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ÍGY ÜNNEPELTÜNK
Izgatott jövés-menés, hosszú regisztrációs sorok, rég látott, kedves
ismerõsök és barátok vidám mosolya, lassan megtelõ terem, zsongás...
,,Emlékszel? Szinte hihetetlen...” ,,Hány unokád van?...” A külföldi ven-
dégek nyelvek szerint csoportosulva próbálnak a tolmácsok közelébe
tömörülni. A folyosón népviseleti blúzba öltözött fiatal lányok, hang-
szereket hangoló zenészek, szüleik karjába bújó, megszeppent kisdedek.
Lassan a pezsgõspoharak is az asztalokra kerülnek. Végül minden el-
csöndesedik... a vendégsereg hosszas tapssal köszönti az érkezõ dr. Só-
lyom László köztársasági elnök urat és feleségét, Erzsébet asszonyt.
Majd a Kodály Zoltán Kórusiskola fiataljainak éteri hangján fel-
csendülnek a Himnusz elsõ hangjai, amelybe mélyrõl jövõ, õszinte
fohászként kapcsolódnak be a résztvevõk: ,,Isten, áldd meg a magyart...”
s köztük minket, nagycsaládosokat, akik most meghatottan gondolunk
vissza az eltelt húsz esztendõre. 

Elsõként Szabó Endre, a NOE elnöke áll elénk, és szokott közvetlen
módján köszöntve a népes sereget, megnyitja az ünnepséget. Amikor a
NOE 20 év alatt elért eredményeit értékeli, külön is megemlékezik Forgó
Györgyné Erzsikérõl, aki a NOE sok harcának, eredményének részese
volt, mint a szociális tárca mindig segíteni kész munkatársa – jelenlegi
államtitkára. A köszöntést hosszas taps követi. 

Majd az ünnepünk amúgy is ragyogó fényét jelentõsen fokozó ese-
ményként dr. Sólyom László köztársasági elnök úr, tiszteletbeli tagunk
emelkedik szólásra. Jól esik, hogy velünk van, tiszteli, értékeli mindazt,
amik vagyunk, amit tettünk-teszünk. A beszédét követõ vastaps után
mindannyiunk örömére Benkõ Ágota lép a szónoki pulpitusra, majd
köszöntik a 20 éves ,,ifjút” külföldi és határon túli barátaink: Luk de
Smet, a flamand Gezindsbond igazgatója, Krizsán Vilmos a Vajda-
ságból. Általuk – s a sorokban ülõ francia, svájci, spanyol, német, lett,
portugál, cseh, szlovák, lengyel, ír, ciprusi, székely, felvidéki és délvidé-
ki barátaink révén – velünk ünnepel Európa és a Kárpát-medence. (A be-
szédek teljes szövege alább olvasható.)

Emelkedett hangulatunkat tovább fokozza a már említett kórusisko-
la Jubilate Leánykarának léleksimogató s egyben vidám – sõt, néha hun-

cut – mûsora. Meglep, mennyi kedves mû szól az életrõl, a házasságról,
a családi élet örömeirõl. Megemlékeznek Kodály Zoltán születésének
125. és halálának 40. évfordulójáról is. 

A büszke szülõk és egyesületvezetõk, a mások gyermekeinek sikerét
is örömmel nyugtázó hallgatóság ezután a születésnapi szavalóverseny
elsõ helyezettjeinek elõadásában gyönyörködik. Elõször Szilágyi An-
nácska mesemondása kápráztat el minket, majd Urbán Jakab késztet
kacagásra a kérdéssel: vajon focizik-e Isten, s végül a szinte már felnõtt
hölgy, Ferentzi Anna komoly verse gondolkodtat el mindnyájunkat.

S ha valaki azt gondolná, ezt a sok élményt már nem lehet fokozni,
nagyon téved. Ugyanis ekkor következik sokunk kedvence, a Benyus
család együttese: a 10 gyermekbõl álló kamarazenekar, majd a 19 unoka
kórusa csupa szívünknek kedves és népszerû magyar darabbal simogat-
ja a lelkünket. 

A koronát minderre Kóka Rozália mesemondó teszi fel az Ádámról
és Éváról szóló ízes és bölcs humorú mesével. 

S hogy a közönség se maradjon ki a közös produkcióból, végezetül
Nógrádi Péter Kantátáját adják elõ együttesen a kórusok és a zeneka-
rok, melynek szerves része a NOE himnusza, a Tavaszi szél vizet
áraszt kezdetû népdal. Ezt mindannyian énekeljük a muzsikosokkal, s
így végképp egybeforr a NOE-sok szíve. 

Nem hagyhatjuk ki a szeretetnek azt az áradását sem, amely Benkõ
Ágotát éri. Az ünnep szervezéséért kapott ugyan virágcsokrot, de a
közönség valójában mindazt köszöni meg felállva, hosszas tapssal,
amit Ágota a NOE-ért, családjainkért tett a 20 év során. Õ persze a
maga szokott szerény módján fogadja ezt...

A sok szép élményt követõen Sólyom elnök úr közremûködésével
felvágjuk a NOE tortáját, s pezsgõvel köszöntjük a 20 éves ünnepeltet –
magunkat. Mindenütt mosolygó arcok, élénk beszélgetések mindenféle
nyelveken, s néha kézzel-lábbal... Lassan oszlik a tömeg. A titkárság
dolgozói, az önkéntes segítõk, a tolmácsok igencsak elfáradtak... Hétfõn
folytatása következik...

Kormosné Debreceni Zsuzsa

2200  éévvee  aa  ccssaallááddookk  sszzoollggáállaattáábbaann

TTiisszztteelltt  ÜÜnnnneeppllõõ  KKöözzöösssséégg,,  kkeeddvveess  NNaaggyyccssaallááddoossookk!!

Isten éltesse a 20 éves NOE-t!
Amikor kiadványokon vagy másutt a NOE jelvényével – Noé bárkájá-
val – találkozom, mindig megragad ez a szimbólum, s azt gondolom,
valóban ez a társaság viszi át az életet az özönvízen túlra. Azonban
meg kell gondolnunk, hogy valóban itt van-e az özönvíz, avagy ma éppen
apad-e, tehát szeretnék jót is meg rosszat is mondani.
Azok a fogalmak és intézmények ugyanis, amelyek
minket éltetnek, vagyis a család és a házasság,
intézményi szinten nincsenek veszélyben. Az Alkot-
mánybíróság – teljesen észrevétlenül – egy héttel
ezelõtt megerõsítette azt a korábbi álláspontját, hogy
a magyar Alkotmány szerint a házasság férfi és nõ
kapcsolata. Ez összhangban van számos nemzetközi
alapokmánnyal. Ugyanígy a család fogalmáért sem
kell aggódnunk. Ha azonban az ezekben az intézményekben zajló
folyamatokat nézzük, akkor fogyást és instabilitást tapasztalunk. Nem
ismertetetem a statisztikai adatokat a házasságkötések és a válások
arányáról, arról, hogy mennyi a csonka család, a családok átlagosan
hány gyermeket vállalnak, s végsõ soron milyen kevesen vagyunk nagy-
családosok. Tény, hogy Európa szerte tapasztaljuk az öregedõ tár-
sadalom jeleit, miközben a nagycsaládosok egyértelmûen egy ellenkezõ
trendet képviselnek. Minden társadalomtudománnyal foglalkozó ember

tudja, hogy a valóságban egyszerre vannak jelen ellentétes mozgások. A
nagycsaládosok értékrendje, az Európában érvényesülõ tendenciák
ellenére, egy cseppet sem konzervatív olyan értelemben, hogy idejétmúlt
lenne, vagy hogy ötven vagy száz évvel ezelõtti mintákhoz kötõdik.
Meggyõzõdésem, hogy mindaz, amit a NOÉ és a nagycsaládok képvisel-
nek, korszerû, sõt jövõbemutató válasz azokra a dilemmákra, ame-
lyekkel Európa szembenéz. Teljesen egyetértek a sokszor hangoztatott

NOE jelszóval, hogy a sok gyermek nem probléma,
hanem a megoldás. Hogyha tágabb perspektívában
nézzük a kisebbségbe szoruló nagycsaládokat az elö-
regedõ Európában, ha kinyitjuk a szemünket az egész
világra, akkor látjuk, hogy mindez fordítva van:
Európa szorul kisebbségbe a népességfogyással és az
elöregedéssel, hiszen a Föld népessége robbanásszerû-
en növekszik. Érdekes, hogy amióta a klímaváltozás
elõtérbe került, a népesedési problémát, a túlnépesedés

kérdését hivatalosan egyre kevesebbet emlegetik. Pedig errõl nem hallgat-
ni kell, hanem a gazdasági növekedést, a környezetszennyezést, a világ
és az egyes országok szociális kettészakadását, a megtermelt és a kör-
nyezeti javak igazságos elosztását egymással összefüggõ problémaként
kell kezelnünk.

Engedjék meg, hogy kitekintsünk a világra: említettem már a klí-
maváltozást. Nyilvánvaló, hogy az úgynevezett fejlett világban, vagy
általában az északi féltekén uralkodó, csakis a növekedésre irányuló ter-
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meléssel és a fogyasztási szokásokkal a vesztünkbe rohanunk. Múlt
héten hozták nyilvánosságra az UNEP legújabb jelentését, a Geo 4-et,
amelyik az utóbbi húsz évben a környezeti és társadalmi helyzet rom-
lását állapítja meg. Bármennyire is a környezetvédelem felé fordul ma
az ipari társadalom, a környezet állapota gyorsabban romlik, az idõvel
futunk tehát versenyt.

Arra is figyelnünk kell, hogy ezzel párhuzamosan, még egy ennél is
nagyobb változás várható. Nemcsak a külsõ világban kell felkészül-
nünk, és versenyt futnunk az idõvel, hanem a sokat emlegetett biológiai-
tudományos forradalom összekötve a nanotechnológiával, összekötve
az informatika rettenetesen gyors fejlõdésével szintén azt követeli, hogy
teljesen új, szemmel nézzünk a világra. Nemcsak kívül, a természeti kör-
nyezetben változik meg minden, s nemcsak ehhez kell egy új emberképet,
egy új embereszményt állítanunk, hanem belül is. Az emberi test és
személyiség eddig elképzelhetetlen mértékû beavatkozásnak lesz kitéve.
Ennek fényében be kell látnunk, hogy a múlt évtizedek kérdései, például
a megtermékenyítés, az abortusz voltaképpen ezer éve ugyanolyan
kérdések, és lényegében új választ sem tudtunk adni rájuk. De föl kell
készülnünk minõségileg más, új problémákra. Ezt csak azért jegyzem
meg, mert azok az értékek, melyeket a nagycsaládosok képviselnek, segít-
hetnek, hogy ezekre a kihívásokra jó választ találjunk. 

És akkor hadd térjek rá végre a NOE-ra is, hiszen két olyan aspek-
tusa van, amit mindenképpen ki kell emelnem. Az egyik, a NOE, mint
érdekérvényesítõ nagy szervezet, a másik pedig a NOE, mint mûködõ
közösségek hálózata. A NOE a magyar társadalomban talán a legelis-
mertebb civil szervezet, a legnagyobb, és létszámát, erkölcsi tartalékát
tekintve biztos, hogy a legelsõk között van. Azt hiszem, hogy ez nem
csoda, hiszen a nagycsalád eleve erre nevel. 

Ami a NOE-t, mint érdekérvényesítõ szervezetet illeti, itt sajnos a
mérleg inkább negatív. Nem akarok ünneprontó lenni, nagyon röviden
szeretném elmondani, hogy megkapom a NOE-tól azt a sok elemzést, és
azt a rengeteg panaszt is, amelyeknek az a summája, hogy igaz, történ-
nek erõfeszítések az állam részrõl a családtámogatás terén, de az egész
modell nem a nagycsaládokra van szabva. A meghozott pici korrekciók
nem elegendõek, nem veszik igazán életszerûen figyelembe azt, hogyan él
egy nagycsalád, mik a szükségletei. Ha például több gyereket többfelé kell
hordani, ez már nem fér bele bizonyos kedvezményes idõkeretekbe. Vagy
a jövedele-kiegészítések és kompenzációk messze nem elegendõk. De nem
ezeket szeretném sorolni. A kérdés az, hogy mindaz, amit a NOE csinál,
ahogy próbálja a nagycsaládok érdekeit és a jövõ érdekeit érvényesíteni,
miért ennyire szegényes eredménnyel jár. Egyszerûen a NOE küzdelme-
iben is megmutatkozik, hogy a civil társadalomnak Magyarországon
mennyire kevés eszköze van. Nagyon fontos ezért tudatosítani, hogy a
NOE-nak, és az egész civil szférának az ereje a pártsemlegesség. Ahogy
a NOE kitartott amellett, hogy nem áll be semmilyen politikai párt mögé,
és nem vesz részt közös akciókban sem, ugyanúgy ragaszkodnia kell ah-
hoz, hogy ha kritizálja a kormányprogramot, a mindenkori kormány
olyan intézkedéseit, amelyek szemben állnak a NOE értékeivel és
szükségleteivel, akkor az nem politikai ellenzéki akció, hanem egysze-
rûen kiállás a saját érdekek mellett. Nem szabad attól megijedni, hogy
például ha a NOE kritizálja az egészségügyi átalakítás terveit, akkor

besorolják az ellenzék közé. A NOE saját nevében beszél, saját hátteré-
vel, saját szakértõi alapján, saját érdekei érvényesítéséért. Nagyon
örülök annak, hogy a NOE élõlánca és tüntetése szépen sikerült, sõt pél-
damutató volt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a köztársasági elnök
odafigyel minderre, és vállalja a NOE értékeit.

Ami a NOE-t, mint közösségek hálózatát illeti: civil szívem mindig
örül, hogy a NOE nem egy bürokratikus szervezet, hogy itt minden helyi
szervezet önállóan intézi az ügyeit. Érdekesen tükrözi a különféle or-
szágrészek más-más mentalitását, más-más gazdasági helyzetét,
hogyan mûködnek az ottani nagycsaládos egyesületek. Így egészen más
volt a soproni találkozó, s most legutóbb a bodrogköziekkel, Nyíregyhá-
zától Sárospatakig, érintve az egész északkeleti országrészt. Vannak
egészen kicsi, nagyon aktív, és sok százas, másként tevékeny társasá-
gok. Mindegyik a maga módján rendkívül szeretetre és tiszteletre méltó.
Csak fejet tudok hajtani az elõtt az önzetlenség elõtt, ahogy az egyes
helyi szervezetek szervezõi, mozgatói ezeket a tisztségeket és felada-
tokat viselik, ahogy idõt áldoznak rá, rengeteget szerveznek, és ahogy
meg tudnak mozgatni példamutatóan egész városokat és egész megyéket.
Annak is örülök, hogy a helyi szervezetek általában jóban vannak a helyi
önkormányzatokkal. Nagyon fontos, hogy van együttmûködés. Egyrészt
támogatást kaphatnak a szervezetek, igen gyakran helyiségeket, más-
részt õk is sokat tudnak segíteni az egész településnek. Szívbõl üdvöz-
löm azt is, hogy a határon túl is alakultak nagycsaládos szervezetek,
volt szerencsém velük találkozni többször is. Teljesen igaza van Elnök
Úrnak, hogy ez szintén kifejezi a nemzet egységét és a közös felelõs-
ségünket a nemzet megmaradásáért.

Van egy dolog, ami mellett nem mehetek el szó nélkül. Meg szoktam
kérdezni minden helyi találkozón, hogy mi a helyzet a cigánysággal.
Látnunk kell, hogy Magyarországon él egy több mint hatszázezres,
tehát igen nagy létszámú kisebbség, amelynek egyik jellemzõje a sok gyer-
mek. Tudjuk, rengeteg a nagycsalád a cigányok között. Azt is tapasztal-
tam, hogy rendkívül kicsi az átjárás a többségi kultúrába épülõ nagy-
családos közösségeink és az õ nem egészen integrált közösségeik között.
Tudom, ez nem azon múlik, hogy bármelyik helyi szervezet elzárkózna.
Mint mondják, kicsi az érdeklõdés, vagy csak olyankor van, amikor ru-
hát, élelmet vagy más segélyt lehet kapni. Ami persze a NOE tevékenysé-
gi körébe tartozik, de nem ez a fõ feladata, hanem a közösségformálás és
együttlét. Ez a jövõ egyik kikerülhetetlen kérdése, hiszen ahol még egyál-
talán van jelentõs számú nagycsaládos, az pontosan a cigányság. Ahogy
nemzeti feladat integrálni – integrálni és nem asszimilálni – a cigány-
ságot a többségi társadalomba, méghozzá a gyerekeken elkezdve, az
iskolákon keresztül, éppígy ez a NOE-nak is feladata van ezen a téren. 

Végül engedjék meg, hogy visszatérjek a születésnapra, hátunk
mögött hagyva a gondokat és feladatokat. Ilyenkor azt szokták kívánni,
hogy még sok boldog születésnapot. Ez azonban NOE-ra egyáltalán
nem áll, hiszen a NOE nem öregszik. Azok, akik húsz évvel ezelõtt
megalakították az egyesületet, most már nagyszülõk lettek, és még na-
gyobb lett a család. És ez így fog menni, amíg világ a világ.

dr. Sólyom László

TTiisszztteelltt  üünnnneeppllõõ  kköözzöösssséégg!!  KKeeddvveess
vveennddééggeeiinnkk!!

Ünnepelni gyûltünk ma egybe, a szívünket föl-
emelni, vagy ahogy az elsõ családkongresszu-
son mondta egy fiatal felvidéki asszony,
összejöttünk egy kis szívtágításra. Egy kicsit

az ajtón kívül hagyjuk a mindennapokat, és
emlékezünk egy nagyszerû, történelmi pilla-
natra, az azóta megélt sok szép eseményre. Ér-
demes most nem gondolni a gonddal, mert erõt
a sikeresen megküzdött küzdelmeinkbõl, a sze-
retettel megélt találkozásainkból meríthetünk.

Húsz éves születésnapot ünnepelünk. Ép-

pen csak egy generációnyi idõ. Akiknek ilyen
korú gyermekeik vannak, és most visszapillan-
tanak, különösen érzékelik, hogy 20 év elillan
egy-kettõre, alig születik meg a gyerek, máris
szárnyra kell bocsátanunk. A NOE életében is
gyorsan elszállt ez a 20 év. Mintha tegnap lett
volna az alapítás felemelõ ideje. Már repedez-
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tek az elõzõ rendszer eresztékei, de nem lehe-
tett tudni, hol van a tûréshatára, amikor
1986-ban a szervezés megkezdõdött. Elindult
egy igazi, alulról jövõ civil kezdeményezés.

Nem volt hozzá hasonló e hazában korábban
sem. Abban is különleges, hogy nincsen egysze-
mélyi alapítója. Több, különbözõ indíttatású
közösségben és egy akkori hivatalos társadal-
mi szervezetben, a Hazafias Népfrontban me-
rült fel a gondolat, hogy a népesedési helyzet-
ért, a nagycsaládokért össze kellene fogni. A
kezdeményezések találkoztak, és csodák cso-
dája, nem széthúzás, hanem összefogás lett
belõle. Az összefogás megmaradt akkor is,
amikor az elsõ alakuló közgyûlés politikai
nyomásra sikertelenül végzõdött. A szervezõ-
bizottság egy része komoly érdekvédelmi mun-
kába kezdett az akkor bevezetendõ személyi
jövedelemadó családellenes volta miatt. Aki az
akkori viszonyokra emlékszik, tudja, mekkora
siker volt a nagycsaládos adóalap-kedvez-
mény elérése. Közben tovább folyt a szervezés,
alapszabály-szerkesztés, és végül 1987. októ-
ber 24-én megalakult a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesülete.

Az alapítás élménye számomra meghatá-
rozó. A szabadságnak az elsõ fuvallata volt.
A civil világ, a demokrácia felé az elsõ lépés. A
teremtés élménye, hiszen a semmibõl lett vala-
mi. Semmink nem volt a szó legszorosabb ér-
telmében. Mégis volt valamink, ami minden
anyaginál többet ér, és amibõl aztán felépült
az egyesület: megértettük a történelmi pillana-
tot, nem bújtunk el a kihívás elõl, szeretettel,
jóakarattal voltunk egymás iránt, és valóban
összefogtunk. Nem szeretném valószínûtlenül
rózsaszínre festeni a képet. Természetesen
voltak vitáink, de ezek is a kölcsönös megértés
szándékával folytak, és mindenki által vállalt
közös döntésekben csitultak el. Voltak, akik
másképp képzelték. Azoktól barátságban vál-
tunk el. Voltak, akik egy-egy területen többet
szerettek volna, mint amit a NOE felvállalha-
tott. Õk újabb szervezetet alapítottak, és jó
együttmûködésben maradtunk.

Semmivel indultunk, és ma sincsen tulaj-
donunk. Ma is minden vezetõ önkéntesként

dolgozik. Nincsen a köznapi értelemben vett
hatalmunk. Megõriztük a hitelességünket.

A NOE bárkát a jelenléti ív tanúsága sze-
rint 111 alapító tette vízre. Azt akkor nem
gondoltuk, hogy milyen nehéz útja lesz. Nem
békés tavon vitorlázik, hanem vadvízen, szik-
lafalak között rohanó folyón kell a kormá-
nyosnak középen tartania. Útjában csak rit-
kán akad egy-két sziget, ahol kicsit kiköthet.

Mi vezérelte ezt az egyesületet? Hogyan
tudott az eredeti célkitûzéseihez hû maradni,
sikeresen fennmaradni? Ha valaki elolvassa
az alapszabályt, akkor azt láthatja, hogy a cé-
lok értékek. Az Élet tisztelete, az anyaság tisz-
telete, a házasságok erõsítése, a jövõ generá-
ciójáért érzett felelõsség erõsítése, egymást se-
gítõ közösségek szervezése, a nagycsaládosok
sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.

