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A Titkárságon július és augusztus hóna-
pokban a jogsegély-szolgálat szünetel.

Kedves Tagtársak!

Felhívjuk a figyelmeteket Albert Zsolt és felesége
népszavazási kezdeményezéseire a társadalombiztosítás

megvédése érdekében, amelyeknek aláírói ívei 
hamarosan várhatók.

Elnökség
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Vezetõ testületeink munkájából

Kedves Tagtársak!

Túl vagyunk egy békés és ünnepi hangulatú, húszéves jubileumi
közgyûlésen. Ennek most különösen örülök. A NOE egységét
nem láttam veszélyeztetettnek, ezért nagy megnyugvással jöttem
el a Szent Margit Gimnáziumból. Olyan történelmi pillanatokat
élünk, amikor félre kell tenni minden pártoskodást, széthúzást,
személyes ellentétet, sértettséget, mert olyan veszélyek leselked-
nek ránk, gyermekeinkre, családjainkra, amit csak a legteljesebb
összefogással védhetünk ki. Köszönet Nektek, hogy felül tudtatok
emelkedni a hétköznapok ellentétein, és újra megmutattátok: nem
csak Ti számíthattok a NOE-ra, hanem a NOE is számíthat Rátok.
Mint azt a beszámolókból Ti is látjátok, a munka továbbra is vál-
tozatlan intenzitással folyik. Nélkületek, az egységes tagság
nélkül fabatkát sem ér az érdekvédelmi tevékenységünk. Csak
úgy tudunk bármilyen eredményt is elérni, ha tudjuk, támogató
hátország áll mögöttünk. Sokat küzdöttünk a több biztosítós

veszély ellen, legfelsõbb szinteken többször is tárgyaltunk ez ügy-
ben. Csak remélni tudjuk, hogy sikerül elhárítani ezt a veszélyt a
fejünk felõl. Sok más feladat is vár azonban ránk. Ilyen lehet az
ingatlanadó esetleges bevezetése, ami családok ezreit sodorhatja
lehetetlen helyzetbe. Nincs megoldva még közel egymillió
érvénytelen TAJ számmal rendelkezõ ellátása sem. Sajnos teljes a
káosz az országban. Résen kell lennünk, milyen elhibázott, rossz
koncepciójú intézkedésekkel akarják a döntéshozók megterhelni a
családokat, azaz Titeket és gyermekeiteket, unokáitokat!
Továbbra is várjuk támogatásotokat, véleményeiteket, ötleteiteket,
mert a NOE nem egyszemélyes vállalkozás, hanem sok ezer
lelkes ember közös, szívbõl jövõ ügye.

Szép nyarat, jó pihenést Mindnyájatoknak!

Szabó Endre
elnök

Közgyûlési beszámoló

2007. április 14-én lezajlott a NOE ez évi közgyûlése. A 9:30-ra
meghirdetett közgyûlés nem bizonyult határozatképesnek, ezért
az elõzetesen kiküldött meghívó értelmében 10:30-kor megis-
mételt közgyûlést tartottunk az eredetivel azonos napirendi pon-
tokkal.

A NOE 2007. évi közgyûlésén hozott határozatok:

1. sz. határozat: a közgyûlés az egyesület tartalmi munkájáról
szóló beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás
nélkül elfogadta.

2. sz. határozat: a közgyûlés az egyesület gazdálkodásáról szóló
beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül
elfogadta.
3. sz. határozat: a közgyûlés az egyesület közhasznúsági jelentését
egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül elfogadta.
4. sz. határozat: a közgyûlés az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját
egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül elfogadta.
5. sz. határozat: a közgyûlés 8200 igen, 8035 nem szavazattal 354
tartózkodás mellett elvetette a tagdíj 5.000 Ft-ra emelését.
6. sz. határozat: a közgyûlés a NOE költségvetési tervezetét egy-
hangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül elfogadta.

A hagyományokhoz híven az egyesület idei közgyûlésén is
többeket részesített díjazásban.

Egyesületünk Választmánya a NOE tiszteletbeli tagjává válasz-
totta Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva alkotmányjogász pro-
fesszorasszonyt.

Az Egyesület NOE-díjjal köszönte meg áldozatos munkáját a
következõknek:
Baksainé Kenesei Éva (Tolna), Benkõ Ágota (Budapest),
Bolanowski Gabriella (Nyíregyháza), Fülöp Béla (Orosháza),
Iványi Ildikó (Zalaegerszeg), dr. Késmárky István (Budapest),
Márki László (Budapest), Paksicza Éva és Szekeres Jenõ (Pécs),
Radó Péterné (Budapest), dr. Surján László (Budapest), Szabó
György (Gyõr), Dr. Szelestei Tamásné és Tamás (Keszthely), Tar
Andrásné (Csongrád), Veszprémi Márta (Budapest),

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

Aranybölcsõs támogató:
Hír TV ZRt. (Budapest), Kozma István (Inárcs), Univer Product
Zrt. (Inárcs), Barátság Jótékonysági Egyesület (Pécs), Bárányné
Kovács Margit (Székesfehérvár), Lions Klub Veszprém
(Veszprém).

Ezüstbölcsõs támogató:
Dr. Kerényi László (Balatonalmádi), ADEMAGA 2003 Kft.
(Budapest), P és P Pékáru Kft. (Bugac), Fõnix
Rendezvényszervezõ Kht. (Debrecen), Móricz Zsigmond
Könyvtár és Közösségi Ház (Mezõtúr), „Papírforrás”
Nyomtatvány-, Papír-, Írószer Szaküzlet (Mezõtúr), TÚRI
Szabadidõs Sport Egyesület (Mezõtúr), Gulyás László (Monor),
Péceli Vízmû Kft. (Pécel), Eckensberger Zsolt (Szentendre),
Terebes László (Tiszavasvári), Ajkai képzõmûvészeti Egyesület
(Veszprém), Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg).
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A közgyûlés óta eltelt idõszak igen mozgalmas volt: a közlekedési
költségek újból megugrottak, az energiatámogatás és az ener-
giatakarékossági pályázat kiírása késik, egy új járulékfajta, az
egészségügyi szolgáltatási járulék bevezetése terheli a családokat.
Az érdekvédelmi csoport (Cser Károlyné, Dombai Lászlóné, Mor-
vayné Bajai Zsuzsanna, Szombathy Márta) energiáit a fenti témák
mellett fõleg a társadalombiztosítási egészségügy (köznyelven az
egybiztosítós rendszer) megtartásának – és persze, mûködõképes-
ségének – kérdései töltötték, töltik ki.

E témakörben rengeteget tárgyaltunk, olvastunk, szerepeltünk.
Igyekeztünk és még nagyon kell igyekeznünk nyomást gyakorolni
a döntés-elõkészítõkre és döntéshozókra. Konkrét javaslatokkal is
segíteni kell a társadalombiztosítási rendszer megfelelõbbé tételét.
Sokat tehettek az ügyért azzal, ha egyéni országgyûlési képvise-
lõtöknek vagy a helyi pártszervezetek összejövetelein határozot-
tan képviselitek, hogy a választók akaratának a egybiztosítós rend-
szer fenntartása, mûködtetése felel meg.

Segítségül néhány szempont:

Liberálisoknak: A szabad orvosválasztást a leginkább az egybiz-
tosítós rendszer, valamivel kevésbé az állami (állampolgári jogú)
egészségügy garantálja. A kötelezõen üzleti biztosítókra épülõ
egészségügyi rendszer viszont ezt kizárja. Az üzleti alapú
egészségbiztosításban aránytalanul sok és drága vízfej keletkezik.
Ez a rendszer a páciensek rovására és kizárólag a biztosítók javára
takarékoskodik és versenyez. Mindemellett a jelenlegi magyaror-
szági hivatalos adatok szerint tízszer annyiba kerül, mint a TB.
Ilyen kis piacon, mint Magyarország, a szabad verseny eleve is
kizárt. Az egészségügy nem igazi piac, mert aki fizet, nem tudja
megítélni, milyen egészségügyi szolgáltatást vegyen igénybe, és
azokért mennyit fizessen. Pontosan ezért mûködtetjük mi, állam-

polgárok a társadalombiztosítást, hogy ezt a kérdést a mi javunkra
megoldja. Ha itt nincs állami beavatkozás, a piac kártékonnyá
válik. A piac rövidtávú gondolkodású, ezért a társadalom hosszú
távú érdekeit az egészségügyben is az államnak kell képviselnie.
Így van ez az oktatásban, a kultúrában és a családpolitikában is. 

Baloldaliaknak: Esélyegyenlõséget megteremteni, fenntartani
csak egységes, nem profitorientált szervezetben lehetséges.
Betegségmegelõzést (prevenciót) finanszírozni csak a társadalom-
biztosítás keretei között vagy állami egészségügyi rendszerben
racionális. Ilyesmit elvárni olyan üzleti biztosítóktól, akiket évente
váltogathatunk, értelmetlen. Az üzleti alapú egészségbiztosítás nö-
veli az államadósságot, mert a profitorientált biztosítók a közpén-
zekbõl szerzett profitjukat kiveszik a rendszerbõl. Az OEP fel-
szeletelése regionális biztosítókra csak az üzleti és a társada-
lombiztosítás hátrányait egyesíti. A hálapénzrendszer felszá-
molásához az egészségügyi bérek európai szintûre emelésén és
szigorú központi ellenõrzésén, a kamarai tagság újbóli kötelezõvé
tételén keresztül vezet az út.

A polgári oldalnak: Tegyék félre a szokásos pártellentéteket, és
támogassák a kormányoldalon azokat, akik a társadalombiztosítás
megõrzését, fejlesztését akarják.

Mindenkinek és az egyetlen független parlamenti képviselõ-
nek a fentieken túl: A biztosítási szempont és az ellátásszervezés
nem keverendõ össze egymással!
Az is drágító hatású, ha privatizált szolgáltatók vannak, mert hitelt
az állam képes legolcsóbban szerezni. (Ettõl azonban még egy
privát egészségügyi szolgáltató kiválóan, a társadalom egészének
hasznára képes mûködni.)
Akik most zsíros állásokra számítanak az üzleti biztosítóknál,
azok azzal is kalkuláljanak, hogy mindenütt egy-két év alatt csõd-

A több-biztosítós rendszerrõl

Bronzbölcsõs támogató:
Kiss Vámosiné Elekes Viktória (Balatonalmádi), Forgó Henrik
(Csanytelek), Mézeskalács 2000 Bt. (Debrecen), Vojtina
Bábszínház (Debrecen), Lengyel Szilárd (Dunaharaszti), HER-
CSI-HÚS Kft. (Hernád), Dr. Nagy Attila (Inárcs), Szabó Attila
(Inárcs), Volánbusz Zrt. (Inárcs), Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészeti Iskola (Kalocsa), Áder Lajos (Kapuvár), Varga
Györgyné és családja (Köröstarcsa), SÁ-SZOK Bt. (Mezõtúr),
TÚRGÉP-2000 Gépipari Kft. (Mezõtúr), Koncz Zoltán (Jánd),
Membrán Üzletház (Nyíregyháza), GLASMAS Üvegipari
Gépgyártó Kft. (Orosháza), Zsótér Edit (Ópusztaszer), Ács
Sándor és felesége (Tiszavasvári), T. Tóth Márta (Veszprém).

Elismerõ Oklevelet kapott:
Add a kezed Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete, Péceli
Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete, Nagycsaládosok Szent
Lõrinc Egyesülete, NOE Titkárság, Dr. Horváth András
(Celldömölk), Szendi Horváth Edit (Csongrád), Török Iván
(Abony), Giovannini Kornél, Gyöngyharmat Együttes, Baravidi
Stúdió, Veszprém Fõegyházmegyei Karitász, Csatlós Ágnes

Karitász igazgató, Balázsi Ferencné (Ócsa), Bíróné Munkácsi
Rozália (Szolnok) Czavalingáné Deli Hajnalka és Czavalinga
Péter (Hódmezõvásárhely), Czékus Józsefné (Forráskút), Ender
István (Veszprém), Erdélyiné Szabó Ilona (Balatonalmádi),
Farkasné Székely Kamilla (Pécs), Fehér Lászlóné (Köröstarcsa),
Gaál Györgyné (Kapuvár), Herbán Ferenc (Kaposvár), Héjjas
Ferencné (Ópusztaszer), Hornyák Sándorné (Örkény), Horváth
Nikoletta (Szekszárd), Horváth Zoltánné (Csanytelek), Horváth
Zsoltné (Várpalota), Ispány Éva (Püspökladány), Joachim
György (Budapest), Keszti Zoltánné (Szombathely), Késmárki
Tibor és Rihmer Ágnes (Pécs), Kovács Endre (Monor), Kövér
István (Tiszavasvári), Miklya György (Gábortelep), Molnárné
Megyeri Marianna (Kalocsa), Nagyné Feró Ágnes
(Dunaharaszti), Németh Beáta (Nyíregyháza), Perity Péterné
(Bátya), Popol Mihályné (Újkígyós), Szakáll Józsefné (Lábatlan),
Szigeti Jánosné (Csökmõ), Szöllõsi Péterné (Szentendre), Szûcs
Györgyné (Mezõfalva), Takács Gábor (Kóka), Takácsné Szakács
Ilona (Kapuvár), Tóth József (Zalaegerszeg), Vida Zsoltné
(Budapest).



„Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség,
Midõn már sikerhez nincsen remény.”

Deák Ferenc: Gondolatok

Közismert a Tubesen épülõ lokátor elleni elkeseredett harc Pé-
csett. Elszánt emberek állnak az élén, idejüket és pénzüket nem kí-
mélve. Pedig milyen könnyen megakadályozható lett volna, ha nem
vagyunk ilyen közömbösek, amikor szavazni kellett a radarról!

Sajnos ezt a közömbösséget tapasztaltuk a NOE-sok között is,
amikor decemberben nem túl népszerû feladatra hívtuk meg a
régió- és egyesületvezetõket: szervezzék meg tagtársaik között a
tv mûsorok figyelését január, február és március hónapban, és
megadott szempontok szerint véleményezzék azokat. Volt, aki
mindjárt elzárkózott elõle, volt, aki csak nem teljesítette. Nehéz-
séget jelentett az is, hogy három régióban is vezetõváltás történt
ez idõ alatt.

Célunkat a Nagycsaládban is közzétettük: ostromolni az
ORTT-t, hogy a gyermekekre ártalmas mûsorokat ne napközben
vetítsék. Ehhez szerettük volna öt csatorna mûsorainak elemzését,
adatait csatolni.

Köszönjük azoknak, akik vállaltak egy-egy órát, s lelkiis-
meretesen jegyzeteltek maguk és mások érdekében. Tudták, közel
sem biztos, hogy eredményt érünk el, de meg kell próbálnunk
mindent, amit tehetünk. A feldolgozás folyamatban van, s ha csak 

hiányos adatokkal is, de mégis képet tudunk adni a nagycsalá-
dosok véleményérõl. Errõl az elemzésrõl a következõ számban
fogunk hírt adni. Remélem, befektetett munkánk a mûsorok
minõségén fog meglátszani!

Székely Kamilla
Pécs
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be megy a rendszer számos cége, és 2010-ben nem fogják õket
egyéni képviselõvé választani. 
Más országokban a magyar OEP éves költségvetésének többszö-
rösére van szükség pusztán ahhoz, hogy az üzleti alapú egészségü-
gyi rendszert fenntartsák, a több-biztosítós rendszert egybiztosítós
rendszerré visszaalakítsák. Erre nekünk nincsenek, és belátható
idõn belül nem is lesznek százmilliárdjaink.
Másutt sem tudják megakadályozni, hogy az idõsek, a szegény-
ségben élõk és a tartós betegséggel küszködõk másoknál rosszabb,
korlátozott ellátást kapjanak, vagy ellátatlanul maradjanak.
Már a vizitdíj, a kórházi napidíj és a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök térítési díjai is tömegeket zárnak ki az egészségü-
gyi ellátásból. Az összes érintett ország eddigi tapasztalata azt mu-
tatja, hogy ha bevezetnénk a több-biztosítós rendszert, nem tud-
nánk elérni, hogy mindenki egységes, megfelelõ színvonalú ellá-
táshoz jusson. Ha üzleti alapúvá tennék a kötelezõ egészségbiz-
tosítást, az állami költségvetés az üzleti biztosítók foglyává válna.
Igen rövid idõn belül nemcsak a díjak emelkednének, de hamaro-
san a család minden tagja után külön egységes díjakat kellene
fizetnünk. Ez a többgyermekes, egykeresõs családok tömegeit
zárná ki az alapvetõ orvosi ellátásból, illetve hatására tovább
csökkennének a születésszámok.
Társadalmi öngyilkosság ma Magyarországon, a legrégebben fo-
gyó európai országban figyelmen kívül hagyni a demográfiai
folyamatokat és szempontokat (a népesség igen rossz egészségi és
lelki állapotát, halálozási adatait is).

Jelenleg az egészségügyi intézmények fõ problémája, hogy min-
dent a legalacsonyabb (ezáltal a legolcsóbb) szinten kell megolda-

niuk, de nem vállalhatnak többet, mint aminek ellátására tényleg
képesek is. Fontos, hogy mindenki arra a szintre jusson el, ahol az
ellátási szükséglete szerint a legeredményesebben kezelhetõ. Azon
kell gondolkodni, hogyan szüntethetõk meg az esetleges ellenér-
dekeltségek, hogyan tehetõ ebben és a megelõzésben érdekeltté a
rendszer minden tagja.
Az a cél, hogy mindenki akkor fizessen, amikor jövedelme van, de
mindenkit megillessen a tisztességes egészségügyi ellátás. Ez le-
gyen így a megelõzés idõszakában és akkor is, amikor az illetõ
betegséggel küszködik. Úgy igazságos, hogy különbiztosításra
csak az egészségügy szakmai szempontjain túlmenõ igények
esetében legyen szükség.
A társadalombiztosításban fel kell számolni azt a gyakorlatot,
hogy az állam halmozza fel a legnagyobb adósságot, hogy az
állam által fizetett járulékok alacsonyabbak, mint amennyi az
ellátás fedezéséhez szükséges, hogy az egészségkárosító termékek
után befolyó jövedéki adóbevételek nem az egészségkárosodással
kapcsolatos kiadásokat viselõ egészségügyi kasszába folynak be,
hanem az állam azokat másra fordítja.

Kérjük tehát, segítsetek: keressétek fel egyéni képviselõtöket,
érveljetek párt- és társadalmi szervezetek rendezvényein! 
Akinek konkrét ötletei vannak, minél hamarabb várjuk az
mbzs.noe@gmail.com e-mail címre!
Mindez igen sürgõs.

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes

Vezetõ testületeink munkájából

Gondolatok a TV figyeléssel kapcsolatban
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A múltkori NOE Levelek óta két alkalommal ülésezett a NOE
elnöksége. A testület több fontos, az egyesület életére kiható
határozatot hozott.

Németországban 2004-ben megalakult a „Helyi Szövetségek a
Családokért” mozgalom. Ennek keretében összefogtak helyi és
kistérségi intézmények, önkormányzatok, vállalkozások annak
érdekében, hogy a családok helyzetét megkönnyítsék. Ezt átvéve
a NOE Magyarországon kezdeményezi a németországihoz hason-
ló helyi szövetségek létrehozását, a mozgalom hazai elindítását és
terjesztését. Ehhez elsõ lépésként egyesületünk konferenciát
szervez olyan német elõadókkal, akik elmondják tapasztalataikat
a mozgalom mûködésérõl. A konferenciára hazai önkormányzati
szövetségeket, családbarát önkormányzatokat, nagycsaládos és
más civil szervezeteket hívunk meg.

Az elnökség elfogadta a Régiós Bizottság összetételét.
Eszerint a bizottság tagjai: Dabóczi Ferenc (elnök), Kiss Márta,
Farnady Judit, Szilágyiné Kerekes Margit, Rátkai Edit, Steinbach
Sándorné.

A tagdíjfizetés rendszeres elmulasztása miatt az elnökség
kénytelen volt hét helyi szervezet NOE tagságát felfüggeszteni. 

