WEBÁRUHÁZ
www.zoknikiraly.hu 
Termékeik árából 10% kedvezményt nyújtanak NOE tagok
számára.

KRASZNÁR ÉS TÁRSA KÖNYVKERESKEDELMI BT.
(1098 Bp., Dési Huber u.7. Tel: 3480-480)
www.krasznar.hu
10% kedvezményt adnak NOE kártyára. (Kivétel:ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar jegyzetei!)

JÓNÁS PÁL – ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ (TETŐ -
FEDÉS, BÁDOGOZÁS) Tel:20/3155-794
Érvényes NOE igazolványra 15-20% kedvezményt ad a ter-
mékek és szolgáltatások árából. 

DIRICZI NÁNDOR – ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ
(FESTÉS, MÁZOLÁS) Tel: 30/301-5030
Érvényes NOE igazolványra a munkadíjból 15% kedvez-
ményt ad.

HERCEGDŰLŐ VENDÉGHÁZAK (7694 Hosszú he -
tény, Szőlőhegy) www.hercegdulo.hu
A szállásdíj árából 5% kedvezményt adnak, és minden csa-
lád 1 palack bort kap ajándékba.

SZT. KRISTÓF VENDÉGHÁZAK (9437 Hegykő, Kis é -
rek u. 4. Tel:99/376-314)
A szállásdíj árából 20% kedvezményt adnak.

ŐRSÉG VENDÉGHÁZ ÉS ÉTTEREM (9933 Őrimagya-
rósd, Dózsa György út 35. Tel:94/426-018)
A szállásdíj árából 10% kedvezményt adnak.

EGÉSZSÉGTÁR/PATIKÁN KÍVÜLI GYÓGYSZEREK
FORGALMAZÁSA (6065 Lakitelek, Széchenyi köz 82.
Tel:76-439-636)
NOE tagoknak 5% kedvezményt nyújtanak vásárlásaik
során.

NIPOTINO BABABOLT (2336 Dunavarsány, Sza -
badkai u. 953/1.)
www.babamamauzlet.hu
Termékeik árából 15% kedvezményt biztosítanak NOE tag-
kártya felmutatására.

KARMA BABARUHA (2119 Pécel, Szondi u.104.)
www.karmababaruha.hu
Érvényes NOE igazolvánnyal 15% kedvezményt adnak.

CETLI PAPÍR-IRÓSZER (1048 Bp, Dunakeszi u. 9.  
Tel: 435-0540)
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.
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gas higanygőzlámpa fénye éppen rávetődött; türelmesen
ült a járda peremétől alig fél méterre, s nézte, nézte a höm-
pölygő gépcsifolyamot. Egy bundás szőke nő megjegyezte:
kóbor kutya.

Valahol dugó lehetett, késett a busz, és a kocsik araszol-
va haladtak előre. Egyszer csak a kocsisorból hirtelen fel-
bukkant egy fehér Mercédesz. A kutya izgalomba jött, fel-
állt, hevesen csóválta a farkát, vékony vidám hangon ugat-
ni kezdett – mi pedig láttuk, hogy ez nem az a Mercédesz,
mert annak már új rendszáma volt.

A fehér Mercédesz továbbhaladt, a kis árva dermedten
állt, idáig hallottuk a nyüszítését. Hirtelen elhatározással
elindultam felé;  még hallottam, hogy Zozó utánam kiált: –
Ne menj el, itt a busz! – de én csak intettem nekik: ne vár-
jatok!

A kiskutyát most láttam először közelről. Bársonyos
szőre sötétkéken csillogott a lámpa fényében, apró gomb-
szemével könyörgően nézett rám. Az egész állat elfért volna
a két markomban. Egyáltalán nem hasonlított a tacskóhoz,
amely ősszel megharapott, és nem hasonlított ahhoz a vér-
ebhez sem, amellyel az amerikai rendőrök a szökött
fegyenceket üldözték egy ismeretterjesztő tévéfilmben.
(Mi is volt a címe? Azt hiszem: „A kutya az ember barátja.”)

– Itt hagytak? – kérdeztem, és magam válaszoltam rá: -
Hát persze, hogy itt hagytak… Ne várd, ne várd, te kis
kóbor… Sose jönnek vissza érted…

Úgy nézett rám, mintha értené. Bizonytalan léptekkel
indult felém, nem tudom, a hidegtől vagy a félelemtől resz-
ketett-e. Eszembe jutott, hogy maradt még egy kis májkré-
mes kenyerem, és odaadtam neki. Úgy falta, mint aki egy
hete nem evett. Vizet biztosan talál – gondoltam –, a liget-
ben az öntözőcsapok mellett mindig áll a víz. Hetek óta szá-
razság volt, langyos, szép őszutó. Amíg nem fagy, a sűrű
avarban kihúzhatja…

De másnap már fagyott, aztán a következő héten meg-
jött az eső is. Hideg, novemberi eső. A kis kóbor kutyával
rendszeresen megosztottam az uzsonnámat, de látnom kel-
lett, hogy az apró, sűrű cseppek mint áztatják át finom
fekete bundácskáját, amely már nappal sem tudott megszá-
radni.

Egy este aztán felemeltem, bedugtam a kabátom alá,
hogy megmelegedjen egy kicsit… és nem volt szívem kiven-
ni onnan. Hazavittem.

Részlet Makk Attila: Kóbor, a kétszer talált kutya c.
könyvéből

G Y E R M E K K U C K Ó
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A Keszthelyi NE örömmel tudatja veletek, hogy
Lelkes Valériának és Tóth Gergelynek megszü-
letett ötödik gyermeke, Tóth Antónia.

Ezúton szeretnénk értesíteni
Önöket, hogy 2010. szeptember
16-án névnapi ajándékként meg-
született hatodik gyermekünk:
Harmati Boldizsár János,
4850g-mal és 61 cm-rel. A lányok
és apa, anya nagyon boldogok.

Harmatiné Rihmer Edit
Budakeszi

Csanyteleken Fejes Ferencnéhez és kedves

családjához megérkezett a nyolcadik gyer-

mek Brendon, János. Kívánunk erőt,

egészséget az egész családnak. 

Nagycsaládosok Csanyteleki
Egyesülete

Örömmel adjuk hírül, hogy 2011. január
23-án megszületett negyedik gyerme-
künk, Borbála.

Montvai Zsolt és Dóra

Örömhír

Kovács Laura Anita 2010.
december 03-án megérkezett a
rá váró testvérei, Zoltán, Gergő
és Renáta nagy örömére. 
Gratulálunk a boldog csa lád -
nak, Kovács Zoltánnak és ne jé -
nek, Edinának!

Orosházi Nagycsaládosok 

Örömmel értesítünk benneteket,hogy 2011. január 10-én két fiúuno-ka után megszületett a harmadikunokánk, Róbert Hanna, egészcsaládunk nagy örömére. A kicsi ésszülei jól vannak. 
Róberték a NagycsaládosokKöröstarcsai Egyesületéből