Ezek az értékek mind, mind sorozatos tá-
madásnak vannak kitéve. Az ember már csak
egy gazdasági termelõ egység, hatékonyan kell
mûködnie, de a gazdaság próbálja meghatá-
rozni azt is, hogy mennyi kell belõle és meddig.
Amíg gyenge és védelemre szorul, addig költ-
séges hobbinak tekintik, amikor már nem elég
fürge és hatékony, akkor pedig eldobják. A ter-
mészeti környezetünket, benne az élõvilágot
sem óvjuk, fogyasztói önzésünk pusztítja. A
házasság intézményét folyamatosan támad-
ják, benne az anyaság értékét is. A generá-
ciókon átívelõ felelõsség nem valósul meg a
négyéves politikai ciklusokban, csak rövid távú
döntések születnek. A magyar társadalom
közösséghiányos még mindig. És végül hol a
szolgálat becsülete? A közbeszédben ez sem
népszerû szó. 

Látszólag nem sokra mentünk. A csalá-
dok érdekei ma még fokozottabb védelemre szo-
rulnak, mint 20 évvel ezelõtt. A népességfo-
gyás ijesztõ mértékû. Az értéktévesztés szint-
úgy. Mi, nagycsaládosok most is a társadalom
egyik kisebbsége vagyunk. Csak éppen a mi élet-
módunk nem élvez pozitív diszkriminációt.
Kihívás vagyunk sokaknak, akik az értékein-
ket kétségbe vonják. 

A NOE is megél nem csak külsõ, társadal-
mi nehézségeket, hanem belsõket is. Ugyanúgy,
mint egy család. Ez nagyon emberi. Hála Is-

tennek, eddig sikerült ezeket megoldanunk. Az
a legfontosabb, hogy mindig a NOE alapérté-
keit és egységét tartsuk szemünk elõtt. 

Ha most végiggondoljuk az elmúlt húsz
évet, látni fogjuk, hogy nem tétlenkedtünk. 

Talán az az egyik legfõbb eredmény, hogy a
család ügyét napirenden tartjuk. Politizálunk,
a szó klasszikus értelmében a közösség ügyeivel
foglalkozunk, de nem párt-politizálunk. ,,A
család gondja, a gyereknevelés nehézségei
ugyanazok, ha jobbra, ha balra tart az ember.”
Az egyesületnek sokféle gondolkodású tagja
van. A közösen elfogadott értékek és a közös
érdek erõs kötõanyag. Sok érdekvédelmi csatá-
ban vettünk és veszünk részt. Mindig az észér-
vek, megoldási javaslatok mentén igyekszünk
eredményt elérni. Elõfordul azonban, hogy a
hatalom süket ezekre, akkor más, hangosabb
módon kell szólni. Ezt is megtettük már. Az
érdekvédelmünk nem csak a nagycsaládosokért
van, hanem a családokért, különös tekintettel a
fiatalokra is. Jelszavunk, hogy a nagycsalád
az elsõ gyerekkel kezdõdik.

Nehéz minket besorolni, hiszen az alap-
szabályban megfogalmazott értékek nyomán
hármas feladatunk van, melyek egymástól el
nem választhatók – közösségépítés, értékfel-
mutatás és érdekvédelem. A fogantatástól a
halálig minden kérdés érint bennünket, szociá-
lis helyzet, iskoláztatás, környezetvédelem,
kultúra, egészségügy, a civil társadalom kér-
dései, hogy csak a legnagyobbakat említsem.
Ráadásul mi hosszú távon, generációkban
gondolkodunk. 

Hagyományt teremtettünk a több ezer fõs
találkozóinkkal, melyek során egy-egy helyi
egyesület segítségével bejárjuk az országot, a
családkongresszusainkkal, melyeket 1990 óta
kétévenként szervezünk. Sosem a bajokat tag-
laljuk, hanem megoldásokat keresünk, erõsítõ
élményeket nyújtunk. Váltakozó helyszínû
nagyrendezvényeink sorozata a szó szoros
értelmében népmûvelés is: sokakkal tudjuk így
megláttatni, ismertetni országunk nevezetes-
ségeit, kultúráját. Olyan családok tudnak így
országot járni, akiknek erre különben nincs le-
hetõségük.

Többféle módon tudtuk segíteni a családok
nyaralását. Ennek nagyon munkás, de kiemel-
kedõen sikeres fejezete volt, amikor három éven
át állami támogatással sok ezer család és csa-
ládok közösségei üdülését tehettük lehetõvé,
olyan családokét, akiknek nagy része még so-
hasem nyaralt együtt, és anyagi körülményeik
miatt erre reményük sem lehetett.

Gondolunk a házasságra készülõkre. 19
éve minden tanévben megszervezzük a felké-
szítõ kurzust.

Valljuk, hogy a családok összetartó ere-
jének növelése, a szülõk segítése elsõrendû fela-
dat. A családok szolgálatára, gyakorlati se-
gítségül hat éve létrehoztuk az Otthon Segí-
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tünk Alapítványt. Kisgyermekes családoknak segítenek szülõi tapasz-
talatú önkéntesek. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a szülõi szolidaritás
mûködteti ezt a szolgálatot.

Közösségeket építettünk. Szervezeteink behálózzák az országot.
Mennyi szép példánk van a közösségek összefogásáról, egymás segíté-
sérõl! És mennyi barátság született és erõsödött keresztül-kasul az
országban, és a határainkon átívelõen is!

Amikor elkezdtük, semmiféle civil szervezeti tapasztalatunk nem
volt. Azóta megtanultuk a civil szervezeti élet ezernyi csínját-bínját. A
magyar civil szervezetek egyik legnagyobbika vagyunk, és Közép-Euró-
pa legnagyobb családszervezete. Része vagyunk az európai családszer-
vezetek közösségeinek. Szemünket nem csak nyugatra, hanem a miénkkel
hasonló történelmet megért országokra is vetettük. Próbáltunk tanulni,
tájékozódni, ahol kellett, segíteni. Kiterjedt kapcsolataink vannak a haj-
dani kommunista államok családmozgalmaival is.

Tanultunk demokráciát. A közösségért vállalt és a közösségnek
számadással tartozó felelõsséget, együttmûködést, közös, demokratikus
döntést és annak egységes képviseletét, a vezetõk kiválasztását és más, a
demokráciához szükséges dolgokat. Hiszem, hogy a demokrácia jórészt a
vezetõk lelkiismeretén múlik.

Folyamatosan tanuljuk az együttmûködést a médiával, a finan-
szírozás változó feltételeit és módjait, a civil szervezet mûködtetésének
újabb és újabb tudnivalóit, a lobbizást, a döntéshozatalban való lehet-
séges részvételt.

Tudunk is már sok mindent. Ám a tudásunk csak akkor ér valamit,
ha elkötelezõdés is munkál bennünk.

Kezdettõl fogva nemzetben gondolkodtunk. Már az elsõ család-
kongresszusra is hívtuk határon túli testvéreinket. Ma már 6 éves a
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. Amikor találkozunk, a
haza nem csak a magasban van.

E hét szerdáján, 24-én, a NOE tényleges születésnapján összejöttek
a hajdani alapítók. Örömteli találkozás volt. Sokan már régóta most
találkoztak újra elõször. Sok-sok unokáról számolhattunk be. Elõkerül-
tek az alapítás emlékei. Mennyi módon, szálon került össze az alapítók
társasága! Az egyik közös vonás az egymásba vetett bizalom és az aka-
rás volt. Elhittük egymásnak, hogy valami jó, igaz dolog tud megszület-
ni, hogy valami lehetséges, a kezünkbe vehetjük a sorsunkat, és nagyon
akartunk a gyerekeinkért tenni valamit. 
KÖSZÖNET

� mindenkinek, aki a bárkát megépítette, és építi, karbantartja ma is,
� a társszervezeteinknek, akik segítenek a kitûzött céljainkat meg-
valósítani, tapasztalattal, tudással támogatnak,

� a nemzetközi szervezeteknek, ahol sok tapasztalatot gyûjthettünk
és sokat tanulhattunk, kiemelten a flamand családegyesülettõl,
� mindazoknak, akik a munkánkat segítik a hivatalokban, a médi-
ában. 
Jelenits tanár úr a 10. születésnapunkra így írt A kötéltáncos

példázata c. írásában: 
,,Sokszor gondolkodom rajta: mi lehet a magyarázata a NOE tíz-

esztendõs történetének. Annyi jó szándékú és ígéretes kezdeményezés
jutott zátonyra ez alatt a tíz év alatt! Annyi kísértés vette körül magát
a NOE-t is! Utólag látjuk, milyen könnyen eltévedhetett volna. Minden
oka meglett volna, hogy panaszkodjék, hiszen a nagycsaládosok gazda-
sági, jogi helyzete sehogy sem javult, inkább romlott ez alatt az idõ alatt.
A NOE ezt nem hagyta szó nélkül, nem vágott hozzá jó képet, de sérel-
mi politikát sem folytatott. Lehetett volna hivalkodó, agresszív, vádol-
hatta volna azokat, akik felelõtlenül élnek. Ehhez sem volt kedve, érezte,
tudta, hogy ilyesmivel nem sokra megyünk. Jókedvû volt, amikor divat
lett sértõdött arccal járni-kelni. Biztos léptekkel haladt, tán észre sem
vette, hogy kötéltáncot jár, s egyetlen rossz lépéssel mindent elronthat.

Talán jó vezetõi vannak? Bizonyára. De minek köszönhetõ, hogy
ezek felszínre kerültek, nem vesznek össze egymással, nem veszítették el
társaik bizalmát, hogy gyõzik ötlettel, bátorsággal, s társakat találnak,
akikkel megoszthatják munkájukat és felelõsségüket?

Mégiscsak arról lehet szó, hogy maga a nagycsalád: áldott teher. A
kötéltáncos azért mozog biztonságosan, mert hosszú botjára jókora
súlyokat akasztott. Úgy látszik, efféle súlyok adják azt a biztonságot
is, amellyel a NOE a maga tízéves történelmét kialakította. Tagjai,
vezetõi gyermekeikre gondoltak. A férjek – gyermekeik feje fölött –
feleségükre is, az asszonyok bizonyára a férjükre is. Ezért tudtak egy
olyan utat végigjárni, amelynek az egész nemzet számára példaértéke
van.

Ez a tízéves történet szelídségével, leleményességével, naponta meg-
újuló örömével sokunk számára jel. Bizonyság arra, hogy a jó hatalma
nem veszett el, s hogy a család védelemre szorul, de »csuda dolgokra«
teszi képessé védelmezõit.”

Hiszem, hogy ezek a sorok a születésük óta eltelt újabb, viharos tíz
év után is érvényesek.

Elhunyt tiszteletbeli tagunkkal, Gyökössy Bandi bácsival mi is vall-
juk: MÉGIS!

Isten éltesse hát húszéves egyesületünket! Ajándékul fogadják szere-
tettel a születésnapra készült könyvecskét.
Köszönöm a figyelmüket.

Benkõ Ágota

Hölgyeim és Uraim!

Kitüntetõ megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy ma ez
ünnepélyes alkalommal köszönthetem Önöket. Mindenek elõtt úgy a
magam, a flamand családegyesület, a Gezinsbond igazgatója, mint egész
Egyesületünk nevében szívbõl gratulálok a NOE-nak huszadik születés-
napján. Õszintén gratulálok a Család Világszervezet Európai Régiós
Bizottsága, annak elnöke, Françoise Meuazé és a bizottság itt jelenlévõ
többi tagja nevében is.

Hölgyeim és uraim, a rendelkezésemre álló rövid idõben persze lehe-
tetlen méltatni azt a sokrétû együttmûködést, amely a Gezinsbond és
általában a NOE, speciálisan Benkõ Ágota és Márki László között
kialakult. El kell mondanom, hogy igen nagyra becsülöm a NOE önkén-
teseit és alkalmazottait, akik Egyesületük eszméi és céljai megvalósítá-
sára szentelték és szentelik magukat.

A Gezinsbond és a NOE közti elsõ, nem hivatalos kapcsolatok
1988/89-re nyúlnak vissza. 1996-ban történt azonban, amikor egy
Ágotával és számos NOE-s kollégájával folytatott, hihetetlenül érdekes
beszélgetés során rájöttünk, hogy milyen sok közös vonás van egyesüle-
teink, egy régi és egy új szervezet céljai és tevékenysége között. És ez nem-
csak egy szoros, személyes barátság kezdete volt, hanem a NOE és a
Gezinsbond közötti folyamatos kapcsolattartásé és amikor erre lehe-
tõség nyílt, konkrét együttmûködésé is, mindez nagyfokú kölcsönös
tisztelet jegyében.

Ennek az együttmûködésnek rögtön a kezdetén, azután az évek
során még fokozott mértékben, csodálattal tapasztaltam, hogy milyen
kiemelkedõ jelentõségû a NOE tevékenysége a családok számára nem-
csak szeretett hazájukban, hanem messze annak határain túl is.

Kétségtelenül vannak nálam illetékesebbek arra, hogy ecseteljék a
NOE jelentõségét a magyarországi családok és a magyar társadalom
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számára. De azt bízvást mondhatom, hogy az a lelkesedés, idealizmus,
szakértelem és kitartás, amellyel a NOE gyakran erõsen korlátozott
anyagi háttérrel tevékenykedik azért, hogy védje a családok érdekeit, és
elismertesse azt, amire a családok a társadalomban jogosultak, egysze-
rûen kiváló, és minden elismerést megérdemel. Egy olyan szervezet, mint
a NOE, ideális és kitüntetett tárgyalópartnere kell legyen családügyek-
ben a magyar kormánynak.

Magyarország határain túl mindannyiunk számára, számunkra is,
akik sokkal régebbi hagyományokra visszatekintõ és régebbi egyesülete-
ket képviselünk, példamutató a NOE képviselõinek az az odaadása és
szakértelme, amely megmutatkozik abban, amivel hozzájárulnak a
Család Világszervezet Európai Régiójának mûködéséhez, amilyen buz-
galommal fejlesztik a különbözõ európai országok családszervezetei
közötti kétoldalú kapcsolatokat, amilyen kemény munkával jobbítják az
európai ernyõszervezetek összhangját és együttmûködését. Nagyon kö-
szönjük mindezt!

Itt gondolok arra a hídszerepre és segítségre, amelyet Közép- és
Kelet-Európa családszervezetei számára nyújtanak.

De gondolok arra a javaslatukra is, hogy az Európai Régióval
együttmûködve mûhelymegbeszélést tartanak az európai ernyõszerve-
zetek között. Ez a megbeszélés – melynek célja az volt, hogy megvitas-
suk, lehetséges-e köztük, és ha igen, hogyan, valamiféle konkrét együtt-
mûködés azért, hogy képviseljék a családok érdekeit, és a családot és a
családpolitikát bejuttassák az Európai Unió politikai napirendjére –
tavaly szeptemberben Budapesten zajlott le (és folytatódott tegnap,
ismét a NOE kezdeményezésére). 

És gondolok – kezdeményezõ- és tettrekészségük, kitartásuk egy

példájaként – arra a kampányra, amelyet az Európai Unió intézményei
felé indítottak annak érdekében, hogy csökkentett áfa-kulcsot lehessen
alkalmazni a gyermeknevelés számára alapvetõ termékekre és szolgál-
tatásokra, és amelyhez a NOE (az Európai
Nagycsaládos Szövetséggel karöltve) európai
családérdekeltségû ernyõszervezetek széles
koalícióját tudta összehozni.

És mindezt egyetlen céllal: a családok ér-
dekében!!

Hölgyeim és Uraim, még igen sok mindent
mondhatnék, de a NOE mint családszervezet
értékét és jelentõségét leginkább a következõk-
kel adhatom vissza:

Hetilapunk, a ,,De Bond” egy korábbi fõszerkesztõje azt írta egyszer
a Gezinsbondról: ,,ha nem lenne, ki kellene találni”. Ugyanez áll a NOE-
ra is: ha Magyarországon nem lenne a NOE, ki kellene találni.

A NOE-nak, Önöknek, a magyarországi családoknak minden jót kí-
vánok a jövõre, a következõ húsz évre.

Az Európai Unió egyre inkább hoz olyan döntéseket, amelyek köz-
vetlenül érintik a családokat. Õszintén remélem, hogy a Gezinsbond és a
NOE európai társszervezeteikkel közösen továbbra is szorosan együtt-
mûködnek, erõfeszítéseiket még erõsítik európai szinten a családok érde-
kében, és hogy a mostani áfa-akciónk csak a kezdete sok eljövendõ közös
európai fellépésünknek.

Sokáig éljen a NOE! 
Luk de Smet 

Gezinsbond, Belgium

Tisztelt vendégek és nagycsaládosok!
Tisztelt Elnök úr!
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Vajdasági
Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége nevében gratulálok a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesületének fennállásuk 20 éves évfordulója alkal-
mából. Az elmúlt két évtized során olyat alkottak, amely mindannyi-
unkat magával ragadt, és amely európai viszonylatban nézve is egyedül-
álló. Nem csak Magyarországon váltak a civil szférában vezetõ erõvé,
a családok érdekképviseletét és értékeit képviselõ, nagy tömegeket meg-
mozgató szervezetté, hanem az egész Kárpát-medencében, sõt Euró-
pában is.

Már több mint tíz éve rendszeresen, évente kétszer találkoznak a
kárpát-medencei családszervezetek vezetõi, ami szintén a NOE-nak és
annak merész és kitartó vezetõinek köszönhetõ. Ezekbõl a találkozók-
ból, szemináriumokból nõtt ki 6 évvel ezelõtt a Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége, amely összekovácsolja Magyarország és a kör-
nyezõ országok magyar családszervezeteit, és olyan erõs kapocs az
anyaország és a kinnrekedt magyar családok között, amely egyre erõ-
sebb, egyre több esélyt ad arra, hogy megismerjük, megszeressük egymás
kultúráját, hagyományait és sajátos földrajzi meg történelmi múltját,
jelenét. Szükség van arra, hogy a magyarországi gyerekek, fiatalok és
felnõttek megismerjék a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és délvidéki tár-
saik életkörülményeit, szokásait és mindennapi gondjait.
Ugyanez persze fordítva is igaz. Ezért tartom nagyon
fontosnak a magyarság-táborok, gyermek- és Ifjúsági
mûhelyek, a különbözõ találkozók és képzések támoga-
tását, ahol megismerkedhetnek, kapcsolatokat alakít-
hatnak ki a más-más vidékrõl érkezõ magyar résztve-
võk. Erre törekszünk az öt évvel ezelõtt alakult Vajda-
sági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségében is, ahol
több mint 2000 családot képviselve igyekszünk állandó
kapcsolatot tartani barátainkkal, mindazokkal a szer-

vezetekkel, amelyekkel együttmûködést sikerült kialakítanunk. Mindez
sokszor nem megy könnyen, számos akadály gördül elénk, de mi kitar-
tóan, sokszor konokul és elszántan küzdünk, tesszük a dolgunkat akkor
is, amikor nehéz, amikor kilátástalannak tûnõ helyzetbõl kell kivágnunk
magunkat. Erõt és hitet ad az a tudat, hogy mi vagyunk a helyes úton,
mert csak az erkölcs, becsület, akarás és munka hozhat igazi megelé-
gedést a számunkra. Küzdünk a családok boldogulásáért, a barátság, a
közösségi szellem és a tartalmas emberi kapcsolatok kialakításáért. 

Mielõtt elindultam otthonról, azon gondolkodtam, milyen ajándékot
vigyek magammal. Hosszú töprengés után úgy döntöttem, hogy azt a
Családgondozási programot adom át a NOE elnökének, dr. Szabó End-
rének és a Magyar Köztársaság elnökének, dr. Sólyom László úrnak,
akivel nemrég Szabadkán volt alkalmunk találkozni és aki élénk érdek-
lõdést tanúsított a vajdasági nagycsaládosok tevékenysége iránt, amely
a leginkább a szívünkhöz nõtt. Ezt a programot azért dolgoztuk ki, hogy
sokkal közelebb kerüljünk a családokhoz, mi látogatjuk meg õket, nem
várva arra, hogy õk jöjjenek az egyesületeinkbe, és hogy konkrét segít-
séget nyújtsunk a szülõknek gyermekeik nevelésében, a családi fészek
melegének kialakításában. Nem kis feladatot vállaltunk ezúttal sem, de
bizakodással tekintünk a program megvalósítása elé, hiszen a
tavasszal Adán megtartott szemináriumon kárpát-medencei szintre
emeltük azt, és elfogadtuk, hogy valamennyien megpróbáljuk ezt a prog-

ramot a saját környezetünkben is végrehajtani.
Végezetül további sok sikert, kitartó munkát és sok

segítõt kívánok a NOE vezetõinek és egész tagságának.
Továbbra is tegyenek meg mindent a családokért, gyer-
mekeinkért, a nemzetért!

Krizsán Vilmos
Ada
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Tisztelt Ágota, Bandi, Ádám, Laci és a Többiek! Kedves Barátaim!
Hálás szívvel köszönöm a nagyszerû ünnepélyt és a 20 év munkáját!

Társaim nevében is küldöm szeretetteljes ölelésemet. Mi, Alpokalja
Nagycsaládos Egyesület, Szombathely még gyerekek vagyunk a NOE-
hoz képest, mi még csak 19 évesek vagyunk. Bandi! A bevonulástok al-
kalmából elsõsorban Téged tapsoltalak és Veled együtt a NOE-t, és csak
másodlagosan a Köztársaság Elnökét! 

Szeretettel ölellek innen is mindnyájatokat, a Jóisten áldását kívá-
nom munkátokra, hivatástokra, közéleti szerepléstekre és egész élete-
tekre! És kívánok hagyományos cserkészköszöntéssel: Jó munkát! 