Közeleg a Népesedési Világnap (július 11.). Lassan hagyo-
mánnyá válik, hogy a NOE ezen a napon „Családbarát Önkor-
mányzat” díjat adományoz azoknak a településeknek, melyek
családbarát helyi intézkedésekkel segítik a gyermeket vállalókat.
Az elnökség úgy döntött, hogy idén olyan önkormányzatok kapják
a díjat, melyek népességük növelése illetve oktatási intézményeik

megõrzése érdekében családokat fogadnak be.
Örvendetes hír, hogy újabb együttmûködési lehetõségre nyílik

alkalom: a májusi elnökségi ülésen dr. Somhegyi Annamária, a
Gerincgyógyászati Központ vezetõje mutatta be intézményük
tevékenységét. A közös tervek szerint a nagyobb NOE-s ren-
dezvényeken ingyenes gerincszûrést szervez a Geringyógyászati
Központ.

Felmerült egy másik együttmûködési lehetõség is: az egyik
dohánygyár ajánlott pénzügyi forrásokat egészségvédelmi prog-
ramok finanszírozására. Ezt a lehetõséget az elnökség visszautasí-
totta, és egyben döntést hozott arról, hogy semminemû
együttmûködést nem köt a NOE Alapszabályával ellentétes
tevékenységet folytató, illetve egyértelmûen egészségkárosító ter-
méket gyártó, forgalmazó, szolgáltató céggel, és ezektõl ado-
mányt sem fogad el.

Az elnökség – megfelelõ személyi háttér hiányában – felbon-
totta a szerzõdést az Inárcsi Régióközponttal. A NOE hamarosan
új pályázatot ír ki a helyi szervezetek között a régiós feladatok
ellátására.

Döntés született arról is, hogy a honlap megújításának új
lendületet kell adni – jelenleg több céggel állunk tárgyalásban,
akik weboldalakkal foglalkoznak.

Végezetül egy személyi hír: a Titkárság régi, jó munkatársa,
Veszprémi Márti nyugdíjba ment. A feladatait új dolgozó, Szil-
vássyné Futó Rita vette át.

Ifkó M. Judit

A múltkori NOE Levelek megjelenése óta sok olyan esemény,
intézkedés történt, ami tagságunkat hátrányosan érintette, és ezért
az elnökség arra kényszerült, hogy a nyilvánosság útján is felhív-
ja a döntéshozók figyelmét. 

Nap mint nap megdöbbenéssel tapasztaljuk annak az
elképzelésnek a terjedését, miszerint a társadalomnak vannak
értékes és úgynevezett „potyautas” tagjai. Potyautas a GYES-en,
GYET-en lévõ anyuka, az érettségizõ diák, a nyugdíjas. Egyszóval
mindenki, aki „nem termel”, vagy legalábbis úgy tûnik, hogy
tevékenységének nincs számszerûsíthetõ, a pénz nyelvére
lefordítható eredménye. 

Ennek a nézetnek egyik terméke az érettségizõ diákok járulék-
fizetési kötelezettsége, ami ellen egyesületünk március 20-án nyi-
latkozatban tiltakozott.

Alig ocsúdtunk fel a „potyautas-döbbenetbõl”, máris készen
tálalták számunkra a szülészeti ágyak 45%-os csökkentésére
vonatkozó elképzelést. Március 25-i sajtónyilatkozatunkban
jeleztük: elképesztõ az az elképzelés, amely szülõ anyákat és gyer-
mekeket sodor veszélybe akkor, amikor minden megszületõ gyer-
mek közkincs, a jövõ záloga.

Az egészségügyben tapasztalt rombolás ellen a NOE több civil
szervezettel is összefogott. Március 29-én közös sajtónyilatkoza-
tot adtunk ki a Magyar Orvosi Kamarával, a Magyar Gyógysze-
rész Kamarával, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
rával és az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségével.
A nyilatkozat rámutatott, hogy az egészségügyi „reform” elkapko-
dott, átgondolatlan intézkedések sorozata. Annak érdekében, hogy
az ország elkerülje a végzetes következményeket, felszólítottuk a
kormányt, hogy állítsa le az egészségügy átalakítására vonatkozó
intézkedéseket, gondolja át még egyszer a reform menetét. Ennek
hiányában egyenes úton rohanunk az egészségügy összeomlása
felé.

Sajtónyilatkozatok

Határozatok
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Az egészségügy átalakítása hónapok óta az egyik legfontosabb
társadalmi kérdés. Teljes gõzzel folyik a propaganda a több-biz-
tosítós rendszer bevezetése mellett. Ennek ellenére most úgy
tûnik, hogy a kisebbik kormánypárt egyedül maradt több-biz-
tosítós ötletével. A döntéshozók többsége valamint a szakmai és
civil szervezetek felsorakoztak az egybiztosítós rendszer meg-
tartása mellett – ezt május 2-i közleményünkben is jeleztük. A
NOE rendszeres egyeztetésben áll a szakmával és a civil oldallal
is. Számtalan közös sajtótájékoztatón, konferencián léptünk fel a
több-biztosítós illetve a vegyes biztosítási modell ellen. 

A mostani NOE Levelekkel együtt kaptok egy rövid tájékoz-
tató füzetet a több-biztosítós rendszer veszélyeirõl és buktatóiról –
kérünk Benneteket, olvassátok el figyelmesen a kiadványt, és ter-
jesszétek a benne foglaltakat! Nem babra megy a játék! Ha
bevezetik a több biztosító rendszerét, ne legyen kétségetek afelõl,
hogy a több gyermekeseket igen kedvezõtlen feltételek mellett
biztosítják majd a profitorientált üzleti biztosítók. Most van itt az
ideje, hogy cselekedjünk, hogy közösen lépjünk fel, és megmutas-
suk a civil kurázsi erejét. Ha még nem tettétek volna meg, írjátok
alá a NOE által indított internetes petíciót a http://www.peti-
tiononline.com/noe1/petition.html oldalon. Amennyiben sikerül
megindítani a népszavazáshoz szükséges aláírásgyûjtést, kérjük,
ebben is segítsetek: ki az aláírásával, ki az aláírások gyûjtésével.

A több-biztosító mellett az egészségügyben tapasztalható má-
sik hatalmas veszély a volumenkorlát. Szinte hihetetlen, hogyan

lehet orvosokat, kórházakat a törvény szavával arra kényszeríteni,
hogy – felrúgva minden szakmai meggyõzõdésüket és orvosi
esküjüket – ne gyógyítsanak meg egy beteget, ne végezzenek el
egy fontos mûtétet, mert a kórház abban a hónapban elérte azt a
volument, amit az Egészségbiztosítási Pénztár még számára finan-
szírozni tud. 

Mindezek mellett talán még megdöbbentõbb a hír, hogy amíg
például a szívmûtét a volumenkorlát intézkedései alá tartozik,
addig az abortusz nem! Azaz egy kórház annyi abortuszt végezhet
egy hónapban, amennyit akar! Ezt mindenképpen kifizeti a biz-
tosító. Ez ellen a nemzetirtó intézkedés ellen tiltakoztunk május
18-i sajtónyilatkozatunkban.

A sok tiltakozás mellett nagy öröm volt olyan politikai kezde-
ményezéssel találkozni, ami megegyezik a NOE értékrendjével.
Az egyesület közleményben üdvözölte a gyermekek szavazati
jogára vonatkozó felvetést – mint azt Ti is tudjátok, a NOE-ban
megalakulása óta ez a rendszer mûködik (a szülõk a gyermekek
nevében szavaznak), tehát számunkra a kezdeményezés nemcsak
örömteli, hanem már a gyakorlatban is mûködõ.

Mindezen témákkal kapcsolatban az elnökség több tagja is
megjelent a médiában. A legkülönfélébb rádiókba, televíziós mû-
sorokban sikerült megjeleníteni a NOE álláspontját, értékrendjét.

Ifkó M. Judit

Tagsági adatok

2007. január 1-jétõl május 22-ig 236 új egyéni tagcsaláddal, 4 csoporttal és 3 egyesület-
tel gyarapodott a NOE népes tábora.
Így összesen 5816 egyéni tagcsaláddal, 110 tagcsoporttal és 160 tagegyesülettel
büszkélkedhetünk.
A 2007. évben már a tagegyesületi tagcsaládok is az új, vásárlói kedvezményekkel egy-
bekötött tagsági igazolványt kapják. A tagkártyák megrendelése folyamatos, eddig
6450-et juttatunk el az egyesületvezetõk közvetítésével a családokhoz. 
A tagsági igazolványt 5 évig kell megõrizni, és minden évben a tagdíj befizetésével lehet
érvényesíteni. (A régi matricát könnyedén le lehet húzni, és az újat pontosan a helyére
kell ragasztani.) Eddig 3709 egyéni tagcsaládnak tudtuk kipostázni a 2007. évre szóló
érvényesítõ matricát. Reméljük, hogy a maradék 2107 tagcsalád is mielõbb rendezi a
tagdíj-elmaradását, hogy õk is tudják használni kártyájukat.

Szita Brigitta

Család Világkonferencia, Varsó, 2007. május 11-13.

Hont, Besztercebánya, Zólyom… sûrûn egymás mellett guny-
nyasztó fazsindelyes, fából épült fekete parasztházak
Lehotán, Árva magas, keskeny sziklára épült, vadregényes
vára… Jablonka… Majd a hegyes-völgyes dél-lengyel táj
– Zakopáne, Krakkó –, s végül a nagyváros, Varsó. Ez volt
az útvonala a négyfõs csapatnak (Márki László, Török

Ádám, Kormos Zsuzsa és Pécsrõl Ihász Boglárka), amely gépko-
csival nekivágott a 10 órás útnak, hogy részt vegyen a NOE

képviseletében a családokat közös gondolkodásra hívó
világkonferencián.

Nem véletlen, hogy Prága, Genf és Mexikó City után
Varsó lett a IV. Család Világkonferencia helyszíne. Az

Európai Unióban ma a lengyelek képviselik ma leg-

Európa és a világ tavasza – a család
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erõsebben és a legszilárdabban a családok értékeit, érdekeit, s a
meggyõzõdésükbõl jottányit sem engednek, bármit harsogjon is a
liberálisok európai hada, a nemzetközi sajtó és média. A lengyelek
meggyõzõdését, hogy a társadalom évezredek óta bevált, s a jövõ
fenntarthatósága szempontjából továbbra is alapvetõ egysége a
család, amelyet minden lehetséges módon segíteni, támogatni,
erõsíteni kell, sok más országban is osztják, de sajnos többnyire
kisebbségben. A lengyel kormány és Varsó városvezetése azonban
felsorakozott a konferencia céljai mögé, és ezzel mintát,
követendõ példát mutatott Európa és a világ kormányainak. A
családpolitika a lengyel kormány elsõdleges céljai között foglal
helyet, s örömmel hallottuk, hogy Lettország is erre az útra lépett.
Az élet-, házasság, család- és gyermekellenes tendenciák között, a
demográfiai télben valóban tavaszi fuvallatot jelent minden olyan
törekvés, amely kitart az eddig egyedül megbízhatónak bizonyult,
az egyes családtagok és a társadalom számára is pótolhatatlan
értéket hordozó életforma mellett. 

Kiváló és neves politikusok, tudósok, gyakorlati szakemberek,
civil szervezeti vezetõk, egyházi személyek, orvosok és pszicho-
lógusok sora tett hitet amellett, hogy a jelenlegi úton a világ, és
ezen belül különösen Európa nem mehet tovább. Különösen szívet
melengetõ és fontos volt hallani, hogy a résztvevõk egyetértettek
abban, hogy demográfiai, erkölcsi, szociális és gazdasági gond-
jainkra a nagycsaládok jelentik a megoldást, s támogatásuk
kiemelten és elengedhetetlenül fontos. Ugyancsak örömmel hal-
lottuk, hogy a gyermeknevelést, az anyaságot mint élethivatást és
a társadalom számára értékes és fontos tevékenységet, nem csupán
maguk az érintettek, de több európai vezetõ, európai parlamenti
képviselõ is fontosnak, támogatandónak tartja. Ez azzal a remény-
nyel kecsegtet, hogy változás történhet a jelenlegi felfogásban, s
elõbb-utóbb elismert, a társadalmak által megbecsült és anyagilag
is támogatott lehet a „fõállású” anyaság vagy apaság.

Nehéz összefoglalni három gazdag nap eseményeit. A plenáris
ülések mellett számos mûhelybeszélgetés is folyt, ezekre igyekez-
tünk a csapatunkat észszerûen beosztva eljutni, természetesen nem
sikerült mindenütt ott lennünk. Néhány téma ízelítõül:

A család, mint a nemzeti megújulás alapja
A család, mint a nevelés központja

A család , mint az élet és a szeretet szentélye
Családi adózási politikák
A helyi közösségek és a családok viszonya
Az otthon lévõ anyák és a családgazdaság
Családi vállalkozás és függetlenség
A házastársi hûség és a családtagok boldogságának, jól-létének

összefüggései
A modern nõ és az anyaság, mint kihívás
A modern férfi és az apaság kihívása
Családbarát kezdeményezések
A média és a család
Miért jó a társadalomnak a házasság
A hagyományos házasságot érõ támadások
A pornográfia hatása a családra
A nagycsalád értékeinek hirdetése és a nagycsaládok védelme
A gyermek joga – a fogantatástól kezdve – az élethez, a család-

hoz, az otthonhoz 
A gyerekek biztonsághoz való joga és a házasság, illetve család

védelmének összefüggései
Bioetikai kérdések a XXI. században 
Család és hit
Gyermektelenség

Ez a felsorolás csak a töredékét tudja felvillantani annak a
számtalan értékes és érdekes elõadásnak, beszélgetésnek, ame-
lyeken részt vehettünk. Aki részletesebben is érdeklõdik ezek
iránt, javasoljuk, hogy keresse fel a www.worldcongress.org angol
nyelvû weboldalt, ahol mind az elõadókról, mind a konferencia
eseményeirõl tájékozódhat. 

Bizony, elfáradtunk, s a fejünkben, szívünkben sokféle gondo-
lat, élmény kavargott, amikor újra négy kerékre cseréltük a varsói
Kultúrpalota piros bársony karosszékeit.  Megerõdösödtünk vi-
szont abban a meggyõzõdésünkben, hogy jó úton járunk. A küz-
delmünkhöz egyre több társat találhatunk, ha szorosabbra fûzzük
kapcsolatainkat azokkal a barátainkkal, akik szintén a családokért
tevékenykednek Európa számos országában, s ezen belül
különösen a lengyelekkel, lettekkel. 

Kormosné Debreceni Zsuzsanna
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A szokásos vasárnap esti családi program helyett 2007. május 13-
án különleges alkalomra készülõdhettek a Gyõr-Moson-Sopron
megyében mûködõ nagycsaládos egyesületek vezetõi.

Sólyom László köztársasági elnök és felesége várt bennünket
este 19 órára egy zártkörû, de a beszélgetés témájában teljesen
nyitott találkozóra.

Elnök Úr nemzeti parkokat érintõ országos körútjának két
napos programja ez alkalommal a Fertõ Hanság és Õrségi Nem-
zeti Park Igazgatósághoz tartozó két nemzeti park bejárása volt. A
program keretében az adott térség kiemelkedõ vezetõ személyisé-
gei is lehetõséget kapnak, hogy bemutatkozzanak, elmondják
véleményüket, feltegyék kérdéseiket.

Az elnöki pár az egész napos terepjárás után, a megye
meghívott elöljáróinak tartott állófogadás elõtt, 50 percet
kizárólag a nagycsaládos egyesületek vezetõivel töltött.

A közel egy óra alatt a személyes bemutatkozás és a
szervezetek bemutatását követõen Elnök Úr a Gyõrött,
Mosonmagyaróváron, Kapuváron és a házigazda Sopronban
mûködõ egyesületek képviselõihez intézte kérdéseit. Érdeklõdött
az együttmûködésrõl, a szervezetek közötti kapcsolattartásról, az
infrastrukturális ellátottságról, a tagok aktivitásáról és a ren-
dezvényekrõl. Elmondhattuk, hogy vannak tradicionális ren-
dezvényeink, a technikai feltételek folyamatosan javulnak. Õszin-
tén beszámoltunk arról is, hogy az együttmûködés területén
fejlõdni szeretnénk, a tagok aktivitása egyesületenként eltérõ, de a
legnagyobb érdeklõdés többségében az adományosztáskor jelent-
kezik. Az adományok iránt növekvõ igényekkel kapcsolatban
Sólyom László érdeklõdött az egyesületekben résztvevõ cigány
tagság helyzetérõl, integrálódásának mértékérõl. Ebben a kérdés-
ben eltérõ állapotokról számolt be a négy egyesület. Míg Gyõrben
közel egy ötöde a cigányok aránya az egyesületben, addig
Mosonmagyaróváron az egyesület kisebb mértékben szervezõdött
a rászorulók köré. Szó esett arról, hogy a cigányok közösségbe
vonásának milyen eredményei, kudarcai vannak. Kapuváron
példa értékûen segítik a szegénységbõl tanulás és munkahelyszer-
zés által kitörni szándékozó, de egyedül elõrelépni képtelen ta-
gokat.

A nagycsaládos egyesületek és más társadalmi szervezetek
mûködésének fenntarthatóságára irányult az a kérdés, hogy
milyen a kapcsolat a településeken az önkormányzatokkal.
Sólyom László elnök úr örömmel fogadta, hogy Nyugat-

Dunántúlon kedvezõ a nagycsaládos egyesületek támogatottsága
a városvezetõk részérõl, és Gyõrben is jelentõs elmozdulás történt
a hatékonyabb együttmûködés irányába.

Elnök urat érdekelte, a NOE-t miként tudjuk segíteni, támo-
gatni a családokat jelenleg egyre jobban súlytó intézkedésekkel
szembeni fellépésben, érdekképviseletben. Konkrét példákat
említve elmondtuk: egységes fellépés, egyeztetett kommunikáció,
hiteles, megalapozott információ azonnali eljuttatása a leg-
fontosabb, ez adja a NOE érdekvédelmi munkájának alapját. 

A zártkörû beszélgetést követõ állófogadáson Erzsébet asz-
szony magához hívta a négy egyesület vezetõjét. Mint elmondta,
sajnálja, hogy félbe kellett hagyni a társalgást. Amíg a férje
másokkal találkozott, addig kötetlen formában tovább szõhettük a
családok, a nagycsaládok helyzetértékelését.

Az est folyamán megtapasztalhattuk, az elnöki pár számára
kiemelkedõen fontos a jövõ generáció nagy részét felnevelõ
nagycsaládosok sorsa, az általunk képviselt értékrend, a felmuta-
tott követendõ példa. 

Gyertyás János
Gyõri Família Nagycsaládos Egyesület

Soproni találkozó Sólyom László köztársasági elnök úrral
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Helyi szervezeteink életébõl

Június 8-án a budapesti gyerekeknek is megrendeztük a NOE 20
éves évfordulójára kiírt szavalóversenyt

A jelentkezések száma ugyan elmaradt a régiós versenyzõk lét-
számától, de lelkes kis csapat gyûlt össze. A gyerekek egymást is
meghallgatták, és nagyon élvezték a produkciókat. Igényes és
érdekes mûveket választottak. A zsûri tagjai egy magyar tanár,
egy versmondással is foglalkozó drámapedagógus és egy családa-
pa volt, õk döntöttek a továbbjutókról.
Külön díjat kapott Hajnak Noémi és Töreki Dávid.
Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalomban részesültek.

Kiss Márta
elnökségi tag

2007. május 11-én Pécsett rendeztük meg a NOE jubileumi ren-
dezvénysorozatának keretében meghirdetett vers és prózamondó
verseny régiós elõdöntõjét. Jó volt látni, milyen sok (31 fõ) gyer-
mek vállalkozott arra, hogy megmérettesse versmondó tehetségét.
3 korosztályban indultak a versenyzõk a vers kategóriában, és a
legkisebbek, az alsósok vállalkoztak prózamondásra is. A
helyezettek oklevelet, a résztvevõk emléklapot kaptak, és min-
denkinek a szereplését könyvvel jutalmaztuk. Ebben segít-
ségünkre volt az ALEXANDRA könyváruház, mely 10 darab
szép könyvvel támogatta a rendezvényt.

Az elsõ helyezettek a régiós családi napon, Hetesen, a megnyi-
tó keretében adják elõ versüket. Az országos döntõre továbbjutott
gyerekek mind a három megyét képviselik majd.

Biztos vagyok benne, hogy mindenki gazdagabban ment haza,
és sok szép irodalmi alkotást ismert meg ezen a délutánon.

„Nagyon nagy élmény volt, hogy a zsûri tagja lehettem. Nagy
megtiszteltetés volt, hogy felkértek, hiszen eddig nem sokat tet-
tem le az asztalra, csak szeretem a verseket, és én is szoktam
szavalni. Szerintem jó hangulatú volt a délután, nem volt feszült a
légkör. A gyerekek ügyesek voltak, szépen tudták a verseket.
Nekem különösen Rõmer Johanna tetszett, aki prózamondásával
nyûgözte le a közönséget. Nagyon köszönöm, hogy a részese
lehettem a versenynek!” 

Kerekes Petra
zsûritag

Mint nézõ, nagyon jól éreztem magam a versenyen. Jó volt a
hangulat, és a szavalók is kreatívak voltak. Szerintem mindenki a
magához illõ verset vagy mesét mondta el. A szervezés is magas
színvonalú volt. Meglátásom szerint a zsûri is méltóképpen helyt
állt. Remélem, jövõre is megrendezésre kerül ez az esemény, és
még többen fognak benne részt venni.

Makár János
nézõ

Nagy élmény volt a versenyen a kicsik és a fiatalabbak prózáit,
verseit hallgatni. Mind felkészültek voltak, és csak egy-két olyan
szavaló volt, aki gyermeki zavarában elhibázta a verssort. Igazán
bájosak voltak! Mikor én szavaltam, nagy volt a csönd, mindenki
figyelte, mit mondok. Jó érzés volt, mikor szívbõl jövõ tapssal
köszönték meg a verset. Nekem leginkább az tetszett, hogy min-
denki figyelt a másikra, nem volt zavaró sustorgás a háttérben. Itt
mindenkit meghallgattak, és tiszteletben tartották a másikat,
mikor szavalt. Köszönöm, hogy részt vehettem benne!

Vancsa Barbi
versenyzõ

Vers- és prózamondó verseny a régiókban
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Helyi szervezeteink életébõl

Tavasz óta nagy izgalommal készültünk a Régiós Családi nap
megszervezésére. Ezt a napot a „hagyományokhoz híven”
Inárcson, az Egyesületünk táborában tartottuk. Számítottunk rá,
hogy ebben az évben sokkal többen jönnek el, mint tavaly.

Hetekig készítettük a helyszínt (ahol mellesleg még építkezés
is folyt), az ajándék- és tombolatárgyakat, a NOE 20., valamint
Egyesületünk 15 évfordulós díszleteit. Adományokat szerveztünk,
meghívókat küldtünk szét, hisz nem mindennapi alkalmat ünne-
pelhettünk.

Reggel az esõ még csepergett, mi mégis hittük, hogy elmen-
nek a fellegek, és egy kellemes napot tölthetünk együtt kinn a ter-
mészetben. Hála Istennek hamarosan kiderült az ég, és azután már
végig csodálatosan sütött a nap.

Csak jöttek, jöttek az emberek buszokkal, autókkal (14 busz és
rengeteg autó), a helybéliek kerékpárral is, úgyhogy azon kellet
izgulni, hogy hová parkoljon az a sok jármû. Ha jövõre is itt
fogjuk tartani régiós napunkat, akkor új parkolóhelyeket kell
„létesíteni”.

Körünkben üdvözölhettük dr. Avvakumovits Györgyöt, a
NOE elnökségi tagját. Örülök, hogy közelebbrõl megismerhettem
kedves egyéniségét. Sajnálom, hogy a NOE elnökségbõl nem jöt-
tek el többen.

A nap folyamán színes programok várták a családokat. A
hagyományos kézmûves foglalkozás mellett volt gólyalábazás,
kocsikázás, állatsimogató, gyöngyhalászat, ping-pong bajnokság
a kisebbeknek, sakk- és fõzõverseny, vérnyomásmérés és
rendõrségi vetélkedõ a nagyobbaknak. 

A régiós nap keretében bonyolítottuk le a NOE 20. születés-
napja alkalmából rendezett vers- és prózamondó verseny selejte-
zõjét is, amin 32-en indultak.

A napot hangulatos szalonnasütés zárta. Este nagy örömmel
nyugtáztuk, hogy jó volt együtt, sokan jöttek búcsúzásnál elmon-
dani, hogy köszönik ezt a szép napot, nagyon jól érezték magukat
nálunk. 

A jövõben is nagy szeretettel várjuk táborunkba, ren-
dezvényeinkre a NOE nagycsaládosait és minden érdeklõdõt.

Krizsánné Magdi

A Dél-alfödi régió versmondó versenyének elõdöntõjét 2007.
június 2-án rendeztük meg Kondoroson, a régiós gyermeknap ke-
retében.
Szép számmal jelentek meg versenyzõk, még Bács-Kiskun
megyébõl is jöttek gyerekek.
A Polgármesteri Hivatal házasságkötõ termében nem maradt üres
hely, sokan kíváncsiak voltak a produkciókra.
A zsûri három tagú volt, az elnök Fülöp Béla NOE díjas, író, köl-
tõ, címzetes igazgató, magyar tanár, a másik két tag dr. Szurgentné
dr. Ocskó Olga, a NOE elnökségi tagja és Krizsán Vilmos, a
Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke.
A versek témaválasztása széles skálán mozgott, vidám, tréfás
versektõl a komoly irodalmi értéket képviselõ alkotásokig minden

megtalálható volt az elõadott mûvek között.
Hallhattunk József Attila, Tóth Árpád, Szabó Lõrinc verseket
nagyon szép elõadásban, sõt saját vers is elhangzott.
Az óvodások bátrak és bájosak voltak, az alsósok kedvesek és ki-
csit izgulósak. A felsõbb korosztály már komoly profizmusról tett
tanúbizonyságot.

Biztos vagyok benne, hogy a korcsoportok továbbjutó versenyzõi
méltóan fogják képviselni a régiót a szeptemberi döntõben.

Benedek Szilvia
régiós titkár

Nagy szeretettel fogadták a vendégeket Várpalotán a Közép-du-
nántúli régiós családi nap szervezõi. A NOE elnökség részérõl
Morvayné Bajai Zsuzsanna köszöntötte az ifjú egyesületet, akik
igazán nem tehetnek róla, hogy délután az idõjárás „jóvoltából”
elõre meg nem szervezhetõ várudvari csónakkirándulásra nyílt
alkalom – ámde csónak nélkül. Amíg az idõ szép volt, a gyerekek
és szüleik egyaránt jól szórakoztak. A vers- és prózamondó

versenyen rengetegen szerepeltek, méghozzá kitûnõen. Emiatt a
három tanárnõbõl kiállított zsûrinek valóban nehéz dolga volt.
Külön dicséret illeti a Balatonalmádi egyesületet, mert nagyon sok
lelkes szavalóval – résztvevõk fele innen érkezett – gazdagították
a programot. Szurkolunk a továbbjutottaknak!

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes
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A monda szerint azért hívják a települést Hetesnek, mert itt
találkozott a hét vezér.
Több mint ezer évvel késõbb mi, nagycsaládosok jöttünk össze
június 2-án, hogy a NOE 20 éves fennállása alkalmából is az
egységet építsük és erõsítsük. Hét településrõl érkeztünk, és több
mint 250-en voltunk.
A polgármester és a megyei közgyûlés elnökének megnyitó
beszéde után egy kedves, nyugdíjas tanító mutatott be értékes he-
tesi emlékeket, tanítva a hallgatóságot a haza és a múlt szeretetére.
A szavalóverseny elsõ helyezettjeinek bemutatója után a
Roxinház a Dzsungel könyvét adta elõ kicsik és nagyok örömére. 
A katasztrófaelhárítók bemutatójuk után izgalmas csapat-
versenyre hívták a résztvevõket, a sportpályán pedig a hetesiek
vezettek ügyességi vetélkedõket. A sok szurkolásnak meglett az
eredménye, az elsõ 3 csapat kupát nyert, persze az elmaradhatat-

lan édességgel és pezsgõtablettával kiegészítve.
A hazaiak ezalatt a nagy bográcsban finom gulyást fõztek a
megfáradt versenyzõknek. Az óriás fák alatt felállított asztal mel-
lett mindenki jóllakott. 
A hirtelen jött vihar elmosta a modellezõ repülõ bemutatót, melyre
Kaposújlakra vittek volna minket külön buszok. Nem nagyon
bántuk, hogy ott maradhattunk abban a csodálatos környezetben,
ahol olyan önzetlen vendégszeretettel vettek minket körül a csalá-
dok, amire még sokáig emlékezni fogunk. 
Külön köszönettel tartozunk Virág Jánosnak, a Kistérségi Nagy-
családosok elnökének, akitõl nem csak a szervezés fortélyait,
hanem az önzetlen közösségi gondolkodást is elleshettük.

Székely Kamilla
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

2007. május 28-án tartotta a gyõri Família Nagycsaládosok Egyesülete a NOE megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett
vers- és prózamondó verseny helyi selejtezõjét. A szépszámú jelentkezõ meghallgatása több órát vett igénybe, de a kisgyerekektõl a
nagyokig mindenki türelmesen várt arra, hogy õ szerepelhessen. A legtöbb induló vers kategóriában az elsõ korosztályban volt.
A verseny elõtti izgalmat az anyukák sütötte finomságokkal próbáltuk kicsit feloldani, a kisebbek nagyon örültek a nézõtér mögötti
gyerekkuckónak, ahol kedvükre színezhettek.
Mind a 23 versenyzõ elõadása nagyon színvonalasra sikerült, megérdemelték az eredményekért járó elismerõ oklevelet és könyvjutal-
mat. Gratulálunk nekik!
Szeretettel várjuk a jelentkezõket a Nyugat-Dunántúli Régióból a Régiós Elõdöntõre Gyõrbe! Az idõpont miatt felvesszük a kapcsola-
tot a régió egyesületeivel. Kérdés esetén forduljatok bizalommal az egyesület elnökéhez Gyertyás Jánoshoz a 70/391-5905-ös NOE flot-
tás telefonszámon.

Gyertyásné Szemethy Noémi
Família NE

Régiónk egyik igazán jól mûködõ egyesületéhez, a Nagycsa-
ládosok Tolnai Egyesületéhez kaptunk meghívást április 28-ára, a
10 éves születésnapi programjukra. Nagy örömmel készültünk az
ünnepre, hiszen személyes, jó kapcsolatok alakultak az évek során
a két szervezet között.

Az ének és a torta 10 gyertyájának elfújása után a polgár-
mester igazi NOE-s, lelkesítõ szavait hallgattuk. Megcsodálhattuk
a Tolnai Egyesület kitüntetéseit, a Megyei Közgyûlés díját, amit
idén a NTE-nek ítéltek oda, és Baksainé Kenessei Éva egyesület-
vezetõ NOE-díját.

A mûsort a város híres szülöttei, Götz Anna, Prigi Gabriella és
Rubold Ödön színesítették. Ami igazán megfogott minket, az volt,
ahogy az egyesület örülni tudott az ünnepnek, létének, emlé-
keinek. Szellemes ötletekkel tarkított estjük egyik kedves

meglepetéseként köszöntötték az alapító családokat. Testre, azaz
családra szabott verset és ajándékot kapott mindegyik.

Ezután az „Akkor és most” elõadások következtek. Régi
szerepekben láthattuk a gyerekeket, felnõtteket a vetítõvásznon,
majd élõben bemutatták, most is tudnak ám legalább annyit!

A mûsorszámok után terülj-terülj asztalkám várta a jelen-
lévõket. Jutott idõ a régi fényképalbumok lapozgatására is.
Hajnalig tartó bál zárta a felejthetetlen délutánt.

Köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy részesei lehettünk
egy meglepetésekkel, odafigyeléssel, szeretettel teli ünnepnek.
Reméljük, 10 év múlva újra ott lehetünk Veletek!

Székely Kamilla
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

A tolnaiak tudnak ünnepelni!

Helyi szervezeteink életébõl

Hetesen már a hét vezér is találkozott
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Önkéntesek a Fodor Kúriában Drávafokon

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület „Dolgozzunk
együtt” EU-s támogatású pályázatának részeként önkéntesek tölt-
hettek három napot mentálhigiénés képzésen Drávafokon,
csodálatos környezetben. A hétköznapokban másokért dolgozó,
magukat háttérbe állító önkéntesek kerültek most a középpontba,
hogy magukra és egymásra figyelve töltekezhessenek, kikapcso-
lódhassanak. A Megújulás Családterápiás Intézet trénerei segít-
ségével betekintettünk a múltunkba, megvizsgáltuk elvárásainkat,
végigéltük az elvesztés, elmúlás nehézségeit, s a közös munka
szépségeit, problémáit. Az egymás felé megnyíló és másokat saját
magukkal megajándékozó emberek közössége igazi ajándék volt
mindnyájunk számára.

Székely Kamilla
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

Érdekvédelem

Kedves Tagtársak!

Az elõzõ NOE levélben már jeleztük, majd
a NOE honlapunkra is feltettük a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium (GKM)
által meghirdetett idei, NEP-2007 kódszá-
mú, Lakossági energia-megtakarítási
pályázatot és az ahhoz kapcsolódó hitel-
lehetõséget az alábbi célokra (idézet a pá-
lyázati kiírásból): 
– A lakások energetikai korszerûsí-

tése: az 1994 elõtt, hagyományos
technológiával épült lakóingatlanok
energia-megtakarítást eredményezõ
utólagos hõszigetelésére, nyílászárói-
nak utólagos hõszigetelésére, vagy
cseréjére, a meglévõ fûtési, illetve me-
legvíz-ellátási berendezéseinek kor-
szerûsítésére irányuló beruházások-
hoz.

– A lakossági megújuló energiafel-
használás növelése: lakóingatlanok
vonatkozásában a hagyományos ener-
giahordozók megújuló energiaforrá-
sokkal való helyettesítésére irányuló
beruházásokhoz, a megújuló energia-
forrásokkal elõállított hõenergia vagy
villamosenergia-termelõ kapacitások
létesítésével vagy biomassza, geoter-
mikus energia, szélenergia, valamint
szerves hulladékok felhasználásának
növelésével, napkollektorok, illetve
napelemek létesítésével. 

A pályázatok benyújtása 2007. április 10-
tõl lehetséges, és a vissza nem térítendõ

támogatás keretének kimerüléséig tart.
A tárca megváltozott feltételrendszer-

rel indítja a programot, az új rendszerben
az állami támogatáshoz kedvezményes
hitel kapcsolódik. A fõbb változások: 
– A lakásonként elnyerhetõ vissza nem

térítendõ állami támogatás csökkent.
Tavaly ez az érték mintegy 30 % (a
beruházási költség 1/3-a) volt, és egy
korszerûsítési cél esetén lakásonként
legfeljebb 300 000 Ft. Idén a támo-
gatás mértéke 15%, lakásonként leg-
feljebb 265 000 Ft. 

– A korábbi, célonként két külön pályá-
zat helyett idén összevont formában,
egy pályázat keretében kerül meghir-
detésre a lakossági energiatakarékos-
ság és a lakossági megújuló energia-
hordozó-felhasználás támogatása. 

– Tavaly a lakossági energia-megtakarí-
tási pályázat (NEP-2006-1) keret-
összege mindössze 880 millió Ft volt,
mely összeg 3 300 pályázó támogatá-
sát tette lehetõvé. A keret nem egé-
szen két hét alatt kimerült! A meg-
újuló energiaforrásokra kiírt pályázat
(NEP-2006-2) keretösszege 185 mil-
lió Ft volt, és kb. 500 pályázóval szá-
moltak.

Idén az összevont két pályázat keret-
összege 2,4 milliárd Ft, és mintegy 17-
18 000 lakás energetikai korszerûsítése va-
lósulhat meg. 
– Azok számára, akik nem rendelkez-

nek a szükséges önerõvel – vagyis a

költség 85%-ával – a Magyar Fejlesz-
tési Bank Rt. meghirdette az ehhez
kapcsolódó hitelprogramot. („Sikeres
Magyarországért Lakossági Energia-
takarékossági Hitelprogram), mely-
nek kamata jelenleg 6, 4%. 

A pályázó a pályázati feltételekkel, tudni-
valókkal kapcsolatban felvilágosítást a
következõ szervezettõl kaphat:
A vissza nem térítendõ támogatással kap-
csolatos információk:
Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata:
(06-1) 456-43-02, (06-1) 456-43-88, fax:
(06-1) 456-43-01. Budapest, IX. Ráday u.
42-44. II. emelet 219. 
Ügyfél fogadási idõ: Hétfõ, Kedd: 9.00 –
15.00, Szerda: 9.00 – 18.00, Csütörtök:
9.00 – 12.00. 
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban kell benyújtani az alábbi címre: 
Energia Központ Kht. NEP 2007; 1476
Budapest, Pf.: 288.

A pályázati felhívás, a Pályázati for-
manyomtatvány és a Pályázati útmutató,
valamint a „Sikeres Magyarországért”
Lakossági Energiatakarékossági Hitel-
program részletes feltételei és a finan-
szírozó hitelintézetek elérhetõsége a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(www.gkm.gov.hu), az Energia Központ
Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
(www.mfb.hu) honlapjáról tölthetõ le.

Otthonteremtés – fogyasztóvédelem
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A „Sikeres Magyarországért” Lakossá-
gi Energiatakarékossági Hitelprogramról
további tájékoztatás a 06-40-555-555 tele-
fonszámon és a finanszírozó hitelin-
tézeteknél kérhetõ. 

Információink szerint idén is meghirdetik
az iparosított technológiával épült lakó-
épületek (panel) energiatakarékos korsze-
rûsítésére vonatkozó pályázatot, de egye-
lõre nem ismeretesek a feltételek. Már
többször leírtuk, hogy a legsürgetõbbnek
tartjuk a lakáson belül a fûtés szabályozha-
tóságának megvalósítását, mert ennek

következtében a fûtési költségek azonnal
csökkenthetõek. A szakemberek becslése
szerint ennek költsége átlagos méretû laká-
sok esetén (52 m2) – a helyi körülmények-
tõl függõen – 100.000 Ft nagyságrendû, és
ezáltal 10-15 % fûtési energia takarítható
meg. A hõszigetelés és az ablakcsere több-
százezer Ft-ot jelent lakásonként, de a
várható energia-megtakarítás ugyancsak
10-15 %. 

Ne felejtkezzünk el arról, hogy itt nem a
teljes fûtési számlának a díjcsökkenésérõl,
hanem csak a hõdíj csökkenésérõl van szó,

a csökkent energiafogyasztás miatt. Az
alapdíjat ez szinte nem is érinti.
Az elõzõ NOE levélben írtunk arról, hogy
a panelépületek fûtési költségeinek csök-
kentésével, a fûtés korszerûsítésével, az
alapdíj és hõdíj tarthatatlan arányával
kapcsolatosan megkerestük a parlamenti
pártok és a Fõváros Közgyûlés frak-
cióvezetõit. Több visszajelzést kaptunk, –
tovább küzdünk, és fejleményekrõl beszá-
molunk nektek. 

Dombai Mária
építési tanácsadó

Érdekvédelem

avagy

Számtanpélda az érettségizõk szüleinek

Ahogy azt már megszokhattátok, a NOE érdekvédelmi tevé-
kenysége nincs mindig reflektorfényben. Nem is célunk, hogy
minket emlegessenek egy-egy „ütközet” után, sokkal fontosabb
az, ha sikerül enyhíteni valamit a ránk zúduló megszorítások
egyikén-másikán.

Mégis jó, ha tudjátok, milyen hatása lehet annak a legutóbbi
módosításnak, amelyet – ha nem is egyedül, de a NOE érdek-
védõinek fellépését követõen hoztak meg a jogszabályalkotók.

Az érettségizõkrõl van szó. Mint tudjuk, kb. 100 000 fiatalt
érint, akiket a tanulói jogviszonyuk megszûnte után, azaz a nyári
szünetben a havi 5 895 Ft járulék fizetésének kötelezettsége
fenyegette. (A szülõket a megszûnõ GYET és az emiatt elõálló
járulékfizetési kötelezettség, valamint az érettségivel megszûnõ
családi pótlék és esetleges gyermekkedvezmény, netán árvaellátás
mellett ez kétszeresen is megrövidítené.) 