Hamza István 
az ANESZ elnöke, Szombathely

� � �

Sziasztok! 
Nagyon színvonalas volt a szülinapi rendezvény. Meghatóak és

elgondolkodtatóak voltak az elhangzott beszédek. Kár, hogy a gázártá-
mogatás csökkentését pont ma kellett bejelenteniük (ilyen az élet).
Nagyon helyesek voltak az éneklõ-zenélõ-verselõ gyermekek, és elnökünk
a fõtitkárunkkal egyetemben bemutatta hangtechnikusi képességét is
(mikrofon állítgatás gyerekméret szerint). A székely mese pedig feltárta
Ádám és Éva történetének azon életszerû részleteit, melyek a Bibliából
kimaradtak. Egészében jó, hogy ott lehettünk veletek, köszönjük a szer-
vezõknek. 10 év múlva ugyanekkor ugyanitt? 

Hajni (Bp. XVI. Kerületi NE)

� � �

Csatlakozom Hajni véleményéhez! 
Nagyon szép volt az ünnep, jó NOE-snak lenni, s köztetek lenni. 
A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete nevében köszönjük a

NOE 20 éves munkáját, s kívánunk erõt, egészséget az elõttünk álló
feladatokhoz! 

Gyõrfi Anikó (Nagykanizsa) 

� � �

Kedves Mindenki! 
Köszönöm, hogy Veletek lehettem a NOE húszéves születésnapi

ünnepségén. 
Az Egyesületnek és Nektek is sok erõt, kitartást, türelmet, tettre

kész családokat, vidám egészséges gyermekeket kívánok, hogy legyen, aki
továbbviszi a húsz éve megkezdett munkát. 

Minden jót! Õszinte szeretettel: VéeMJé (Monor) 

� � �

Kedves Barátaink!
A szlovákiai Nagycsaládok Klubja nevében nagyon köszönöm, hogy

részt vehettünk a NOE 20 éves fennállásának ünnepségén. Egy ilyen
évforduló mindig visszatekintésre ad alkalmat. Ti azonban megmutat-
tátok mindenkinek, hogy nem csak visszafelé, hanem elõre is kell nézni.
Ezt jelenlévõként nemcsak láthattuk, de ki is használhattuk, amikor a
más országokból jött képviselõkkel beszélgettünk, és számunkra, fiata-
labb szervezetek számára ez különösen tanulságos volt. 

Még egyszer köszönjük minden fáradságotokat.
Stanislav Trnovec

Nagycsaládok Klubja, Szlovákia

Kedves NOE-s Lányok és Fiúk! 
Szeretném megköszönni a szülinapot Nektek!!!! 
Nagyon jó érzés volt Veletek együtt ünnepelni. Ezúton kívánom még,

hogy sokáig ilyen csapattal dolgozhassunk! 
Még egyszer köszönet a kellemes napért és a szervezett mûsorokért.
Szép volt! Így tovább! 
Üdvözlettel: ,,Csupaszív” Marcsi Békéscsabáról 

� � �

Tisztelt Vezetõség, Kedves Mindenki! 
A szülinapi rendezvény különleges és színvonalas volt. Remek, hogy

együtt ünnepelhettünk Veletek. 
Köszönjük a szervezõknek a megható élményt, nem mellékesen az

elmúlt 20 év munkáját. Reméljük, 10 év múlva újra találkozhatunk! 
Halászné Barna Krisztina

(Bp. Szent Lõrinc Egyesület)

� � �

Nagyon köszönöm az összes szervezõnek és közremûködõnek ezt a
csodálatos, boldogító ünnepet. Jó volt együtt lenni, vidáman, hagyomá-
nyainkhoz hû módon. 

Joachim Ági (Bp. Józsefvárosi NE)

� � �

Kedves Mindannyian! 
Szóval szinte leírhatatlan a tegnapi ünnepség, csak megközelíteni

lehet. Olyan volt, mintha angyal szállt volna le, és a magasba emelte
volna a lelkünket! – Ebben az igen nehéz világban reményt adott, hogy
nincs minden veszve. 

Szeretettel: Dombai Marcsi, Budapest

� � �

Kedves Dr. Szabó Endre!
A FEFAF (Háztartásban Aktív Nõk Európai Szövetsége) nevében
szeretnék köszönetet mondani egyesületüknek azért, hogy vendégül lát-
ták központjukban a FEFAF 2007. évi közgyûlését.
Köszönjük Török Ádámnak a meleg fogadtatást, különösen pedig dr.
Kormosné Debreceni Zsuzsának és a többi munkatársnak ren-
dezvényünk megszervezését és az ellátásunkat. Nagyon gyümölcsözõ
közgyûlést tartottunk, és örömmel vettünk részt Önökkel együtt a többi
közösségi eseményen is. Hálásak vagyunk, hogy bevontak minket is a
NOE 20. évfordulójának ünneplésébe. Összességében igen pozitívak és
értékesek voltak az együttlétek, számos fontos kapcsolat jöhetett létre, és
láthattuk, hogyan tevékenykedik az Egyesületük. A Magyar Köztársa-
ság elnökének jelenléte az évfordulós ünnepségen bizonyságát adta an-
nak, mennyire pozitív és hatékony munkát végez a tagságuk
Magyarország és Európa gazdaságának és társadalmának javára. 
A FEFAF a legjobbakat kívánja Önöknek, és a jövõben is szeretne
Önökkel együtt dolgozni olyan ügyekért, amelyek mindkét szervezet
számára fontosak.
Üdvözlettel, 

Áine Uí Ghiollagáin
a FEFAF elnöke

20 éves köszönetek
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A 2007. év a NOE életében jubileumi évként telt. Egész éven át hol itt, hol ott emlékeztünk az egyesület alapításának 20. évfordulójára. Egy-egy ren-
dezvény minden helyi szervezetben, a nagyobb, régiós találkozók, az õszi országos találkozó a születésnap jegyében telt.
Érdemes felidéznünk egy pillanatra az eseményeket. A pécsi megnyitó ünnepséget a Házasság Világnapjára idõzítve. A régiós találkozókat
Várpalotán, Kondoroson és Inárcson, s a sok-sok ünnepköszöntõ családi napot országszerte. Az Országos Találkozót Keszthelyen, az alapítók
találkozóját és a záróünnepséget Budapesten. Az országos szavalóversenyt, melynek legjobbjai nagyon szép élménnyel ajándékozták meg a döntõk
és a záróünnepség résztvevõit. A rajzverseny is sok gyereket megmozgatott.
Nem lehet elfelejteni azt a sok áldozatos, lelkes készülõdést, ami egy-egy rendezvényt megelõzött. Biztos vagyok benne, hogy az egyesület össze-
tartásához fontos szálak szövõdtek a közös munkálkodás során és a találkozók alkalmával. 
Most mint az ünnepségsorozat koordinátora köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki a legkisebb segítséget is adta a méltó ünnepléshez. 

Benkõ Ágota

Az ünnepi év múltán

A NOE 20. születésnapjára megjelent ünnepi kötetbõl sajnálatos hiba
miatt kimaradt Dr. Brückner Huba visszaemlékezése.
Szeretettel adjuk most közre a NOE Levelek hasábjain.

AA  NNOOEE  nnééllkküüll  eezz  nneemm  ttöörrttéénnhheetteetttt  vvoollnnaa  mmeegg

Ha húsz évvel ezelõtt – sõt már korábban – nem akartuk volna,
hogy NOE legyen, nem élhettük volna meg a 80-as évek végén egy civil
szervezet alapításának nehézségeit, tortúráit. Nem lett volna elsõ –
akkor még sikertelen, – majd sok alapos és taktikus elõkészítõ munka
után második, most már sikeres alakuló ülésünk.

Nem ismerkedhettünk volna meg annyi kedves és lelkes alapító és
késõbb csatlakozott családdal. Nem küzdhettünk volna oly elkötelezet-
ten a család értékeinek felmutatásáért és megõrzéséért, nem alakulhatott
volna ki szervezetünk országos hálózata. Nem élvezhettük volna
egymás kedves társaságát éves találkozóinkon, karácsonykor és más
jeles alkalmakkor. 

Nekem, aki az elsõ szabadon választott kormány idejében lettem a
NOE második elnöke, nagyon izgalmas, érdekes, sok szempontból –
például az országos hálózat és szervezeti struktúra kialakítása szem-
pontjából – igen eredményes idõszak jutott. Új helyzetet jelentett, hogy

több tagtársunkból lett a kormány minisztere, hogy ettõl legalább olyan
komolyan és keményen kellett harcolni a NOE céljaiért, mint bármely
más idõben és körülmények között. 

A NOE keményen kivette részét az abortusz elleni küzdelemben, har-
colt pártokkal és személyekkel és a saját tagságán belül is megosztott
véleményekkel. Ha nem lett volna NOE, és nem lettem volna elnöke, talán
kevesebb álmatlan éjszakám és szép álmom lett volna, több szabadidõm,
de kevesebb emberi kapcsolatom, élményem és tapasztalatom lenne.

Hiszem, hogy a NOE-ra mindig is szükség lesz az értékek felmu-
tatása és megõrzése érdekében, szükség lesz, hogy segíthessük egymást,
és kemény tárgyalópartnerei legyünk a mindenkori kormánynak és más
döntéshozóknak. Hogy ha kell, az egész Európai Unióban mi harcoljunk
a legkeményebben a gyermekek után kapható nagyobb szavazati súlyért,
a természetes és egészséges párkapcsolatok megõrzéséért, a társadalom
rombolásának legkülönfélébb – sokszor elsõ pillanatra talán észre se
vehetõ szándékú – módszerei ellen. 

Küldetésünk töretlen és nélkülözhetetlen, ezért mindannyiunknak
kívánom, hogy ünnepeljük eddigi közös sikereinket, majd küzdjünk, és
bízva bízzunk a családok szebb jövõjében. 

Dr. Brückner Huba
a NOE elnöke 1990-1992-ig

2200  éévvee  aa  ccssaallááddookk  sszzoollggáállaattáábbaann

Október 24-én, a NOE alapításának napra pontos 20. évfordulóján az
alapítók és az Egyesület jelenlegi vezetõsége a Titkárságra voltak hiva-
talosak ünneplésre, baráti beszélgetésre. Ezen a nagyon jó hangulatú
összejövetelen készültek az itt látható képek.
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Tisztelt NOE tagtársak!
A tagdíjakról szóló értesítések kiküldésekor jónéhány olyan
észrevétel érkezett, ami írásra késztetett. Az egyik kb. így szólt:
„Már nem vagyok nagycsaládos, mert gyerekeim igencsak felnõt-
tek – sõt, az egyikük külföldön él.”

Alapszabályunkban ez áll: „Az Egyesület rendes tagja lehet
mindenki, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel
vagy nevelt fel…” – tehát „szerintünk” nem szûnik meg nagy-
családosnak lenni az, akinek gyermekei fölnõttek. 

Elsõ megjegyzésem: ha már nem szeretne vagy szûkös anyagi
helyzete miatt nem tud tagdíjat fizetni, az más kérdés, jelezze a
Titkárságon – bár gyerekeire, unokáira gondolva a NOE jelenlegi
értékfelmutató, érdekképviseleti és közösségépítõ munkáját segít-
hetné avval, hogy nem csökkenti a taglétszámot, nem csökkenti a
NOE-ban megtestesülõ óriási – az országban talán az egyik leg-
nagyobb – társadalmi összefogást, az Egyesület „súlyát”.

A második: ha már egyszer tagja (volt) a NOE-nak, talán
kapott is valamit – nem feltétlen anyagiakra, adományokra gondo-
lok, inkább élményekre, segítségre – azt nem szép dolog elfelej-
teni…, sõt, tovább kellene adni a fiatalabb nagycsaládos generá-
cióknak. Az Egyesület céljainak megvalósításában az évi tagdíj
fizetése nem csak a pénz értéke miatt, hanem – mint már írtam –
a taglétszám miatt is fontos. A 20 éves múlt is kötelez ám! A tár-
sadalom szemléletében a családokat, gyermekeket még mindig
nem igazi értékükön számba vevõ, még mindig lebecsülõ nézetek
miatt az Egyesület munkája ugyanolyan fontos, mint az alapí-
táskor és azóta mindig…

A harmadik: igazán gondolhatná, remélhetné mindenki, hogy
aki egyszer a NOE tagja lett – szép céljainkat, törekvéseinket,
küzdelmeinket, sikereinket, örömeinket megismerte. Biztosan
megélte/megéli, látta/látja azt is, hogyan harcolt/harcol az
Egyesület a családok életét megkönnyítõ intézkedésekért (az azt
megnehezítõk ellen), tekintélyét (ami van!) latba vetette/veti, és jó
néhányszor a tagjai számára (de az összes magyar család és gyer-
mek számára is) valós megtakarítást és könnyebbséget jelentõ si-
kereket ért/ér el a döntéshozóknál országos és helyi szinten is.

A negyedik: igazán szép lenne, ha az „öregebb” generáció su-
gallná vagy bíztatná a fiatalabbakat – legalább saját felnõtt gyer-
mekeit, akik a példa alapján remélhetõen szintén a „nagycsaláddá”
válás álmait dédelgetik magukban –, hogy legyenek õk is tagjai a
NOE-nak – egyelõre, amíg csak keresik a párjukat, vagy egy, ill.
két gyermekük van, addig várományos vagy pártoló tagként. (Az
Ifjúsági Tagozat lelkes tagjaként!) Azért, hogy az elkövetkezendõ
20 évben is tegye és tehesse a dolgát, betölthesse küldetését a
NOE – legyen szép számú tagsága, „súlya” a társadalomban. Ha
valaki kis írásom elolvasása után is azt gondolná vagy mondaná,
hogy egy taggal kevesebb nem számít, õt arra kérem, hogy
legalább adja tovább az újságot valakinek, aki elolvassa. Hátha
éppen õ … megérti és tagfelvételét kéri. A belépési nyilatkozat
letölthetõ a www.noe.hu honlapunkról, vagy papíron kinyomtatva
a Titkárságról kérhetõ telefonon, levélben, faxon, e-mailben: a
noe@noe.hu-ra küldve a kérést…

Török Ádám
fõtitkár

A NOE tagságról

A NOE élete

Figyelem!
Kedves Egyesületek, csoportok, tagtársak!
Szeretettel felhívjuk a figyelmeteket, hogy a Házasság Világnapja 2008-ban február 10-én lesz.
Reméljük, hogy jobbnál-jobb programokkal köszöntitek majd ezt a napot, ezzel is erõsítve értékfelmutató céljainkat. Különösen nagy
jelentõsége van, hogy megmutassuk a társadalomnak, mit gondolunk errõl a témáról, hiszen a házasság intézményét manapság mind
itthon, mind Európában erõs támadások érik.
Készüljetek!

Egyed Éva

A Házasság Világnapja

Kedves Olvasó!

Manapság két vélekedés áll egymással szemben: egyrészt, hogy túlkínálat van az ifjúsági szervezetekbõl, idõtöltési lehetõségekbõl.
Másrészt, hogy milyen kevés normális hely van, ahol a fiatalok eltölthetik szabadidejüket, csak tengenek-lengenek, nincs egy jó hely. 

Miért és hogyan választ ma egy fiatal közösséget? Szerintem a „miért lesz nekem ott jó?” elv alapján. Kik vannak még ott, mivel
foglalkoznak, mit profitálhatok belõle. Talán ez utóbbi nem különösebben emelkedett szempont, de ha valaki jár egy csoportba, akkor
azért jár oda, mert ott kap valamit. Ez lehet jókedv, beszélgetés, mozgás, barátság, tanulás, jövõbeni célok építése stb. 

Mi az, amit a NOE IT (Ifjúsági Tagozat) nyújt neked vagy gyermekeidnek? Az a legtermészetesebb közeg, amit egy család adhat,
itt az elsõ szempont. Hiszen az gyûjt egybe minket, hogy (nagy)családosok vagyunk. A fiatalok ma sajnos nem a testvérszámban

NOE Ifjúsági Tagozat
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Szilvássy Gáborné Futó Rita vagyok, 24 éves,
2007 májusa óta dolgozom a budapesti
Titkárságon. Itt kulturális, ruha, bútor,
élelmiszer adományok közvetítésével, szo-
ciális ügyekkel, rendezvények szervezésével,
telefonos és személyes ügyfélfogadással
foglalkozom, de besegítek a pályázatírásba és
a NOE Levelek szerkesztésébe is. 2007
májusában végeztem szociálpedagógia szakon,
és elkezdtem az ELTE jogi kart levelezõn. 7

gyermekes család-
ból származom,
hobbim „az ember”
és minden, ami az
emberhez kap-
csolódik. Az Elnök-
ség megtisztelõ
megbízásából nyár
óta végzem az NOE
Ifjúsági Tagozat
s z e r v e z é s é v e l
kapcsolatos felada-
tokat.

Fazekas Violetta vagyok, a Közép-Magyarországi régió titkára. Üllõn lakom
a szüleimmel és négy testvéremmel. Jelenleg önkormányzati képviselõként dol-
gozom, az egészségügyi és szociális, valamint a sport és ifjúsági bizottság tag-
jaként.

Idáig már többször bebizonyosodott számomra: nagyon jó dolog, hogy
többen vagyunk testvérek. Mindig számíthatunk egymásra, örülünk egymás sike-
reinek, és segítjük egymást a problémák megoldásában. Amióta az eszemet
tudom, a nagycsaládosok közösségéhez tartozunk. Édesanyám az üllõi egyesület
vezetõje 12 éve, ezáltal hamar betekintést nyertem az egyesület életébe. 7 éve
megalakítottuk az Ifjúsági csoportot, amelynek én vagyok a vezetõje. Nagyon jó,
hogy ezt megtettük, hiszen mára már mi vagyunk az egyesület jobbkeze. Minden
rendezvényen részt veszünk, segítünk, programokat szervezünk. Mindenkit arra
bíztatok, hogy az egyesületén belül fogja össze a
fiatalokat, mert egy közösséghez tartozunk. Nagyon
jó barátságokat köthettek, társat találhattok maga-
toknak, és ami fontos: segíthetitek egymást akár ta-
nulásban, akár problémák megoldásában.

Ezt azért írom le, hogy ahol még nincs ifjúsági
csoport, minél hamarabb alakítsátok meg! Ennél is
lényegesebb és fontosabb, hogy egy nagy, országos
ifjúsági közösséget alkossunk, ahol felmutatjuk a
nagycsaládos fiatalok értékeit, hiszen mi vagyunk
azok, akiknek ezt tovább kell vinniük.

Munkátokhoz sok sikert kívánok!

Szabó Bettina vagyok, 19 éves. Elsõ gyermek vagyok a családban.
1995-ben született meg legkisebb (3.) testvérem, s ekkor léptünk be
tagként a Nagycsaládosok Orosházi Egyesületébe. Édesanyám (Szabó
Viola) nem sokkal ezután csoportvezetõ, majd vezetõségi tag lett. A
nagycsaládos programokon folyamatosan részt vettünk egész csalá-
dommal, a szervezésbõl is kivettük a részünk. 

Szeretek társaságban lenni, szeretetet adni és
kapni, s ezek a rendezvények pont ezt szolgálják.
Segédkeztem az Orosházán rendezett Õszi
találkozón, a helyi kisebb-nagyobb programok
szervezésében. Mindig ott vagyok, ahol szükség
van rám.

Az egyesület vezetõsége úgy látja, hogy
alkalmas vagyok az Ifjúsági Tagozat regionális
képviseletére. Sokszor hallom, hogy „a mostani fiatalok a nagycsalá-
dos egyesület utánpótlása”. Ez így igaz! Rajtunk, fiatalokon múlik,
hogy teszünk-e valamit annak érdekében, hogy a családi értékeket
megõrizzük, s a nagycsaládos érdekeket képviseljük.

Örülök, hogy szerepet kapnak a fiatalok az egyesületen belül. Jó
érzés, hogy ennek részese lehetek.

Vancsa Péter vagyok. Sza-
lántán élek szüleimmel és hét
testvéremmel. Pécsett, a Szent
Mór Iskolaközpont 12. évfolyamá-
ra járok. Érettségi után a Pannon
Egyetem Vegyészmérnöki szakára
jelentkezem. A sportok minden
típusát kedvelem, fõként a focit,
illetve a kosárlabdát. A Pécsi
Székesegyház Nagycsaládos
Egyesületbe tartozom, amely erõs
hátteret nyújt nekem e csoport
létrehozásához. Filmvetítéseket, helyi klubokat szeretnék
szervezni az egyesület irodájában, illetve ha egy nagyobb
csoport összejön, – kérésre – kirándulásokat, de akár
táborokat is szervezek nekik.

versenyeznek. (Habár a licitet sok esetben mi (nagycsaládosok) nyerjük meg.) Hogy mit profitálhatsz itt Te vagy gyermeked?
Megélheted azt az alapvetõ emberi kapcsolatot, amiért szüleid is NOE-sok, amiért ennyit tettek az Egyesületért, a helyi közösségért,
amiért szervezték Nektek, gyermekeiknek a programokat. Cserébe mit kaptak? Önzetlen segítséget, emberséges embereket, tanulságos
beszélgetéseket, társakat, vidám idõtöltéseket, és még sok mindent. Ha kevésnek találod a felsorolást, kérdezd meg szüleidet! Az
Egyesület 20 éves. Akik elkezdték, ma már gyermekeik körében boldog szülõk, nagyszülõk. Ki fogja ezt a hagyományt továbbvinni?
Mindazt a jót, amit mi gyermekként ajándékba kaptunk szüleink munkájából? MI! TE! ÉN! EGYÜTT! 

Hát ezért gyere a NOE IT-be, legyél velünk együtt „íti” a mai világban, akik a testvérszámban versenyzünk. (Mint az alapító tagok,
akik 2007. okt. 24-én, a Titkárságon tartott ünnepségen „unoka licitet” tartottak.)

Szilvássy Gáborné Futó Rita

A NOE élete
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Fehér Gábornak hívnak, és a most alakulóban lévõ ifjúsági
tagozatnak vagyok az egyik „vezetõje” a nemzetközi kapcsolatok
terén. Dunaharasztin nõttem fel négy öcsémmel együtt. Most 22
éves vagyok, és az ELTE-BTK negyedéves magyar és magyar
mint idegennyelv szakán tanulok, így idõm jelentõs részét már
Budapesten töltöm.