A megjelent módosítás szerint nem kell fizetniük az érettsé-
gizõknek a diákigazolványuk érvényességének lejártáig (ez
október 31.), tehát „nyertünk” 4 hónapot. Ha a gyerek továbbta-
nul, a hallgatói jogviszonya már újból mentesít a fizetési
kötelezettség alól, és legalább a kisebb testvéreknek visszaadja a
nagycsaládos összegû családi pótlékot és a gyerekkedvezményt,
valamint az egyetemistának, fõiskolásnak is az esetleges árvael-
látást.

A számtanpélda: 
100 000 fõ x 5 895 Ft x 4 hó = 

2 358 000 000 Ft.

Ennyi biztosan megmarad azok-
nál a családoknál, ahol érettsé-
gizõ gyerek nevelkedik. 

Még nem beszéltünk azokról, ahol felsõoktatásból kikerülõ fiatal
van, hiszen rájuk is a diákigazolványuk érvényességének lejártáig
vonatkozik a mentesség, akkor is, ha a hallgatói jogviszonyukat
szüneteltetik, illetve ha a fõiskolai szint után másutt egyetemi
szinten folytatják tanulmányaikat.

A NOE ezzel kapcsolatban valóban a kis- és nagycsaládok kö-
vetkezetes védelmezõje, hiszen az egygyerekesekre ugyanúgy vo-
natkozik ez az eredmény, mint a nagycsaládosokra.

Természetesen korántsem vagyunk még elégedettek, hiszen
számtalan megoldásra váró probléma van még ebben az egy
jogszabályban is. Folytatjuk tovább a küzdelmet az eltartott
családtagokért, a GYES, GYET után nehezen elhelyezkedõ édes-
anyákért, a munkanélküli ellátásból kikerültekért, a betegségük
alatt állásukat elvesztõkért és még sorolhatnám... Talán egy ilyen
„kis” eredmény (lásd a példát) az érdekvéde-
lemmel foglalkozók számára is erõt ad
a további harcaikban.

Szombathy Márta
elnökségi tag

Még mindig az egészségügyi szolgáltatási járulékról



Kedves Tagtársaim!

Az Otthon Segítünk Alapítvány eredmé-
nyeirõl folyamatosan olvashattatok. A
Szolgálatok hálózatát 2007-ben is szeret-
nénk tovább erõsíteni. Tudom, hogy sokfe-
lé nagy a munkanélküliség, és egyre keve-
sebb az önkéntességre fordítható idõ és
energia. Az Otthon Segítünk azonban so-
kak lelkesedésébõl mégis mûködik.

Keresünk olyan vállalkozó szellemû, a
családi életet nagyon fontos értéknek tartó,
legalább érettségivel, szülõi gyakorlattal
rendelkezõ, emberi problémákra érzékeny
munkatársakat, akik arra vállalkoznak,
hogy az Otthon Segítünk Szolgálatot a sa-
ját településükön megszervezik. (Ez nem
fizetett állás, azonban a tevékenység során
jelentkezõ költségek fedezete egyéni, ill.
közös pályázatok elkészítésével megte-
remthetõ.) A várható feladattal más civil
vezetõ szerep nem fér össze. Nagyon fon-
tos a saját család támogatása. Mindennek

alapja egy 2007 õszén induló, kb. március
végéig tartó akkreditált képzés, melynek
során elsajátíthatják a fentiekhez szük-
séges ismereteket. A képzésért, mely vizs-
gával zárul, jelképes összeget (4 000 Ft)
kell fizetni (egy ilyen tanfolyam díja
egyébként kb. 80-100 000 Ft). A képzés
helye az Otthon Segítünk Alapítvány iro-
dája, idõtartama 6 hétvége (péntek du.-tól
vasárnap délig), szombat délben ebédet
biztosítunk, szállásról, útiköltségrõl min-
denkinek magának kell gondoskodnia. A
tanfolyam záró alkalma egy egyhetes,
bentlakásos intenzív képzés márciusban,
melynek költségeit (szállás, étkezés) az
Alapítvány állja. Hiányozni legfeljebb két
képzési napról lehet.

Elsõsorban a 15 000 lakosnál nagyobb
településekrõl várunk jelentkezõket. 

A meglévõ szolgálatunk megerõsíté-
sére kiemelten keresünk jelentkezõket
Budapesten a III., XVIII., XXII. kerületek-
ben, Pilisvörösváron, Székesfehérváron.

Igen sok információ található az Alapít-
vány honlapján: www.otthonsegitunk.hu

A jelentkezõktõl egy rövid önéletrajzot
és egy 4-5 mondatos indoklást (motivációs
levelet) kérünk, miért szeretne az Otthon
Segítünk Szolgálat munkájában részt venni.

Jelentkezni lehet faxon (06/1 209 34
30 inkább a délelõtti órákban), e-mailen
(otthonsegitunk@webdream.hu) vagy pos-
tai úton (1114 Budapest Bartók Béla út
37.) augusztus 30-ig. A jelentkezõket sze-
mélyes beszélgetésre hívjuk. A gyors érte-
sítés megkönnyítése érdekében kérjük a
jelentkezõket, hogy telefon-, fax-számu-
kat, ill. e-mail címüket is okvetlenül adják
meg. 

A felhívás nem csak NOE tagoknak
szól, ha ismeretségi körötökben van olyan
szülõ, akit ez a fajta tevékenység komolyan
érdekel, kérlek, ajánljátok figyelmébe.

Benkõ Ágota
Otthon Segítünk Alapítvány

Önkéntes szervezõket keres az Otthon Segítünk Alapítvány

Toborzó
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KKEESSZZTTHHEELLYY  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR  1155..

KKeeddvveess  TTaaggttáárrssaaiinnkk!!

A NOE 20 éves fennállását ünneplõ rendezvénysorozat kiemelkedõ,
családoknak szóló eseménye a 2007. szeptember 15-én, Keszthelyen
megrendezésre kerülõ Õszi Találkozó. Ez az ünnep már nagyon közel
van a tényleges születésnaphoz. Alkalom ez a seregszemlére, visszaem-
lékezésre, elõre tekintésre, közös örömre. Gyertek hát minél többen!

Keszthelyen nagyon sok látnivaló várja az idelátogatókat. Az õszi
találkozó résztvevõi ingyenesen vagy kedvezményes áron megtekinthetik
a Balatoni Múzeumot, a Georgikon Majormúzeumot, a Babamúzeumot,
a Panoptikumot és a Csigaparlamentet is.

A Keszthelyi Egyesületünk tagjai gõzerõvel dolgoznak az Õszi
Találkozó elõkészületein. Sok izgalmas program várja a családokat:
sétahajókázás, rendõrségi és tûzoltó bemutató, bábszínház vagy gyer-
mekszínházi elõadás, a Balatoni Vízimentõk Szakszolgálatának bemu-
tatója, madár- és ásványbemutató, kézmûves foglalkozások, este Bala-
ton parti “PARTY BÁL”. Az önkéntes véradóknak a Helikon rádió ad
kívánságmûsort.

Lezajlottak a szavalóverseny elõdöntõi, sok szép elõadást hallhat-
tak a zsûritagok. Gratulálunk a továbbjutóknak, és köszönjük az összes
jelentkezõnek, hogy vállalták a megmérettetést! 

A szavalóverseny döntõjét az Õszi Találkozó kiemelt program-
jaként a Balatoni Múzeumban rendezzük meg.

KKoollllééggiiuummii  sszzáállllááss  kkoorrllááttoozzootttt  sszzáámmbbaann  áállll  rreennddeellkkeezzééssrree, a
Balaton parttól 700 m-re található, ára éjszakánként 11550000  FFtt//ffõõ. A
magánszállások ára még megbeszélés tárgyát képezi, errõl késõbb
tudunk informálni Benneteket. Egy órás hhaajjóókkáázzááss a Balatonon 550000
FFtt//ffõõ, a hajón a gyerekeknek programokkal kedveskednek a szervezõk
(bohóc, lufi-figurák készítése). 

Elõzõ számunkban már írtunk a Találkozóról, és mellékleteként
kiküldtük az elõzetes jelentkezési lapot is. Kérünk Benneteket, hogy a
találkozó sikerének érdekében mindenképpen jelezzétek felénk részvételi
szándékotokat. Ha a jelentkezési lapotok elkallódott, kérjük, írjatok le-
velet a NOE Titkárságára, vagy e-mailt a szita.brigitta@noe.hu e-mail
címre.

Reméljük, hogy e jeles évfordulót sok ezren ünnepelhetjük együtt!

Egyed Éva

AA  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbóóll
Próza kategória alsós korcsoport: Bodogán Anna, Rõmer Viola 
Vers kategória középiskolás-egyetemista korcsoport: Vancsa Barbara,
Fürdõs Zsanett, Várdai Ferenc 
Vers- és prózamondás felsõs korcsoport: Várdai Levente, Nagy Vivien,
Barth Ildikó 
Vers- és prózamondás alsós korcsoport: Loósz Johanna, Bozsó Ágnes,
Dobrosi Dorottya
BBuuddaappeessttrrõõll
Alsós korcsoport: Kelemen Blanka és Eger Tímea
Felsõs korcsoport: Rakonczai Anna és Nemes Dóra 
AA  DDééll--aallffööllddii  rrééggiióóbbóóll
Általános iskolás korcsoport: Hajdú Alexandra, Arnóczki Orsolya,
Hajdú Brigitta
Középiskolás korcsoport: Jámbor Nándor, Ferentzi Anna, Kovács Nóra

AA  KKöözzéépp--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbóóll  
Alsós korcsoport: Báles Rita, Izsó Ágota, Kis Kevin
Felsõs korcsoport: Lakner Tímea, Kovács Attila, Nemes Andrea
AA  KKöözzéépp--mmaaggyyaarroorrsszzáággii  rrééggiióóbbóóll
Vers kategória alsós korcsoport: Szitás Brigitta, Molnár Henrietta,
Kalocsa Krisztián 
Próza kategória alsós korcsoport: Sziláy Anna, Urbán Johanna
Vers kategória felsõs korcsoport: Urbán Dávid, Keszelyi Krisztina,
Keszelyi Dóra 
Próza kategória felsõs korcsoport: Urbán Jakab, Sipos Anna, Sipos Pi-
roska 
Középiskolás korcsoport: Szarvas Attila, Babinszki Teodóra, Kelemen
Vivien 
Az ÉÉsszzaakk--aallffööllddii és a NNyyuuggaatt--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióókkbbaann lapzárta után ren-
dezik a régiós selejtezõket.

AA  NNOOEE  2200..  sszzüülleettééssnnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  rreennddeezzeetttt  vveerrss--  ééss  pprróózzaammoonnddóó  vveerrsseennyy  kkeesszztthheellyyii  ddöönnttõõjjéébbee  bbeejjuuttootttt  vveerrsseennyyzzõõkk::
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Kellenek korlátok?

Korlátozni a gyerekeket kegyetlen dolog –
gondolják sokan. Gátolni személyiségük
kibontakozását. Folyton összeütközésbe
kerülni velük. Szolgamód engedelmes
bábokat faragni belõlük, akiknek nem is
lehet akaratuk. El a korlátokkal, hadd
nõjenek szabadon, mint a virág! – ez sok
szülõ jelszava.

Egy „szabadon nevelt” gyerek vendég-
ségben csokoládéval a kezében szaladgál.
Maszatos ujjacskáit a bútorkárpitba törli.
Amikor az ennivalót a földre dobálja (nem
ejti), a háziasszony megkéri, ne csinálja
ezt. A gyerek sírva fakad, az anya megsér-
tõdik, és azt mondja, a gyerek olyan ér-
zékeny, nem tudja elviselni, ha rászólnak.

Gimnazista korú fiúk a buszon tökmagot
köpködnek. Összeszedem bátorságomat,
és azt kérdem: Fiúk, nektek nem rossz ér-
zés ilyen koszos buszon utazni? Egy lesaj-
náló pillantással ennyit mondanak: Kö-
zöd?!, és folytatják a köpködést. Gondo-
lom, azt jelenti, nincs közöm hozzá. 

Sok hasonló példát tud mindenki fel-
sorolni.

Szegény gyerekek! De miért szegények,
amikor nem ütköznek korlátokba, szaba-
dok?! 

Mert a korlát egyben határkõ, védõfal,
amelynél biztonságban érezhetik magukat.
Segít beilleszkedni a társadalomba, tekin-
tettel lenni másokra. Az ilyen gyerekeknek
kiskorukban gyakran olyan dolgokban kell
dönteniük, amelyek meghozatalára még
nem képesek. Olyan dolgokat követelnek
és tehetnek meg, amelyek ártalmasak szá-
mukra, pl. hogy késõ éjszakáig fennmarad-
hassanak, örökké édességet majszoljanak.
Egyre jobban megtanulják, hogyan érhet-
nek el bármit szüleiknél hízelgéssel, szí-

vettépõ zokogással vagy kitartó nyafogás-
sal, duzzogással. A szülõk végül beadják a
derekukat. A gyerekek arcán diadalittas
mosoly, de szívük mélyén érzik, ez így
nincs rendjén. Elérik, amit akarnak, még
sincsenek biztonságban, hiába tesznek
meg szüleik mindent értük.

Ha az ilyen gyerek közösségbe kerül,
rengeteg kudarc és keserûség éri, mert
nem tanulta meg az együttélés szabályait.
Nem tanulta meg, hogy alkalmazkodnia
kell másokhoz. Hisztijének, dühkitörései-
nek súlyos következményei vannak: társai
kiközösítik, a nevelõ rászól, a normális ér-
tékrendû közösségbõl kiszorul. A kis zsar-
nok ettõl összeomlik, szinte belebetegszik,
nem tudja elviselni a „nem”-et. Ha már
nagy, olyan bandákba kerül, ahol a többség
hozzá hasonlóan gondolkodik és él. 

A szülõk panaszkodnak: Iszonyúan erõs
akaratú ez a gyerek. Hiába beszélek neki.
Addig mesterkedik, míg eléri, amit akar.
Milyen igazságtalanság ez, hiszen nem a
gyerekek, hanem a szülõk idézik elõ a szó-
fogadatlanságot, neveletlenséget. Meg-
tanították: elérhetsz bármit, ha elég kitartó
vagy. A következményektõl mindenki
szenved, de kiváltképp a gyerek, aki nem
kapta meg a biztonságot adó korlátokat. 

Keményen kell bánni a gyerekkel! –
mondják mások. – Amíg az én kenyeremet
eszi, ebben a házban az lesz, amit én
akarok.

Dani szüleivel vendégségbe megy. Érke-
zéskor kérik: Köszönj szépen: csókolom a
néninek, a gyerekeknek: sziasztok. Dani
meg se szólal. Elismétlik neki. Duzzogva
néz maga elé. Az anya felsóhajt: Olyan
dacos ez a gyerek. Látod? Csak azért sem
köszön! Dani leül, szeme sarkából gyanú-
san méregeti a társaságot. Ahogy meg-
nyugszik, egy porcelánangyal felé nyúl.

Apja rákiabál: Nem teszed le rögtön! Majd
hozzánk fordul: Olyan ügyetlen ez a gye-
rek, mindent tönkretesz! A gyerek csönd-
ben helyére kullog. Pár perc múlva egy
színes könyvet akar kezébe venni. Az apa
felemeli hangját: Ki ne szaggasd a lapjait!

Egy érettségizõ nagylány panaszkodik,
hogy szülei annyira féltik a rossz tár-
saságtól, az italtól, a kábítószerektõl, hogy
csak akkor mehet el egy programra, ha ott
felnõtt felügyelet van. Soha nem élt
ezekkel a szerekkel, de szülei azt hiszik,
hogy majd nem tud ellenállni. Annyira
megalázza õt ez a bizalmatlanság, hogy
alig várja, hogy elkerülhessen otthonról…

Ezek a gyerekek túl sok korlátba
ütköznek. Nem bíznak bennük, nincs sza-
vuk, megszégyenítik, szidják õket. Gyá-
moltalanokká, önállótlanokká válnak. Ön-
értékelésük, önbecsülésük alacsony. Féle-
lembõl engedelmeskednek, ha nincs rajtuk
felügyelõ „szem”, lehet hogy mindent
megtesznek, amit akarnak, akár veszélyes
dolgokat is. A korlátok nem védik meg,
csak megsebzik, akadályozzák õket. Le-
het, hogy egyszer úgy fellázadnak, hogy
minden korlátot – még az õket védelme-
zõket is – felrúgják és veszélybe kerülnek.

A következõ számunkban egyenként kö-
zelebbrõl megvizsgáljuk, hogy milyen a biz-
tonságot adó, szeretetbõl felállított korlát: 

ha a gyerek méretéhez igazítjuk, 
ha bizalomra épül, 
ha barátságos, 
ha jó helyen áll, van értelme, 
ha kevés van belõle, 
ha erõs anyagból készült, 
ha újra és újra felállítjuk, ha eldõlt, 
ha jól látható, egyértelmû, 
ha az anya és az apa ugyanoda állítja, 
ha lehet rátámaszkodni.

Gyereknövelde

Házasságápolás, gyermeknevelés

Levél Anyák Napja után a másik nemhez

Kedves Férfitársak!

Egyre-másra aggasztó hírek érkeznek az
„erõsebb nem” háza tájáról. Ezért úgy
gondoljuk, itt az ideje, hogy kifejezzük
azon – reményeink szerint még mindig túl-

nyomó többségben lévõ – nõk véleményét,
akik a világot, a mát és a holnapot még
mindig két egymást kiegészítõ nem egyen-
rangú szövetségében képzelik el. 

Meggyõzõdésünk, hogy férfi és nõ
nem csupán társadalmi kategóriák, hanem
emberségünk alapvetõen meghatározó tu-

lajdonságai. Nem véletlenül vagyunk két-
nemûek, mindegyikünknek fontos szerepe
van, amely nem cserélhetõ fel egymással,
és kétféleségünk az oly sokat emlegetett
„fenntarthatóság” biztosítéka.

Mi nem fogadjuk el, hogy rólatok csak
mint „pasikról” beszéljenek, akiket ha már

Nekünk továbbra is szükségünk van rátok!
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meguntunk, minden további nélkül le lehet
cserélni. Hisszük, hogy a férfiak és nõk
egyaránt méltóak a megbecsülésre, a
tiszteletre, a szeretetre, és ezt igyekszünk
ki is fejezni szavainkkal, tetteinkkel, a
veletek való együttmûködéssel. Gyerme-
keinket is erre neveljük.

Nem nyugszunk bele, hogy a maga-
tartástudományi kutatások szerint a férfiak
elbizonytalanodtak, nem találják a he-
lyüket férfiszerepükben, emiatt számos
lelki és fizikai problémával küszködnek.
Igazi, erõs, gerinces, erkölcsös, öntudatos,
férfias, felelõsséget bátran vállaló, ugyan-
akkor gyengédségre, szeretetre, megértés-
re kész, érzelmeikkel is bánni tudó férfitár-
sakat szeretnénk. Ezért igyekszünk mi is
úgy viszonyulni hozzátok, mint akik –
Michelangelo után szabadon – látják a
márványtömbben a gyönyörû szobrot, és
elfogadásuk, megbecsülésük, támogatásuk
és szeretetteljes terelgetésük révén, a fiatal
fiúkat szerepükben megerõsítõ nevelés vé-
sõjével részt vállalnak a mûalkotás kibon-
tásában.

Nem fogadjuk el a tragikus tényt, hogy
férfitársaink 40 %-a nem éri meg a 60 éves
kort, nem örülhet unokáinak, nem töltheti
megérdemelt pihenõ idejét élete párjával,
együtt élvezve a gyümölcstermõ õszidõt.
Minden kutatás azt mutatja, hogy a boldog
házasságban élõ férfiak életesélyei sokkal
jobbak. Ezért védeni, õrizni szeretnénk ti-
teket azáltal is, hogy biztosítjuk számotok-

ra az otthon békéjét és melegét, meghall-
gatjuk munkahelyi gondjaitokat, ha kell,
munkatársként állunk mellettetek. Szere-
tettel elsimítjuk a gondok redõit, zsörtölõ-
dés, nagy elvárások helyett megpróbálunk
megérteni titeket és törekszünk arra, hogy
egy ütemre dobbanjon a szívünk a gon-
dokban éppúgy, mint az örömökben –
ahogyan egykor esküvel fogadtuk. 

Szeretnénk, ha örömet lelnétek abban,
hogy továbbadhatjátok az életet, szívesen
vállalnátok az apaságot, ami sok terhet je-
lent, de ugyanakkor számtalan szépség és
öröm forrása is, ami által a teher is köny-
nyebbé válik. Ahelyett, hogy az elsõ ne-
hézségnél feladjuk, és válásra gondolunk,
s a válóperes eljárásban veszett harcot
folytatunk azért, hogy megfosszunk apai
jogaitoktól – megpróbáljuk visszaidézni,
miért is szerettünk meg titeket, miért akar-
tunk annyira veletek élni, mennyire vágy-
tunk arra, hogy a közös gyermek által
megajándékozzunk és édesapává tegyünk
titeket. S ha kell, segítséget kérünk, hogy
mentsük, ami még helyrehozható. 

Riadtan halljuk a híreket, amelyek
szerint a fiatal férfiaknak egyre kisebb az
esélyük arra, hogy szülõvé válhassanak,
mert nemzõképességük tragikus mérték-
ben lecsökkent. Ezért arra is törekednünk
kell, hogy helyes életmóddal, étkezéssel, a
stressz minél kisebbre csökkentésével, a
környezeti ártalmak elkerülésével vissza-
kaphassátok a lehetõséget, hogy apává vál-

jatok mesterséges beavatkozás nélkül is,
hiszen a termékenység áldás. Nem fogad-
juk el, amit a legfrissebb hírekbõl hallunk,
hogy rátok már nem is lesz szükség a
jövõben a gyermeknemzéshez, mivel ezt a
nõk maguk is képesek lesznek megoldani.
Továbbra is szükségünk van a szerelme-
tekre, az együtt megélhetõ örömre.

Nos, azért ne feledjük, hogy eközben
itt vagyunk mi, nõk is. Bennünket ugyan-
úgy megillet mindaz a jó, amit nektek kí-
vánunk. Bízunk benne, hogy ti is ugyanígy
gondolkodtok rólunk: tiszteltek, becsültök,
vigyáztok ránk, szerettek, meg akartok
ajándékozni az anyaság semmivel össze
nem mérhetõ áldásával. Nem beszéltek
úgy rólunk, mint „csajokról”. S akkor is
gyengéden akarjátok fogni a kezünket,
amikor már nem hasonlítunk a divatlapok
tökéletes külsejû „bombázóihoz”, mert
tudjátok, hogy belsõ értékeinknél nincs
nagyobb kincs, s minden egyes ráncunk a
közös életünk eseményeinek emlékét õrzi.

Ha vágytok arra, hogy olyan legyen a
közös életünk, ahogyan levelünkben lefes-
tettük, akkor fogjunk össze! Kezdjük el a
változtatást elsõsorban magunkon, és ha
mindenki változik egy kicsit, a sok kis po-
zitív változás összeadódik, s elhozza majd
azt is, amit mi mindannyian, közösen sze-
retnénk elérni. Úgy legyen!

egy ötgyermekes nõtársatok
a csendes többség nevében

Mily gyorsan távolodsz a nagy idõben 
tõlem, fiam. 
Már idegesen kelsz föl az ebédtõl, 
eltûnsz, szaladsz. 
Újságot olvasol, amikor beszélek, 
kurtán felelsz. 
Barátaiddal vagy. Üres a szobád. 
Üres a lelkem. 
Nem látod arcomon botor szerelmem. 
Nem veszel észre. 
Csikorgó hangom iszonyú tenéked. 
Nehéz a kezem. 
Anyád lett megint egyetlen barátnõm. 
Véle beszélek.

Halkan említem hancúrozó korunkat. 
Hogy meg ne halljad. 
Így hagytam el egykor én is apámat. 
Õ is így ment el. 
Nehéz sóhajjal, büszkén, átkozottan, 
vissza se nézve. 
Ó e magány a régihez hasonló, 
mikor még nem éltél. 
A reggelek hamut szórnak fejemre, 
szürkék a delek. 
Este a kertben nézem az eget, 
a fákat, a lombot, 
s kérdem magamtól, miért nem érti 
gyümölcs a törzset? 

Kosztolányi Dezsõ

Az apa
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A rovatot szerkeszti: Sallainé Karikó Éva

Sok családban az emberi élet delén,
általában 40 éves kor körül, az egyik há-
zastárs rádöbben arra, hogy évei szép las-
san elfogynak. Sokszor elégedetlen azzal,
amit eddig elért, és változtatni akar, amíg
nem késõ. Gyakran egy új kapcsolattól
reméli a megfiatalodást, a megújhodást...
Szakít elõzõ életével, a családdal, a gyere-
kekkel.

Most elsõsorban nem errõl beszélünk,
hanem arról a folyamatról, amely gyakran
végbe megy a családjuknak élõ, sokgyer-
mekes anyáknál. Nekik is lehet kapuzárási
pánikjuk – de ez egészen másként jelent-
kezik, mint amirõl fent írtunk. 

A negyvenedik évhez közeledve
babavárás során szembesülünk azzal, hogy
ez az utolsó saját gyermekünk. Termé-
kenységünket hamarosan elveszítjük. Ezt
nehéz feldolgozni, különösen nekünk,
akiknek ez különösen nagy érték. (Sokszor
az az elsõ jelzõ, amit bemutatkozáskor a
nevünk mellé teszünk, hogy hány gyereke-
sek vagyunk. Mintha ez adná az értékün-
ket.) Anyai szívünk megretten: nagyobb
gyermekeink kezdenek kirepülni, a kicsi is
hamarosan felnõ, és lassan elveszítjük
mindazt, amiért eddig éltünk, látjuk az
anyaságunk végét. 

Ezért utolsó gyermekünket megpróbál-
juk minél szorosabban magunkhoz láncol-

ni, hogy minél több ideig maradjon meg
nekünk. Beleadunk „anyait-apait”, mega-
dunk mindent, amit a többieknek elvi meg-
fontolásból nem, és jól elkényeztetjük. Az
utolsó gyermekek ezért gyakran hisz-
tisebbek, különösen erõs akaratúak (ahogy
az anyukák mondják), az anya idejének
nagy részét lekötik. Általában ezeket a
babákat szoptatják legtovább a mamák,
több éves korukig kelnek hozzá éjjel vagy
a hitvesi ágyban altatják.

Kárpótlást jelenthet, hogy majd lesz-
nek unokáink, de nagyszülõnek lenni egé-
szen más. Ott már nem mi vagyunk a gye-
rek számára az elsõ, a legfontosabb, a
nélkülözhetetlen. 

Természetesen nem jelentkezik tör-
vényszerûen ez az állapot, de jó, ha tudato-
sítjuk ezt a problémát, felkészülünk rá. 

Miért baj az, ha még utoljára ki akarjuk
élvezni ezt a lehetõséget?! Hozzáállásunk-
kal ártunk kis gyermekünknek, aki nehe-
zen kezelhetõvé válik, nehezebben boldo-
gul, idõnk java részét leköti. Ráadásul
megkapja a férj és a többi gyerek burkolt
féltékenységét is, mert rájuk nem marad
annyi energiánk, amennyit õk szeretnének. 

Ha férjünk úgy érzi, õ már nem fontos,
nem kap elég törõdést, figyelmet, gyen-
gédséget, sebezhetõvé válik. Mivel õ is
valószínûleg átéli a kapuzárási pánik sajá-

tos szorongásait, feszültségeit, és egyedül
marad gondjaival, könnyebben elvándo-
rolhat a házasságunkból. Nem feltétlenül
egy új párkapcsolatba, esetleg a munkába,
a közéletbe… 

Hogy ebben a cipõben járunk-e, fér-
jünk a legnagyobb biztonsággal meg-
mondja nekünk.

Mivel segíthetünk, ha magunkon is
észrevesszük ezeket a „tüneteket”? Elsõ-
sorban azzal, hogy erõsebbre fûzzük a
szálakat férjünkkel. Kis nyafkamacskánkat
rövid idõre „befagyasztjuk” (értsd: nagy-
mamához, kedves ismerõshöz visszük), és
idõt szakítunk kettesben egymás számára:
odafigyelünk arra, mi foglalkoztatja tár-
sunkat mostanában, beszélgetünk, sétá-
lunk fektetés után… – éreztetjük vele,
hogy értékes a számunkra. Kapcsolatunkat
felfrissítjük, megújítjuk, feltöltjük. Ha fér-
jünk érezteti velünk, hogy nem csak
anyaként, de asszonyként, emberként is
értékesek vagyunk, nem érezzük már
szükségét, hogy kis gyermekünket túlsá-
gosan magunkhoz kössük. Kölcsönösen
megerõsítjük egymást és kapcsolatunkat,
így nem állunk majd idegenekként
egymással szemben, ha fiókáink kirepül-
nek a családi fészekbõl. 

Kapuzárási pánik?! Többgyermekes anyukáknál?!

Amikor még piciny voltál, 
olyan nagyon enyém voltál, 
engem ettél, engem ittál, 
rám nevettél, nekem ríttál. 

Mikor késõbb nagyobb lettél, 
mindig messzebb, messzebb mentél, 
elõször csak a kiskertbe, 
aztán a nagy-idegenbe. 

Ha itt vagy is, csak elnézel, 
akkor is nem engem érzel, 
nem anyádat, nem apádat, 
valami más csillagtájat. 

Úgy megnõttél, szinte félek, 
már a válladig sem érek, 

alig-alig hihetem már, 
hogy ölbéli bubám voltál. 

Én voltam-e óriási, 
vagy Te lehettél parányi? 
Sosem voltál nehéz nékem, 
nem éreztem gyöngeségem. 

Melletted most kicsiny lettem, 
ágaskodik hát a lelkem, 
nõni akar, hogy elérjen, 
homlokodig, hogy felérjen. 

Húzol engem Te fölfelé, 
mint a napfény maga felé 
fát, virágot, lombos ágat – 
fölemeled az anyádat. 

(Várnai Zseni)

Úgy megnõttél, szinte félek
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Életünk

Éppen elkezdõdtek az iskolai nyári szünet
napjai, amikor a Bibliámat olvasgatva
megragadta figyelmemet egy ige: „aki egy
kisgyermeket befogad az én (Jézus) nevem-
ben, az engem fogad be”. Ez a néhány sor
isteni érintésként ragadta meg a szívem,
majd az érzést tettek is követték…

Huszonéve már ennek. Eldöntöttük,
hogy a három fiunk és egy szem lányunk
mellett egy olyan lánykát fogunk patronál-
ni, akinek nincs senkije. A lányommal és a
családdal megbeszélve nagy izgalommal
indultunk gyerekkeresõ utunkra Fótra, a
gyermekvédõ intézetbe. A tervezett egybõl
– ikrek lévén – rögtön kettõ lett. Egy
közeli rokonunk hozzánk hasonlóan dön-
tött, így rövid idõn belül négy gyermek
került Inárcsra.

Nagy fordulópont volt ez életünkben.
Gyermekeink száma négyrõl hirtelen hatra
szaporodott. Persze akkor még nem gon-
doltuk, milyen jövõ vár ránk. A gyerekeket
elõször csak néhány hetente pár napra hoz-
tuk ki az intézetbõl. Amikor vittük vissza
õket Fótra, mindig mondták, hogy nem
akarnak visszamenni, nálunk szeretnének
lakni. Végül minket is meggyõztek, és

hozzánk kerültek.
Így lettem nevelõ, késõbb pedig

hivatásos nevelõszülõ. Az évek során saját
gyermekeink mellett több gyermeket
neveltünk hosszabb-rövidebb ideig. A hét
és nyolc gyerek sem volt ritka a házban.
Visszatekintve az elmúlt évekre, ha most
kellene vállalnom, nem biztos, hogy újra
bele mernék vágni. Sok szépséggel, de sok
küzdelemmel jár ez a munka, mégsem
bántam meg, hogy akkor engedtem az
„Isteni útmutatásnak”.

Azoktól a fiataloktól, akik már kirepül-
tek tõlünk, sokszor hallom vissza: „ezt
anyucitól tanultam...” Tudom, hogy alapot
adtunk gyermekeinknek, utat mutattunk
nekik az élethez. Megtanítottuk õket sok
mindenre, amit egy intézetben sohasem
tudtak volna meg. Megmutattuk a család-
ban élés értékét, lehetõségét, a keresztény
élet szépségét, az anyagiakkal való
gazdálkodás fontosságát. Megtanítottuk
õket az alkotás-barkácsolás rejtelmeire. A
sokszínû gyakorlati tudás mellett sok
kapcsolatra is szert tehettek a gyerekek.

Amikor a gyerekek kezdtek felnõni,
felmerült a nagy kérdés: hogyan tovább?

Tudunk-e még valamit tenni, hogy segít-
sük õket a „nagybetûs” életben való elin-
dulásban? Ekkor született meg az Otthon-
teremtés Alapítvány létrehozásának gon-
dolata, melynek célja „Pest Megye terüle-
tén nevelõszülõk gondoskodásából kike-
rülõ állami nevelt gyerekek önálló élet-
kezdésének a segítése”. Azóta az alapít-
vány tulajdonába került lakóházban 8-10
fiatalnak tudunk átmeneti lakhatást bizto-
sítani.

Az idõk során igazi nagycsalád lettünk.
Ünnepek alkalmával több mint harmincan
üljük körül az asztalt. Az egyik, falunkba
került lányka a menyem és négy unokánk
anyukája lett. Én lassan nyugdíjba
megyek. Nagyon várom már, hogy több
idõt tölthessek gyermekeimmel és
unokáimmal, hiszen ez a szolgálat éjjel-
nappal készenlétet igényel.

Inárcs, 2007. április 1.

Krizsán Sándorné, Magdi
Inárcsi Nagycsaládos Egyesület elnöke

Nevelõszülõi emlékezések

Akrosztichon egy nagyasszonyról

Cintermek hûse arcunkba lehel,
S elárvultan botorkálunk le-fel.
Oly messze Õ – és mégis oly közel!
Minduntalan nagy fájdalom fog el.
Áldás nekünk, ha rá emlékezünk:
Némán imára kulcsoljuk kezünk.
Ég adja, hogy boldogság várja ott
Fenn, ahol végre megnyugodhatott!
Olyan nehéz sírást elfojtanunk:
Régóta tudjuk: Õ lehet tanunk
Gondot levetve majd, ha meghalunk.
Áldó kezére vágyunk szüntelen,
Cirógató, simító tenyerére
S az éhes lélek, édes kenyerére!
Ez a nagy érzés tölt a gyásznapon,
Megrendítõ, meggyötrõ fájdalom.
Mely egyre kísér: nincs más oltalom,
Az õ nyomán megyünk a járt Úton!

Mészöly Dezsõ

Elfut a perc, a nap, az év, s velük együtt elmúlik életünk
egy darabja is. Minden évvel elveszítünk szeretteink közül
valakit.

2007. április 19-én az óbudai temetõben fájó szívvel bú-
csúztunk az életének 81. évében elhunyt Csoma Lajosné For-
gács Emmától.

Emma néni mindnyájunk példaképe volt, a jóság, segítõ-
készség végigkísérte egész életét. Hiányozni fog okos beszé-
de, tiszta tekintete, csendes szava.

Miközben öt fiút nevelt emberré, éjszakánként élete meséit
írta meg novellákban, regényekben. Emma néni nagy álmát
fiai váltották valóra: 80. születésnapján, 2006-ban 8 kötetbe
rendezve megjelentették az életmûvét.

Nekem, mint négygyermekes anyának, a „Fészek és
fiókák” kötete mankó volt kamaszgyermekeim neveléséhez.
Olvasmányos, kedves, humoros írásait, megrendítõ történeteit
szeretettel ajánlom figyelmetekbe. (Az érdeklõdõk megrendel-
hetik Gábor fiától: 20/917-9695.)

Szécsiné Simonyi Szilvia
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Gyermekeknek

Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl
volt egy kedves kis ország. Ennek az or-
szágnak volt egy híres-nevezetes királya,
aki úgy tudott palacsintát sütni, mint senki
más. Egyszerre öt serpenyõben sütötte,
dobálta a palacsintákat, mert nem ám kés-
sel vagy fakanállal forgatta, de nem bi-
zony! hanem úgy dobta föl a levegõbe,
hogy hétszer penderültek meg a tengelyük
körül, s végén a márványos oldalukkal föl-
felé landoltak a serpenyõben! Ilyenkor a
népe mindig megéljenezte, megtapsolta a
királyt, s ezért is nevezték Palacsintaki-
rálynak.

De nem is éhezett senki ebben az or-
szágban, mert a Palacsintakirály udvará-
ban mindenki szívesen látott vendég volt,
sõt, a király kitüntetésnek vette, ha alatt-
valói nála akartak ebédelni. Vagy regge-
lizni. Vagy vacsorázni. Mert a Palacsin-
takirály minden reggel a korona helyett a
szakácssüveget tette a fejére, palást helyett
meg kötényt kötött, s lement a palota hatal-
mas udvarára, ahol már várta õt a befûtött
tûzhely, öt forró platnival, és sok – sok
bekevert tésztának valóval, amelyeket az
udvari kukták már hajnalban elõkészítet-
tek. Az emberek pedig sereglettek a jó
palacsintaszagra, mert a tûzhely körül ren-
geteg asztal, szék, no meg jófajta beszél-
getés várta õket. A kukták megkenték a
sok-sok palacsintát lekvárral, kakaóval,
túróval, gesztenyés krémmel, vaníliapu-
dinggal, de lehetett ott enni sajtos, sonkás,
gombás és káposztás palacsintát is, kinek-
kinek ízlése szerint. Hát nem csoda, hogy
a legjobban sütõ-fõzõ háziasszonyok és
háziemberek is idõrõl – idõre ellátogattak
a királyhoz egy kis palacsintázásra. És az
se csoda, hogy a népe nagyon szerette a
királyt.

De bizony a palacsin nép azért is

szerette a királyt, mert az sosem háború-
zott senkivel. Igaz, nem is lett volna ideje
a palacsintasütéstõl, de szívében sem
mutatott erre ez a király semmi haj-
landóságot. Jókedvû volt és szelíd termé-
szetû, még a sok cukros ételre odarepülõ
legyeket sem csapta agyon. Inkább leta-
karta a palacsinta töltelékeket! Szóval
okos király is volt. Nem is volt semmi baj
mindaddig, míg egyszer egy nagy, fekete
árnyék nem borult a palotaudvarra. Mert
akkor egy háborút mégiscsak meg kellett
vívnia a Palacsintakirálynak is!

Az ország meleg vidéken feküdt,
mindig enyhe volt az idõ, de most különös
esemény történt. Megjelent az udvar fölött
egy koromfekete felhõ. Elõször csak a
napsütés szûnt meg, de aztán egy pillanat
alatt ömleni kezdett az esõ, dörgött, vil-
lámlott: kitört az égiháború!

És ez a háború nemcsak az alattvalókat
kergette el a jó kis palacsintáik mellõl,
hanem még a király is kénytelen volt
befutni a palotába, mert bizony a víz
elmosta a tûzhely tüzét, de még a parazsát
is! Sok-sok finomság ázott rommá, még a
kóbor kutyáknak se lehetett odaadni a szét-
mállott palacsintákat, – nem ám! Mert itt,
ebben az országban még a gazdátlan ebek
is húsos palacsintákat ebédeltek!

A király a szobája ablakából nézte a
vihart, és mérgesen rágta a bajuszát.

– Szedte-vette, teremtette! Csak nem
fog engem legyõzni ez a zivatar! – mond-
ta magában. Ahogy elállt az esõ, összedo-
boltatta az ország mesterembereit. Jöttek
oda ácsok, kovácsok, asztalosok és kõmû-
vesek, szakácsok és mérnökök, favágók és
fazekasok. De még a szerszámaikat is
magukkal hozták, mert gondolták, hogy a
király akar tõlük valamit! A népe is okos
volt ennek a királynak!

– Kedves népem, ügyes mestereim!
Tervezzetek és építsetek nekem egy nagy –
nagy csûrt, amiben én is kedvemre süthe-
tem a palacsintákat, meg az emberek is
fedél alatt ehetnek, beszélgethetnek! De
nagy kéménye is legyen, mert ha füst csíp-
né a szemünket, bizony nem esnék jól a
palacsintázás!