Nemzetközi programokban 2003 nyara óta veszek részt mind
résztvevõként, mind szervezõként.
Leghosszabb ilyen jellegû tevékenysé-
gem egy egész tanéves dániai út volt,
melynek felét Katival, jóbarátommal
kollégákként együtt töltöttük el.
Nagyon jónak és hasznosnak ítélek
mindenféle nemzetközi programon
való részvételt, s igyekszünk is majd
mindent megtenni azért, hogy minél
több ember részese lehessen ezen
csodáknak.

Mészáros Mária vagyok, Tatabányá-
ról származom, 3 és fél éve élek Püspök-
ladányban a võlegényemmel. Ifjúságse-
gítõ a végzettségem (többek közt), szere-
tek gyerekekkel foglalkozni, utazni, fes-
teni és rajzolni, nyitott vagyok minden új
dologra. Párom által kerültem kapcsolat-
ba az „ADD A KEZED” Püspökladányi
Nagycsaládosok Egyesületével.

Az egyesületben július óta intézem a gyermek- és ifjúsági
ügyeket, ifjúsági programokat szervezek és vezetek. (Jelenleg 2
ifjúsági programom fut, melyekre folyamatosan lehet jönni!) 

Az Észak-alföldi Régió Ifjúsági Tagozatának vezetõjeként
szeretném csokorba szedni a régiómban lévõ NOE-s fiatalokat, és
közös munkával ifjúsági programokon részt venni és programokat
szervezni, melyek nekünk, fiataloknak szólnak, és amelyeken új
közösséget/közösségeket alkotva megalapozhatjuk a NOE jövõ
generációját.

Gyertyás János vagyok, három
gyermekes nagycsaládos apa. A NOE-
val tíz évvel ezelõtt találkoztam
elõször. 1997-ben, amikor Gyõrbe jár-
tam fõiskolára, egy somogyi kis
faluban, Homokszentgyörgyön mega-
lakult a helyi nagycsaládos egyesület.
Édesanyámtól, aki alapító tag volt,
sokat hallottam a NOE-ról. Havonta
legfeljebb egyszer-egyszer hazatérve
olvasgattam a NOE leveleket, és részt
vettem a helyi programokon. Akkor
még úgy gondoltam, a nyaralási lehetõségeken kívül nem
nekem szól ez az egész egyesületesdi.

Közben közgazdászként elvégeztem a fõiskolát. Felesé-
gemmel a kezdeti fõiskolás programszervezõi ismeretségbõl
kapcsolatunk egészen a házasságig, majd pedig az elsõ,
második lányunk, és végül harmadik gyerkõcként kisfiunk
megszületéséig fejlõdött. Már az elsõ gyermekünk után
tudatosan kerestem a gyõri egyesületet. De csak 2 évvel
ezelõtt kezdõdött a nagy egymásra találás a NOE és köztem.
Részt vettem egy pályázatíró tréningen, ahol a szakmai prog-
ramon túl az ország számos helyérõl érkezõ nagycsaládosok-
tól pár nap alatt többet tanultam az életrõl, mint addig soha.

Amikor 2007. márciusban a gyõri Família elnökévé vá-
lasztottak, többek között egy fontos dolgot megfogadtam:
minden erõmmel és minden lehetséges eszközzel támogatni
fogom az ifjúsági tagozat elindítását. Amikor megtudtam,
hogy ez a kezdeményezés a NOE-n belül is elkezdõdött,
örömmel vállaltam, hogy a régiónkban elindítsuk a toborzást.

Saját példámat is szeretném az ifjúság elé állítani, hogy
igen, a fiataloknak is van helyük a NOE-ban, a helyi egyesü-
letekben. Szükség van az új ötletekre, kezdeményezésekre,
természetesen a hagyományaink és értékeink megtartása mel-
let. Harminc évesen, fél lábbal még az ifjúsági korosztályban,
ahogy Török Ádám szokta mondani, örök ifjú szívvel, híd-
ként az ifjúság és a „már nem 20 évesek” között szeretném
segíteni a fiatalokat.

Észak-Alföldi Régiós Iroda
4150 Püspökladány, Kodály Zoltán u. 4.
Szilágyiné Kerekes Margit 
Tel./fax: 54/450-009, 70/776-0877
Nagyné Papp Eszter 70/611-6182
e-mail: plncse@netroller.hu

Dél-Alföldi Régiós Iroda
5900 Orosháza, Szabadság tér 3., III/4
Benedek Szilvia
Tel.: 68/473-965, 70/332-3509
e-mail: neo91@citromail.hu
Nyitva: hétfõ: 8-12, szerda: 14-18, 

csütörtök: 14-16, péntek: 8-12 óra
Raktár: Orosháza, Gyõri Vilmos tér 1.
Nyitva tartás: kedd: 8-12, csütörtök: 16-
18 óra

Közép-Dunántúli Régiós Iroda
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 39.
Bálesné Elekes Rita
Tel.: 22/505-276, fax: 22/505-275,
30/270-4521, 70/332-3513 
e-mail: szena@szena.hu
honlap: www.szena.hu
Nyitva tartás: hétfõ – kedd – szerda
délelõtt: 9-12 óráig.
csütörtök: 14 – 16 óráig.
Adományosztás: 
szerdánként 9 – 12, 15 – 17 óráig.

Közép-Magyarországi Régiós Iroda
Monor-Üllõ
Fazekas Violetta (adományközvetítés),
Üllõ

Tel.: 70/934-33-39
e-mail: faviol@freemail.hu
Vitálisné Malik Judit (adminisztrációs
ügyek), Monor
Tel.: 70/934-33-40
e-mail: juveno@citromail.hu

Dél-Dunántúli Régiós Iroda
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9.
dr. Farkasné Székely Kamilla
Várdainé Kiss Krisztina 
Tel.: 72/520-568, 70/332-3514
E-mail: noepecs@pphf.hu
Nyitva tartás: hétfõ 15-17, 
kedd: 9.30-10.30, 
szerda:15.30-16.45, 
péntek: 9-11 óráig

Régióközpontjaink

A NOE élete
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A Közép-magyarországi Régióban történt személyi változások, valamint a régió vonzáskörzetének átalakítása miatt a NOE elnök-
sége pályázatot írt ki a Regionális Központ mûködtetésére. Ezt a feladatot 2007. szeptember 15-tõl az Üllõi Szemünk Fénye
Nagycsaládos Egyesület és a Nagycsaládosok Monori Egyesülete – mint befogadó egyesület – egy-egy munkatársa látja el. Az irodánk
mûködtetéséhez a monori Vigadó Kulturális és Civil Központ biztosít helyiséget (2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.).

A régiós munkát – Fazekas Violettával, az üllõi egyesület munkatársával közösen (õ felel az adományokkal kapcsolatos ügyekért)
– a fenti idõponttól látom el. A régióhoz tartozó egyesület- és csoportvezetõkkel egy bemutatkozó e-mailben vettem fel a kapcsolatot,
melyben egyúttal részvételi adatokat is kértem a keszthelyi családi napról és a budapesti élõláncos demonstrációról.

Október 13-án Monoron egy jó hangulatú délelõttön a régióban található egyesületek és csoportok vezetõivel körülbelül negyvenen
voltunk együtt. A bemutatkozáson, ismerkedésen kívül megbeszéltük, hogy 2008. március elsején Herceghalmon tartjuk a következõ
összejövetelünket.

Október 25-én az Inárcsi Szeretet Nagycsaládos Egyesület vezetõjével, Krizsánné Magdival – az elõzõ régiós titkárral – Dabason
voltunk egy összejövetelen, ahol tizenhét tagcsalád elhatározta, hogy megalakítja a Dabasi Nagycsaládos Egyesületet.

Október 28-án a NOE húszéves születésnapi ünnepségén a régióból körülbelül hetvenen vettünk részt.

Vitálisné Malik Judit (Monor)

Beszámoló a Közép-magyarországi Régiós központ mûködésérõl

A NOE élete

Kedves Tagtársaim!

2007. október 1-tõl nyugállományban vagyok. Az Otthon Segítünk Alapítvány új igazgatója Lehõcz
Monika. A többi munkatársam változatlanul dolgozik az Alapítványnál.

Forduljatok hozzájuk bizalommal, és most is kérem, hogy segítsetek nekik önkénteseket és amikor
hirdetik, újabb szervezõket találni. Ez nem csak a NOE-tagok közül lehetséges, hanem a saját szülõi

tapasztalattal bíró ismerõsök, barátok, rokonok közül is.

Benkõ Ágota

A 2007. évben csatlakozott hozzánk 506 egyéni tagcsalád, alakult 8 csoport és 9
egyesület.
Az egyesületek:
„Népes fészek” Domoszlói Nagycsaládos Közhasznú Egyesület
„Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
Földesi Nagycsaládosok Egyesülete
Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok Egyesülete 
(Kiskunhalas)
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete
„Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete
Pilislen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete (Pilisszentiván)
Telekgerendási Nagycsaládosok Egyesülete

A csoportok:
Gyöngyösi Gyöngyszem Csoport
Hajdúdorogi Csoport
Jászfényszarui Gyerekbarátok Csoportja
Kelebiai Csoport
Mányi Csoport
Pusztazámori Csoport
Szigetcsépi Csoport
Vámosgyörki Pitypang Csoport

Tagsági hírek

Otthon Segítünk Alapítvány



2007. december 15

Örömmel írom, hogy 2007 augusztusában bejegyeztek minket. VÉGRE, 8 hónap után. Szomorúan írom, hogy az ügyészség
megfellebbezte a bejegyzésünket (errefelé nagyon óvatosan jegyeznek be újabb civil szervezeteket, mintha mindannyian eleve csalni
akarnánk; ez az „ártottság” vélelme, igaz?) és újabb jegyzõkönyv, alapszabály-módosítás, egyebek várnak ránk. Még nem tudunk hiva-
talosan is mûködni…, de nem hivatalosan, köszönjük szépen, nagyon is mûködünk. Szervezetünk igazi pezsgésben van! 

Családbarát városban szeretnénk élni. Ezért készítettünk egy kérdõívet, ezer darabot ki is osztottunk: a város összes iskolájába,
óvodájába vittünk belõle. Majdnem 500 darab vissza is jött. Ezeket kiértékelve pontosan látjuk, hogy a halasi családok milyen változást
szeretnének itt a városban ahhoz, hogy jobban érezzék magukat. Természetesen ettõl önmagában még nem lesz jobb. Ezért egy fóru-
mot szervezünk, ahol a város vezetõi és a testületi tagok elé tárjuk az általunk tapasztalt helyzetet, megfogalmazzuk az elvárt változá-
sokat, s amennyire hagyják, végigvisszük, hogy meg is valósuljanak. Szerencsére az alpolgármesterünk családbarát ember, figyel ránk,
és segít nekünk. Emellett egy krízis központ megszervezését tervezzük, ami sajnos elég lassan halad, de annál nagyobb szükség lenne
rá. Egy konzorciumot szervezünk a város, a református egyház és közöttünk.

Mindemellett mûködik a babaklubunk, a táncházunk, és nagyon készülünk a Mikulás ünnepre, idén mesét szeretnénk elõadni a
gyerekeinknek (tavaly báboztunk).

Tehát fütyülünk a hivatalos engedélyekre, és kb. nulla forintból és nagy-nagy akaratból, szívbõl és jókedvbõl mûködünk már
második éve… 

Azért nagyon remélem, jövõ ilyenkor már hivatalosan is létezõ civil szervezet leszünk!
Mindannyiótoknak sok erõt kívánok!

Varga Judit
Fészekrakó Egyesület

www.halasincs.lapja.hu

Rövid hír Kiskunhalasról

A Magyar Telekom „Internettel az Egyenlõ Esélyekért (Egalnet) Program”-jának kere-
tében meghirdetett honlap-készítõ versenyen a szakmai zsûri a non-profit kategó-
riában résztvevõ 76 szervezet közül a gyõri Família Nagycsaládosok Egyesületének
ítélte oda az I. helyezést.
A helyezésért járó díj: komplett számítógép kiegészítõkkel, teljes irodai szoftvercso-
maggal és egy lézernyomtató az egyesületben a pályázatírást és a most alakuló Ifjúsági
Tagozat munkáját fogja segíteni.

Gyertyás János
Gyõri Família Nagycsaládos Egyesület

Elsõ helyezett a Família a honlapok pályázatának versenyében!

Helyi szervezeteink életébõl

A Gyöngysorból az elsõ szem… újabb NOE csoport alakult!
2007. október 17-én megalakult a Gyöngyszem Nagycsaládos

NOE helyi csoport, gyöngyösi székhellyel, óriási lelkesedéssel és
rendhagyó kezdeményezéssel!

Elõzmények: A Mátra Nagycsaládos Egyesület 1998. október
14-én alakult meg közhasznú szervezetként. A dolgos kezek ereje
és hittel teli munkálkodása, sok jókedvû összejövetel közepette
szépen növögetett, s mai 13 éves állapotában már bizony sokkal
többet várnak/várunk tõle, minthogy igyekezzen. Tudást és
megfelelõ hozzáállást, kivívott pozíciókat és helyesen alkalmazott
eszköztárat, profi, hozzáértõ, felnõtt viselkedést. Ám mint ahogy
a felnõtté válás valódi pillanata is mindenkinél máskor következik
be, úgy a civil szervezetek is igen sokféle képet mutatnak fejlettsé-
gi, vagyis „felnõttségi” szintjüket tekintve. A markazi Mátra
Nagycsaládos Egyesület a tavalyi évben meghozta TUDATOS
döntését, hogy az egyesületével sorsközösséget is vállalt. Ez a
„gyermek” fejlõdésének egyik mérföldkövéhez érkezett – önál-
lóan vállalta augusztus 18-án a NOE 20. születésnapja alkalmából
a régióban mûködõ nagycsaládos egyesületek és csoportok részére

nagyszabású rendezvény profi lebonyolítását (az elõzõ NOE
Levelekben olvashattatok róla), és pályázott a NOE Közép-ma-
gyarországi Regionális Központjának mûködtetésére is. A régiós
pályázaton nem nyert az egyesület – de a rendezvényük és annak
sajtóvisszhangja olyan sikeres volt, hogy megszületett a
gyöngyösi kisgyermek, és már kialakulóban vannak más csopor-
tok is…

A labda fel lett ezáltal a markazi egyesületben dobva (hisz
eddig többnyire zárt közösségként mûködtek, belül éltek, egymást
segítve), hogy értékvesztõ társadalmunkban felvegyék-e a „kinti
ruhát”, és hasznos iránytûként hirdessék-e szélesebb körben
munkásságukkal, példamutatásukkal, hogy a jövõnk egyetlen biz-
tos záloga a szeretetben élõ család!?

Hopp, hopp, nem engedhetjük meg, hogy ez a labda leessen –
a Gyöngyszem csoport elkapta és már forgatja is, hiszen ameddig
a régiós pályázat kidolgozásra került, annyi, de annyi csodálatos
ember fogott össze, annyian támogatták a kezdeményezést! A
GYÖNGYSOR ÖNKÉNTES RÉGIÓS ÖSSZEFOGÁS gondo-
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latát nem tették félre, elfogadták, és az alakuló ülésükön kifejezték
együttes szándékukat a kisrégió (Heves és Nógrád megye) többi
nagycsaládos csoportjának – egyesületének összefogására
(lelkesítésére) is, úgy, hogy az kizárólag a NOE tudtával és a
megválasztott Monor-Üllõ Közép-Magyarországi Regionális
Központ segítségével történjék. Terveik közül egy-két kiragadott
példa: 
1. Közös családi értékek megõrzésére irányuló „vándor-

délutánok” program elindítása, melynek alapgondolata:
jövõnk meghatározója az, hogy gyermekeink milyen
körülmények között nevelkednek, milyen élmények érik,
milyen emberekké lesznek.

2. Adománygyûjtés és közvetítés (a régió vállalkozóinak meg-
nyerése a nagycsaládos szféra támogatására, ellenszolgál-
tatási/együttmûködési rendszer összefoglalása, kommu-
nikálása).

3. Új csoportok és egyesületek indulásának kezdeményezése,
támogatása.

A csoport tehát megkezdte mûködését (tagjaik egyik fele
gyöngyösi, másik fele a környezõ települések nagycsaládosai).
Egy másik civil szervezettel kötött együttmûködés keretében
kapott két egymás melletti helyiséget Gyöngyösön az Ifjúság u. 2.
sz. alatt. Azért döntöttek két terem mellett, mert ameddig az egyik
teremben a felnõttek beszélgetnek, addig a másik teremben a
gyerekek is mindig alkotnak valamit találkozóikon, illetve nekik is
van (lesz) meghívott elõadójuk (fiatal zenész, sportoló, csillagász,
grafikus…).

Kívánjuk az önkéntes régiós összefogásnak, hogy kinyújtott
kezüket minél többen fogják meg, összefonódott kezünk-szívünk
képezzen egy erõs alapot, sok-sok eredményt és élményt fûzzenek
fel munkásságuk során…

Aradi Mária csoportvezetõ
gyongysor@gmail.com

06 20/ 513 89 13

„Ez itt a csokoládé mennyország” – mondta átszellemülten a
különdíjas, aki ebben az esetben egy 10 esztendõs fiúcska volt. De
ez még az eredményhirdetés elõtt történt. Azelõtt, hogy a népes
felnõtt és gyerek közönség tökéletes lelki szolidaritást vállalt
volna Gombóc Artúrral (*), s egyöntetûen arra az álláspontra
helyezkedett volna, hogy bizony szeretik a kerek és szögletes, a
dobozos és zacskós, a töltött és töltetlen bonbonokat és
csokoládékat, mártott magvakat és desszerteket, meg még a min-
denféle kekszeket is. Mert eme lelkes kisfiú Gyöngyösön, a Pesti
úton, az „Ízvarázs” – Különleges Édességek Boltja megnyitóján
várta türelmesen megérdemelt díját és a litván csokoládé-remekek
kóstolóját. S bizony nagy önmegtartóztatás és komoly lélekjelen-
lét kellett ahhoz, hogy az ember fegyelmezetten álljon egy
édességgel megrakott bolt közepén, amíg eljön a kóstoló ideje!

A történet Gyöngyösön, 2007. november 15-én játszódott, de
nem akkor kezdõdött. Ahogy Mariann Kersys, az „Ízvarázs” –
Különleges Édességek Boltja egyik alapítója elmondta, a bolt
megnyitóját, mint minden rendes gyerek születését, 9 hónapos
várakozás és felkészülés elõzte meg. Ennyi idõ kellett ahhoz, hogy
a kis bolt külsõ és belsõ világa azt a harmóniát és értékrendet
tükrözze, amit a tulajdonos-házaspár szeretne hétköznapjai során
látogatóinak átadni.

Virgilijus Kersys, e különleges édes-sziget másik létrehozója
hazája, Litvánia egy darabkáját hozta el Gyöngyösre azzal, hogy
megnyitotta boltjukat. Hiszen az itt árult termékek egyik külön-
legessége, hogy két nagy múltú litván édességgyár termékeit
kínálják vásárlóiknak. S aki ide betér, az meggyõzõdhet róla, hogy
itt bizony valóban van minden, mi szem-szájnak ingere. Mert
nemcsak a mesés ízek, de a gyönyörû, egyedi csomagolások, a
kellemes édes-fûszeres illat is bizony próbára teszi megannyi
érzékszervünket.

Az „Ízvarázs” másik különlegessége, hogy az itt kapható
édességek – bonbonok, desszertek, csokoládék és csokoládéval
bevont magvak nem tartalmaznak tartósítószert. Így szeretteinket
és magunkat olyan édességekkel ajándékozhatjuk meg, melyek
részei egy egészségesebb és korszerûbb táplálkozásnak. Mert bár-
milyen furcsán is hangzik ez egy édességbolt megnyitóján,

Mariann és Virgilijus Kersys fontosnak tartják, hogy munkájukkal
támogassák az egészséges életmódot és a közösségi, egymásra
odafigyelõ életszemléletet.

Hogy a tulajdonosok nem a levegõbe beszélnek, mikor a nyu-
galom és az együttlét szigetének nevezik boltjukat, arról meg-
gyõzõdhettünk a megnyitón is.

A kis bolt zsúfolásig telt a meghívott vendégekkel, akik között
szépszámú gyerek várta az „Ízvarázs” és a gyöngyösi székhelyû,
frissen alakult Gyöngyszem Nagycsaládos NOE helyi Csoport
által közösen meghirdetett „Most mutasd MAG!” képzõmûvészeti
alkotói pályázat eredményhirdetését. 

A gyerekek olyan alkotásokkal nevezhettek, melyekben külön-
féle magvakat használtak fel munkájuk során. (Ennek lett külön-
díjazottja a bolt légköre által oly szép szavakra ihletett kisfiú.) Az
elkészült munkákat valóban nem volt egyszerû rangsorolni!

Az együttmûködés és közös célok fontosságát emelete ki
Aradi Mária, a helyi nagycsaládos csoport vezetõje. Az „Ízvarázs”
– Különleges Édességek Boltja és a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete folyamatos együttmûködést tervez. Érdekes volt
megélni, hogyan alakul át egy édességbolt megnyitója egy
közösségi rendezvénnyé. Török Ádám, a NOE fõtitkára arról
beszélt a megnyitón, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy
a társadalom másképp tekintsen a nagycsaládosokra, hogy
értetlenség helyett tisztelet és segítõkészség légköre vegye körül
azokat, akik több gyereket vállalnak. S örömmel üdvözölt minden
olyan együttmûködést, ahol a nagycsaládos szervezetek helyi,
regionális és országos szinten partnereket találnak céljaik
eléréséhez. Jó volt érezni, hogy ott, abban a térben és idõben, az
„Ízvarázs” valóban varázslatos édességei között egy ilyen
együttmûködés részesei lehetünk.

S persze az est csúcspontja – a csokoládék. Be kell vallanom,
én nem lelkesedem az édességekért. Ám volt olyan pillanat, mikor
érzékszerveim egyszerûen nem voltak hajlandók tudomást venni
errõl a tényrõl. Elõbb szemem kezdett el óvatosan tapogatózni a
gyönyörû dobozok, apró, formázott bonbonok és szórt kekszek,
sütemények között. Majd az illat is kezdett egyre jobban csábítani,
mígnem azon kaptam magam, hogy már az ötödik fajta bon-bont

Természetesen édes – Édesen természetes

Helyi szervezeteink életébõl
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kóstolom, s ráadásul mindegyik ízlik. No nem, nem lettem azóta
sem édesszájú, de ma már nem merném olyan egyértelmûen kije-
lenteni, hogy ó, én nem szeretem a csokoládét. Mert van olyan,
amit igen. (Az én kedvencem egyébként az est során a mákos-
mazsolás sütemény és a fahéjas porcukorral bevont tökmag lett.
Ja, mert ilyenek is vannak.)

Végül idézzünk néhány sort a tulajdonos házaspár filozó-
fiájából, ami szinte az elsõ, amit észreveszünk belépve e valóban
kissé varázslatos helyre:

„Mindenki szereti az édességet. És akárki akármit is mond, ez
így van rendjén. Hiszen a finom ízek ugyanúgy hozzá tartoznak
életünk örömeihez, mint egy csodálatos séta kedvesünkkel, egy jól
sikerült koncertélmény, s mint minden szép, apró pil-
lanat, amikor úgy érezzük – igen, az élet szép, és
szerencsések vagyunk, hogy mindezt megélhetjük.

… Mi soha nem sietünk sehova. Az »Ízvarázs« –
Különleges Édességek Boltja egy kis sziget rohanó
életünkben, ahol mindig van idõnk egy kis beszél-
getésre, ahol lehet válogatni, kóstolgatni, ahol nyu-
godtan meg lehet beszélni, hogy kihez milyen dessz-
ert vagy csoki illik, ki milyen ajándéknak örülne,
vagyis ahol az öröm és a barátságos emberi kapcso-
latok játsszák a fõszerepet.

Büszkék vagyunk arra, hogy finom és természetes
édességekkel várjuk vásárlóinkat barátságos, kissé
mesés hangulatú boltunkban, ahol a finom ízek
élvezete mellett a lélek is megpihenhet.”

S hogy ez valóban így van, azt a legjobb, ha min-
denki maga megtapasztalja. Úton a Mátrába álljunk

meg itt egy-két édes pillanatra, hogy még szebbé tegyünk amúgy
is vidám napunkat! Én ezt kívánom Önöknek!

Görög Mária

„Ízvarázs” – Különleges Édességek Boltja
3200 Gyöngyös, Pesti út 41.
Tel./Fax: (36)-37/300-023
Nagycsaládos igazolvánnyal 10 % kedvezmény

*Aki esetleg nem ismerné még személyesen e bájos csokiimádó
madarat, Csukás István: Pom-Pom meséiben hamar ráakadhat; s
nem kis élvezetben lesz része, ha csokit majszolgatva ezt olvasgat-
ja önmagának vagy gyerekeinek.

Helyi szervezeteink életébõl

Az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Csoport rajzpályázatot hirdetett
– Család, Ünnepek témakörben – tagcsaládjainak gyermekei szá-
mára három korcsoportban, melynek eredményhirdetésére 2007.
november 10-én az Érdligeti Közösségi Házban került sor.

A pályázatnak nagy sikere volt kicsik és nagyok között is,
melyet a beadott rajzok mennyisége is jelzett. 

Nem lehetett
egyszerû a 3 tagú
– külsõ – zsûri
munkája, hiszen
szebbnél szebb,
különbözõ tech-
nikákkal elkészí-
tett mûveket ad-
tak be az ifjú al-
kotók. A zsûri
által meghozott
döntést Nida Ju-
dit ismertette az
izgalommal teli gyermekarcok és az ugyancsak izgatottan várako-
zó szülõk körében. A díjazottak átvehették megérdemelt ajándé-
kaikat, s hogy a „kis munkások” közül senki ne érezze rosszul
magát, minden pályázó kapott egy-egy ajándékot rejtõ csokitojást.

Nézzék meg Önök is a beadott pályázati rajzokat! A gyer-
mekek fantáziájának köszönhetõen mindnyájan boldogan emlé-
kezhetünk életünk régmúlt idõszakának egy-egy vissza-visszakí-
vánkozó pillanatára.

A rajzok és az eredmények megtekinthetõk a 
http://www.agaboga.hu/index.php?modul=RAJZPALYAZAT
oldalon.

Tiszáné Klaj Erzsébet
„Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

Érdi rajzpályázat

„Karácsonyi éjszaka” (Tõkés Fruzsina, 13 éves)
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„A MAROSMENTI FENYVES ERDÕK ALJÁBAN…”

A VII. kerületi nagycsaládos csoport Vigyázó István vezetésével
ebben az évben is biciklis túrát tett Erdélyben. Az alábbiakban az
õ beszámolóját olvashatjátok:

Idén a kerékpárokat egy bérelt furgonnal szállítottuk, így be-
pakolásukat kényelmesen elintéztük, és nem kellett az autóbusz
állomáson a nagy hõségben várakozni. Menetrendszerinti autó-
buszunk délután indult a Népligettõl, majd hajnalban érkeztünk
Székelyudvarhelyre.

Székelyudvarhelyen a piacon bevásároltuk a még hiányzó élel-
miszereket, majd útnak indultunk. Fenyéden és Küküllõkemény-
falván megcsodálhattuk a szépen faragott kapukat. Keményfalván
a Fagyigyár termékeit is megkóstoltuk. Majd Zeteleka és Zete-
váralja érintésével megérkeztünk aznapi célunkhoz, a festõi kör-
nyezetben lévõ Víztározóhoz. 

A másnapot is itt töltöttük, az elõzõ éjszakai buszozás fáradal-
mainak kipihenésére. 

Csütörtökön kipihenten indultunk az 1000 méteres Libán-
hágóra. Kapaszkodás közben érintettük a tipikus hegyi települé-
seket, Sikaszót és Libánt. A hágó elérése után vígan gurultunk le-
felé a Maroshoz, a Gyergyói-medencébe. Gyergyóújfalu (Kossuth-
szobor), Gyergyócsomafalva (Borsos Miklós Múzeum – sajnos
zárva volt) érintésével érkeztünk Gyergyóalfaluba, itt a 14. szá-
zadban épült templom („Ember vésd szívedbe, hogy ez a föld
székely volt és az is marad”), és Domokos Pál Péter és István pap
szobrának megnézése után indultunk Gyergyószárhegyre, ahol az
elkövetkezõ négy éjszaka szállása az iskola tornatermében volt.

Pénteken bérelt busszal mentünk a Békás-szoroshoz. Gyergyó-
szentmiklóson megnéztük a barokk stílusú Örmény-katolikus
templomot. A Pongrácz-tetõ érintésével érkeztünk a lenyûgözõ
látványú Gyilkos-tóhoz, a Kõerkélyrõl megnézhettük a tavat felül-
nézetbõl, majd gyalog leindultunk a leírhatatlan szépségû Békás-
szorosba. Útközben betértünk a 2001-ben épült Szent Kristóf
kápolnába. A szoros aljában várt a buszunk, és visszavitt minket
Szárhegyre. Estebédre a dévai gyerekek házában finom pörköltet

kaptunk. Este a Lázár-kastély kertjében megtekintettük a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Színház elõadásában Beaumarchais:
Figaró házassága c. vígjátékot.

Következõ nap egy rövid túrát tettünk Gyergyóditróba, ahol a
környék legnagyobb neogótikus temploma található. Gyergyóre-
metén a temetõben az „Ezredéves” emlékmûvet néztük meg, majd
a Marosban hûsítettük magunkat. Visszafelé megálltunk a Tatár-
halomnál. Délután a helyi gyermekek népzenei és néptánc bemu-
tatóját tekintettük meg. Este zenés vacsoránk volt (pityóka-to-
kány).

Vasárnap reggel a ferences kolostorban szentmisét hallgattunk,
majd megtekintettük a Lázár-kastélyt. 

Hétfõn, ragyogó napsütésben elindultunk Maroshévíz irányába
– a Bánffy-fürdõnél megálltunk egy kis pancsolásra. Este Palota-
ilvánál vertünk tábort.

Következõ nap Ratosnya, Déda érintésével és egy kis esõvel
érkeztünk Marosvécsre. A helyi fûrésztelep tulajdonosa ajándékba
adott nekünk fát, így a Maros partján – az esõ ellenére – minden
gond nélkül elkészíthettük a pityókás-laskát.

Szerdán, a marosvécsi Kemény-kastély kertjében megtekintet-
tük a Helikon-asztalt és Wass Albert síremlékét. Szászrégenben a
sokszor leégett Evangélikus-templomot néztük meg, majd Gernye-
szeg, Sáromberke érintésével érkeztünk Marosvásárhelyre, ahol a
kempingben töltöttük az éjszakát. 

Utolsó napunkon Marosvásárhely fõterén sétáltunk. Ezután
már csak 15 km volt hátra kerékpáros túránkból. Nyárádtõnél
szálltunk autóbuszra. Éjszaka a Király-hágón elfogyasztottuk a
hagyományos „mícset”.

Pénteken hajnalban érkeztünk Budapestre.
Reméljük, jövõre is ilyen szép, élményekben gazdag kirándu-

lásban lesz részünk!

Vigyázó István
VII. kerületi csoport

Székelyföldi kerékpáros tábor

Helyi szervezeteink életébõl
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Figyelem!
Az elõzõ NOE Levelekben megjelent, hogy az emelt családi pótlékban részesülõ gyermek 100%-os bérletkedvezményre jogosult,
illetve vele 1 fõ kísérõ térítésmentesen utazhat.
A Titkárságon többen érdeklõdtek a pontos jogszabályi hely után, illetve szerettek volna többet tudni a kedvezményrõl.
Íme tehát a kedvezmény részletes leírása:
A 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet alapján az emelt összegû családi pótlékban, valamint a fogyatékossági támogatásban részesülõk és
a velük utazó 1 fõ kísérõ a következõ kedvezményekben részesül:
– helyközi utazásban (vasút, HÉV, autóbusz, komp és rév) 90 %
– helyi közlekedésben 100 %
Természetesen a kísérõ csak akkor kapja az ingyenességet, ha együtt utazik a kísért személlyel; ha pl. foglalkozásra viszitek a gyereket,
és õ ott marad, akkor a visszaútra szükséges a jegy.
A jogosultság bizonyításához célszerû egy, a Magyar Államkincstártól kért igazolást magatoknál tartani. A helyi közlekedésben bérletet,
jegyet értelemszerûen nem szükséges váltani, hiszen az igazolás ingyenes utazásra jogosít. A helyi közlekedési társaságok a gyakorlat-
ban kérhetnek más megoldásokat, de a végeredmény mindig ugyanaz: a fogyatékos vagy tartósan beteg és kísérõje ingyen utazik.

Szombathy Márta

Az utazási kedvezményrõl még egyszer

„Õk” így csinálják
Ötezer euró az elsõ gyerekért 

Jövõ év közepétõl 5 ezer euró kedvezményes hitelt vehetnek fel a szülõk elsõ gyermekük után a németországi Thüringia tartományban.
A hitel után fizetendõ 1,5 százalékos kamatláb a piaci szint alatt van, ráadásul a második gyermek után 1000, a harmadik után pedig
újabb 1500 eurót engednek el a visszafizetendõ összegbõl, a negyedik után pedig már semmit nem kell törleszteni.

Felhívás a kisiskolák megmentéséért

Az alábbi felhívás önmagáért beszél. De hadd tegyek hozzá né-
hány szót.
1. Gyakran bedõltünk a hergeléseknek, gyakran mi is hergeltük

magunkat. Azért nincs járda, mert a tanárokra költik az összes
pénzt! … Az én adóforintjaimból csak ne támogassák ezt meg
azt! … Bezzeg õk meg õk mennyi segélyt kapnak! … Azért
kevés a nyugdíj, mert minden pénzt a nagycsaládosoknak ad-
nak! … Mit akarnak már a sokmilliós traktoraikkal! … És így
tovább. 
Csak hát mostanra talán már mindannyian érezzük, micsoda
zuhanáshoz vezetett ez a szemléletmód. Egymásra irigykedõ
emberek szétesett halmaza nem mûködõképes. Egymásra
irigykedõ emberek szétesett halmazával bármit meg lehet
tenni. Mûködni csakis egy TÁRSADALOM tud. Az a társa-

dalom, amely a szolidaritásra épül. Az a társadalom, amely
képes az önvédelemre. Az a társadalom, amely akkor is fel-
szisszen, ha nem a közvetlen közelében van a baj.

2. Márpedig a baj a közvetlen közelünkben van! Nehogy el-
higgye valaki, hogy a kistelepülések gondjai csak a kistelepü-
léseknek fájnak! Egyrészt nekünk, mezõtúriaknak is a húsunk-
ba vág, ha nem indul több vonat Csabacsûdre, Nagyszénásra.
Nekünk is a húsunkba vág, ha elmaradoznak a falusi gyerekek
középiskoláinkból. Nekünk is hátrányunkra válik, ha megszû-
nik központi szerepünk a körzetben. A pusztulás nem áll meg!
Ha hagyjuk a falvakat elpusztulni, akkor a következõ lépésben
pont azok a városok fognak elsüllyedni, amekkora Mezõtúr is. 

3. Meghökkentõ lehet a kért összeg: a karácsonyra szánt pénz
10%-a. De ha belegondolunk, hány fölösleges kacatot veszünk
meg még az utolsó nap is, akkor rájöhetünk, hogy nem is sok!

Achs Károly (Mezõtúr)

A pusztulás nem áll meg a város szélén

Érdekeink, értékeink

Karácsonyra – reményt!
Idén vagy száz falusi iskola kapujára került lakat. A következõ

években sokszáz intézményt fenyeget hasonló sors. A megszorító
intézkedések több tízezer gyermeket hoznak hátrányos helyzetbe:
nekik már a tudáshoz vezetõ út elsõ lépéseinél el kell szakadniuk
az otthonuktól.

A tanuláshoz való jog ebben a korban még mindenkit a saját

lakóhelyén illet meg. 
A kisiskolákban, tudjuk, ugyanolyan jó, kis tanulócsoportban

jobb teljesítmények születnek, mint másutt. Illyés Gyula, Móra
Ferenc, Öveges József tanyasi iskolába jártak, s olyan útravalót
hoztak magukkal, amibõl másoknak is bõven jutott. 

Az iskolától megfosztott falvak sorsa lassú halódás. Ezt
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Az anyának joga van abortuszt végeztetnie többek között, ha a ter-
hesség veszélyezteti életét vagy súlyos válsághelyzetben van.
Szûz Máriának veszélyben forgott az élete magzata miatt, a kora-
beli zsidó közösség megkövezte a házasságon kívül gyermeket
váró asszonyt. Ha József emberségében bízik, abban, hogy
jegyese csendben elbocsátja, akkor is súlyos válsághelyzetbe
kerül. Egyedül, apa nélkül, megvetetten, hogyan nevelte volna fel
gyermekét? Õ azonban hitt. Hitte, hogy beteljesül mindaz, amit
Isten ígért neki. A megkövezéstõl és megvetettségtõl való félelme
legalább olyan erõs lehetett, mint a mai nõk félelme a magzattól,
aki – úgy gondolják – veszélyezteti életüket, karrierjüket,
alakjukat, anyagi helyzetüket. Mária az életet választotta, a magzat
Jézus életét, s Jézus megszületésével, a megváltással az egész
emberiség életét. 

2000 évvel ezelõtt csak a szálláson nem volt Jézus számára
hely, lehet, hogy ma már az anyaméhbõl is kiutasítanák. Ha Mária
ma hordozná gyermekét, és megkérdezné a bölcseket, a törvény-
hozókat, legtöbbjük azt javasolná: ilyen körülmények között oko-
sabb, ha elveteti.

Ma, amikor a világon évente sok tízmillió, Magyarországon
kb. negyvenhatezer abortuszt hajtanak végre kórházakban (a
különbözõ magzatelhajtó hatású fogamzásgátlókkal elpusztított
életek számát nem ismerjük), leszünk-e egyre többen, akik igent
mondunk az életre, ahogyan Mária és József tették?

Amikor az ünnepi pihenõnapok csendjében kicsit több idõ jut
a beszélgetésre, keressünk alkalmat, és beszéljünk felnövekvõ
fiainknak és lányainknak az élet szentségérõl, csodájáról és

értékérõl, az élet továbbadásának felemelõ feladatáról, a fogan-
tatással létrejött embermagzat fejlõdésérõl. Bíztassuk õket arra,
hogy merjenek majd bátran, hittel és bizalommal házasságra lépni,
tudatos elhatározással elfogadni a megfogant életeket, ne hallgas-
sanak az életet, a házasságot, a családot, a gyermekeket elutasító
szirénhangokra! Jézus világra születése egyszeri esemény volt, de
a jövendõ családokban születhetnek nagy tudósok, orvosok,
zeneszerzõk, akik hitükkel, állhatatosságukkal, meleg szívükkel,
másokra figyelésükkel, odaszánásukkal, engedelmességükkel
hatalmas dolgokat vihetnek végbe. Engedjünk utat nekik!

(az Oázis írásának felhasználásával
Kormosné Debreceni Zsuzsanna)

Megszületne-e ma Jézus?

Egy amerikai professzor elõadásán a következõ kérdést tette
fel orvostanhallgatóinak:
– Hogyan döntenének a következõ esetben, ha az illetõ az
önök páciense lenne? A várandós anya már jócskán benne
van a korban, s korábban több vetélése és abortusza is volt.
Emellett alkoholista, tüdõbeteg és szifiliszes, ráadásul a férje
is ugyanezekben a betegségekben szenved. Mit tennének
önök, a terhesség kezdeti szakaszában? A válasz mindenki
részérõl ugyanaz volt: a magzatot el kell vetetni. 
A professzor végignézett hallgatóin, s csak ennyit mondott:
– Uraim, önök a világ egyik legnagyobb zeneszerzõjét,
Beethovent ölték volna meg.

tudván a finnek, franciák, osztrákok és más európai népek nem
büntetik, de inkább megkülönböztetett segítségben részesítik a
kistelepülések iskoláit. Tudják, az országnak falvakra, a falunak
iskolára van szüksége. S olcsóbb és emberségesebb, ha a diákok
serege helyett, szükség esetén tanáraik kelnek útra reggelente. 

Nálunk a kormányzat költséghatékonyságról beszél, és
pedagógusok ezreit ereszti szélnek. Ki nem fizetett bérükbõl kite-

lik majd a digitális táblák,
kakaóbiztos számítógépek ára,
több tízezer gyermek mindennapi
útiköltsége.

Ha a kormány nem segít, véd-
jük meg mi magunk az ország
település- és iskolahálózatát. 

Felhívással fordulunk minden
jóakaratú emberhez: rendezzük
meg a kisiskolák karácsonyát!
Karácsonykor az ajándékra
szánt pénz 10%-át adjuk a
kisiskoláknak!

A gyûjtést jövõre is folytatni
szeretnénk, és az adományokat
2008 május elején osztanánk szét
az iskolájuk megmentésére pályázó
falvak között. Pályázni azzal a
programmal vagy cselekvési terv-
vel lehet, amit a helyi közösség, a
tanárok, a családok és az önkor-
mányzat dolgozott ki és valósít

meg az iskoláért, az ott folyó pedagógiai munka eredményes-
ségéért. Kezdeményezésünk célja a társadalmi szolidaritás
erõsítése, a felelõsségérzet mozgósítása. 

Az adományokat a Kós Károly Alapítvány fogadja a
10402166-21629530-00000000 számlaszámon, „kisiskolákért”
jelzéssel. 

Híreinkrõl, rendezvényeinkrõl minden hétfõn beszámol a
Magyar Hírlap.

Budapest, 2007. november 14. 

Gazsó Ferenc Lezsák Sándor Lányi András
a pályázatokat bíráló bizottság társelnökei az Élõlánc 

Magyarországért 
elnökségének tagja

Élõlánc Magyarországért
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége
Magyar Nevelõk és Tanárok Egyesülete
Magyarországért Egyesület
Független Pedagógus Fórum
Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Kapcsolat:
iroda@elolanc.hu

mobil: 06-30-59-79-001
www.elolanc.hu/kisiskola

Érdekeink, értékeink
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„Az alábbi írás a lelki egészség témaköréhez tartozik. A családi
életre nevelõ programban a kiképzett szakember-gárda arra törek-
szik, hogy a fiatal jöjjön rá: ki is õ, milyen is õ, ki és milyen a
másik, akivel õ bármilyen kapcsolatba kerül, és hogyan tudnak
egymással „bánni”, egymással kapcsolatot fenntartani. A családi
életre való képesség elsõ akadálya és buktatója, hogy manapság
már mi magunkat sem ismerjük, és fogalmunk nincs, hogyan kell
másokkal „bánni”, azaz kapcsolatban lenni. – Azt remélem, hogy
jó ötleteket kaphatnak kedves Szülõtársaim, amivel a családon
belüli kapcsolatokat is javíthatják, és ezzel gyermekeik
önmagukra találását is elõsegíthetik. Szeretettel ajánlom
figyelmükbe Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, 3 gyermekes
anya, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítõ Egyesület
családmunkacsoportjának vezetõje és a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Fõiskola Családpedagógiai Intézetének koordináto-
ra munkáját. 

Ceterum censeo: újra arra kérem Mindannyiukat, hogy
szeretettel, korukhoz illõ odafigyeléssel, sok-sok együtt töltött
idõvel (játékkal, meséléssel, énekléssel, sétálással, kirándulással,
közös házi munkával) neveljék gyermekeiket – a tévét és
számítógépet pedig kapcsolják ki. 

dr. Somhegyi Annamária”

„Boldogabb családokért” családi életre nevelõ 
(CSÉN) iskolai program

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítõ Egyesület (SZÉK) 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola

Családpedagógiai Intézete (Budapest)

„Boldogabb családokért” családi életre nevelõ programunk
kapcsán nagyon sok fiatallal találkozunk. Programunkban a csalá-
di életre felkészítõ foglalkozásokat „család-órák”-nak nevezzük,
s 9-24 éves korú fiatalokkal foglalkozunk. Havi rendszerességgel,
éveken át kísérjük õket, hogy a kamaszkor különbözõ állomásain
mellettük legyünk, s segítsünk nekik eligazodni és dönteni az élet
legfontosabb kérdéseiben. A család-óráink beszélgetõs órák. Úgy
látjuk, a fiataloknak nagyon kevés lehetõségük adódik arra, hogy
õket érintõ kérdésekrõl igazán mélyen beszélgessenek másokkal.
Elég szerteágazó kapcsolati rendszerben élnek, sok haverjuk van,
de igazi barátaik, akikkel a titkaikat megosztják, s mernek teljesen
õszinték lenni, nem igazán akad. Olyan világban élünk, amire a
bizalmatlanság a jellemzõ. Már a kisgyerekeknek is van tapaszta-
latuk abban, hogy elárulták a titkaikat, s hallják a „felnõtt világ-
ról”, hogy szinte senkiben sem lehet megbízni. A társadalom
különbözõ területén minden bizonytalan. Az az átmeneti kor,
amiben élünk, nem kedvez a kiegyensúlyozott és harmonikus
családi életnek. Nekünk mégis most kell megerõsítenünk a fiata-
lokat abban, hogy képesek boldog családi életet alapítani, csak ez
nem megy automatikusan, hanem tenni kell érte. Csak tudatos
felkészüléssel számíthatnak arra, hogy boldog lesz a családi
életük. Nagyon fontos abban is megerõsítenünk õket, hogy van
esélyük akkor is, ha saját családjukban nem jó példákat láttak erre. 

Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk az önismeret, a
helyes önértékelés fejlesztésére. Úgy gondoljuk, nagyon fontos
megláttatnunk a fiatalokkal, hogy kik is õk. Fontos, hogy helyesen
értékeljék magukat, és lássák azt a célt is, hogy kik szeretnének

lenni, kivé szeretnének válni, hogyan tud a személyiségük fejlõd-
ni, akarjanak változni s fejlõdni. Ne nyugodjanak bele abba, hogy
„én már ilyen vagyok, engem a környezetem viseljen el olyannak,
amilyennek születtem, amilyen tulajdonságokat örököltem”.
Nagyon fontos megerõsítenünk a gyermekeinket, a fiatalokat a
jóban, dicsérjük õket, amikor megérdemlik! S ilyen alkalmakat
találhatunk, csak résen kell lennünk. Amikor arra kérjük a család-
óráinkon a diákokat, hogy írják le három értékes tulajdonságukat
csak úgy név nélkül, alig tudnak a feladattal mit kezdeni, mert nem
tudják összeszedni azokat. Megkérdezik ilyenkor, hogy nem írhat-
nák-e le inkább három rossz tulajdonságukat, mert az könnyebben
menne. Erre nem kapnak tõlünk engedélyt. Megnézzük ezután,
hogy miért van ez így. Megfogalmazzák a fiatalok, hogy a rossz
tulajdonságaikat olyan sokszor és olyan sok helyrõl hallják, annyi-
szor felemlegetik a felnõttek azt, ami éppen nem sikerül, de dicsé-
rõ szót, dicséretet keveset kapnak. Sokszor a felnõttek, ha valami
jól megy és sikerül, azt természetesnek veszik, s ezért nem tartják
fontosnak a megerõsítést, pedig nagy szükségük lenne rá.
Hallottam egy nagycsaládos apukától a következõ bölcs mondást:
„Jóvá még nem szidtak senkit.” 

Általában az emberek, így a fiatalok is, nehezen tudják kife-
jezni az érzéseiket, érzelmeiket. Mi gyakran viszünk olyan felada-
tot a család-óráinkra, amikor ezt a képességet fejlesztjük bennük.
Ha csak azt kérdeznénk meg tõlük, hogy érzik magukat, csak rutin
válaszokat kapnánk, valószínûleg tõmondatokban kifejezve.
Viszünk pl. újságokból kivágott képeket, kosárba összegyûjtött
tárgyakat. A képek közül pl. aszerint választanak, hogy milyen
most a hangulatuk, melyik kép fejezi ki leginkább az érzéseiket. A
képek segítik a fantáziájuk beindulását, és nagyon sokat tudhatunk
meg az érzéseikrõl, a lelkivilágukról. A tárgyak közül pl. aszerint
választanak, hogy hogyan tudják összefüggésbe hozni a családdal,
vagy amivel ki tudják fejezni, hogy „Olyan vagyok, mint …”. Így
tudhatjuk meg a gyerekrõl, hogy õ olyan, mint egy dió, melynek a
külseje kemény: elzárkózik a környezetétõl, de belül nagyon
értékes, csak nem mutatja meg gyakran magát; egy kagyló válasz-
tásakor valaki azt mondta el magáról, hogy olyan törékeny, mint
az a kagyló; egy kulcs választása kapcsán elmondta valaki, hogy a
környezetében élõ emberek nehezen tudják megtalálni õhozzá a
megfelelõ kulcsot, mert annyira zárkózott.

Az igazi, mély kommunikáció alapja, hogy az érzéseinket meg
tudjuk fogalmazni, s ez nem egyszerû kérdés. Különösen nehéz ez
felgyorsult világunkban, amikor olyan kevés az idõnk önma-
gunkra, egymásra, a kapcsolataink ápolására, az igazán lényeges
dolgokra. A kommunikációs képességet is próbáljuk fejleszteni a
foglalkozásainkon. A konfliktuskezelési módokkal is ismer-
kedünk. Számunkra úgy tûnik, nem az a baj, ha vannak az
életünkben nehézségek, konfliktusok, inkább az a gond, ha ezeket
nem ismerjük fel, vagy nem akarunk, illetve nem merünk vele
szembenézni. Onnantól, hogy merünk a problémáinkkal szem-
besülni, már elkezdõdhet a megoldás keresése. Ha a kapcso-
latainkban nem tudjuk megoldani a konfliktusainkat, sokszor az a
gond, hogy ez a szembenézés nem történik meg.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülõk készüljenek a gyer-
mekeik serdülõkorára. Van egy cikkünk, amit minden felnõttnek
ajánlunk – Kim Payne: A királytól a pásztorig. Ez a cikk a két
születésre hívja fel a figyelmet. Az egyik születés az újszülött
gyermek anyaméhbõl evilágra születése, a másik a gyermekkorból
a felnõttkorra való megszületés. Mennyi-mennyi elõkészület,

Lelki egészség
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izgalom elõzi meg az elsõ születést! Ha ugyanilyen örömmel,
kíváncsisággal várnák a szülõk gyermekük serdülõkorát, a
második születést, amikor gyermekükbõl felnõtt lesz, könnyebb
lenne mindkét félnek. Ha nem olyan megjegyzések kísérnék ezt,
hogy „majdcsak átesünk rajta”, „egyszer csak vége lesz”,
„reméljük, kibírjuk”, hanem ezt is õszinte öröm és várakozás
elõzné meg és kísérné, sokkal jobb lenne. Ebben a korban tudnak
a gyermekeink leválni rólunk, az önálló személyiségük
kialakulásának ideje ez. A felnõtt és serdülõ kommunikáció ter-
mészetesen nem egyértelmû ilyenkor. Segíthet a kommunikáció
javulásában, ha visszagondolunk, hogyan fejtettük meg gyer-
mekünk sírás általi üzenetét újszülött korában. Tudtuk rögtön,
hogy éhes, vagy éppen a hasa fáj, netán álmos, stb.? Nem, mégis
fürkésztük egész nap, hogyan érthetnénk meg a mondanivalóját,
mert sajnos nem tud még beszélni, s nem tudja elmondani nekünk
a gondját. Serdülõ gyermekünk tud beszélni, s nem értjük, miért
vágja be az ajtót, miért van szüksége ilyen közlési formára. Jó
ehhez a mi „antennánk”? Tudjuk venni ezt az „adást”? Ennek a
„kódrendszernek” a megfejtésére is szánunk annyi idõt, türelmet,
energiát, mint annak idején újszülött korában? Ezzel az ajtó becsa-
pással lehet, hogy csak azt jelzi, nem tudja elmondani, mi a baja.
Lehet, hogy a barátainak könnyebben el tudja mondani az örömeit,
és könnyebben meg tudja fogalmazni a gondjait. El kell gondol-
kozni azon, hogy mennyire állunk rendelkezésére a serdülõ gyer-
mekünknek, tudunk-e elég idõt szánni arra, hogy fürkésszük,
vajon mi éppen a mondanivalója számunkra. Nem azt értem ezen,
hogy helyeselnünk kell, ha ránk csapja egyik gyermekünk az ajtót,
hanem hogy még jobban oda kell figyelnünk rá. Lehet, hogy olyan
dolgot szeretne közölni velünk, ami már régóta feszíti, s szerette
volna már többször elmondani, csak nekünk épp akkor nem volt
idõnk rá, mert valami nagyon fontos dolgunk akadt. Például be
kellett fejezni a mosogatást, el kellett olvasni a sportújságot, fel
kellett hívni épp egy nagyon fontos ügyfelet, vagy még nem volt
vége a tévében a kedvenc sorozatunknak, stb. Ha jelzést kapunk a
serdülõnktõl a közlési szándékára vonatkozóan, s nem élünk vele,
lehet, hogy sokáig várhatunk, amíg újra kapunk esélyt. Ha kérdez
valami számára lényeges dolgot, s mi éppen hasonló halaszthatat-
lan ügyeink miatt nem válaszolunk, lehet, hogy éveket kell vár-
nunk egy újabb igazi kérdésére. Fiatalokat kérdeztek meg arról,
mibõl érzik leginkább, hogy szüleik szeretik õket. S sokan ezt a
választ adták: szülõi szeretet = IDÕ. Abból érzik, hogy szüleik
mennyire szeretik õket, hogy mennyi idõt tudnak rájuk szánni.

Természetesen a második születés sokkal hosszabb idõ, mint
az elsõ. De rendkívül fontos készülni erre a korra, várni ezt a kort,
örülni annak, hogy a gyermekünkbõl felnõtt lesz. Igyekszünk fel-
hívni a felnõttek figyelmét arra, hogy ne felejtsék el, hogy õk is
voltak kamaszok. Sokszor látjuk azt, hogy ennek az emlékezésnek
a hiánya okozza, hogy a felnõttek nem értik meg a gyermekeiket.
Ha a szülõk vissza tudnak gondolni, és felidézik, hogy õk milyen
butaságokat, csínytevéseket követtek el fiatalkorukban, s ezeket
fel merik vállalni a gyermekeik elõtt, nagyot nõhetnek a szemük-
ben. Nem kell félni attól, hogy a gyermek majd tiszteletlen lesz
ezután a szülõvel, inkább sokkal nagyobb tisztelettel néz föl majd
a szülõre, aki a gyengeségeit föl merte vállalni elõtte.

Legyünk elérhetõek a gyermekeink, a serdülõink számára, s
legyünk õszinték velük! Meghálálják.

Most néhány morzsát szerettem volna megosztani szülõtár-
saimmal a családi életre nevelés programunk tapasztalatai alapján.
Programunkban mi az iskolapadban próbáljuk elérni a gyer-
mekeket, fiatalokat, hogy segítsük õket felkészülni leendõ családi
életükre. Természetesen mi is abban hiszünk, hogy a családi életre
leginkább a saját családunkban lehet felkészülni. De szeretnénk
esélyt, reményt és segítséget adni azoknak a gyermekeknek is,
akiknek a harmonikus családi háttér nem adatott meg. 

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes
06-30-995-99-60

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítõ Egyesület
családmunkacsoportjának vezetõje
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SAPIENTIA Szerzetesi Hittudományi Fõiskola 
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– Beszámoló –

A Széchenyi Kör szervezésében Kopp Mária, a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóhelyettese
rendkívül érdekes elõadást tartott november 30-án a MOM
Mûvelõdési Központban. A téma közérdeklõdésre tarthat számot.
Fõbb gondolatai az alábbiak voltak: 

Az Intézet munkájára jellemzõ, hogy folyamatosan, nagy
mintaszám alapján készíti felméréseit, és ezek alapján állítja össze
következtetéseit a legkülönbözõbb témákban, amint a címben
megadott fontos kérdésben is. 

A nemzeti identitás/azonosságtudat kialakulása az ember
életében alapvetõ jelentõséggel bír. Ezt megélni leginkább közös-
ségben lehetséges: – tartozom valahová, tartozom valakikhez… A

közösség a siker forrása. Külföldi felmérések figyelembevételével 
az a meglepõ eredmény született, hogy a közösségben élõ embe-
reknél háromszor kevesebb a megbetegedések száma! 

Az azonosságtudat fontos tényezõ az ember boldogságérzete
szempontjából is. A vizsgálatok azt mutatják, hogy néhol ez
mintha független lenne az ország anyagi helyzetétõl. A nagyon
szegény Indonéziában pl. a „boldogságérzet mutató” igen magas.
Európában a legmagasabb Hollandiában és Írországban, – Orosz-
országban és Ukrajnában viszont igen alacsony. A jövedelem csak
egy bizonyos szintig befolyásolja az emberek boldogságérzetét. A
boldogtalanság irányába ható tényezõk a következõk: a család
biztonságérzetének, a társas kapcsolatoknak (közösségeknek) a
hiánya; a munkanélküliség; a bizonytalan munkahely; az emberek
közötti bizalom hiánya; a hívõ és bizakodó lelkület hiánya; a civil
szervezetek gyengesége.

Nemzeti identitás és a magyar társadalom jövõje
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Sokan szenvednek ma depresszióban – erõs a reménytelenség
érzése, az elkeseredettség –, és számuk különösen az utóbbi idõ-
ben rohamosan növekszik. A kiábrándultság azonban átcsaphat –
és jó, ha át is csap – lelkesedésbe. Ez történt pl. a romániai forra-
dalom idején, amikor tömegével mozdultak meg a magyar embe-
rek. A depresszió egyik oka lehet az ún. fogyasztói ideológia, ami
elégedetlenséget szülhet a családon belül is. Sokat tehetnek ez
ellen fõleg a nõk, ha pl. kevésbé adnak hangot elégedetlenségük-
nek. (Nem olyan nagy baj az, ha a szomszéd füve zöldebb…!). 

Az azonosságtudat hiánya, a depresszió és a bizalomvesztés a
fõbb okai a tömeges, idõ elõtti – 60 évnél fiatalabb – elhalálozá-
soknak. Érdekes tapasztalat, hogy aki már megérte a 70. évet, és
átesett a krízisidõszakon, annak sokkal jobbak lehetnek az életesé-
lyei. A szomszédos országokban egyébként szinte mindenhol job-
bak a mutatók. Feltûnõ, hogy a magyarok többet dolgoznak, mint
a szomszéd országok népei.

1956 után a politika számára a legfontosabb célnak tûnt a
nemzeti azonosságtudat eltaposása: az, hogy ne legyen jövõkép,
ne legyenek közös érdekek. Ez súlyos stresszt eredményez, és az
ilyen emberek könnyen manipulálhatók. Mi a kiút? Bármennyire
is meglepõ, de az ún. „liberális nacionalizmus”. Mindkét szó ma
sokakban ellenszenvet gerjeszt, mert nem ismerik fel igazi jelen-
tését. A legnagyobb magyarok ilyen lelkülettel bírtak – pl.
Széchenyi is. A fogalom azt jelenti, hogy a nacionalizmus, a
nemzeti érzés nem lehet kirekesztõ – fõképp szabadnak kell

lennie. Egy példa: azok, akiknek fontosak a nemzeti jelképek, õk
a nemzethez tartoznak, és szabadon viselhetik azokat. Ugyan-
akkor a magyarság egyik erejét a soknemzetiségû õsök adják, és
rájuk büszkének kell lennünk. A családban errõl beszélni kell,
mert fontos dolog az örökség, ez növeli az azonosságtudatot.
Amerikában nagyobb a bizalom egymás felé, és fontosak az õsök
– általában rá is kérdeznek. A kirekesztõ nacionalizmus az igazán
veszélyes, mert az ellenségképet idéz elõ.

A magyar társadalom jövõje szempontjából is nagy jelen-
tõsége van a közös erkölcsi értékek kialakításának. Mohács nem a
vég volt, azóta jött el a rosszabb világ! A magyar társadalom
jövõjét alapvetõen fenyegeti a jelenlegi tragikus népességfogyás,
ezért fontos a gyermeket vállaló nõk segítése – mint az már szá-
mos EU országban megtörtént. Nálunk a családokban általában
nem érik el az elõre betervezett gyermekszámot, aminek egyik
oka, hogy az anyák félnek attól, hogy a késõbbiek során nem
tudnak visszatérni a munkájukhoz. Ezen a gondon jelentõsen
segítene a rugalmas munkaidõ tényleges megvalósítása, és egy
megbízható gyermekfelügyeleti szolgálat kialakítása, elterjesztése.

Elõadása után, beszélgetés során a Professzor asszony kifejtet-
te, hogy a civil szervezetek közül a NOE-t becsüli talán a legjob-
ban, mert a családok égetõ kérdéseivel erõteljesen foglalkozik.

Összeállította: Dombai Mária

Érdekeink, értékeink

Kedves Tagtársaink!

A London Nyelvstúdió nyelvoktatási utalványokat ajánlj fel 10.000 Ft névértéken nagycsaládosoknak.
A nyelviskola kizárólag Budapesten tart oktatást, ezért olyan budapesti vagy Pest környéki családokat keresünk, ahol gyermekek illetve
felnõttek szívesen kezdenének nyelvet tanulni. Az õ részükre szeretnénk eljuttatni az utalványokat, melyeket a beiratkozáskor fel-
használhatnak kedvezményként.
Tudvalevõ, hogy a NOE részére a London Nyelvstúdió 20% kedvezményt ad, jelen esetben ezek a kedvezmények összevonhatók.
Az utalványok beváltásának határideje: 2008. július 31.
Kérném az igénylõk pontos nevét, címét, életkorát és elérhetõségét a lenti elérhetõségekre január 31-ig eljuttatni.

Latorcai Kriszta
Telefon, fax: 317-4909
E-mail: latorcai.krisztina@noe.hu

Keszthely, õszi találkozó

Tanulási lehetõségek
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A jövõt tanítjuk, szegényebb hallgatóknak nagyobb anyagi
támogatással!
Milyen az agy információtechnológiája? Hogyan lehet a vérképet
elemzõ laboratóriumot egy chipre tenni? Hogyan lehet zavartala-
nul belenézni a mûködõ szervezetbe? Milyenek lesznek a jövõ
mérnökei? 
Magyarországon az egyetemi képzésben új mûfajt jelent ez a Kar,
az információs technológiának és az élõ szervezetek sajátossá-
gainak együttes oktatása alapképzésben egész Európában egye-
dülálló kezdeményezés. Az élõ tudományok, különösen az idegtu-
dományok jelentõs szerepet kapnak az információs technológia
oktatásában és az új kutatási irányok kialakításában, melyben a
Kar professzorai nemzetközileg elismert szakemberek.

A Karon két alapszakon, a speciális mérnök informatikus és az
új molekuláris bionika BSc-n indul képzés 2008 szeptemberétõl.

A MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc elvégzése után választ-
hatók a mérnök informatikus mesterszak témacsoportjai, az
„Infobionika, érzékelõ számítógépek és robotok”, a „Mikro-,
nanoelektronika és infokommunikáció”, valamint a „Szoftvertech-
nológia és nyelvtechnológia” témacsoport. Az itt tanulók tudnak
majd specializálódni az érzékelõ-számítógépek és öntanuló robo-
tok, távjelenlét, neuromorf információtechnológia, orvosi képdi-
agnosztika, bioinformatika, humán nyelvtechnológia, nanotech-
nológia, médiakommunikáció, szoftvertechnológia, e-kereskede-
lem, mobil internet, hír- és távközlés, digitális jelfeldolgozás,
pénzügyi és banki informatika, stb. területeire. A gyakorlat orien-
tált interdiszciplináris megközelítéssel olyan gondolkodásmódot
sajátítanak el itt a hallgatók, mellyel csak néhány ezer társuk ren-
delkezik a világban, és ez nem csak a kutatásban, de a gyakorlat-
ban multinacionális cégeknél és hazai csúcstechnológiás kisvál-
lalatoknál is elõnyt jelent. A 7 félév után tanulmányaikat befejezõk
tudása a munkaerõpiacra történõ gyakorlati felkészítés kiemelt
elvárásaira fókuszál az infokommunikáció és a szoftvertechnoló-
giai témacsoport választási lehetõségével.

Az ötödik félév oktatási-vizsgáztatási nyelve az angol, ezután
a hallgatóknak lehetõségük van egy szemesztert valamely külföl-
di egyetemen tölteni. A külföldi tartózkodáshoz kiegészítõ anyagi
támogatást is adunk úgy, hogy – valamennyi tanulmányi ösztöndí-
jat is feltételezve – a hallgató meg tudjon élni kint abból, amennyi
támogatása a különbözõ forrásokból összejön.

Gén chipek, testbe ültetett gyógyszeradagolók, távoperáció,

személyre szabott gyógyszerek, látássérülteknek speciális „látó-
beszélõ” szemüveg, gondolat vezérelt számítógép – megannyi új
kihívás napjainkban. Ahhoz, hogy ilyen eszközöket és módszere-
ket létre lehessen hozni, más gondolkodásra, új szakemberekre
van szükség. Ezért indul Karunkon, a Semmelweis Egyetemmel
közösen egy új alapszak is, a MOLEKULÁRIS BIONIKA. Ez a
multidiszciplináris képzés több tudományágat, a molekuláris
biológiát, a mikro-nano méretû elektromágnesességet és optikát,
valamint az idegtudományokat fogja át. Az itt végzõk az
Infobionika és az Orvosi biotechnológia mesterszakokon foly-
tathatják majd tanulmányaikat.

2008-tól a képzési hozzájárulást mindenkinek fizetnie kell, de
Karunkon a jó tanulók és az anyagilag nehéz helyzetben lévõk tel-
jes egészében visszakapják majd a befizetett összeget. Külön
támogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik elfogadható ered-
ménnyel tanulnak, és a családjukban alacsony az egy fõre jutó
jövedelem. Törekvõ diákjainkat az átlagnál magasabb tanulmányi
ösztöndíjakkal is segítjük.

Várjuk azok jelentkezését, akiket érdekel a csúcstechnológia,
piacképes tudást, jó elhelyezkedési lehetõséget szeretnének az
egyetem elvégzése után az innováció széles területein, a kutatás-
fejlesztés, szolgáltatások, a gyártás, szervezés és a mûszaki
menedzseri területeken. 

További információ a www.itk.ppke.hu honlapon és a 06-1-
886-47-00-ás telefonszámon.

Ezúton meghívjuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kara és a Semmelweis Egyetem által
közösen rendezendõ 
Molekulától az agykutatásig
– új utak az informatikában – címû elõadássorozatra.
– hátralévõ idõpontok: Elõadók:

2008. január 12. Liposits Zsolt – Prószéky Gábor
2008. február 9. Mátyus Péter – Gyulai József

Az elõadások helye: Budapest, VIII. kerület Práter u. 50/a.
Minden alkalom délelõtt 10 órakor kezdõdik, az elõadások után
kötetlen beszélgetés és laborbemutatók. Jelentkezni lehet:
titk@itk.ppke.hu

Nyékyné Gaizler Judit

Pázmány Egyetem Információs Technológiai Kar

Tanulási lehetõségek

Jánosi-Halász Rita, Entz Sarolta és Fekete-Horváth Erika:
Két egér kalandjai: Állatok a múzeumban

A Múzeumi Egér és unokatestvére éjszakánként a múzeum termeit járják. Képeket, szobrokat néznek, közben pedig 
a mûvészetrõl beszélgetnek. A „Két egér kalandjai”, gyerekeknek szóló, mûvészettörténeti ismeretterjesztõ sorozat 

elsõ kötetében az egerek eszmecseréje arról folyik, hogyan ábrázolják az állatokat a mûvészetben. A könyv képanyaga 
(140 színes kép) a magyar múzeumok, közgyûjtemények állandó kiállításainak anyagából válogat, így a mûalkotások 

nagy részét a gyerekek akár személyesen is megnézhetik. Az egerek beszélgetésébõl leszûrhetõ mûvészettörténeti ismeretek
elmélyítését pedig a könyv végén az alkotó és gondolkodtató feladatokat tartalmazó mellékletek szolgálják. 
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Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétõl a hagyo-
mányoknak megfelelõen kezdetét veszik a különféle népszokások,
amelyek szorosan kötõdnek a szent ünnephez.
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves
szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnep várásá-
nak izgalmait. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen
szokások jelentõsége. Szerencsére napjainkban ismét újjáélednek,
meghittebbé varázsolva a szent karácsony ünnepét.

Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a kará-
csonyra való elõkészület idõszaka. A karácsony elõtti negyedik
vasárnapon kezdõdik, és december 24-ig tart. Újkeletû népszokás
az adventi koszorú, minden napra kis ajándékokat rejtõ adventi
naptár készítése, naponkénti gyertyagyújtás ebben az idõszakban.
Luca napja (december 13.)
A naptárreform – a Gergely-naptár életbelépése, azaz 1582 – elõtt
Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az
éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen a napon elsõsorban a tyúkok
„termékenység varázslása” volt a cél. Ehhez kapcsolódott a nõk
munkatilalma. Úgy tartották, hogy ha Luca napján fonnának vagy
varrnának, nem tojnának a tyúkok. Azaz e mágikus eljárások,
tevékenységek a tyúkok tojáshozamának növekedését igyekeztek
elõsegíteni.
Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerõs házakat, és
jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt,
akkor viszont átkokat szórtak a házra.
Karácsony
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. A
karácsonyt megelõzõ hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt
volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekeltek,
ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthaj-
nali csillag már feljött, akkor került sor a karácsonyi vacsora elfo-
gyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése elõzte
meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony mindent elõre
kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett
elfogyasztani. Imádkoztak, majd elsõ fogásként mézbe mártott
fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszûzõ célzata volt. A
karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli, valamint alma és dió
nélkül. A kerek alma a család összetartásának szimbóluma.
Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy szép, piros almát, és
annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: ami-
lyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a
következõ esztendõben.
Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyûjtõ jel-
legére utal. Elsõsorban a gyerekek jártak adományt kérni ez idõ
tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verõdve bekéredzkedtek a
házakhoz, és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.
Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntõt. Az
elnevezés a köszöntõ énekes jellegére utal, mivel énekkel köszön-
tötték a ház lakóit. Elsõsorban a felnõttek jártak kántálni este, az
éjféli óráig.
Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élõ, egyházi eredetû
népi játék. Szereplõi általában pásztoroknak öltözve, házilag
készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról

házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus
születésének eseményeit
Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplõi karácsony este éjfélig járták a házakat.
Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben
pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt.
Énekeket adtak elõ, majd a végén adományokat vártak a ház
urától.
Ostyahordás
Karácsony böjtjén vagy néhány nappal elõtte a kántortanító az
iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelõ számú ostyát
küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet
több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek. 
Pásztorok karácsonyi vesszõhordása
Karácsony elõestéjén a pásztorok vesszõkkel jártak, amelyekbõl a
gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az
állatai a következõ évben egészségesek legyenek. A vesszõért a
pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a
vesszõvel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek
legyenek.
Regölés
István napjától, december 26-tól újévig jártak a regõsök. A regölés
lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés – bõség-
varázsló, párokat összeboronáló, adománygyûjtõ szokás volt.
Különféle énekeket adtak elõ, és jókívánságokat mondtak a ház
lakóinak.
Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása.
Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap
megáldott. A szentelt bornak mágikus erõt tulajdonítottak. Beteg
embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belõle a boroshordókba,
hogy ne romoljon el a bor.
Aprószentek napja (december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek
emlékünnepe. „Aprószent” minden fiúcsecsemõ, akit Heródes
király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószen-
tek-napi vesszõzés az újesztendei szerencsekívánás különös fajtá-
ja. A gyanútlan gyermeket a szomszédba küldték, ahol „meg-
vesszõzték”, hogy egészséges maradjon.

Forrás: www.kultissimo.hu
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Európa szinte minden országában egy kicsit másképpen készülnek
a karácsonyra. A cikkbõl megtudhatjuk, hogyan.

Anglia: októbertõl elkezdik feldíszíteni az utcákat, a házakat
pirosba és zöldbe öltöztetik. December 24-én együtt díszítik a fát
a családdal, majd a gyermekek (gyakran a felnõttek is) az utcán
éneklik el a megtanult karácsonyi dalokat, ezért cukorkát kapnak
ajándékba. Este várják a Mikulást, süteményekkel és portóival. Az
óriási zoknik ott lógnak az ágyak végében. Az ajándékokat 25-én,
a templomi istentisztelet után bontják ki. Az ünnepi ebéd elmarad-
hatatlan része a karácsonyi puding, ami egyáltalán nem olyan,
mint nálunk a puding. A gesztenyével töltött pulyka sem hiányoz-
hat az asztalokról. 

Dánia: már december elején feldíszítik, kivilágítják az utcákat.
A gyerekek üdvözlõlapokat küldenek különleges karácsonyi
bélyegekkel. A mennyezetre adventi koszorút akasztanak, és az
együtt kivágott karácsonyfát gyakran saját készítésû díszekkel,
dán zászlócskákból álló füzérrel, piros-fehér szívecskékkel
díszítik. A hatórai karácsonyi vacsora fõ attrakciója a desszert. A
tejberizsbe egy mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy
szerencsemalacot kap ajándékba. Vacsora után a papa bemegy a
szobába, ahol a karácsonyfa áll, meggyújtja a gyertyákat, majd az
egész család énekelve körbetáncolja a fát. A gyerekek a szüleikkel
ezután a fa alatt talált játékokkal késõ estig együtt játszanak.

Finnország: A Télapó, „Joulu Pukki”, mint tudjuk, Észak-
Finnországban, a lappföldi Rovaniemi városában él. Saját irodá-
val, sõt postabélyegzõvel rendelkezik. A gyerekek minden kará-
csonykor levelek tömegével halmozzák el. Télen igen rövidek a
nappalok, így hát a gyerekek már karácsony délelõttjén útnak
indulnak, hogy karácsonyfát keressenek az erdõben. A fenyõt
kivágják, hazaviszik, majd feldíszítik. Este az egész család együtt
megy a temetõbe, hogy elhunyt hozzátartozóik sírjaira gyertyákat
helyezzenek el. A karácsonyi vacsora lazaccal kezdõdik, majd
sajtleves és sült rénszarvashús követik egymást. Desszertként
tejszínes szilvakrémet fogyasztanak.

Franciaország: Már december elején fénybe borulnak az
utcák. A városok fõterén fenyõt állítanak, az út menti fákon sok
ezer kis színes égõ világít. Az éjféli mise után következik az
ünnepi vacsora, amelyen libamáj, szarvasgomba, vadak, halak,
gesztenyés liba vagy pulyka kerül az asztalra. Desszertként fehér
vagy fekete pudingot és hagyományos francia fatörzset tálalnak,
amelyet piskótatésztából készítenek. Franciaország déli részén
némileg eltérnek a karácsonyi szokások. Az éjféli mise után a
halászok hallal teli kosarat helyeznek az oltár elé a kis Jézus irán-
ti tiszteletük és szeretetük jeléül. Ezután a családok hazatérnek
otthonaikba, ahol elfogyasztják az ünnepi vacsorát. Elõételként
tejes, világos színû kolbászt sütnek, amelyet sült, cukros almával
tálalnak. 

Írország: december 13-án kezdik az ünneplést, ezt nevezik
Kis Karácsonynak. Karácsony napján gyertyákat állítanak az abla-
kokba, feldíszítik a karácsonyfát, whiskyt készítenek a Mikulás-
nak, a rénszarvasainak pedig répát, és elmennek a misére. De-
cember 25-én elfogyasztják az ünnepi ebédet, és kibontják a várva
várt ajándékokat. Vidéken még mindig elterjedt a Wren Boy-ok, az
ócska ruhákba öltözött fiúcskák mutatványa. A gyermekek házról
házra járnak, énekelnek és zenélnek egy kis aprópénz remé-
nyében.

Lengyelország: a karácsonyhoz érdekes népi szokások kötõd-

nek. A vacsorát imával kezdik. Közösen elfogyasztanak egy szelet
különleges ostyát, amelyen Szûz Mária, József vagy a kis Jézus
alakja látható, tesznek egy fogadalmat, és a haragosok kibékülnek
egymással. Az asztalon a teríték közé szalmát raknak, és mindig
fenntartanak egy helyet a váratlan vendégek számára. A kará-
csonyi ünnepek Lengyelországban január 6-án, a háromkirályok
napján érnek véget, ám az ünnep csúcspontja itt is a karácsonyi
szenteste, amikor királynak, ördögnek, angyalnak és pásztornak
öltözött gyerekek lepik el az utcákat. Házról házra járva sütit és
pénzt kapnak. 

Lettország: a helyi szokás szerint a Mikulás a szentestétõl
kezdve tizenkét napon keresztül minden este hoz valamilyen
ajándékot a gyerekeknek. A lett ünnepi menü szerény: barna
borsó, rétes, káposzta és kolbász kerül az asztalra karácsonykor.

Németország: Az utcákat és üzleteket itt is korán feldíszítik.
December 4-én, Borbála napján a vázákba aranyesõágakat raknak,
amelyek karácsonyra kivirulnak. Szentestére feldíszítik a fát,
megajándékozzák egymást, a gyerekek úgy hiszik, a Karácsony-
manó lepte meg õket. A karácsonyi asztalon sok helyen ott a liba-
sült vöröskáposztával, krumplival és a püspökkenyér. A gyerekek
január 6-án királynak öltöznek, és így járják az utcákat, miközben
minden kapura felírják a királyok neveinek kezdõbetûit.

Norvégia: csodálatos, érzelmekkel teli ünnep. A norvégok
nem feledik az angolok segítõkészségét a II. világháborúban, és
immáron hagyományként minden karácsonykor egy hatalmas
fenyõfát küldenek London városának. A családok december elejé-
tõl ünnepi lázban égnek, készülõdnek a karácsonyfa feldíszítésére,
gyönyörû díszekkel ékesítik a házukat, és december 1-jén meg-
gyújtják az elsõ adventi gyertyát. A kapun koszorúk, az ablakok-
ban csillagok, a házak elõtt szalmából készült kecskebakok és
gabonakeresztek jelzik az ünnepet. A házakat belülrõl is
feldíszítik, és mindent virágba borítanak. December 24-én elláto-
gatnak a temetõkbe, és minden sírra égõ gyertyát helyeznek.
Érdekes szokás, hogy az ünnepi vacsora után a családok körbetán-
colják a karácsonyfát, miközben együtt énekelnek.

Olaszország: vidékenként különbözõképpen ünneplik a kará-
csonyt. Észak-Olaszországban a Télapó vagy a kis Jézus viszi
szerte az ajándékokat a gyerekeknek. Vannak vidékek, ahol a
gyerekek már december 13-án megkapják az ajándékokat Szent
Lucától. Rómában egy Befana nevû, seprûnyélen közlekedõ jósá-
gos öreg boszorkány juttatja el a csomagokat a gyerekekhez a
kéményeken át. A karácsonyi vacsora elõétele a parajjal töltött
ravioli, diós vajjal leöntve, vagy a gorgonzola, töltött gombával.
Fõételként sült házinyulat esznek pármai sonkával. A vacsorát az
elmaradhatatlan desszertek zárják, többek között: tiramisu, fenyõ-
magos csillag, csokoládés kuglóf.

Portugália: a családok a tûzhely mellé sorakoztatják fel a ci-
põiket. Szenteste húzzák elõ és bontják ki a lábbelikbe becsempé-
szett meglepetéseket. Ezután fogyasztják el a tradicionális ünnepi
vacsorát, amely sózott, szárított tõkehalból és burgonyából áll.

Spanyolország: a december elején kezdõdõ karácsonyi ünne-
pek fénypontja január 6-a, háromkirályok napja. Karácsonyfát ál-
lítanak, és ajándékot adnak a gyerekeiknek, de az igazi ünneplésre
a háromkirályok napján kerül sor. A gyerekek reggel ajándékot
találnak a csizmájukban, amit természetesen a három király tett
bele az éj leple alatt. Az utcákat feldíszítik, és tolongva követik a
három király díszes hintóját, akik az este elérkeztével elvegyülnek
a tömegben, és a gyerekek legnagyobb örömére egész este együtt

Karácsony Európában
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járják az utcákat. Az ünnepi fogások közül a legismertebb a man-
dulaleves és a kemencében sült dévérkeszeg. 

Svédország: december elejétõl adventi naptárral és vasárnapon-
ként egy-egy gyertya meggyújtásával várják a karácsonyt. Kívül-
belül feldíszítik a házakat a jellemzõ skandináv motívumokkal: pi-
ros és fehér virágokkal, fenyõágakkal, gyertyákkal és szalmadíszek-
kel. A karácsonyfa alá szinte mindenhol bekerül a szalmából készült
kecskebak az ajándékok mellé. Az ajándékokat, melyeket kis versek
kíséretében adnak át a gyerekeknek, Svédországban a Télapó hozza,
az ünnepi vacsora után. Január 13-án az ünnep zárásaként a svéd
családok még utoljára körbetáncolják a karácsonyfát.

Szlovákia: az adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyújtása-

kor kezdetét veszi a karácsony. A gyerekek kíváncsian várják de-
cember 6-át, amikor a felnõttek sok családban ördögnek, Mikulás-
nak, angyalnak öltöznek, és átadják az ajándékokat. A gyerekek
verset mondanak, énekelnek, így köszönve meg a Mikulásnak az
ajándékokat. Karácsony este karácsonyfát állítanak, amit rendsze-
rint együtt díszít az egész család. Este a vacsora után, amelynek
elengedhetetlen desszertje a híres pozsonyi patkó, a gyerekek
felkutatják a karácsonyi ajándékokat. Karácsonytól vízkeresztig
gyakran rendeznek jelmezes összejöveteleket, amelyeken az egész
falu együtt ünnepel.

Forrás: www.partedli.hu

A minap a vonaton ülve megakadt a szemem egy idõs asszonyon.
A szomszéd ülésen egymás után többször is elolvasta a magával
hozott, szemmel láthatóan nagy becsben tartott levelet. Az arcára
volt írva, mennyire fontosnak érzi minden sorát, milyen nagy
örömet szerez neki az a levél.

Megõriztem magamban ezt a jelenetet, hiszen tudom, hogy ro-
hanó korunkban mennyire háttérbe szorult a levelezés! Manapság
ugyan ki veszi magának a fáradságot, ugyan kinek van ideje leve-
lezgetésre?

A levélírás sokkal több a hétköznapi tereferénél, a gyors tele-
fonoknál, az elektronikus postánál. Aki levelet ír, a címzett szemé-
lyére koncentrál, és miközben rójuk a sorokat, világosabbá válnak
elõttünk a problémák, tisztázódnak az addig homályos pontok, és
végül magunk is közelebb kerülünk saját gondolatainkhoz. A le-
vélírás rákényszeríti az embert, hogy kavargó benyomásait mon-
danivalóvá kristályosítsa, hogy tudatosan mélyedjen el mindab-
ban, amirõl ír. A komolyan vett és õszinte levél sokat segíthet a
tisztánlátásban. 

Valaha, amikor még nem volt telefonunk, az egymástól távol
élõk közötti érintkezés egyedüli formája a levelezés volt. A köz-
lésvágy nyomában pedig értékes, az adott korszakokra jellemzõ
levelezési irodalom bontakozott ki. Gondoljunk csak Marie
D'Agoult grófnõ és Liszt Ferenc levelezésére, vagy a Goethe és
Stein asszony, illetve Bettina von Armin közötti levélváltásokra
vagy Széchenyi és Wesselényi feleselõ naplójára. Levelek, leve-
lek, levelek – a tisztelet, a másik iránti érdeklõdés, a szeretet, a
szerelem, a féltés vagy éppen a bánat sorai.

A levélváltás elõdeink életformájának nélkülözhetetlen része
volt! A meghalt õsök leveleit a családtagok értékes örökségként
õrizték.

Az, hogy a levelezés napjainkra elveszítette régi varázsát,
nagyon is megfelel korunk természetének. Nincs idõnk megállni,
elmélyedni. Ezért vásároljuk meg a sablonszöveggel elõre
nyomtatott üdvözlõkártyákat. Ez bizony sokkal kényelmesebb és
egyszerûbb a saját gondolatok papírra vetésénél! 

Karácsony elõtt mindenki az ajándékozás lázában ég. A vá-
lasztás nehéz, ám talán eszünkbe se jut, hogy rokonaink, baráta-
ink, ismerõseink között lehet olyan, akinek nem elsõsorban aján-
déktárgyra van szüksége, még akkor sem, ha magunk készítettük,
hanem leginkább egy kis figyelem, odafordulás, érdeklõdés, a sze-
mélyes kapcsolatok melegsége hiányzik az életébõl. 

Egyszerû és olcsó, de páratlanul értékes karácsonyi meglepe-
tést adhatunk: a levelet. Újra megtanulhatjuk az érzelmek és gon-
dolatok cseréjének régen oly természetes technikáját. Igaz, a levél-
írás sokszor nehéz, fáradságos, idõigényes elfoglaltság. Szép prog-
ram lehet az adventi estéken egy-egy hónap történéseit végig gon-
dolni, újra átélni, leírni és megajándékozni vele másokat akár
nyomtatott formában is. Kiegészíthetjük olyan személyes gondola-
tokkal, amit csakis az õ számukra õrzünk a szívünk mélyén.
Vállaljuk a személyes kitárulkozás kockázatát, és bízunk abban,
hogy az õszinte szó tovább mélyíti a meghitt kapcsolatokat. (A
valóban komoly, emberi kapcsolat alapja csakis az õszinteség lehet:
engedjük tehát a szívünkbe látni mindazokat, akik fontosak az
életünkben. Levelünk mellé csatolhatunk egy fényképet a családról,
szép idézetet választva hozzá, biztosan különleges ajándék lesz.

Egy õszinte, szívbõl jövõ levél nemcsak a címzettet teszi bol-
doggá, hanem gazdagítja azt is, aki a kedves sorokat papírra vetet-
te. A levél segít a tisztánlátásban, saját dolgaink áttekintésében, és
természetesen egymás megértésében és megõrzésében.

Sallainé Karikó Éva

Páratlanul értékes ajándék karácsonyra

Karácsony

Kedves Gyerekek! Bizonyára mindannyian ismeritek a napkeleti bölcsek történetét.
Ezek a titokzatos vándorok meglátták a betlehemi csillagot, és elindultak az égi tüneményt követve, hogy megtalálják az újszülött

Jézuskát.
Hogy kik is lehetnek ezek a királyok vagy napkeleti bölcsek, nem tudjuk pontosan. De talán az egyik, a Gáspár, az egy olyan király

lehetett, akinek minden kívánságát teljesítették, akinek az akaratát udvari emberek százai, ezrei lesték. Hogyha éppen zenére támadt ked-
ve, akkor az udvarmester már intett is, jött a zenekar, húzta a talpalávalót. Amikor látták, hogy Gáspár királynak a figyelme ellankad, már
kevésbé örül ennek a zenének, akkor ismét egy intésbe került, és lecserélték az együttest, jött egy másik, másféle muzsikával. Ha Gáspár
királynak focizni támadt kedve, már elõ is állt a nemzeti válogatott, és õ is játszhatott. Persze meg volt hagyva mindenkinek, hogy itt ma
csak Gáspár királynak szabad gólt lõni, úgyhogy az ellenfél játékosai is neki passzolták a labdát, és azt vette észre, hogy ha a kapura rúg,

A napkeleti bölcsek
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akkor a kapus direkt a másik irányba vetõdik, nehogy véletlenül
kifogja az õ lövését. Így bizony hamar unalmassá vált az élet.

Ahogy teltek-múltak a hónapok és az évek, Gáspár király
elveszítette a kedvét. Nem telt már öröme sem a zenehallgatásban,
sem a sportban, hanem csak ült a trónteremben, és kedvetlenül
nézett maga elé. Pedig az udvari emberek változatlanul meg-
próbálták kitalálni mindenféle szándékát. Gáspárban pedig lassan
megérlelõdött az elhatározás, hogy világgá megy, és új életet kezd.
Egyik este, amikor már mindenki aludni tért, kinézett a trónterem
ablakán, s meglátta a csillagot az ég alján. Azt gondolta, ez alkal-
mas idõ arra, hogy útra keljen. Lepedõket csomózott össze, lee-
resztette az ablakból, egészen a földig ért a vége, majd fogta ma-
gát, s lemászott rajta. Odalent nyakába vette a vándortarisznyáját,
és elindult a csillag nyomában.

A második napkeleti bölcset, aki a jászol mellett áll, úgy
hívják, Menyhért király. Ez a Menyhért talán egy híres orvos volt.
Egy orvos, aki sokféle betegséget ismert, és nagyon sok beteget
meggyógyított. Jöttek hozzá az emberek, és nem is kért sok pénzt
a gyógyításért, csak annyit, amibõl a
legszükségesebbekre futotta. Örömmel,
szívességbõl gyógyította az embereket.
De hiába híres orvos valaki, vannak
olyan betegségek, szenvedések, amiken
még õ sem tud segíteni. Ez volt neki a
legnehezebb: látnia azt, hogy emberek
szenvednek, s hiába szedi össze minden
tudományát, képtelen rajtuk segíteni.
Arra vágyott, milyen jó lenne, ha találna
egy tudós könyvet vagy egy bölcs em-
bert, akitõl megkérdezhetné, hogy miért
is szenved az ember a földön. Ekkortájt
látta meg egyik este õ is a csillagot.
Könyveiben olvasott róla, hogy amikor
ez a csillag megjelenik, egy nagy király-
hoz vezeti a vándorokat, akik követésére
vállalkoznak, s arra gondolt, hogy talán
ez a király majd válaszolni tud a kér-
désére.

A harmadik: Boldizsár. Boldizsár ar-
ca fekete. Úgy is hívják, hogy a szere-
csen király. Valahonnan messzirõl, talán
Afrikából jött. Ki is lehetett õ? Talán egy
olyan király volt, akinek megtetszett egy szomszédos ország ki-
rálylánya, és feleségül szerette volna venni. A királylány apja ki-
hirdette, hogy jöjjenek a kérõk, álljanak hosszú sorba, és aki meg-
tetszik az õ lányának, annak adja a kezét. Úgyhogy Boldizsár is
föltarisznyázott, és elment, beállt a kérõk sorába, de azt látta, hogy
mindegyik kérõ szomorú arccal bandukol ki a trónterembõl, úgy
látszik, hogy a királylány nagyon válogatós lehetett. Amikor õ is
bekopogott a trónterem ajtaján, és megállt a királylány elõtt, elá-
mult annak ragyogó szépsége láttán. De a gyönyörû lány ráemelte
a tekintetét, és kinevette õt.

- Te meg mit keresel itt, te kormos képû? – kérdezte. – Csak
nem gondolod, hogy hozzád megyek feleségül? Eredj innét, ke-
ress egy csillagot, mosd meg a fényében az arcodat, és hogyha a
csillagfénytõl hófehérré válik a bõröd, akkor gyere vissza! Akkor
talán hozzád megyek. Boldizsár erõsen elhatározta, hogy õ csak
azért is elveszi ezt a királylányt. Nehéznek találta a feladatot, de
arra gondolt, hogy nehéz-nehéz, de talán mégsem lehetetlen. Este,
amikor feljött a hold és a csillagok, egészen az ég alján meglátta a
betlehemi csillagot. Nem tudta, honnan került elõ, merre tart, de
azt látta, hogy alacsonyan halad. Nagyon megörült.

- Ezt nyakon csípem – határozta el. Vette a királyi lepkehálóját,
és elindult a palotából a csillagot követve.

A három király találkozott egy útkeresztezõdésnél, ahol elme-
sélték egymásnak, hogy ki miért indult útnak. Majd Menyhért, az
orvos így szólt:

- Nem tudom, hogy ti megtaláljátok-e, amit kerestek, mert ez
a csillag egy királyhoz vezet, de talán õ orvosolni tudja a ti
nehézségeiteket, bajaitokat is, úgyhogy, azt javaslom, menjünk
tovább együtt.

Így közösen folytatták útjukat. Mentek-mentek, falvakon,
városokon keresztül, míg végül elérkeztek egy barlanghoz. A bar-
langban ott állt a jászol szalmával bélelten, és a szalmán ott feküdt
a kisgyermek, Jézus, mellette Mária és József. A bölcsek köszön-
tötték õket, s megkérték Máriát, hadd vessenek egy pillantást a kis
újszülöttre.

Miközben a gyermeket nézték, Gáspár király arra gondolt,
hogy ez a kisbaba mennyire fázhat, hiszen itt hideg van, csak egy
ökör meg egy szamár áll körülötte, azok fújják rá a párát, azzal

próbálják melengetni. Eszébe jutott, hogy a
királyi palástját levehetné és ráteríthetné.
Meg is tette, és ekkor hirtelen megvilá-
gosodott elõtte, hogy miért volt õ eddig
boldogtalan és kedvetlen. Bizony azért,
mert mindenki az õ akaratát, az õ kíván-
ságát leste, és mindenki neki akart szolgál-
ni. Neki játszottak a zenészek, a sportolók,
de arra nem volt már lehetõsége, hogy õ
ajándékozzon meg másokat. Hirtelen
megérezte azt, hogy ajándékot adni más-
nak, ez ad értelmet és örömet az embernek.
Elhatározta, hogy visszatér az országába,
és ezt fogja gyakorolni.

Menyhért király pedig, ahogy nézte a
jászol mellett a kicsit, arra gondolt, hogy ez
a kisgyerek is felnõ egyszer. És mintegy
látomásként megjelent neki, hogy ez a
kisgyerek felnõttként szintén szenvedni
fog, mert az emberek majd keresztre feszí-
tik. De a szenvedése nem lesz fölösleges,
mert ezáltal ennek a kisgyereknek az apja,
aki maga az Isten, meggyógyítja minden
ember szenvedését. Menyhért egyszerre

megnyugodott. Tudta, hogy néhány nap múlva visszatér a
szegényei közé, gyógyítani õket, de már nemcsak orvosságot ad
nekik, hanem el tudja nekik mondani, hogy van valaki, aki azok-
nak a szenvedéseknek a titkát is ismeri és gyógyítja, amiken õ nem
tud segíteni.

Végül a harmadik, Boldizsár, szintén ott állt a jászol mellett, és
azt látta, hogy a kisgyerek ránevet. Meghökkent.

- Nahát, ilyen fekete az arcom, és mégis mosolyog rám vala-
ki? Így is jó vagyok, így is szeret engem? Akkor nem kell nekem
az a királylány. Találok valaki mást helyette, aki ehhez a kis-
gyerekhez hasonlóan mosolyogni fog rám. Nem kell nekem csil-
lag meg csillagfény, nem kell nekem az arcomat tisztára mosni,
engem így is lehet szeretni! – És hirtelen vidám lett a szíve, és
szökdelni lett volna kedve, hogyha nem lett volna olyan méltósá-
gos király.

Kis idõ múltán a napkeleti bölcsek hazatértek otthonukba,
mindegyik azzal az üzenettel a szívében, amit a jászol mellett
kapott az újszülöttõl.

Forrás: www.reformatus.hu

Karácsony
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Karácsonykor majdnem minden (nagy)család asztalán ott illatozik a diós és a mákos bejgli. Így volt ez az én gyermekkoromban is, és
remélem, így lesz az unokáim idejében is.

Kislányként csodálattal néztem az édesanyámat, ahogy gyúrta, kelesztette, töltötte, tekerte a tésztát. Vele együtt izgultam, hogy jaj,
csak meg ne repedjen! Elméletben tehát tudtam, hogyan kell elkészíteni, mégsem fogtam hozzá hosszú ideig.

Hogy miért? Mert annyi bejglit kaptunk ajándékba, hogy sokszor vízkeresztig is kitartott. Sütött a pesti és a pilisi nagymama, a
monori nagynéni, és néha még a sógornõmét is meg kellett kóstolni.

Ezért ért meglepetésszerûen, amikor az akkor még kislány Judit lányom feltette a kérdést: „Anya, te miért nem sütsz soha bejglit?”
Igyekeztem én; sütöttem mást, olyat, amit a nagyszülõk nem, de hát az nem bejgli. Mit lehet ilyenkor tenni? Hozzá kell látni!

Elõször is elõvettem a szakácskönyvet, minden létezõ helyrõl begyûjtöttem a receptet és feljegyeztem az olyan apróságnak tûnõ jó
tanácsokat, mint például hogy „a feltekert, tojásfehérjével megkent tésztát tedd hûvös helyre, ettõl lesz márványos” vagy „az oldalait
szurkáld meg hegyes villával, akkor nem reped meg” stb.

Egyszerûnek tûnt, mégis nagyon nehezen fogtam hozzá. A végeredménnyel aztán nemcsak én voltam elégedett, de a férjem és a
három lányom is. Emlékszem, milyen büszkén vittem az anyukámnak, az anyósomnak és a nagynéninknek a kóstolót, és mennyire örül-
tem, amikor megdicsérték: „Ezt te sütötted?”

Eltelt pár év az elsõ próbálkozás óta, mégis minden karácsony elõtt elfog az izgalommal vegyes szomorúság, amikor hozzálátok. A
szomorúság oka, hogy megfogyatkoztak az ajándékba kapott bejglirudak. A két édesanya bejglije nagyon hiányzik…

Vitálisné Malik Judit

Bejgli

Elkészítési idõ: 2 óra 10 perc 

Hozzávalók: 12 szelet elkészítéséhez 
12 dkg méz, 8 dkg gríz, 8 dkg porcukor, 4 tojás, fél citrom reszelt héja, 15 dkg mák,
1 tasak vaníliás cukor, 10 dkg cseresznye kompót, 5 dkg vaj, 1 evõkanál tej, ánizs,
õrölt fahéj 

A mézet, az olvasztott vajat és a tojások sárgáját keverõtálba helyezzük. Hozzáadjuk
a reszelt citromhéjat, az ánizst és a fahéjat, majd habos, kemény masszát kavarunk
belõle. Beletesszük a darált mákot, a vaníliás cukrot és a kimagozott lecsepegtetett
cseresznyét. Felváltva hozzáadjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét, a tejet és a
grízt, majd kikent, kilisztezett sütõformába öntjük. 
A sütõt 240 °C-ra hevítjük és beletesszük a formát. Amikor a tészta felemelkedett,
180 °C-ra visszavesszük a hõt, és készre sütjük. Még melegen kiborítjuk a formából.

Mákos mézeskalács

Hozzávalók: 2 egész tojás, 3 dkg margarin, 1 kávéskanál szódabikarbóna,
2 evõkanál méz, 3 kanál tej, 15 dkg cukor. Mindezt egy edényben össze-
melegítjük és melegen 55 dkg liszttel összegyúrjuk. Három részre osztjuk,
vékonyra nyújtjuk, és a tepsi hátán megsütjük. Jó, ha elõtte a tésztát pihen-
tetjük 1/2 órát!

Krém: 20 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 15 dkg margarin. Habosra
keverjük, 1/2 liter tejben 4 evõkanál grízt megfõzünk, ha kihûlt, belekeve-
rünk 1-2 kanál rumot vagy rumaromát, ezt jól összedolgozzuk, és megken-
jük a lapot.

Máz: 3 evõkanál víz, 5 evõkanál cukor, 2 evõkanál kakaó. Ezeket össze-
fõzzük, ha kicsit meghûlt, belekeverünk 5 dkg margarint.

Mézes zserbó

Karácsony
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Már Kleopátra is ismerte és használta, s a méz hírneve azóta sem
csökkent. Több mint 300 változata ismert, mindegyik különbözõ

színû és ízû, aromájukat az
adott virág nektárja hatá-
rozza meg és teszi különle-
gessé. A szorgos méhek a
virágok nektárját (gyorsan
romló híg cukoroldat) gyûj-
tik össze, majd saját szerve-
zetükben átalakítják és a
lépek sejtjeiben raktároz-
zák. 

Sokan azt hiszik, hogy
csupán nyalánkság és csak
édesítésre való, de a méz

ennél sokkal több! Ásványanyagok, vitaminok, aminosavak és
antioxidánsok növelik tápértékét. 

A hagyományos orvoslásban fõszerepet játszó
méz akár azokkal a baktériumokkal szemben is ha-
tásos lehet, amelyek a legmodernebb antibioti-
kumoknak is ellenállnak.

A kozmetikában nemcsak a mézet alkal-
mazzák, hanem az egyéb méhészeti terméke-
ket is: a lépet, a propoliszt, a virágport és a
méhpempõt. A lép különösen gazdag vita-
minokban, a propolisz fertõtlenítõ hatással
rendelkezik, a virágpor növeli a szervezet
ellenálló képességét, a szépítõ, gyógyító méh-
pempõ pedig fehérjékben gazdag.

• A méz antimikrobiális hatású a magas cukor- és
alacsony pH-tartalomnak, valamint a szerves savak-
nak köszönhetõen. A méz legendás gyógyhatását tudo-
mányos bizonyítékokkal alátámasztani kívánó kutatók szerint a
méz lelassítja a kórokozók fejlõdését – még olyan baktérium-
törzsek esetében
is, amelyek ellen-
állóvá váltak egyes
modern antibioti-
kumokkal szem-
ben.

• Csökkenti az aller-
gia okozta tünete-
ket 

• Magas szénhidrát-
tartalma miatt re-
mek energiaforrás
(cukrai egyszerû-
en, könnyen felszí-
vódók), ugyanak-
kor nem hizlal,
mivel gyümölcs-
cukra a májban gli-
kogénként raktáro-
zódik, szõlõcukra
pedig az izmokban
kerül gyors fel-
használásra. Egyes

mézek vizelethajtók, ezért súlycsökkenést okoznak. 
• Magas a vitamintartalma: tartalmaz B1, B2, B3, B5 és B6 vita-

mint is. 
• Gazdag ásványi anyagokban: kalcium, réz, vas, magnézium,

mangán, foszfor, kálium, nátrium és cink. 
• Megszépíti a hajat és a bõrt.

Méztan
A méz a természet különleges ajándéka. Színe, illata és aromá-

ja attól függ, hogy milyen növényrõl gyûjtötték a méz alapanyagát
a méhek. Hazánkban többszáz féle növényt kedvelnek. A méhé-
szek a méz „tisztasága” érdekében vándorolnak a méhekkel, és ott
telepednek le a kaptárokkal, ahol egyfajta növény nagyobb
mennyiségben virágzik. Így tudják elérni, hogy a méhek egyfajta
növénybõl készítsék a mézet. 

Legismertebb mézfajták: akác-, repce-, hárs-, napraforgó-,
facélia- és a gesztenyeméz. 

További mézkülönlegességek a leveldula-, som-
kóró-, édeskömény-, vagy õszirózsaméz.

Mézes tippek étkezéshez:
– teába csak akkor keverjük bele a mézet,
amikor elhûlt annyira, hogy már fogyaszt-
ható
– a méz nyugtató tulajdonsága esti étkezés-
nél érvényesül a legjobban
– a méz harmonikus kiegészítõi az olajos

magvak, pl. a dió és a napraforgó
– mézes fogyasztását a felvágottak után tervez-

zük, így a mézben lévõ savak hatása kedvezõbb
lesz 

– éhgyomorra lehetõleg ne együnk mézet

(Forrás: internet)

A gyógyító méz

Életmód
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Szókaméleonok

Találjátok ki, hogy melyik szavakra gondoltunk az alábbi leírá-
sokkal: 
1. Ha akarom, mohón evõ – ha akarom, összeácsolt paripa, amely

Trója vesztét okozta.
2. Ha akarom, lengõ mozgást végez – ha akarom, galléros fehér-

nemû.
3. Ha akarom, nagyobb gödör – ha akarom, ütöm.
4. Ha akarom, fõváros – ha akarom, író.
5. Ha akarom, valamely állam diplomáciai képviselõje, vezetõje

– ha akarom, utánam jön vagy kavicsot jelent.
6. Ha akarom, úszónadrág – ha akarom, Fekete István Csí nevû

állathõse.
7. Ha akarom, alvás – ha akarom, ilyen vagyok azzal szemben,

aki jót tett velem.
8. Ha akarom, népies ruhadarab – ha akarom, folyadékot tisztít.
9. Ha akarom, testrész – ha akarom, rendes megbízható, becsü-

letes.
10. Ha akarom, állatot tej leadásra késztet – ha akarom, kobak.

Képkaméleonok

Mit látsz a képen?

Kedves Gyerekek!
A múltkori rejtvényre sok helyes megoldás érkezett. A nyertes ezúttal: Molnár Klaudia (Budapest). Nyereményét postán juttatjuk el
hozzá. Reméljük, a mostani rejtvényeket is szívesen megfejtitek, és a megoldásokat január 31-ig bekülditek a NOE Titkárság címére
(1056 Budapest, Március 15. tér 8.).

Rejtvény

Kisebb garzon méretû lakásra cserélném
Budapest. X. kerületben lévõ 61 m2-es III.
emeleti önkormányzati, telefonos két-
szobás komfortos lakásomat.
A lakásban két külön bejáratú szoba, nagy
konyha, kamra, fürdõszoba, WC, elõszoba
található. A lakáshoz nagy pince és külön
kert is tartozik. A lakás fûtése gázkonvek-
torral történik. A ház (vizes blokk, hom-
lokzat, lépcsõház stb.) 6 éve volt felújítva.
A lakás belsõ felújítást (festés, mázolás)
igényel. Minden megoldás érdekel.
� 70/504-1832

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

Termelõi akácméz 1 000.- Ft-os áron kap-
ható a XV. kerületben. Nagy tételben szál-
lítás lehetséges.
� 414-0030, valamint 30/242-54-20

Sajókeresztúron családi ház sürgõsen
eladó!
Két szintes családi ház téglából (220 m2)
telekkel (1345 m2) a Sajó partján eladó.
Miskolc közelében (pályaudvarig kocsi-
val 9,3 km), Sajókeresztúr központjában
nagycsaládosok számára ideális környe-
zetben rk. templommal szemben. Vidéki
nyugalom, telek végében folyópart. Az
utcafronton plusz egy különálló lakóépü-
let (60 m2), ami akár üzlethelységnek is
kiváló (engedélyeztetve van).
A tulajdonos nehéz helyzetben van, az in-
gatlan sürgõsen eladó.
Irányár 25M Ft.
E-mail: sajokereszturihaz@gmail.com
� 06-20/823-5337

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

XVII. kerületben, Rákoscsabán, a Panorá-
ma lakópark szomszédságában eladó 833
m2-es saroktelken kétszintes családi ház
garázzsal. A ház 1989-ben épült, víz, csa-
torna, villany, gáz, telefon van. A fürdõ-
szoba és a konyha felújított, a ház jó álla-
potú, a kert rendezett. A szobák számából
adódóan (2 nappali, 5 hálószoba) nagycsa-
lád számára ideális. 
Buszmegállótól két percre, a 97-es, 297-es
és a Rákoskert-busz vonalán található. Az
épülõ M0-ás közelsége még jobb közleke-
dési kapcsolatot biztosít.
Irányára: 33 millió Ft. 
� 256-90-65; 06-30/241-16-46; 

06-30/294-84-42

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

Hirdetéseink



Médiatámogatóink:

2007. november 6-án 4950
grammal megszületett Weiling

Zalán Patrik, Zsolt és Hajni 8. gyer-
meke. A Jóisten éltesse õket, s adjon

erõt mindnyájuknak. 
Várdainé Kiss Krisztina

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület

Örömmel tudatjuk,
hogy öt gyermekünk

közül az egyetlen családos-
nál május 30-án megszületett
a harmadik baba, Vilma. Lili
(2003) és Jolán (2005) után

igy már a Németh család, – aki
lányunkat ifjúsági segítõként vagy

regisztrációból ismeri, Nobilis Juli –
sajátjogú NOE-tag. A

boldog nagyszülõk:
Nobilis Dénes és

Mari

2007. november 21-én
megszületett Orosz László

Botond nevû gyermekünk. Otthon
három nõvérkéje rajongva várta. 

Orosz László Sándor és
Oroszné Dr. Csukás Veronika

Örömmel tudatjuk,
hogy 2007. augusztus 8-án

megszületett a 8. boldogságunk, a
kis Ferenc. Sok szeretettel veszik õt

körül testvérei: Mária, Katalin, Péter,
Mátyás, András, Tamás, Pál, és
szülei: Kárpáti Tünde és Urbanics

Ferenc (Sárisáp).

Szõnyiné Marika,
a Monori Nagycsaládos

Egyesület elnöke örömmel
tudatja, hogy megszületett

második unokája, Emese Sára.

Nagy örömünkre
megszületett ötödik
gyermekünk, Deli

Emese Anna, Botond,
Szandra, Blanka és
Villõ után 2007.

október 14-én bábák
segítségével a szülõi

házban. 
Szita Anna és Deli

Gyula