A király egyet mondott, de nem kettõ
lett belõle, hanem egy szép, nagy épít-
mény: takaros, kerek tetõ, hatalmas szál fe-
nyõkön álló, közepén rakott kémény a tûz-
helynek. A tûzhely körül meg körbe-körbe
kecskelábú asztalok, szép varrottas abro-
szokkal leterítve. Ezeket a palacsin kislá-
nyok hímezték a királynak ajándékba. Hi-
szen õk is ott ettek a palotában iskola után!

No, lett is nagy ünnepély, dínom-
dánom, lakodalom! Az egész nép hivatalos
volt a királyhoz! A király meg az ünnepi
sapkáját tette a fejére, és a legropogósabb-
ra kikeményített kötényt kötötte maga elé,
és örömében új teflonserpenyõket vásárolt
a régiek helyébe. (Igaz, utóbb, titokban
visszacserélte a régiekre, mert ezekbõl ki-
csúszott a hétszer megpenderült palacsin-
ta, olyan könnyûek és csúszósak voltak.
De azért ezeket is lehetett használni vala-
mire: ezekben tanultak palacsintát sütni a
kiskirályfiak meg a kiskirálylányok.
Amikor minden szerdán és pénteken pala-
csin történelem óra után palacsintasütés
óra volt az iskolában, és a király maga
tanította a gyerekeknek!)

Egy szó mint száz: a király csatát nyert
az égiháborúval szemben is, és most már
semmi és senki nem zavarta ezt a boldog
kis országot, és boldogan palacsintáztak,
míg meg nem haltak! Holnapra legyetek
ott ti a vendégek!

Gál Magdolna

A palacsintáskirály

Ettetek már porból készült krumplipürét?
Én bizony ettem! Igaz, már régen volt
(lehet, hogy azóta már finomabbakat árul-
nak), az íze nagy adag jóindulattal
emlékeztetett csak a tejjel, vajjal, csipet
szerecsendióval habosra kevert változatra.
A zacskós csirkehúsleves zamata sem
olyan ínycsiklandó, mint azé, amit már

reggel felteszünk fõzni, épp csak gyön-
gyözve forraljuk, amelynek tetejére arany-
gyûrûket rajzolnak a sárgarépából és a
húsból kifõtt nedvek. 

A zacskós eleség is táplálék, nem ha-
lunk éhen tõlük, bejuttatják a megfelelõ
kalóriát, ízélményt is adnak, de silányab-
bak.

No de nem ellenreklámot szeretnék
csinálni az instant ételeknek, én is tettem
már ilyet az asztalra, nem fordultunk le a
székrõl tõle, családom sem kötött útilaput
a talpamra… Egészen más jutott eszembe
róluk, mégpedig a gagyiság: nem csak az
ételben, hanem az ÉLET-ben is.

Gagyit inkább ne!
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Kedves ifjú barátaink!

Az ifjúsági szekcióról szeretnék nektek újfent írni. Talán még
emlékeztek, hogy korábban már kerestünk olyan embereket, akik
szívesen dolgoznának értetek. Páran jelentkeztek is, és velük már
túl vagyunk egy fantasztikus egyhetes táboron. Kis csapatunkkal
mind a közeli, mind a távoli jövõre vannak terveink, amiket
szeretnénk véghez vinni, de ezekhez továbbra is szükségünk lenne
a segítségetekre.

Most elsõsorban olyan embereket keresünk, akik itthon,
Magyarországon rendezendõ programok ötletével megkeresnének
minket, és azok megrendezésében, lebonyolításában segí-
tenének nekünk. Bármilyen javaslatot szívesen fogadunk, és
igyekezni fogunk, hogy valóra is tudjuk õket váltani.
Természetesen, ha valaki a külföldi programok szervezésébe
be kíván szállni, továbbra is örömmel várjuk õt a csapatban.

A közeljövõre tekintve egy programot szeretnék a figyel-
metekbe ajánlani. Eddigi munkánk eredményeképpen, július
elsõ felében kb. 80 dán fog hozzánk, Magyarországra érkezni
egy Interrail-es körütazás keretében – valószínûleg 3 napra.
Arra gondoltunk, hogy erre a 3 napra mi is csatlakozhatnánk
hozzájuk szintén kb. 80-an. A táborba elsõsorban 15 éves és
annál idõsebb fiatalokat várunk a nyelvi akadályok és dán-
jaink korosztálya miatt. Maga a helyszín és a pontos idõpont
még kidolgozás alatt áll, de hamarosan ki fog derülni ezzel
kapcsolatban minden. Ezt azonban már nem tudjuk nektek a

NOE levelekben átadni, így arra szeretnénk titeket kérni, hogy ti
keressetek meg minket, ha érdekel benneteket ez a találka a dán-
jainkkal. A táborral kapcsolatban elsõsorban Németh Katalint ke-
ressétek (katalin18@gmail.com, 70/5487300), a többi kérdéssel,
ötlettel és javaslattal hozzám is nyugodtan fordulhattok (Fehér
Gábor, lanniermeister@gmail.com, 70/5299492 flottás szám) bár-
mikor.

Üdvözlettel:
Gábor

Mi a gagyi? Olyan termék, anyagi
vagy szellemi, amibõl kispórolták a minõ-
ségi nyersanyagot, a minõségi idõt, a
minõségi munkát. 

Milyen a gagyi? Mûködõképes, de si-
lányabb. Élményt ad, csak kevesebbet. A
jónak egy lebutított változata…

A gagyit mégis esszük „két pofára”,
mert a „csapból is ez folyik”, könnyen
hozzáférhetõ, nem kell strapálni magunkat
érte, no de nem olyan „ízletes”. Vannak –
hál’ Istennek – akik azt mondják: „Köszö-
nöm szépen, gagyival engem ne etessenek,
minõséget, értékeset szeretnék – mert
megérdemlem.”

Minõséget a képernyõn: lelket vidító, –
tápláló filmeket az alig pislákoló csilla-
gocskákkal forgatott, fékezett habzású
szappanoperák, show-k helyett.

Minõséget a zenében: élõ hangot a
playback helyett, hangszert a gép helyett,
szárnyaló talentumot a felfújt és hamar
kipukkadó „lufik” helyett…

Minõséget a szabadidõben: beszélge-
tést a süketelés helyett, együttlétet a lógás
helyett, valódi örömöket az „anyag” he-
lyett…

Minõséget a kapcsolatokban: barátot a
haver helyett, közös értékeket a cigi, pia
helyett, valós embert a virtuális „háló”társ
helyett, társat a partner helyett, összebújást

a rámászás helyett, elkötelezõdést a ki-
használás helyett…

Mi a gond a gagyival? Ha csak ezt fo-
gyasztjuk, beteggé tesz: 

Tömegemberré tesz, akinek nincs saját
véleménye, akarata, vágya, értékrendje,
habzsolja a menõ bóvlikat, azt teszi, úgy
öltözik, úgy viselkedik, ahogy a trendi em-
berek, cégek diktálják, ezzel óriási hasznot
hajt nekik. Mivel mások gondolkoznak
helyette, folyamatosan tompul, butul. 

Felszínessé tesz: másokon is a külcsínt
nézi, leírja azokat, akik nem lovagolják
meg a divathullámokat. Kapcsolatai kiüre-
sednek, nem „ás mélyre”, az értékek so-
kadlagossá válnak.

Puhánnyá tesz, aki képtelen hajtani va-
lami értékesért, nagyszerûért, kimagasló-
ért. Nem kihívás egy homokbuckát meg-
mászni, de egy magas hegyre felka-
paszkodni már komoly tudást, kitartást,
gyakorlást igényel… 

Ugye, többet érdemelsz, mint a gagyi?
A gagyit választod, vagy mersz más-

ként gondolkozni, mint a többség?
A gagyit választod, vagy „átlátsz a szi-

tán”?
A gagyit választod, vagy mersz önma-

gad lenni, a saját utadon járni?
A gagyit választod, vagy tudsz máso-

kat is magad mellé hívni erre az útra?

Ne érjük be kevesebbel, csak a legjob-
bal! Nem baj, hogy ezért dolgozni, küz-
deni kell. A verseny elõtt a sportoló sem
sipítozik, hogy ne legyen már hajtós a tré-
ning, mert különben alul marad.

Ha többre vágysz, elgondolkozhatsz a
következõkön:

Mi az, amit annyira szeretsz, hogy haj-
landó vagy érte tenni? (pl. jó zene)

Ez értékes, idõtálló dolog? (naná!)
Zavar, ha a többiek ezt nem tartják

értéknek? (nem kérdés, de szegény csókák,
nem tudják, mibõl maradnak ki!)

Tudsz ár ellen is úszni, nem úgy, mint
a döglött halak? (többé-kevésbé)

Tudod késleltetni a kisebb örömöket a
nagyobbakért? (nem mindig könnyû gya-
korolni punnyogás helyett, de egy koncert,
amiben én is részt veszek, az jó buli…)

Ha valami hasonló mocorog benned
(lehet, hogy egészen más területen), jó
úton jársz ahhoz, hogy értékes ember légy.
Még gyorsan ideírom a végszót, hogy aki
repülni akar, annak szárnyakat kell nö-
vesztenie, de sietek, mert fel kell vernem
egy tál tejszínhabot kisfiam szülinapi tor-
tájához, mert az szerinte is finomabb, mint
a palackos. Ugye, szerinted is?

Sallainé Karikó Éva
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Felhívás

Kedves Tagtársaink!

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal erre az évre új
elosztási rendszert alakított ki az intervenciós készletekbõl szár-
mazó élelmiszerek elosztására.

Az élelmiszersegély program országos lebonyolításában több
szervezet vesz részt: Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYÉA),
Baptista Szeretetszolgálat (BSZA), Katolikus Karitász (KK),
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat (MÖSZ), Budapesti
Élelmiszerbank Egyesület (BÉE), a programban résztvevõ
szervezetek között területi felosztás van. 

A NOE idén is az Élelmiszerbankkal kötött megállapodást. 

Bízunk benne, hogy a közeljövõben a többi szervezettel is si-
kerül megegyezni, és akkor folyamatosan jut minden NOE-s
családnak egy kis kárpótlás a megszorítások enyhítésére.

Az osztás rendjét a helyi szervezetek vezetõi írásban megkapták.
Sajnos a helyi csoportokhoz nem tartozó, kb. háromezer egyé-

ni tagcsalád adománnyal történõ ellátását nem tudjuk megoldani,
ezt sem emberi, sem anyagi forrásunk nem teszi lehetõvé. Java-
soljuk, hogy az egyéni tagok vegyék fel a kapcsolatot a legköze-
lebbi NOE tagszervezettel.

Török Iván és Egyed Éva
Adományosztási Munkabizottság

Lakásproblémával küzdõ nagycsaládot kíván segíteni Rábakecöl
önkormányzata egy, az 2007. augusztusától megürülõ, három-
szobás, összkomfortos szolgálati lakás (kertes ház) biztosításával.

A nyertes pályázónak két konstrukciót kínálunk:
1. Az „albérleti díj” (melynek mértéke – részben – egyezség

kérdése) egy lakásalapban kerül gyûjtésre, melyet két év
elteltével kamatostól lakásvásárlásra/építésre használhatja
fel a család.

2. Az „albérleti díj” törlesztõ részletként szolgál, mellyel a
család megvásárolja a ház tulajdonjogát.
Fenti konstrukciókon túl – azok kiegészítéseként – letelepe-

dési támogatást, ingyen telket, valamint kommunális adómentes-
séget kínálunk a nálunk letelepedõknek.

Az elbírálás során elõnyt élveznek a 10 év életkor alatti gyer-
mekekkel rendelkezõ családok.

Önkormányzatunk várja az érdeklõdõ családok bemutatkozó
levelét, mely kiterjed a család tagjaira (szülõk képesítése, gyer-
mekek életkora és iskolai tanulmányai), jelenlegi életkörülmé-
nyük leírására valamint megindokolja a költözési szándékot.
További információ a 30/660-18-60 telefonszámon kérhetõ Tuba
Erik polgármestertõl.

Az elbírálás során figyelembe veszik a szülõk képesítését és
foglalkozását annak érdekében, hogy legalább egyikõjüknek mun-
kalehetõséget tudjanak biztosítani a településen vagy környékén.

Felhívás

V I VV I VA L D IA L D I T R AT R AV E LV E L

Nyaralás közvetlen a Balaton partján telepített lakósátrakban
Balatonszemes, Lidó Camping

4-6 fõs berendezett sátrak közvetlen BALATON-parti kemping 
saját starnd

A sátrak berendezése: ágyak 6 személy részére, plédek, hûtõ, 
felszerelt konyha, fõzõedények, teljes étkészlet.

Elõszezonban: 5000 Ft/nap/sátorElõszezonban: 5000 Ft/nap/sátor
Fõszezonban: 5900 Ft/nap/sátorFõszezonban: 5900 Ft/nap/sátor
(A fenti ár 2 felnõtt + 2 gyermek tartózkodására
vonatkozik.)

1067 Budapest, Teréz körút 29. 
Tel: 354 00 91 vagy 332 78 70

vivalditravel@t-online.hu; www.vivalditravel.hu

NOE tagoknak 10 % kedvezmény!

Lakáslehetõség
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Üdülés

…mert úgy megszereted ezt a Tündéror-
szágot, hogy nem is tudsz meglenni nél-
küle. Magam harmincöt éve voltam elõ-
ször, és azóta nem volt olyan év, hogy
legalább egyszer ne mentem volna ki. Hál'
Istennek sikerült fiatalokat is megfertõzni
vele, mert több éve járunk kéthetes kerék-
pártúrákra. 

Ajánlom mindenkinek, aki nem ra-
gaszkodik a „hurrá nyaralunk” tengerparti,
napon fekvéses pihenéshez. Persze pihen-
ni itt is lehet, de aktívan, hiszen itt minden
megtalálható, ami egy jó nyaraláshoz, tele-
léshez elengedhetetlen. Van fürdési lehetõ-
ség, nagyon kellemes gyors sodrású pata-
kok – melyekben horgászok örömére még
halak is vannak – gyönyörû természetes és
mesterséges tavak, gyógyvizek, mofeták
(gázfürdõ). Gombászok gombászhatnak –
de azért ajánlatosabb a cigányoktól
megvenni a gombát. Ne ijedj meg! Biztos,
hogy jó, mert egy-egy család csak azt az
egyfajta gombát szedi, még véletlenül sem
szed mást, hiszen ebbõl él! Nem beszélve
az áráról: egy vödör rókagombát kb. ezer
forintnak megfelelõ összegért lehet kapni.
Szedhetsz áfonyát, málnát. Az esztenák-
ban igazi juhsajtot lehet kapni. Nagyokat
lehet túrázni – persze az nem biztos, hogy
térképeken meg is találod a jelzéseket –

barlangászni, sziklát mászni, ja, és hogy
magamból induljak ki, kerékpározni.
Medvék vannak az erdõben?!! A medve
vadállat. Így, alapvetõen fél az embertõl.
Persze nem árt óvatosnak lenni, mert egy
váratlan találkozásnál megijedhet, és ak-
kor támad. Ajánlatos hangosan közleked-
ni. A pásztorkutyák veszélyesebbek!

Mindenki felelevenítheti, és a gyakor-
latban hasznosíthatja az iskolai történelem,
irodalom, mûvészettörténet, néprajzi
tanulmányait. Nincs olyan falu vagy város,
ahol nem lenne nézni való. Tapasztalatból
mondom, ha gyerekekkel mentek, csak
módjával a templomok megnézésével,
mert nekik „minden templom egyforma”.

Gyakori kérdés az utak állapota. Sze-
mélyautóval, bátran állíthatom, hogy min-
den falu megközelíthetõ (túráinkon egy
utánfutós Skoda a kísérõ autónk), autó-
busszal már körülményesebb, mert nem
lehet tudni, hogy a kihelyezett súlykor-
látozás tábla még élõ-e vagy ottfelejtet-
ték?! Egyébként az utak minõsége évrõl
évre javul. 

A boltokban mindent élelmiszert
megkapsz, amit itthon is megvennél. Az
árak hasonlóak az itthoniakhoz. Gyerekek!
Még „mekdonáldsz” is van, kólát és pizzát
is lehet kapni!!! Sõt, internet hozzáférés

majd' minden faluban van!

A közbiztonság nem rosszabb, mint
bárhol. Nekem semmi rossz tapasztalatom
nem volt. Egyszer egy faluban, mikor
indulni akartunk, akkor derült ki, hogy
hiányzik egy cajgli. A kocsmáros ezen úgy
felháborodott és szégyellte, hogy rögtön
gyûjtést szervezett a kárunk megtérítésére
és értesítette a falu egyetlen román embe-
rét: a rendõrt, hogy intézkedjen. Láss cso-
dát! (ilyen itthon biztos nem történne meg)
két óra múlva utolért minket a rendõr és az
autó tetején hozta az ellopott biciklinket!

Fontos tanács: eszetekbe ne jusson
megkérdezni bárkitõl, hogy hol tanult meg
ilyen jól magyarul! Az emberek, még a
románok is nagyon szívélyesek és segítõ-
készek. Az már más kérdés, hogy a székely
bácsi útbaigazítását ugyanúgy nem érted
meg, („ahajt bésirül”), mint egy románét.
Ha vendégségbe mentek egy erdélyi csa-
ládhoz (akár magyarok, akár románok), a
házigazda rövidesen pici pohárkákkal és
egy üveg házipálinkával fog megjelenni. A
jó minõségû pálinka a család büszkesége,
ezért nem illik visszautasítani (de nem is
érdemes).

Ha rászánjátok magatokat egy erdélyi
nyaralásra, hat-hét napnál rövidebb idõre
nem érdemes menni, annyi a látnivaló és
Székelyföld messze van, Budapest-Csík-
szereda 600 km; (8-10 óra).

Az Erdélybe kirándulóknak szívbõl
ajánlom a http://www.erdelyiturizmus.hu/
oldalt, itt minden fontos információ meg-
található.

Vigyázó István
Budapest

Erdélybe menni veszélyes…
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Nyárádszereda 6000 lélekszámú kisváros
kb. 20 km-re Marosvásárhelytõl, 40 km-re
Szovátától, 60 km-re Segesvártól. A
Nyárád völgye Erdély legsûrûbben lakott
magyar vidéke. A lakosság 90%-a magyar,
minden felekezet létezik, de a reformátu-
sok azért többséget képeznek. Régi temp-
lomok, szép erdõk, gyönyörû dombok
vannak a környéken. 

Itt, Nyárádszeredában választották leg-
elõször 1605-ben Bocskai Istvánt Erdély
fejedelmévé a székelyek. A református
templomunkban évtizedekig megõrzött
mellszobrát 1997 július 12-én helyezték
vissza a település fõterére. Ez jelzi azt is,
hogy Erdély szívében, Székelyföld nyugati
peremén, Nyárádszeredában ma újból biz-
tonság van. Aki nem személyautóval
(ezzel legjobb idejönni), hanem vonattal
vagy autóbusszal érkezik, tudnia kell,
hogy naponta indul busz- és vonatjárat
Budapest és Marosvásárhely között. 

Marosvásárhelyrõl mi bármikor elho-
zathatjuk (fizetés ellenében), de ehhez az
szükséges, hogy 2-3 nappal indulás elõtt
táviratozzanak. Szeredából is bárhova
fuvarozzuk, hogyha kérik, és meg tudunk
egyezni.

Van több autószerelõ mûhely, az autó-
kat biztonságba lehet helyezni, a rendõri
zaklatás kizárt. Postahivatal, kórház és ál-
landó orvosi ügyelet is áll a vendégeink
rendelkezésére. 

A környéken lovasfogadó, halastó,

kempingtábor, szép fekvésû sportpálya ta-
lálható. A sportolási lehetõségek mellett
sétákat lehet tenni a közeli erdõkben, sza-
lonnasütõ helyünk is van. Egyik érdekes
programunk egy közeli majorház megláto-
gatása, ahol sajtot lehet kóstolni, majd
megfigyelhetjük a sajtkészítés fortélyait.
Szépséges fajátékokat gyártó kisüzemünk
is érdekes. 

A település feletti szabadidõs közpon-
tunkban több mint száz személyre tudunk
bográcsgulyást készíteni. A szép tábortü-
zek, az esti nótázások – ahol nagyon sok
szép magyar népdal is elhangzik – nagy
népszerûségnek örvendenek. 

Nincs minimális és maximális megkö-
tés, akár egy napra, de több hétre is lehet
jönni. Itt helyben kell a szervezõnek fizetni
forintban (vagy euróban), és szükség ese-
tén forintot is hamar beváltunk. A szállás-
foglalás úgy történik, hogy kedves vendé-
geink a szállás teljes összegének 25 %-át
otthon befizetik a következõ számlaszám-
ra: POSTABANK 119-91-119-82308993. 

Szeretettel várjuk kedves vendégein-
ket, és ha bekapcsolódnak ebbe a már jól
kitapasztalt nyaralásba és családias ven-
dégfogadásba, Önök is meglátják, olcsón,
biztonságban, élménydúsan vakációznak.

Mivel Nyárádszereda Erdély földrajzi
központjában helyezkedik el, ideális kiin-
dulópont egynapos kirándulásokra is.

Ajánlott kiránduló útvonalak:
1. Segesvár-Székelyudvarhely-Farkasla-

ka-Korond-Parajd-Szováta 
2. Marosvásárhely-Tordai-hasadék-Ko-

lozsvár-Torockó-Nagyenyed 
3. Vármezõ-Bucsin-Gyergyó-Gyilkos-

tó-Békás-szoros-Szárhegy 
A lovagolni vágyókat mindennap sze-

retettel várja falunk festõi környezetben el-
helyezett lovas istállója. 

Ugyanitt olcsón lovagolni is meg lehet
tanulni, de innen indul lovas kocsi is, ha
kérik, egy jót tudnak szekerezni a család-
dal végig a gyönyörû Nyárád völgyén, fel
egészen a Bekecs tetõre (1080 m). 

Fõleg családokat várunk, a nagycsalá-
doknál a negyedik gyerekre csak 3 eurót
kell fizetni. Egy éjszakára a szállás felnõt-
teknek 5 euró, gyerekeknek 4 euró (14
éves korig). 

A szállásokon legkevesebb 2 szoba
van, 4-6-8-10 fekhellyel. Van hûtõ, így le-
het fõzni. Van mosógép, lehet mosni, a
vendéglátó mosást is vállalhat. A városban
jól ellátott boltok, éttermek és élelmiszer-
üzletek találhatók. (A pizzázóban jelenleg
kb. 170 Ft-ba kerül egy gyerekpizza.)

Bõvebb felvilágosítást Csíki Sándortól,
a helyi nagycsaládos egyesület elnökétõl
kérhetnek (a református templom mellett
lakik).

Mobil: 00-40-74-2884274
E-mail: szcsiki@lorinfo.ro
Honlap: profamiliatransilvania.org

Vendégfogadás Nyárádszeredán

CSEREÜDÜLÉS INGYEN SZÁLLÁSSAL

A csereüdülés, cserevakáció nem új találmány, hiszen az emberek mindig is szívesen mentek, mennek egy másik családhoz, akár
Magyarországon, akár más országba látogatva, megismerve új embereket, szokásokat, tájakat. 
A Csereüdülés Marketing Iroda azt szeretné, ha minden magyar ember, éljen bárhol a világban, az Internet segítségével eljutna
olyan helyekre is, amelyet anyagi forrásai ugyan nem tennék lehetõvé, de ha talál befogadó, szintén magyar embert, álmai valóra
válhatnak, és akár életre szóló barátságok is születhetnek. 

Indulási kedvezmény: 2007. szeptember 30-ig 
a csereüdülés hirdetést ingyen lehet elhelyezni a weboldalon!

Ez miért jó?
• mert szállásköltséget lehet megtakarítani, • barátokra lehet szert tenni,
• gyermekeket lehet elküldeni nyári vakációra, • diákoknak nyelvgyakorlásra,
• hosszú hétvégére, ünnepekre, • izgalmas kaland és egyben jó játék.

www.csereudules.com

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a fenti lehetõséggel lebonyolított üdülésekért semminemû felelõsséget nem vállal!

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

Miskolctapolcán a Junior Üdülõparkban
(a barlangfürdõtõl gyalog 15 percre) erdei
környezetben 4-5-6 ágyas faházakban vár-
juk a családokat, iskolai osztályokat. Férõ-
hely: 36 fõ. A házak felszereltsége: fenyõ-
bútorral berendezett szobák, konyhával, zu-
hanyzós fürdõszobával, WC-vel. Kosár-,
és tollaspálya, pingpongasztal, hinta, tûz-
rakási lehetõség. Ingyenes parkolás.
Aszállás ára: 2 200-3 000 Ft/fõ/éj + 340 Ft/-
fõ/éj idegenforgalmi adó (három gyermek-
kel érkezõ családok, iskolások mentesek).
Üdülési csekk elfogadó hely!
� 46/432-452, 30/9352-477

Üdüljön családjával, barátaival Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy közelében
Bárándon a Koroknai Portán. Eredetileg
népmûvelõ-pedagógus házaspár vagyunk,
három fiú gyermekkel. Állattartással fog-
lalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl stb.),
sokéves tapasztalatból tudjuk, a sok háziál-
lat közelsége nagy örömöt szerez a
gyerekeknek. Lehetõség van lovaglásra,
szekerezésre, íjászkodásra, kemencében
sütésre-fõzésre, falunkban és a környékén
ismerkedésre a népi kismesterségekkel
(szövés, csuhéfonás, fazekasság). A portán
található még asztalitenisz, kosárlabda,
udvari játékok és kerékpárok. Elhelyezés
2-3 ágyas szobákban (konyhahasználattal).
Több gyógyfürdõ a környéken.
Áraink 2 500 Ft/ fõ, 12 éves korig 10%
kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.
� 54/466-193, 30/279-2682
koroknaib@freemail.hu
www.koroknaiporta.hu
skype: koroknai_bela

Olcsó nyaralási lehetõséget ajánlok nagy-
családosok, baráti társaságok részére. A
ház Balatonalmádi – Vörösberény térsé-
gében van, hegytetõn, erdõszélen szép ki-
látással a Balatonra. A nyaraló összkom-
fortos: egy padlásszoba, nappali kandalló-
val, fürdõszoba, amerikai konyhával, teljes
felszereléssel. A kert nagy, sok gyümölcs-
fával, nyírt gyeppel, kis konyhakerttel.

Szabadtéri sütési, fõzési, bográcsozási le-
hetõség, a fákon hinta, gyûrû, függõágy.
A legközelebbi strand kb. 1,5 km. A Bala-
ton örömein kívül a közelben bob-pálya,
uszoda van. Ezen kívül a környék alkal-
mas a túrázásra: hajóval Tihanyba, vonat-
tal Badacsonyba, Veszprém csupán 9 km
(állatkert, vár). Kényelmesen 5 fõt, pót-
ággyal 6-7 fõt tudok elhelyezni (+sátor).
Egy turnus péntek estétõl péntek délig tart. 
Egy 5 fõs család részére egy hét 45 000 Ft.
Egy fõ 9 000 Ft/turnus.
Argyelán Jánosné 8200 Veszprém,
Hunyadi u. 1/A
� 88/424-104, 30/316-9074

A Balaton északi partján, Csopakon kíná-
lok kedvezõ nyaralási lehetõséget. Egy
apró, nádtetõs parasztház kis udvarral vár
4-5 fõs családokat, baráti társaságokat. A
házban egy szoba van, jól felszerelt kis
konyhával, hideg-melegvizes fürdõszobá-
val. Az udvaron lehet parkolni, bográcsban
fõzni. Egy kis melléképület lehetõvé teszi,
hogy a generációk külön aludjanak. A
község strandja kb. 1 km, évek óta a kör-
nyék legjobb lehetõségeivel várja a fürdõ-
zõket. Balatonfüred és Tihany (csak
néhány kilométer) sok kirándulási lehetõ-
séget és kulturális programot kínál. Veszp-
rém, a megyeszékhely 15 km, amely szin-
tén bõvelkedik a látnivalókban (állatkert,
vár, múzeumok).
Egy család részére 35 000 Ft/hét. A turnu-
sok hétvégén váltják egymást. A nyaraló
család a lakást kitakarítva adja át a
következõ vendégnek. Ágynemûhuzatot
hozni kell.
� 20/828-0887

Két nyaralási lehetõség a Balatonnál!
Badacsonytól 10 percre Káptalantótiban
szõlõsligetekkel körülölelt, érintetlen fa-
lucskában igényesen felújított  parasztház
8 személyig + 4 személyes kis „Mézeska-
lácsház” romantikus nagy kerttel kiadó.
A másik ház Balatonszepezd festõi falu-
központjában, vasúttól, strandtól 200 m-re
2x 3szobás apartman csendes belsõ kerttel
1x6 és 1x8 személyig kiadó.
Bõvebb információ és képek a http://bala-
tonihazak.fw.hu
� 316-2434, 20/412-3214, 20/497-0303,
júniustól: 87/702-084 számon is.

Szántódon, a Balaton-parttól 500 méterre
nyaraló kiadó 6-8 fõ részére, 10 000 Ft/éj
áron.
� 256-3665, 20/372-7611 Sarkadi Dóra

Szeretettel várjuk a pihenni, töltekezni vá-
gyó családokat Péliföldszentkereszten a
szaléziaknál. Olcsó szállást kínálunk tel-
jes ellátással csodálatos természeti környe-
zetben, sportolási, kirándulási lehetõsé-
gekkel. Családi események megünneplé-
sére is kiválóan alkalmas. Címünk: 2533
Bajót-Péliföldszentkereszt, Pf. 3. 
� 33/506-340, 
e-mail: szali.peli@invitel.hu; Számos in-
formációt és friss tájékoztatást találnak a
www.szentkereszt.try.hu honlapon.

Tihany községben családi ház (3 szoba,
étkezõ, konyha, éléskamra, fürdõszoba,
WC) nagycsaládosoknak kiadó. Irányár:
felnõtteknek 1 800-2 200 Ft/éj/fõ+ üdülõ-
helyi díj, gyerekeknek 3 év alatt díjtalan,
3-18 évig fél áron. 
Balogh Istvánné, 7200 Dombóvár, Gá-
bor Béla u. 20.
� 74/464-415, 30/202-4555, 30/308-
0229

A Zempléni-hegységben, Sátoraljaújhe-
lyen és Vilyvitányban önálló összkomfor-
tos vendégházak egész évben kiadók. A
vendégházak 10-12 fõ befogadására alka-
lmasak, egyszerre egy családot, baráti tár-
saságot látunk vendégül. Az egész
vendégház az Önök birodalma lehet.
Nagycsaládosoknak a család nagyságától,
illetve a lefoglalt éjszakák számától füg-
gõen kedvezményt adunk. Várjuk a pihen-
ni, kirándulni, a gyönyörû Zemplén ter-
mészeti és épített kincseit megismerni
vágyó vendégeinket! Üdülési csekket elfo-
gadunk.
Irányár: 2 000 Ft/fõ/éj (Sátoraljaújhely-
ben+200 Ft IFA) 2-10 év között:1 500
Ft/fõ/éj.
Érdeklõdni: Repka Béla
� 47/325-638, 30/375-0978
e-mail: repka@citromail.hu
web:www.upps.at

Várom azokat a nagycsaládosokat, moz-
gáskorlátozott gyerekekkel élõ szülõket,
nagyszülõket, akik szívesen töltenének
néhány napot természetközeli nyugodt
környezetben, fenyves erdõ mellett. Bács-
Kiskun megyében, Kiskunmajsától 8 km-
re fekszik a 900 lakosú kis falu, Kömpöc.
(Ópusztaszer 16 km, Szeged 38 km,
Jászszentlászló 20 km). Tanyánk hajdanán
vadászház volt. Vendégeink rendelkezésé-
re áll egy 4+1 ágyas, világos, erdõre nézõ
szoba, közepesen felszerelt konyha, ebéd-
lõ, pihenõsarok, fürdõszoba. Az ideláto-
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gatók megismerkedhetnek egy mûködõ
gazdasággal. Lehet itt tyúkot, pulykát, ka-
csát, malacot etetni, tehenet fejni, részt ve-
hetnek a szénagyûjtésben, horgászhatnak,
megtanulhatják, hogyan készül a tejföl, a
sajt, a kemencés kalács, kenyér, lángos.
Szállás: 1 500 Ft/fõ/éj.
Több nap esetén 10 % kedvezményt
adunk. Étkezés megbeszélés szerint.
Nagymihály Józsefné 6134 Kömpöc,
Sivány dûlõ 31. 
� 20/591-6965

Gyulán a fürdõ közelében 2 ill. 3 szobás
apartmanok kiadók. Az apartmanok TV-
vel, jól felszerelt konyhával rendelkeznek.
Igény esetén házhoz szállított menü is ren-
delhetõ. Az udvaron zárt parkolás és
bográcsozási lehetõség. Szállásdíj felnõt-
teknek: 2 500 Ft+ IFA, nagycsaládosok
esetében gyerekeknek 30 % kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.
� 66/277-356, 30/406-6818

Tihanyi apartmanok kiadók 60 000 Ft/-
hét/család! Családias környezet, terasz ki-
látással a Belsõ-tóra, zárt udvar és parkoló,
kábel tv, felszerelt konyha, igény szerint
internet-hozzáférés. Központ, szabadtéri
színpad 300 m, ingyenes strand parkolóval
1000 m. Elõfizetéses étkezés. E-mailben
képeket is küldök!
Idegenforgalmi adó 200 Ft/fõ/nap. Egyéb
információk, programok: www.tihany.hu
� 30/631-8482, e-mail: gotka@freestart.hu

Szilvásváradon családi ház, 2 szoba 6
férõhellyel, szobánként 4 000 Ft/nap áron
kiadó. Kényelmes, csendes üdülési lehetõ-
ség, a közeli fenyves erdõ kitûnõ levegõt
biztosít. A lakásban nagy konyha a szük-
séges felszereléssel, hatalmas nappali tele-
vízióval, fürdõszoba káddal, külön WC áll
a vendégek rendelkezésére. A füves udva-
ron hintaágy, asztal-székekkel, bográcso-
zási, szalonnasütési lehetõség.
� 36/355-349, 30/367-3158

Cserszegtomajon családi házban nyári
nyaralási lehetõség. Keszthely és Hévíz 3
km. Falusias környezetben, kirándulások-
kal a Keszthelyi-hegységbe (Sümeg, Rezi,
Tátika várak, Kehidakustány) Keszthe-
lyen: Festetics kastély, Balatoni Múzeum,
Babamúzeum, Panoptikum, Marcipán
Múzeum. Felnõttek: 2000 Ft/fõ/éj, gyere-
kek 1800 Ft/fõ/éj
� 30/431-9697

Keleti Fõcsatorna partján lévõ nyaraló
5-8 fõ részére nyújt elhelyezést. Közvetle-
nül a vízparton helyezkedik el saját stég-
gel, melyen horgászni, napozni, fürödni
lehet. A nyaraló 50 m2-es tetõtér beépíté-
ses, hideg-melegvizes fürdõszobával, fel-
szerelt konyhával. A kertben lengõteke,
ping-pong asztal, gyermekhinta, kerti grill,
szalonnasütõ található.
A közelben tófürdõ és fürdõ, 20 km-es kör-
zetben Debrecen, Hortobágy, Hajdúszo-
boszló.
Ár: 1800 ft/éj/felnõtt
1500 ft/éj/gyermek
Demeter Csabáné (Debrecen, Keressze-
gi. u. 27.)
� 06/52/433-739; 06/70/378-3950

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉSI LEHE-
TÕSÉG!
Szeretettel várjuk Balatonföldvárra a
BETHESDA üdülõbe!
Áraink a szállást és a svédasztalos reggelit
tartalmazzák: 
2 év alatt ingyenes
2-14 év között 2300 Ft/fõ/éj
14 év felett 2990 Ft/fõ/éj
További infó illetve jelentkezés:
Bálint Kálmán 
� 06-20-8861327
www.baptista.hu/balatonfoldvar
E-mail: bethesda@freemail.hu

Tanyasi és agroturizmus!
Nyaraljon a Kadarka Vendégházban az
Alföld közepén, Tázláron! Gyermekes
családoknak, társaságoknak ideális.
A portán állatok, zárt, parkosított udvar,
kemence, borkóstolás, masszázs! A kör-
nyéken tavak, gyógyvizek.
Szilberhorn Lászlóné 
� 06-30-412-0027
www.kadarka-vendeghaz.fw.hu
kadarkavendeghaz@anet.hu

Z-PAX üdülõ a Tisza parton termálfür-
dõ közelében! ÜDÜLÉSI CSEKKET
ELFOGADUNK!
A nagy füves kertben álló négy darab 6+1
fõs berendezett kétszintes faház alsó szin-
tjén nagy terasz, nappali, konyha, zuhany-
zó, WC, és egyágyas hálószoba, az eme-
leten belépõ, kettõ és három ágyas háló-
szoba várja a vendégeket. A kertben grille-
zõ és 6x7 m-es fedett kerti lugas minden
idõben jó szolgáltatást nyújt.
Sok-sok játék, asztalitenisz, lengõ teke,
hinták és mászókák, tollaslabda, homoko-
zó stb. Szabad strand, élmény és termál-

fürdõ, természetvédelmi terület, vízi sport
lehetõség, kerékpár túra útvonal, horgász
vizek közelében.
Árak: Elõ és utószezon: 57 960 Ft/ház/7
nap. Fõszezon: 69 720 Ft/ház/7 nap. Üdü-
lõhelyi díj: 300 Ft/felnõtt/nap.
Készpénz fizetés esetén 10% kedvez-
mény!
� 06 20 458 5566 e-mail: udules@zpax.-
hu info: www.zpax.hu

Keszthelyen belvároshoz, strandhoz kö-
zel, de mégis csendes helyen családi ház
felsõ szintje, 2 szoba, teakonyha, fürdõszo-
ba, nappali, terasz júniustól-szeptemberig
nyaralás céljára kiadó. Zárható udvar, gép-
kocsi beállási lehetõség, kerti bútor, grille-
zési lehetõség. A közelben sok látnivaló.
Ár: megegyezés szerint
Érdeklõdni: Martonné Tóth Hajnalka
� 20/324-9010
marton60@freemail.hu

11 éve Palócföldön!
A festõi völgyben fekvõ, jó levegõjû
Kishartyánban várom Önt és családját,
max. 9 férõhellyel, önálló apartmanokkal
bíró régi parasztházban.
Számos társas- és kerti játék, pihenõkert
faházzal, tûzrakóhely szolgálja a pihenést.
A faluban sportpályák, határában remete-
barlang található.
Programok: 
– túraútvonalak, gyönyörû panorámá-

val, pl. Pécskõ szikla, Szilváskõ, Paris
patak völgye, somoskõi bazaltömlés,
kazári riolittufa

– a szomszédos Salgótarjánban szóra-
kozási, sportlehetõségek (strand, csó-
nakázás, lovaglás), az EU-ban egye-
dülálló földalatti bányamúzeum, csil-
lagvizsgáló

– 35 km-en belül Hollókõ, ipolytarnóci
õsleletek, nógrádi és szlovák várak,
palóc múzeumok, vallási kegyhelyek
(Szentkút, sági kút, tari sztupa), a
Mátra, quad bérlés, horgásztavak, stb.

Ár: 6 évesig: 1300, 6 év fölött: 1700 Ft/fõ/-
éj. Képek és további infó: 
kep.tar.hu/kishartyan
� 06-20-5-899-362

A Mátra lábánál kis faluban 4 szobás
alpesi stílusban épült 3 erkélyes, 150 m2-es
családi ház üdülésre kiadó július 1-10-ig
családnak, nagycsaládnak (8 fõnek). 
Ár megegyezés szerint.
� 32-468-030 vagy 20-460-01-96

Üdülési ajánlataink
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Galyatetõn, könnyen megközelíthetõ, kellemes környezet-
ben, kényelmes elhelyezéssel kedvezményes pihenést
kínálunk nagycsaládoknak, május 15. – október 15. között, 6-
10 napos turnusokban, 5-15 fõs családok és családi-baráti
közösségek részére.

Üdülési díjak, költségek és kedvezmények:
5 fõ esetén 1300 Ft/fõ/éj;
6-10 fõ: 1100 Ft/fõ/éj;
10 fõ felett: 800 Ft/fõ/éj

Gáz-villany a mért fogyasztás szerint. 
Víz: 100 Ft/nap 5 fõre, 130 Ft/nap 6-15 fõre (átalány)

NOE-tagoknak 10 % kedvezmény.

200 km távolság felett egy ingyenes pihenõ éjszaka a gépko-
csivezetõ(k)nek
Május 15. – június 15. és szeptember 1. – október 15. között
további 10 % kedvezmény.
� 30/5000-214

Kedvezmények



2007. június 29

Kedves NOE Tagok!

Fõtitkárunk kezdeményezésére és az elnökség egyetértésével
konkrét lépéseket tettünk abba az irányba, hogy a NOE gazdasági
kapcsolatait bõvítsük. Kettõs célt fogalmaztunk meg: egyrészt az
új kapcsolatoknak a NOE bevételeit kell bõvítenie, másrészt cél,
hogy a NOE tagok az EDC kártya elfogadóhelyeken túl további
jól érzékelhetõ kedvezményekben részesülhessenek. Szándé-
kunk az, hogy lehetõleg kialakuljanak a családi kiadások min-
den fontosabb területén kedvezményt is jelentõ új kapcso-
lataink.

Az egyik elsõ „eredmény-csomag” az autóvásárlás elõtt állók
számára nyújt új lehetõségeket.
A kedvezmények két részbõl tevõdnek össze:

1. „NOE flotta” kedvezmény új autó vásárlása esetén a FIAT
Magyarország Kft-tõl
2. Kedvezményes „nagycsaládos” autólízing-konstrukció az
MKB-Eurocredit zRt-tõl

A kedvezmények részletes feltételei:
1. „NOE flotta” kedvezmény új autó vásárlása esetén a

FIAT Magyarország Kft-tõl
A FIAT Magyarország Kft-vel létrejött megállapodás alapján
a NOE tagok egyedi flottakedvezményt kapnak az autók
mindenkori listaárából, az alábbi módon:
FIAT Doblo, FIAT Scudo és FIAT Ducato típusok 7-9
személyes változatai 15%.
Minden más modell esetén ennél kisebb mértékû, de
jelentõs egyedi kedvezmény.

A kedvezmény igénybevételének menete a következõ:
A kedvezményes vásárlási lehetõséget a FIAT minden
márkakereskedésében igénybe lehet venni. (Az Euroleasing
cégcsoport tagjával, az MKB-Eurocredit zRt-vel szintén
létrejött megállapodás alapján azonban kérünk benneteket,
hogy ha tehetitek, akkor a FIAT jármûveket az Euroleasing
cégcsoport tagjánál, az Autó Néró Kft-nél vegyétek meg. A
kedvezmények halmozása így a legegyszerûbb.)
A FIAT márkakereskedéseket a FIAT Magyarország Kft.
egységesen tájékoztatja a FIAT-NOE flottamegállapodásról. 
A márkakereskedésben a vásárláskor le kell adni a NOE
titkárságon kiállított egyedi igazolást. A FIAT Magyarország
Kft. kifejezett kérése volt, hogy az igazolásokat egy helyen
állítsuk ki, ezért az igazolást abban az esetben is a NOE
titkárság állítja ki, ha a kedvezményt igénybe venni kívánó
tag nem a NOE-nak, hanem önálló egyesületnek, tagszerve-
zetnek tagja. Az igazolás a tag azonosítására alkalmas ada-
tokat, és a tagságának fennállását tanúsító adatokat tartal-
maz. Ezekben az esetekben az egyesületvezetõk közremûkö-
désére is szükségünk lesz az adatszolgáltatásban. 

2. Kedvezményes „nagycsaládos” lízingkonstrukció az
MKB-Eurocredit zRt-tõl
Az MKB-Eurocredit zRt-vel létrejött megállapodás lényege,
hogy a jelenlegi piaci konstrukcióknál kedvezõbb feltéte-
lekkel köthetnek a NOE tagok lízingszerzõdést autóvásárlás
esetén. 
Ezt a lehetõséget ráadásként a NOE flottakedvezményes
FIAT vásárlásokra is igénybe tudjátok venni, de más márkák
vásárlása esetén is élhettek ezzel a lehetõséggel. Ráadásul
nem csak új autók esetén, hanem 0-3 éves autókra is érvé-
nyes a konstrukció. A finanszírozás CHF alapú, és 12-120
hónapos futamidõvel, 20%-nál kevesebb kezdõrészlettel is
indítható. A THM: 5,26-14,42% között lehet, a konstruk-
ciótól függõen. Az errõl szóló táblázatot igényetek esetén a
NOE honlapján meg tudjátok nézni, vagy faxon, e-mail-ben
el tudjuk a titkárságról küldeni. Fontos tudnotok, hogy a
NOE tagság által elért kedvezményes lehetõséget ter-
mészetesen csak akkor tudjátok igénybe venni, ha minden
szokásos hitelképességi feltételnek egyébként is megfeleltek.
A kedvezményes lízingkonstrukció igénybevételének módja:
mivel még nincs kialakult tapasztalat arra, hogy egy ilyen
lízingcég-autókereskedõ-NOE titkárság-NOE-tag együttmû-
ködés miként tud a legrugalmasabban mûködni, azt kérjük
tõletek, hogy konkrét vásárlási szándékotok esetén vegyétek
fel a kapcsolatot a titkársággal. Ahogy a végleges ügymenet
kialakul, azt megírjuk a NOE Levelek következõ számában

Javaslat: mivel a konstrukciót az Eurocredit úgy tudta ol-
csóbbá tenni a számunkra, hogy a viszonteladói jutalék
mértékét csökkentette a konstrukcióban, ezért ha nem FIAT-
ot vesztek az Autó Néró-nál, akkor elõször a vételárban
egyezzetek meg, és csak utána mondjátok el a kereskedésben
azt, hogy nektek speciális lízingkonstrukcióra van lehetõsé-
getek. Így vélhetõen a kereskedõ többet enged az árból ahhoz
képest, mintha ezt elõre mondanátok, azzal számolva, hogy
a lízingcég teljes jutalékát is a bevételei között tudhatja.

Tájékoztatlak benneteket továbbá arról, hogy hasonló kapcso-
latot más autóforgalmazókkal és autókereskedõkkel is szeretnénk
kialakítani. Ennek támogatására kérlek bennetetek, hogy a mellé-
kelt kérdõívet minél többen küldjétek vissza kitöltve a titkárságra!

További kérdéseitekkel forduljatok bizalommal Malárik
Attilához a 70/776-0011 NOE flotta telefonszámon, vagy a
malarik@noe.hu e-mail címen.

Malárik Attila
NOE Titkárság munkatársa

Kedvezmények

Új vásárlási kedvezmények a FIAT-nál
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CAMPUS CLUB Utazási Iroda (1066
Budapest, Jókai u. 30., � 354-0191)
www.utazas.info
Érvényes NOE-igazolványra 10% ked-
vezményt adnak saját szervezésû útjaik
árából.

HÁZTARTÁSIGÉP-JAVÍTÁS
Érvényes NOE-igazolvánnyal 10% ked-
vezményt kapnak tagjaink a munkadíjból.
Budapest területén ingyenes kiszállás!
� 30/584-2940, Dudás Sándor
www.mosogepszerelo.com

Thermal Hotel Liget (2030 Érd-Ófalu,
Római u. 9.)
Érvényes NOE-igazolvánnyal 20% ked-
vezmény adnak a szálloda  valamint a
fürdõ szolgáltatásaiból. 
� 23/366-010, 23/366-038

Érdi Állatkórház (2030 Érd, Thököly Im-
re u. 41.)
� 23/365-229 vagy 20/9365-229
A számla végösszegébõl a NOE-tagok
10% engedményt kapnak.

BARANYAI FÛTÉSTECHNIKA (2435.
Nagylók, Petõfi u.12)
NOE tagkártyával rendelkezõknek cserép-
kályha építés árából 20% kedvezményt
nyújtanak.

Az EUB Európai Utazási Biztosító Rt.
(1132 Budapest, Váci út 36-38., � 452-
55-96) utasbiztosítás kötésekor 15% ked-
vezményt ad NOE tagoknak. Hamarosan
online a www.noe.hu honlapon is!

A Global Coop Kft. (2660 Balassagyar-
mat, Rákóczi út 46-48., � 35/301-794)
kerékpárokból 8%, sporteszközökbõl
10%, alkatrészekbõl 15%, javításból 50%
kedvezményt ad NOE tagoknak érvényes
tagkártya felmutatása ellenében.

Lele Autósiskola (6724.Szeged, Üstökös
u.8/c.) – érvényes NOE igazolvánnyal ren-
delkezõk az elméleti tanfolyam díjából
5.000 Ft engedményt kapnak.

A Csak Fehér Kft. (2660 Balassa-
gyarmat, Kossuth L. u. 5.) az általuk for-
galmazott ruhák és cipõk árából érvényes
tagkártyával rendelkezõ NOE tagoknak
10% kedvezményt ad.

NA-TÚR NAGYCSALÁDOSOK EGYE-
SÜLETE (5400 Mezõtúr, Szabadság tér
17.)
Honlap készítés és szolgáltatás árából 10%
kedvezményt nyújtanak.
www.furlongdesign.com 
e-mail: info@furlongdesign.com

A Mecsextrém Park-ba NOE kártyával
féláron, azaz 1200 Ft-os áron mehet be fel-
nõtt-gyerek egyaránt. Helyszín, nyit-
vatartás, hétvégi ingyen busz információ a
www.mecsextrem.hu honlapon található.
Ha csoport hétköznap szeretne ingyen
buszt Kretek Líviával � 06-30-27-96-
757 egyeztessen. 
Pécsett a Székesegyház és a Dómmúzeum
NOE kártyával ingyen látogatható.

Pannon Hotel Hévíz (8380 Hévíz, Szé-
chenyi u. 23. � 83/340-483, Fax: 83/
540-111)
A NOE tagjai a Pannon Hotel szolgáltatá-
sainak igénybevétele esetén 10% ked-
vezményt kapnak készpénzes fizetés
esetén.Érvényes tagsági igazolvány felmu-
tatása szükséges.
www.iranymagyarorszag.hu/pannon_hotel
/I040141/kep-1/

A Vadon Sport (Pólus Center és Mamut
üzletház) NOE tagoknak 15% kedvez-
ményt ad a sporteszközök árából.

A Ráday Könyvesház (1092 Budapest,
Ráday u. 27., � 219-52.55) termékeibõl
érvényes tagkártya felmutatására 10%
kedvezményt ad NOE tagoknak.

Kedvezmények

Hirdetések

Kedvezmények, hirdetéseink

Díszcsomagoló anyagok terjesztéséhez
keresünk, tapasztalt, gépkocsival ren-
delkezõ területi képviselõket az egész
ország területérõl. Jelentkezni lehet önélet-
rajzzal e-mailben:
elektoreu.kft@gmail.com

Plasztikai Sebészet. Dr. Jánky György
plasztikai sebész rendel: hétfõ, csütörtök:
15-19 h. Vállalom, hogy a legalább  egy
éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes,
érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezõ
szülõk – csak 5-12 év közötti –, elálló fülû
gyermekét vagy gyermekeit térítésmente-
sen megoperálom, ha igényli és alkalmas a
mûtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
� 365-8633; 20/934-8778
E-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

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

Nagycsaládnak (6-8 gyerek) vagy két
generációnak való összkomfortos kertes
ház 540 m2 telken, Pomázon, csendes
helyen eladó. A két szint külön is lakható,
külön közmûórákkal. Az alsó szinten 100
m2-en 2 nagy + 2 kis szoba, nagy
étkezõ+konyha, fürdõ+külön WC. A
tetõtérben 75 m2-en 1 nagy + 2 kis szoba,
gardrob, étkezõkonyha, fürdõ+külön WC.
HÉV, óvoda, iskola gyalog 5 percen belül,
Szentendrén ferences gimnázium, kato-
likus óvoda és iskola jármûvel 1/2 órán

belül. (Mi is nagycsaládként éltünk itt.
Beilleszkedéshez segítséget nyújtunk.)
Irányár: 37 millió Ft 
� 26/ 326-893

Mátraszõlõsön 120 m2-es kõház nagy kert-
tel (2553 m2) romos állapotban, haláleset
miatt sürgõsen eladó.
� 32/468-030 vagy 20/460-01-96,
20/4945-139

Tulajdonostól eladó az I. kerület Pauler
utcában exkluzívan felújított I. emeleti
134 m2-es lakás. Belsõépítész tervezte
amerikai konyhával, beépített világítással
és bútorokkal.
A lakás 3+2 szobás, 15 m2-es galériával,
telefonközponttal, pince használattal és
kert kapcsolattal. Kiváló közlekedési lehe-



tõség, óvoda és iskola a közelben.
Ingatlanosok ne hívjanak!
Irányár: 51 millió
� 30/212-8468, 30/948-6595 vagy 375-
7025

Galyatetõn, kellemes környezetben, jól
megközelíthetõ helyen felújított, korszerû-
sített, háromszintes, összkomfortos, kertes
családi üdülõ (teljesen leválasztott iker-
házban) eladó. Állandó lakhatásra is alkal-
mas. Három nagy és három kisszoba, két-
két konyha és fürdõszoba, terasz, veranda,
erkély van. Különösen elõnyös többgene-
rációs családoknak.
Ára: 12 millió Ft
� 30/5000-214

„Kifogytunk belõle”, ezért eladnánk ker-
tes családi házunkat a 10-es fõút mentén –
Piliscsaba és Dorog között – Leányváron.
180 m2 lakóterület (2 szintes, 5 szobás)
gázfûtéses, garázzsal, pincével, internet-
csatlakozásssal, és a kertben kialakított ját-
szóparkkal, lóistállóval és korcsolyapályá-
val (25x10m). Leányvár német nemzetisé-
gû, agglomerációs település 30 km-re a
fõvárostól, nemzetiségi iskolával és
óvodával (3 éves kortól német nyelvok-
tatással). Jó közlekedés vonattal (Eszter-
gom – Nyugati pu.) és autóbusszal. Közép-
iskolák Esztergomban (10 km) és Dorogon
(5 km), egyetem Piliscsabán (10 km).
Irányár: 25 M Ft
� 20/980-6471 Hamvas család

Közép-Európa egyik vezetõ biztosító-
társaságának tanácsadója ingyenes
pénzügyi tanácsadást kínál megtakarítá-
sok különbözõ életcélokra (EURO-ban is),
befektetések, nyugdíjas évekre történõ
gondoskodás, hitelek, vagyon és egyéb
biztosítások területén, elõre egyeztetett
idõpontban és helyszínen. Kovácsné
Jeszenszky Katalin
� 06-20/7736-555, e-mail:
katalin.jeszenszky@citromail.hu

Értelmiségi, vállalkozó, becsületes házas-
pár négy kisgyermekkel sürgõsen albér-
letet keres bútorozatlanul, hosszabb távra,
Budapesten vagy környékén. 
Kauciót sajnos nem tudunk fizetni, ellen-
ben vállaljuk, hogy a lakást saját költsé-
gen, megállapodás szerint – a józan ész
határain belül – felújítjuk, kifestjük.
� 30/399 0172

Ingyen elvihetõ ágynemûtartós francia-
ágy, valamint egy mûködésképtelen televí-
zió alkatrésznek. 
� 30/399 0172

Fuvarvállalás! Titkárságon leinformálható
NOE-tag, 14 köbméteres kisteher-gépko-
csival, Budapestrõl.
� 70/316-1533; 395-1217 Sziráki Imre

Idõs hölgy ingyenes angol-német kor-
repetálást vállal a 4-6 villamos, a 32-es
busz, a 74-es és a 74/A trolibusz vonalán.
Nagyon szívesen besegít a családi ház-
imunkába is.
Jelentkezni a NOE Titkárságon a 266-77-
71-es számon lehet.

Szigethalmon, Szabadkai út 230. szám
alatt a Dunától ötszáz méterre, 800 m2-es
telken 200 m2-es 3 generációs családi ház
9 szobával eladó vagy budapesti ingat-
lanra cserélhetõ értékegyeztetéssel.
Irányár: 18 millió forint.
� 30/596-5136 vagy 49/415-611

NOE tag költöztetést, szállítást vállal
egyesületi tagoknak kedvezménnyel.
Kiss István, Pécel.
� 70/6105621 (flottás)

Amerikai angol oktatás! Nyelvtani szer-
kezetek magyarázata és beszédközpontú
gyakorlatok hatékonyan, nyári kiscsopor-
tos oktatás keretében.
Idõpont egyeztetés: hétfõtõl csütörtökig 8-
18h között.

� 06-30-4300 310
További információk: www.floridarey.hu
Speciális kedvezményes óradíj NOE-
tagoknak: 800 Ft.

Ha gyermekének tanulási problémái van-
nak (dyslexia, hiperaktivitás, koncentrá-
ciós gondok)…
Ha a család valamelyik felnõtt tagja nem
tud jól aludni, túlzottan feszült, esetleg
depressziós…
Ha intenzíven, eredményesen szeretne ide-
gen nyelvet tanulni…
Hallgassa meg a megoldásról a Hatékony
és Eredményes Tanulásért Alapítvány több
mint 10 éves tapasztalatait.
www.avsrendszer.shp.hu
� 06-70/2739-472, Kugyela János

7-9 személyes, 10 év körüli, megbízható
személyautót keresünk.
Ugyanitt Zalaszentbalázson Zalaegerszeg
és Nagykanizsa között felújított paraszt-
ház (76 m2) fõút mellett 2 700 m2-es telken
eladó. 2 szoba hálógalériával, konyha,
étkezõ, fürdõ, külön WC, készülõ télikert
és gardrób van, padlásszoba kialakítható.
Fatüzelésû központi fûtés. A melléképület-
ben (60 m2) garázs, mûhely (víz, áram)
található. Pince és kút is van.
A faluban óvoda, iskola, orvos, gyógyszer-
tár, posta, templom és boltok 2-10 percnyi
távolságra. A környéken fürdõk: Hévíz,
Zalakaros, Kehidakustány.
Ár: 7,5 millió forint
� 93/391-201

Pásztótól 5 km-re házas ingatlan (1000
m2), gazdasági épület, 150 m2-es lakás + 3
erkélyes alpesi típusú ház eltolt szintekkel,
hagyományos és gázfûtéssel, radiátorral,
villanykandallóval eladó. Nagycsaládnak
ideális építõanyagokkal, új ablakokkal.
Igényeseknek nem drága.
� 32/468-030 vagy 20/460-01-96,
20/4945-139
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Május 28-án reggel 6.10-kor megszületett Bodócs Bálint Barna-
bás, családunk negyedik gyermeke. Súlya 4,2 kg, magassága 56
cm. Anya és kisfia mindketten jól vannak. Bodócs József és Ági

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy 2007. január 13-án meg-
született Geösel Péter és Kántor Éva negyedik gyermeke: Rudolf
Benjamin.

Örömmel adjuk hírül, hogy május 25-én megszülettek ikreink,
Csaba és Miklós. Kicsit korábban, egy kicsit kisebb súllyal, mint
a három elõzõ gyermekük, de hála Istennek a mama és a babák is
egészségesek. Nagyon örülünk nekik, már alig várjuk, hogy
kiengedjék õket a kórházból. Barlay Tamás

2007. május 27-én megszületett Botló Gábor és Schrödl Kinga
ötödik gyermeke, Botló Zsombor Ferenc. Az új jövevénynek szü-
lein kívül négy testvére is nagyon örül.

A gyõri Família Nagycsaládos Egyesületben Kristóf Béláné, hat-
gyermekes anyuka lányának, Kristóf Barbarának született egy
pici lánya 2007.április 9-én. Kristóf Zsüliett és édesanyja jó egész-
ségnek örvend!

A csepeli csoportok nevében örömmel tudatom, hogy családjaink
az utóbbi egy évben hat babával gyarapodtak: Jász Erzsébet, Papp
Csepke, Sebõk Olivér, Szabó Rita és Veszelszki Orsolya negyedik,
Cséke Enikõ pedig ötödik gyermekként látta meg a napvilágot.
Cser Éva

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy 2007. május 23-án meg-
született Eckensberger Zsolt és Tünde (vezetõségi tagunk) negye-
dik gyermeke, Botond Álmos.
Kapás Ági, Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete


