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A 2007. júniusi választmányi ülés a Jelölôbizottság elnökéül
Joachim Györgynét, tagjainak Cser Károlynét, Dr. Szende Lász-
lónét, Zainkóné Németh Etelkát és Weber Vilmost választotta.

Az SZMSZ elôírása szerint a NOE Levelek 2007. augusztu-
si számában felhívást tettünk közzé, kérve, hogy a tagság tegyen
javaslatot a megválasztandó jelöltekre. A javaslattétel határide-
je december 31. volt. Egyetlen válaszlevél sem érkezett. Szemé-
lyi javaslatokat olyanoktól kaptunk, akiket személyesen megke-
restünk. 

A 2008. évi közgyûlésen az alapszabály értelmében elnököt
és 4 elnökségi tagot választunk.

Jelöltekben nem bôvelkedünk. A bizottság 82 tagtárssal vet-
te fel a kapcsolatot. A beszélgetések nyomán az a kép alakult ki,
hogy a nagyszülôi generációból már csak kevesen vállalnak
tisztséget, a negyvenesek közül is kevesen vannak olyan hely-
zetben, hogy sok idôt, nagy felelôsséget jelentô társadalmi mun-
kát vállaljanak, az egyesület teljes jogú fiatal családjai pedig ap-
ró gyerekeik miatt kevésbé aktívak. 

A beszélgetések során a leendô vezetôséggel kapcsolatban
több szempont merült fel. Természetesen a NOE érdekei állnak
az elsô helyen (azaz a NOE értékrendjét, célkitûzéseit messze-
menôen szem elôtt tartó vezetôség). Fontos, hogy a vidéki tag-
ság megfelelô mértékben legyen képviselve, és velük szorosabb
legyen a kapcsolattartás. A vezetôk értékközpontúsága kiemel-
ten fontos. Meg kell ôrizni a közéletben a középen állást, és vi-
gyázni kell a szükséges intézményesülés mellett a NOE csalá-
dias szellemiségének egyidejû megtartására. Ezek alapján állt
össze a bizottság javaslata.

A jelöltállítás további menete:
A jelölôbizottság javaslatának a NOE Levelekben való köz-

lésétôl számított 30 napon belül a jelölôbizottságéval azonos el-
vek szerint összeállított és a jelölttel szignáltatott indoklással le-
het (írásban) jelölni. A 30 nap elteltével a lista véglegessé válik.

(A részletes szabályozást ld. a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatban.)

Jelöltjeink:

Elnöknek jelöljük: Dr. Szabó Endre

Elnökségi tagnak jelöljük:

Csíky Zoltánné Dabóczi Ferenc
Hajas Éva Székely Hajnalka
Szurgentné dr. Ocskó Olga Vári Ferenc

Választmányi tagnak jelöljük:

Aggházyné Judik Eszter Dr. Gauland Mária
Gál Magdolna Horváthné Révész Ágnes
Kiss Márta Komárominé Raniák Ilona
Könczey Réka Krómerné Szilvay Katalin
Lak Gyula Lukács András
Mohay Tamás Nobilis Dénesné
Rácz András Szappanyos Tamás
Szécsiné Simonyi Szilvia Szôkéné Cser Éva
Török Iván Várallyainé Andrejszki Katalin
Veszprémi Márta Wiktoráné Szerdahelyi Emília

Mindannyian vállalják a szóban forgó tisztséget, és jóvá-
hagyták az alább található bemutatásukat.

Esetleges további jelöléseket a Titkárságra kérünk
küldeni úgy, hogy azok a fentiek értelmében beérkez-
zenek 2008. március 14-ig.

Budapest, 2008. január 31.

Joachim Györgyné
a Jelölôbizottság elnöke

ELNÖKSÉGI TAGOK:

1. Dr. Szabó Endre elnök
Budapest, XVIII. kerület. 1966-ban született. Belgyógyász,

családorvos. Jelenleg háziorvosként dolgozik Kôbányán. Négy
gyermek édesapja. 1986-89-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat, majd a Transcar Országos Egyesület keretében tevékenyke-
dett. 1994 óta tagja a NOE-nak. A XVIII. kerületi Szent Lôrinc
csoport vezetôhelyettese volt. Egészségügyi és kábítószer-kér-
désekben sokszor képviselte a NOE-t, és ô volt az ifjúsági veze-
tôképzônk irányítója. Különösen fontosnak tartja a családi élet-
re nevelést, a családi élettel kapcsolatos értékek továbbadását,
az apai és az anyai szerepek fontosságának az elôtérbe helyezé-
sét, az anyaság tiszteletét, az ifjúságneveléssel kapcsolatos tevé-
kenységeket. Hivatása mellett szívesen foglalkozik túraszerve-
zéssel, természetjárással. Érdekli a határokon kívül rekedt ma-
gyarság sorsa és kultúrája, az autentikus magyar népi kultúra
ápolása. 2 éve a NOE elnöke.

2. Csíky Zoltánné
Nyugalmazott fôiskolai nyelvtanár. Férje mérnök, egyéni

vállalkozó. Három felnôtt gyermeke és tizenegy unokája van.
Nevelési tanácsadóként szívesen segíti a családokat.

3. Dabóczi Ferenc
Érden lakik, négy gyermeke van: a legnagyobb már egyete-

mista, a legkisebb hetedikes. Nagyon szereti a NOE-t, mert jó
emberekkel találkozik itt, és olyan az értékrendje, amit szívvel-
lélekkel tud vállalni.

Képzettsége szerint autómérnök, ehhez szerezett késôbb
mérnöktanári, illetve MBA (gazdasági) diplomát. Angolul és
németül tárgyal. Hosszú ideig foglalkozott felnôttképzéssel, sok
tréninget és felsôvezetôi workshopot tartott, néhány évig straté-
giai tanácsadóként mûködött, jelenleg fôállásban egy autóim-
portôr értékesítési igazgatójaként dolgozik. 

Élete szerves része a közösségi munka: elnöke a Szép Jelen
Alapítványnak, amelynek programja sérült, fogyatékkal élô em-

Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról

Jelöltek listája

Közgyûlés



berek rehabilitációs üdültetése, részt vesz a MÉCS Családközös-
ségek („házasság-karbantartás”) helyi és vezetôségi munkájá-
ban. A NOE-ban elôször választmányi tag volt, majd GYIA ta-
nácstag, késôbb az elnök egyes munkáiban tanácsadó, majd
2004-2005 között fôtitkár lett, de az akkori lehetetlen helyzet
miatt 1 év után le kellett mondania. 2006 nyara óta az elnökség
megbízásából a régiós bizottság keretein belül az egyesület érté-
keiért, egységéért, hatékony belsô mûködéséért dolgozik – ezt a
munkát folytatná elnökségi tagként. 

4. Hajas Éva
4 gyermeke, 2 unokája van. 8 éve vezeti a választmányi ülé-

sek jegyzôkönyvét. Dolgozott az egészségügyben, bíróságon,
képviselôi székházban. Sokoldalú ismerete segítheti a NOE
munkáját. Jelölését megtiszteltetésként fogadta.

5. Székely Hajnalka
1969-ben született, Budapesten. 1991-ben szerzett diplomát

az ELTE Tanárképzô Fôiskolai Kar biológia-földrajz szakán.
1994-ben házasodott össze férjével, Kontra Tiborral. Három

fiuk van. 
2003-ban elvégezte az Otthon Segítünk Alapítvány szervezôi

tanfolyamát. Még ebben az évben megszervezte a XVI. kerüle-
ti Otthon Segítünk Szolgálatot, melynek önkéntesei kisgyerme-
kes családoknak nyújtanak gyakorlati segítséget.

Ugyanekkor alapította meg a XVI. kerületi Nagycsaládosok
Egyesületét 13 családdal, melynek jelenleg az elnöke, és ma
már 185 családból áll.

Az egyesület a kerület egyik legnagyobb civil szervezete lett,
a döntéshozók már számolnak a véleményükkel.

2006-ban megválasztották a XVI. kerületi Szociálpolitikai
Kerekasztal elnökévé.

Feladatai (röviden), melyeket önkéntes munkával lát el:
– A Szolgálatban: önkéntesek képzése, továbbképzése, eset-

megbeszélések vezetése, családok látogatása, önkéntesek kiköz-
vetítése, kapcsolattartás a családokkal és önkéntesekkel és a
szakmai támogató szervezetekkel (pl. családsegítôi és védônôi
szolgálatok).

– A Nagycsaládosok Egyesületében: érdekvédelmi feladatok
ellátása, közösségi rendezvények szervezése, adományszerve-
zés, önkéntesek koordinálása, adminisztráció, honlap kezelés,
internetes levelezési lista vezetése, válsághelyzetbe került csalá-
dok segítése, cikkek, beszámolók írása.

Fontosnak tartja a NOE érdekvédelmi munkáját, melynek
egyre nagyobb jelentôsége van napjainkban.

6. Szurgentné dr. Ocskó Olga
Megalakulása, 1995 óta a Kisteleki Nagycsaládosok Egyesü-

letének vezetôje. 4. ciklusban helyi képviselô is. Az Otthon Se-
gítünk Alapítvány felügyelô bizottságának tagja. Ügyvédként és
közéleti emberként is mindig szívesen segíti a nagycsaládosok
érdekeinek, értékeinek képviseletét. Három gyermeke van.

7. Vári Ferenc
Kondoroson él, magyar-ének szakos általános iskolai tanár,

négy gyermek édesapja. A Kondorosi Nagycsaládosok Egyesü-
letének elnöke. Az utóbbi 8 évben a NOE képviselôjeként a Dél-
alföldi Regionális Ifjúsági Tanács alelnöke. Az ISM által létre-
hozott Zánkai Gyermek és Ifjúsági Kht. Tanácsadó Testületében
a NOE delegáltjaként vett részt. NOE-s programok (ifjúsági tá-
bor, családi nap) szervezését irányította. 4 éve a NOE elnök-
helyettese.

VÁLASZTMÁNYI TAGOK:

1. Aggházyné Judik Eszter
Budapesten él. Három gyermek édesanyja. A Külkereskedel-

mi Fôiskolán olasz-angol szakon diplomázott. A GYET letelte
után – öt éve – egy társadalmi szervezet titkári munkáit látja el.
Otthon dolgozik, így a családjára is jut ideje. Erôs empátiával és
praktikus gondolkodással rendelkezik. Szívesen segít mások-
nak. A NOE munkájában szeretne aktívan részt venni, konkrét
feladatok elvégzését is vállalná.

2. Dr. Gauland Mária 
Gyermekorvos, három mérnök fia, három unokája van. A Du-

nakeszin alakult csoport alapító tagja, majd a csoport egyesületté
válása után elnöke. Négy éven keresztül a NOE elnökhelyettese,
két ciklusban vezette a NOE választási kampányát. Két ciklusban
volt tagja a Dunakeszi Önkormányzat képviselôtestületének.

3. Gál Magdolna
Budapesten a Józsefvárosban él. Négy gyermek édesanyja,

15 éve NOE tag. Magyar szakos tanár, régóta GYES-en van.
A NOE-ban elsôsorban az örökbe fogadott és nevelt gyermekek
helyzetével, az ilyen családok segítésével szeretne foglalkozni,
szeretne a NOE-n belül létrehozni egy ilyen, speciális érdek-
képviseleti csoportot.

4. Horváthné Révész Ágnes
Budapest XXII. kerületében él. Okleveles agrármérnök, mér-

nök-tanár, közoktatási vezetô. Az FVM Vidékfejlesztési, Kép-
zési és Szaktanácsadási Intézetében dolgozik, mint fôtanácsos
szakreferens. Három egyetemista gyermek édesanyja. A NOE
választmányának 1995 óta tagja. Továbbképzéssel és szakkép-
zéssel kapcsolatos feladatok megvalósításában segíti a NOE
munkáját. 

5. Kiss Márta
Budapest XVIII. kerületében lakik, építômérnök, hat gyer-

mek édesanyja (30-15 évesig). 1992 óta NOE-tag, 1995-tôl több
éven át a XVIII. kerületi Szent Lôrinc Csoport vezetôje volt.
2000-2004 között az elnökség tagja volt. Ma a régiós munkában
és a vezetôképzô szervezésében vesz részt. Segítségére az egye-
sület mindenkor bátran számíthat.

6. Komárominé Raniák Ilona 
Budapesten a VI. kerületben él. Öt gyermek édesanyja. Vég-

zettségét tekintve szociológus, népmûvelô, tanár, védônô.
Nyugdíjas. A NOE tagok bizalmából több ciklusban volt vá-
lasztmányi tag.

7. Könczey Réka
Piliscsabán él családjával. Biológus, három gyermek édes-

anyja. Aktív munkavállalóként ökológiai, természetvédelmi és
környezetvédelmi, környezeti nevelési munkákban vett részt
közalkalmazottként. Rendszeresen jelennek meg környezeti té-
mákban cikkei. A NOE-t igazán közcélúnak, hasznosnak tartja,
mivel az a szervezet, amely pártpolitizálás nélkül védi a nagy-
családosok érdekeit. Egyéni választmányi tagként a nagycsalá-
dos életmód fenntarthatóságát képviselné.

8. Krómerné Szilvay Katalin
1956-ban született Budapesten. Nagycsaládból származik,

kilencen vannak testvérek. Kecskeméten végezte az Óvónôkép-
zô Fôiskolát, majd nyolc évig dolgozott óvónôként, elsô gyer-
meke születéséig. Három gyermeke van. Édesanyja révén
(Szilvay Gézáné) a kezdetektôl kapcsolatban van a NOE-val.
Jelenleg otthon van, szívesen vállal feladatokat. 

52008. február
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9. Lak Gyula 
Budapest VI. kerületében él. Villamosmérnök, 12 gyermek

édesapja, 16 unokája van. Különösen fontosnak tartja a gyer-
mekvédelmet, korábban a Magzatvédô Társaság elnöke volt.
A NOE rendezvények vasúti utazásait szervezi a Titkársággal
együttmûködve.

10. Lukács András 
Budapest III. kerületében él, villamosmérnök, számítástech-

nikus, hat gyermek édesapja. A NOE választmányának tizenkét
éve tagja.

11. Mohay Tamás
1959-ben, Budapesten született, négy gyermekes családban.

Néprajzból és szociológiából szerzett diplomát 1983-ban.
1986-ban házasodott, felesége Keresztes Ilona. Négy fiuk

van. 1989 óta tanít az ELTE Néprajz Tanszékén. 1993 óta teljes
jogú tagok (1988-tól pártoló tagok). Társszerkesztôje volt két
családkongresszusi kötetnek.

12. Nobilis Dénesné 
Budapesten él, építészmérnök, öt gyermek édesanyja. Most

már nyugdíjasként dolgozik az ELTE-n. A NOE-nak nem alapí-
tó tagja, de az elsôk között csatlakozott a felhívásra, mert na-
gyon fontosnak tartotta a nagycsaládok által megvalósított érté-
kek felmutatását. Hamarosan megalapították akkori lakóhelyü-
kön, Tatabányán a helyi NOE csoportot, ami azóta egyesületté
nôtte ki magát. 14 éve Budapesten él, a Káposztásmegyeren
mûködô INTARZIA Nagycsaládos Egyesület munkáját segíti.

13. Rácz András 
Negyvenkét éves, három fiúgyermek édesapjaként és egy ap-

rócska lap- és könyvkiadó vezetôjeként nagy tapasztalattal ren-
delkezik arról, hogyan kell eredményesen mûködtetni egy vál-
lalkozást, hogyan kell harmóniát teremteni a nagycsaládban, ho-
gyan kell megtalálnia és elfoglalnia saját helyét a világban. 

14. Szappanyos Tamás
A NOE alapító tagja. Magyar-angol szakos tanárként végzett,

majd a légiközlekedésnél dolgozott. Nyugdíjazása óta angolórá-
kat ad. 3 gyermeke, 6 unokája van.

15. Szécsiné Simonyi Szilvia
30 éve házas, négy nagykorú gyermeke van. Évekig vezette

Káposztásmegyeren a Híd csoportot. Többféle munkát végzett a
NOE-ban, táborvezetés, irodai munka stb. Nevelôszülôi kép-
zettsége is van. Jelenleg Vámosgyörkön él.

16. Szôkéné Cser Éva
42 éves, 4 gyereke van. (Férje agrármérnök végzettségû, je-

lenleg az Állatkertben dolgozik.) Ô maga 5 gyermekes család-
ban nôtt fel, 4 fiútestvére van. Végzettsége: vegyész technikus,
jelenleg másodéves a Gyógypedagógiai Fôiskolán (Gyôr, leve-
lezô szak).

17. Török Iván
Abonyban lakik, olajmérnök, hét gyermek édesapja. Az Abo-

nyi Nagycsaládos Egyesület vezetôje. A szociális kérdések mel-
lett a nagycsaládosok önbecsülését, belsô tartását, közös gondol-
kodását tartja fontosnak, erôsítendônek és megmutatandónak.

18. Várallyainé Andrejszki  Katalin
Budapest XII. kerületében él, népmûvész, hét gyermek édes-

anyja. A NOE-nak alapítás óta tagja. Több cikluson keresztül
volt választmányi tag. Kulturális programok szervezésével szí-
vesen segítené a NOE munkáját.

19. Veszprémi Márta
1950-ben született, 6 gyermeke van, májusban várja a máso-

dik unokája születését. Néhány évi tanítás után könyvkiadókban
dolgozott. Kilenc felejthetetlen évig volt második otthona a
NOE Titkárság. Tavaly ment nyugdíjba, jelenleg fôállású nagy-
mama. Megtiszteltetésnek tekintené, ha a Titkárságon töltött
évek tapasztalatait választmányi tagként kamatoztathatná. 

20. Wiktoráné Szerdahelyi Emília 
Szombathelyen él. A NOE-nak 1988 óta tagja. Matematika-

technika szakos általános iskolai tanár, addiktológiai konzul-
táns, jelenleg középiskolai kollégiumban nevelôtanár. Öt gyer-
meke és nyolc unokája van. 1994-ben NOE-díjban részesült.
Bármikor bárkinek szívesen segít.

ELLENÔRZÔ BIZOTTSÁG
1. Anka Vince

Tiszakécskén él, mérnöktanár, szakközgazdász. Négy saját
és hat nevelt gyermek édesapja, 3 unokája van A NOE elnöksé-
gének tagja volt. Különös figyelemmel kíséri az egyéni tagság
sorsát. Fontosnak tartja a tagegyesületek, helyi csoportok önál-
lóságát, támogatását.

2. Dr. Avvakumovits György
Budapest I. kerületében él. Ügyvéd, három gyermeke van.

Fontosnak tartja a NOE részvételét általában a jogszabályok
elôkészítésében, különös tekintettel a gyermekekre és családok-
ra kiterjedô hatályú szabályozásra. A NOE ilyen irányú munká-
jában szakértelmével nélkülözhetetlen. Évek óta dolgozik a
NOE jogsegélyszolgálatában.

3. Dr. Medve Zsuzsa
Budapesti, három gyermek édesanyja. Az ELTE Jogi Karán

1986-ban végzett, majd szakvizsgát tett. Jogtanácsosi, késôbb
ügyvédi tevékenységet folytatott, jelenleg egyéni ügyvédként
dolgozik. Szakterülete a polgári és kereskedelmi joghoz kötô-
dik. A NOE-ban hat éve jogsegélyszolgálatot lát el, személye-
sen vagy telefonon, ill. levélben történô megkeresésre jogi taná-
csot nyújt nagycsaládosoknak. Tapasztalata szerint ezeket a tá-
jékoztató vagy eseti probléma-megoldó beszélgetéseket sokan
igénylik. Megválasztása esetén jogászi ismereteivel segítené az
ellenôrzô bizottság munkáját is.

3. Szûcs Iván
Budapest VII. kerületében él. Gépészmérnök, fôiskolai tan-

székvezetô tanár, a Budapesti és Pest megyei Mérnökkamara
egyik elnökhelyettese, az MTA Köztestület tagja. Három gyer-
mek édesapja. Foglalkozásából és egyesületi tisztségébôl adó-
dóan szervezési és gazdasági vezetôi gyakorlata van. Négy évig
a NOE fôtitkára volt. Fontosnak tartja a NOE képviseletét az ér-
dekegyeztetô fórumokon. Véleménye szerint a nagycsaládok
kultúrahordozó szerepét fontosságának megfelelôen oktatással
és belsô képzéssel erôsíteni kell.

4. Törôné Dunai Anna 
Gödöllôn él. 39 éves, három gyermek édesanyja. 1992-ben

végzett a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen, vállalatgazda-
sági agrármérnök és angol-magyar szakfordító diplomája van.

Jelenleg doktori tanulmányokat folytat a gödöllôi egyetemen.
Két éve négyórás munkakörben oktat vállalat-gazdaságtant és
európai uniós alapismereteket a Szent István Egyetemen. Két
beteg gyermek (lisztérzékeny és cukorbeteg) édesanyjaként kü-
lönösen fontosnak tartja az esélyegyenlôség növelését, a szociá-
lis vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetbe került
családok érdekképviseletét.
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A szeptembert a demonstráció elôkészítése, majd a civil
összefogás és fokozott sajtómunka jellemezte. 

Október a 20. születésnap, az ehhez is kapcsolódó nemzetkö-
zi és az érdekképviseleti munka jegyében telt.

Novemberben más civil szervezeteknek a társadalombiztosí-
tási egészségügy megôrzéséért megtartott demonstrációin és
számos sajtótájékoztatón is részt vettünk, szintén rengeteg inter-
jút adtunk.

Decemberben nagy figyelemmel kísértük az Országgyûlés
tevékenységét, nagyon sokat szerepeltünk a sajtóban (idén nem-
csak a karácsonyi témák miatt). Megkezdtük a családkong-
resszus megrendezéséhez szükséges tájékozódást.

Januárban elkészült az új honlap és csatlakoztunk a civil
aláírásgyûjtési akcióhoz a társadalombiztosítási egészségügyért
kiírandó népszavazás elérése érdekében. Ezzel kapcsolatban is
számos vitán, lakossági fórumon vettünk részt, sajtóterhelésünk
kissé mérsékeltebb volt.

Folyamatosan jelentôs szervezetépítô és szervezési munkát
végzett a Régiós Bizottság. Megindult az Ifjúsági Tagozat. Ve-
zetôképzô kezdôdött Dobogókôn.

Az érdekvédelem a társadalombiztosítási egészségügyön kí-
vül foglalkozott még az ún. 5 órás szabály enyhítésével, az ener-
giatámogatással, az érték alapú ingatlanadó kérdésével, az isko-
labezárásokkal és –összevonásokkal, az egyéb oktatásügyi és az
egészségügyi, valamint a tömegközlekedési visszafejlesztések-
kel, a csecsemôpelenka ÁFÁ-jának uniós csökkentésével, az
üdülési csekkes lehetôségekkel, a panelfelújítási és fûtésszabá-

lyozási-szigetelési programmal, a távfûtési tarifákkal, a fôváro-
si állatkerti kedvezmény megôrzésének kísérletével, a római
nagycsaládos találkozóval, a fogyatékos-szervezetekkel fenn-
tartott együttmûködéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szó-
ló törvénnyel (ez utóbbi alkotmánybírósági beadvány elkészíté-
sét is jelenti). 

Az elnökség a folyamatos testületi részvételeken kívül képvi-
seltette magát a fertôszéplaki kulcsátadáson, a református zsinat
által szervezett oktatásügyi konferenciákon, a Nemzeti Egész-
ségügyi Kerekasztal, a Magyar Civil Fórum Kerekasztal össze-
jövetelein, több nyilvános vitán és konferencián (fôleg az egész-
ségügyi modell kérdésében).

És nagy gyászunk is van: januárban Fazekas Istvánné Editke
elnökségi tagunkat temettük. Az elnökség - a legutóbbi tisztújí-
táson a jelöltnek maradottak között - a legtöbb szavazatot el-
nyert Radó Péterné Erzsikével egészült ki.

Morvayné Bajai Zsuzsanna
elnökhelyettes
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Testületeink munkájából

Beszámoló dióhéjban az elnökség munkájáról

Fazekas Istvánné halála miatt
az elnökség teljes jogú tagja

2008. január 11-tôl
Radó Péterné, Erzsike

Kedves Tagtársaink!

Szomorúan tudatjuk, hogy Fazekas Istvánné Jámbor
Edit 2008. január 9-én hosszantartó betegség után eltávozott
közülünk.

Editke a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnök-
ségi tagja, valamint több mint 10 éve az Üllôi „Szemünk Fé-
nye” Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, mely egyesület-
nek alapító tagja is volt egyben. 

Egy olyan embert veszítettünk el, akinek életét a kifogyha-
tatlan szeretet, a mások iránt érzett felelôsség, tenni akarás
jellemezte. Munkássága során példa értékûen segített ott,
ahol a legnagyobb szükség volt rá. Tette mindezt önzetlenül,
csendesen, a maga természetes módján.

Életének utolsó éveiben dacolva a súlyos kórral erejét,
energiáját nem kímélve sem vonult háttérbe, tette tovább a
dolgát, sokszor úgy, hogy észre sem vettük küzdelmét a be-
tegséggel.

Sokunknak nagyon fog hiányozni!

Osztozunk szerettei gyászában.

NOE elnöksége



A Díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre ja-
vaslatára a „Magyarországért Alapítvány” kuratóriuma 1995-ben
hozta létre. A Bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc volt, 2000-tôl
pedig Hámori József.

A díj azoknak a magyar teljesítményeknek, alkotásoknak, intéz-
ményeknek, csoportoknak adható, akik, illetve amelyek hozzájá-
rultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, egészében a
magyar társadalom erkölcsi, szellemi és életminôségének felemelé-
séhez. Ezek együttesen alkotják a Magyarság Szellemi Múzeumát. 

A Magyar Örökség kitüntetô cím – erkölcsi elismerés –, nem
társul hozzá anyagi juttatás, de a díjazottak neve bekerül be az
Aranykönyvbe, melynek elsô kötete a Magyar Örökség-díjas
Magyar Nemzeti Múzeumban látható. A Magyar Örökség ki-
tüntetô címet bizonyító oklevelek ünnepélyes átadására évente
négyszer kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben (alkalmanként 7, évente 28 díjazott). 

A Magyar Örökség-díj egy kiváló – a díjazottakat méltató –
személy szerint a „Magyar Szellemi Becsületrend”, a legrango-
sabb díjak közé emelkedett, hiszen semmilyen érdek vagy poli-
tikai meggondolás nem vezérli a döntéseket, hanem egyedül a
felmutatott teljesítmény társadalmi, szellemi és erkölcsi értéke.

A Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának elnöke: Hámori
József neurobiológus, alelnöke: Fekete György belsôépítész. Ta-
gok: Bakos István mûvelôdéskutató, Benkô Samu irodalomtörté-
nész (Kolozsvár), Bolberitz Pál teológus, Dávid Katalin mûvé-
szettörténész, Farkas Márta nyelvész, Gazda István tudománytör-
ténész, Hegedûs Miklós matematikus, Jókai Anna író, Juhász Ju-
dit újságíró, Juhász László mûvelôdéstörténész, Németh Magda
tanár, Ódor László tanár, Pázmándi Gyula matematikus, Poprády
Géza könyvtáros, Pungor Ernô természettudós, Rókusfalvy Pál
pszichológus, Roska Tamás infobionikus, Schulek Ágoston tanár,
Spányi Antal püspök, Sunyovszky Sylvia színmûvész, Szakály
Sándor történész, Tóthpál József mûvelôdéskutató, Varga Csaba
jogfilozófus, Veres-Kovács Attila lelkész (Nagyvárad), Zelényi
Annamária nyelvész, Zelnik József etnográfus. 

Néhány kiragadott példa a kitüntetettek körébôl – akik közé
most a NOE is bekerült: Antall József, Teleki Pál, Hamvas Béla
és Kemény Katalin, Bartók Béla, Endrédy Vendel, Kodály
Zoltán, Scheiber Sándor, Illyés Gyula, Keresztury Dezsô, Nagy
László, Márai Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Szent-
györgyi Albert, Neumann János, Teller Ede, Kandó Kálmán,

Balczó András, Egerszegi Krisztina, a labdarugó Aranycsapat,
Hajós Alfréd, Böjte Csaba, Berszán Lajos , Borsa Gedeon, Haáz
Sándor és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, Olofsson Placid,
Simándy József, Lauer Edith, Dudás Károly, Gyapay Gábor,
Szabó Dénes és az általa vezetett kórusok, a Száztagú Cigányze-
nekar, Szônyi Erzsébet, Zielinski Szilárd, a Magyar Nemzet c.
napilap, a Természet Világa c. folyóirat, a Herendi Porcelán Ma-
nufaktúra, a pécsi Zsolnay Gyár, a gróf Széchényi Ferenc alapí-
totta Országos Széchenyi Könyvtár és Magyar Nemzeti Mú-
zeum, az 1956-os Vizilabda Bajnokcsapat, a Wekerle-telep, a
Magyar Rádió, a Pannonhalmi Fôapátság, a Tihanyi Fôapátság,
az Evangélium Színház és Udvaros Béla, a budapesti Fûvészkert
és dolgozói, Molnár Ferenc, az Amerikai Magyar Alapítvány és
Molnár Ágoston, a Sárospataki Református Kollégium, a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola és ifj. Sapszon Ferenc, az 1956-os
forradalom és szabadságharc, Raksányi Gellért. A századik díj
„a magyar nép Szent Korona iránti tisztelete” volt.

A Díjat 2007. december 15-én Dr. Szabó Endre elnökünk
vette át – nagy meghatódottsággal.

Az elmúlt 20 év és minden NOE-tag munkája, fáradsága és
az ország, a nemzet iránt elkötelezett magatartása, erkölcsi hoz-
záállása – mind-mind benne van ebben a csodálatos díjban,
megtiszteltetésben: abban, hogy méltónak találtak minket, és
annak az ígérete (elvárása), hogy a jövôben is méltók kívánunk
maradni a most megkapott kitüntetô elismerésre.

Török Ádám
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Tudományos kutatási eredmények alapján sokszor elmond-
juk, hogy a mai magyar társadalom gyógyulásának legfontosabb
alapja az lehetne, ha megerôsödnének a civil szervezetek. A
Nagycsaládosok Országos Egyesülete mindenki mást megelôz-
ve, 1987-ben alakult meg, akkor, amikor egy új, valódi egyesü-
let létrehozásához igen komoly bátorság és kitartás kellett. De
nemcsak mint egyesület volt vadonatúj, hanem abban is, hogy a
társadalom jövôjéért nem szavakban, hanem valódi tettekben
legtöbbet tevô társadalmi réteget, a több gyermeket, a nagy csa-
ládot tudatosan vállaló szülôket hívta meg, fogja össze az egye-
sület. Ez a kezdeményezés, érdekes módon, világviszonylatban
is egyedülálló, nyugodtan nevezhetjük igazi Hungarikumnak.

Szerencsém volt folyamatosan közelrôl kísérni az Egyesület
országos hálózattá szervezôdését, igen komoly társadalmi
esélyerôsítô tevékenységét, azt az önzetlen szakmai munkát,
amellyel, sokszor eredményesen, máskor kevesebb külsô elis-
merést kiváltva lép fel az Egyesület a legfontosabb, a társada-
lom jövôjét meghatározó kérdésekben. Közben megmaradt a vi-
dám, együtt játszó, egymást segítô családok országossá bôvülô
nagycsaládja is, ami a legutóbbi, 20. évfordulós megemlékezé-
sen különösen kedves volt számomra. Semmi hivataloskodás,
látszólag kevés bürokrácia, mégis minden megy, mint a karika-
csapás, ugyanúgy, mint egy jól együttmûködô családban. Mi-
közben a hivatalos társadalom a családok hobbijának tekinti a
gyermekvállalást, és nemhogy nem segíti a kívánt gyermekek
megszületését, hanem számtalan módon bünteti a gyermekvál-
lalást, az Egyesült úgy próbál segíteni a nehéz helyzetbe jutott
családoknak, hogy ôk maguk is tudnak segíteni másokon. 

Érdekvédelmük nem csak a nagycsaládosokért dolgozik, ha-
nem valamennyi családért, különösen a fiatalokért. Jelszavuk,
hogy a nagycsalád az elsô gyerekkel kezdôdik. Számtalan, krea-

tív módon segítik a családokat, ennek egyik legszebb példája
volt, hogy három éven át állami támogatással sok ezer család és
családok közösségeinek üdülését tették lehetôvé, olyan családo-
két, akiknek nagy része még sohasem nyaralt együtt, és anyagi
körülményeik miatt erre reményük sem lehetett. A családok
szolgálatára, gyakorlati segítségül hat éve létrehozták az Otthon
Segítünk Alapítványt. Kisgyermekes családoknak segítenek
szülôi tapasztalatú önkéntesek. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a
szülôi szolidaritás mûködteti ezt a szolgálatot. Kezdettôl fogva
nemzetben gondolkodnak. Már az elsô családkongresszusra is
meghívták határon túli testvéreiket. Ma már hat éves a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetsége. Az egyesületnek je-
lenleg kb. 15.000 család a tagja, akik közvetlenül vagy tagegye-
sületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban
több mint 300 helyi közösségünk tevékenykedik.

Az Egyesület céljai az egész magyar társadalom legfonto-
sabb értékeit fogalmazzák meg: az Élet, az anyaság tiszteletét, a
házasságok erôsítését, a jövô generációjáért érzett felelôsség
erôsítését, egymást segítô közösségek szervezését, a nagycsalá-
dosok sajátos érdekeinek képviseletét és szolgálatát. A nagycsa-
ládosok a társadalom egyik kisebbsége, csak éppen az ô élet-
módjuk, érthetetlen módon, nem élvez pozitív diszkriminációt.
Pedig éppen a nagycsaládosok azok, akik ezt leginkább megér-
demelnék ezt, hiszen ôk mindannyiunk helyett tesznek a népes-
ségfogyás, a társadalom elöregedésének krízise ellen. A Nagy-
családosok Egyesületének példája  az egész magyar társadalom
számára a remény üzenetét hordozza, azt, hogy az értékek le-
gyôzhetik a társadalom közömbösségét.

2007. december 3.
Dr. Kopp Mária

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete laudációja
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Érdekvédelem

A Tbj. (1997. LXXX.tv.) módosítása szerint 2007. április
1-jétôl az eltartott közeli hozzátartozók is kötelesek egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot fizetni, függetlenül attól, hogy
igénybe vesznek-e egészségügyi szolgáltatást vagy nem.

A részleteket már korábban közöltük és a honlapunkon is
megtalálható, ezért erre most nem térünk ki.

Egy fontos hír miatt azonban mégis újra elô kell vennünk ezt
a témát. Az elmúlt év végén megjelent egy pénzügyminisztériu-
mi tájékoztató arról, hogy az, aki december 31-ig teljesíti a be-
jelentési kötelezettségét, mentesül a jogkövetkezmények alól.
Ez valóban így van, ám ezek a jogkövetkezmények: az adó-
hiány, mulasztási bírság és késedelmi pótlék. A járulékot tehát
visszamenôleg, 2007. április 1-ig (vagy, ha a kötelezettség ké-
sôbb keletkezett, addig) be kell fizetni, az engedmény csak
annyi, hogy nem a bírsággal megnövelt mértékben.

Ismétlésül: tavaly ez a járulék a minimálbér 9 %-a volt, illet-
ve alacsony jövedelmûek esetén önkormányzati hatósági igazo-
lás mellett a tényleges jövedelem 9 %-a.

2008. január 1-jétôl ez a járulék egységesen 4350 Ft/hónap.
Fontos! Továbbra is mentesül a járulékfizetés alól az, akinél

a családban az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg a nyug-
díjminimum 120%-át (ez most 34 200 Ft – és nincs vagyona).

Bejelentkezni a területileg illetékes APEH-nél kell, egy kitöl-
tött adatlap beküldésével. Ennek a száma tavaly 07T1011, az
idén 08T1011. Ez az adatlap az interneten is letölthetô, de kell
hozzá az ABEV2006 nyomtatványkitöltô program (szintén a
www.apeh.hu honlapról telepíthetô). Ezt kinyomtatva, aláírva

kell eljuttatni az adóigazgatóságra, majd ôk küldenek csekket,
amin lehet fizetni.

Ezért van az is, hogy amikor az orvosi rendelôben ellenôrzés
után valaki „piros lámpát” kap, az orvos köteles az adatait az
APEH-nek eljuttatni, mert ott történik az ellenôrzés. Természe-
tesen ez nem jelenti azt, hogy valóban nincs biztosítotti jogvi-
szonya annak, akinek ebben a kellemetlen élményben van része.
Sok esetben az OEP adatbázisa rendezetlen, és/vagy a munkál-
tató vagy az iskola nem jelentette be a biztosítottat, vagy elke-
veredett ez a bejelentés. Ilyenkor az OEP felé egy „Adateltérési
nyilatkozatot” kell eljutattni, ahol jelezzük, hogy tudomásunk
szerint a jogviszonyunk rendben van, és milyen alapon. Ezután
majd ôk felveszik a kapcsolatot a foglalkoztatóval, és tisztázzák
a helyzetet. Ez a nyilatkozat az interneten a www.oep.hu hon-
lapról, vagy az OEP ügyfélszolgálatain érhetô el.

Összefoglalva: január elsejétôl a Magyarország területén la-
kóhellyel rendelkezô magyar állampolgár továbbra is térítés-
mentesen megkapja a számára szükséges egészségügyi ellátást.
Ha azonban az orvosi ellenôrzés során kiderül, hogy a biztosítá-
si jogviszonya rendezetlen, akkor az adóhatóság ellenôrzési el-
járást indít a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség esetle-
ges elmulasztása miatt.

Szombathy Márta
elnökségi tag

szombathy.marta@gmail.com

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Kedves Tagtársak!

Megint örömmel írok Nektek, hiszen az Egyesület él és virul.
Rengeteg továbbra is a helyi rendezvény. Szép volt például a
Hernádon megrendezett karácsonyi ünnepség, köszönet érte.
Sok az új egyéni belépô, havonta átlagban 2-3 új helyi szerve-
zet alakul. 

Más civil szervezetekkel közös akciónk gyanánt elindult az
egészségügyben az aláírásgyûjtés, rengetegen vesznek helyileg
is részt benne, elôzetes benyomásaink alapján szerencsére nagy
az érdeklôdés.

Az aktivitásra szükség is van, ugyanis a közéleti viharfelle-
gek gyülekeznek felettünk. Bajban van a társadalom, és gyer-
mekeink jövôje érdekében védekeznünk kell. Ez a védekezés
most az aláírásgyûjtést és népszavazás kikényszerítését jelenti.
Különben eladják gyermekeink és öregjeink egészségügyi ellá-
tását. Szavunk van, tekintélyünk növekedôben, például az ál-
lamfô gyakran idézett újévi beszédében csak a nagycsaládos
mozgalmat említette meg külön!

Az országos vezetés továbbra is nagyon ügyel rá, hogy párt-
politikába ne sodródjon bele. A sokszor ismételt mondatot írom
le újra: a NOE politizál, a köz ügyeivel foglalkozik, de NEM
pártpolitizál. Soroltak már minket baloldalhoz, jobboldalhoz. A
NOE elnöksége mindig az alapszabályban 1987-ben megfogal-
mazott értékek mentén dolgozik. Arról nem tehetünk, ha egyik

vagy másik ügyben ez az értékrend valamelyik oldalhoz  köze-
lebb áll. Itt van például az egészségbiztosítás megmentése, ami
a legtisztább társadalompolitikai cél. A hatalmon lévôk most az-
zal próbálkoznak, hogy az emellett kiálló szervezeteket odalö-
kik a jelenlegi ellenzékhez. Amennyi alkalmunk van rá, ezt
visszautasítjuk, de attól a cél cél marad. Ugyanez a helyzet a vi-
zitdíjjal és a tandíjjal is, emlékezzetek vissza, az Egyesület már
2006. szeptember 16-án utcán demonstrált ezek ellen, ekkor
még a jelenlegi ellenzék népszavazási kezdeményezésének se
híre, se hamva nem volt. Szintén igaz, hogy ugyanakkor ezek a
sarcok számos nagycsalád életét keserítik meg. „A család gond-
ja, a gyereknevelés nehézségei ugyanazok, ha jobbra, ha balra
tart az ember.” Van olyan családunk, akiknek négy (vagy annál
is több) gyermeke vesz részt a felsôoktatásban. Miként tudja
egy ilyen család kifizetni az évi kb. egymillió forintot? Az ilyen
családok gyermekei ne tanuljanak? Akkor se, ha tehetségesek??

Ilyen társadalompolitikai célokért küzdünk, az országos ve-
zetés legtöbb idejét ez a küzdelem köti le. Harcunkban alapve-
tôen fontos azt tudnunk, hogy Ti, a tagságunk mögöttünk álltok,
ahogy azt a választmányi üléseken rendre tapasztaljuk, és szá-
mos levélbôl, telefonból is érezhetjük, és hogy Ti is teszitek a
dolgotokat a magatok helyén. Ezt az összefogást, kiállást kö-
szönjük Nektek.

Dr. Szabó Endre
elnök

Elnöki üzenet
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Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes jövedelmi sávokhoz
tartozó támogatás mértékét, a 2007-ben, illetve a 2008-ban
beadott igényléseknél. Nem egy fôre, hanem egy fogyasztási
egységre jutó jövedelmet kell nézni, amelyet úgy kell kiszámí-
tani, hogy a háztartás összjövedelmét osztani kell a háztartás
tagjai fogyasztási egységének együttes összegével.

A fogyasztási egység arányszámai:
– elsô nagykorú 1,0,
– második nagykorú 0,9,
– minden további nagykorú 0,8,
– elsô és második kiskorú 0,8,
– minden további kiskorú 0,7.

Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogya-
tékosság miatt magasabb összegû családi pótlékban vagy fogya-
tékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik gyermekre
tekintettel magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak, ak-
kor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növek-
szik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelô szü-
lô él, akkor a háztartás fogyasztási egysége szintén 0,2-vel nö-
vekszik. Ha valaki nagycsaládos, az nem módosítja a fogyasztá-

si egységet, csupán az éves támogatható gáz mennyiségét 4000
m3 –re.

A Magyar Államkincstár határozatában szerepel a táblázat
szerinti, bruttó fajlagos támogatás mértéke, az éves támogatha-
tó mennyiség és a támogatási idôszak.

A kompenzáció leghamarabb a beadás dátumát követô hónap
fogyasztásában érvényesülhet, azaz a rákövetkezô számlában
(ha decemberben történt a beadás, a januári fogyasztásról a
számla februárban érkezik). A számlán ne keresse senki a hatá-
rozatban megjelölt támogatást, hiszen a gáz fogyasztását nettó
egységárral számolják, ebbôl csak a nettó támogatással számí-
tott kompenzáció vonható le. Egy számtanpéldával szemlélteve:

Fogyasztott gáz  × nettó egységár = nettó ár
– Fogyasztott gáz  × nettó támogatás = nettó támogatás

Nettó ár  –  nettó támogatás = nettó fizetendô ár
Nettó fizetendô ár × ÁFA = Bruttó fizetendô ár

A támogatás az év során nem módosítható, bármilyen válto-
zás is történik a háztartás helyzetében.

Mi történik költözéskor?

Ha az igénylô (fogyasztó) elköltözik, akkor – miután a köz-
üzemi szerzôdése megszûnik, az ahhoz kötôdô támogatás is au-
tomatikusan elmarad. Az új lakásba költözéskor – ott a szolgál-
tatóval történô szerzôdés  megkötése után – új igénylés adható
be. Ilyenkor nem kell megvárni az elsô számlát, helyette a szer-
zôdés másolata csatolható az igényléshez.

Ha az igénylô háztartásának egy tagja költözik és új háztar-
tást alapít (pl. a fiatalok családalapítása), itt más a helyzet. Az
eredeti háztartásban le kell mondani a támogatást, majd mindkét
háztartás új igénylést adhat be, és a tényleges helyzet alapján
kapják majd a támogatást.

Figyelem!
Nagyon sok visszajelzés érkezik arról, hogy a MÁK tévesen hozza meg a határozatot. A leggya-
koribb hiba, hogy nem veszik figyelembe a nagycsaládos háztartást, és a támogatást február 1-jétôl
állapítják meg. Ezért fontos, hogy mindenki figyelmesen nézze át a határozatban szereplô adato-
kat, és ha nem ért egyet valamelyikkel, akkor 15 napon belül fellebbezéssel élhet.

Még nincs minden rendben, de sokak számára már megoldást
jelent az, ami december 27-én megjelent a Magyar Közlöny
184. számában (37/2007.korm.rend.10.§). A módosítás alapján
nem érinti a gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot, 

– ha a gyermek iskolába jár (akár egész nap), 
– ha olyan gyerek vesz igénybe napi 5 óránál hosszabban

gyermekintézményi ellátást, aki rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásban részesül, 

– maradhat a gyerek egész nap az óvodában, ha az nem a la-
kóhelyén van,

– a további esetekben változatlanul érvényes, hogy a gyer-
mek nem maradhat a napközbeni ellátást nyújtó intézmény-
ben napi öt óránál többet, ám ebbe az 5 órába nem számít
bele az ebédidô és a kötelezô, vagy ajánlott fejlesztô foglal-
kozás idôtartama. 

Szombathy Márta

Gázártámogatás

Újabb eredmény az „ötórás” szabályban

Érdekvédelem
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Az elmúlt hónapokban egyre több bizonytalan tájékoztatás je-
lent meg sajtóban banki ügyintézôktôl, a lakásmegoldását terve-
zô állampolgároktól, akik „biztos forrásból” hallották a hírt, mi-
szerint megszûnik a szocpol, változnak az igénybevétel feltételei.

A karácsonyi ünnepek elôtt lehetett fellélegezni, december
23-án ugyanis megjelent a Magyar Közlöny 183. számában az a
391/2007 (XII.23.) számú kormányrendelet, amely a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) kormányrendelet módosí-
tásait tartalmazza.

Mindenekelôtt érdemes tisztázni, hogy a támogatás mértéke
és rendszere alapvetôen nem változott. Ezután vegyük sorba
azokat a pontosításokat, amelyek változást hoztak:

1. A támogatások igénybevételének jogszerûségét a Magyar
Államkincstár ellenôrzi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
banki ügyintézés lépései egységesen a következôk lesznek:

– A pénzintézet az érdeklôdô ügyfélnek átadja az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium írásbeli tájé-
koztatóját a lakástámogatások feltételeirôl, majd írásban tá-
jékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról.

– A kérelem átvételérôl a hitelintézet igazolást ad az igénylô-
nek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának várható
idejérôl. Ha ügynök veszi át a kérelmet, akkor ô ad írásban
tájékoztatást az elbírálás várható idôtartamáról.

– Ha a hitelintézet az igénylést elutasítja, azt köteles írásban
részletesen megindokolni.

– Az igénylô 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Kincstár
felé (elsôfokon a lakóhely szerinti igazgatóságon, másod-
fokon a Kincstár központjában). A Kincstárhoz beadott ké-
relemhez a bank köteles 8 napon belül benyújtani az eluta-
sítást megalapozó iratok másolatát.

– Ha a Kincstár megállapítja, hogy az igénylés jogszerû, akkor a
hitelintézet nem tagadhatja meg a támogatási szerzôdés meg-
kötését (akkor sem, ha a lakáscél közben már megvalósult).

– A bank, amennyiben kölcsönre nincs szükség, a vissza nem
térítendô támogatás elbírálásáért a támogatás összegének
1,5%-át, de maximum 30 ezer forint bírálati díjat kérhet
(amely nem tartalmazza az értékbecslés és helyszíni szem-
le díját).

2. A Kincstár nemcsak a bank felett, de az igénylô felett is
hatósági jogkörrel rendelkezik, azaz ha valakirôl megállapítja,
hogy jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor intézke-
dik annak (késedelmi pótlékkal növelt) visszatérítése iránt.

3. A Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjoggal kapcsolat-
ban (annak törlésérôl és másik lakásra történô átterhelésérôl is) a
Magyar Államkincstár intézkedik. Ugyancsak a Kincstár rendel-
kezik az elidegenítési tilalom (változatlanul a jegyzô által határo-
zatban engedélyezett) felfüggesztéséhez kötôdôen a támogatás le-
tétbe helyezéséhez szükséges kincstári számla kezelésérôl.

4. Pontosítja a jogszabály az igénylôkre vonatkozó kötele-
zettségeket is. Ezek elsôre nem látszanak nagy változásnak,
mégis az adott esetben jelentôs következményei lehetnek, ezért
fontos odafigyelni ezekre a részletekre is:

– A kedvezménnyel épített, vagy vásárolt lakásban házaspár,
élettárs igénylôk esetében mindkét félnek tulajdonjogot
kell szereznie. Nem lehet tulajdonjoga olyan személynek,
aki nem költözik együtt az igénylôkkel.

– A lakástulajdonosnak a kedvezmény utolsó részfolyósítá-
sát követô egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell,
hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre tekin-
tettel a méltányolható lakásigény megállapítása történt.

– Fiatalok otthonteremtési támogatásával vásárolt (használt)
lakás esetén  már nem szükséges a jegyzô értékbizonyítvá-
nya is, ám a hitelintézetnek ellenôriznie kell, hogy a lakás
megfelel-e a lakhatási elôírásoknak, feltételeknek.

– Megelôlegezô kölcsönnél – amikor elôre lehet vállalni az
elsô két gyermeket – a gyermek megszületését 60 napon
belül be kell jelenteni a pénzintézetnek. Ha ezt az igénylô
ezen határidôn túl jelenti be, akkor köteles a bejelentéstôl
számított 60 napon belül visszafizetni a gyermek megszü-
letése és a bejelentés idôpontja közötti idôtartam alatt az ál-
lam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. 

– Az 5 éven belül eladott lakás eladási árát be kell forgatni a
vásárolni (építeni) kívánt lakás vételárába. Csökkenthetô
az eladási ár 
o az eladott lakást terhelô és visszafizetett lakáscélú hitel,

munkáltatói vagy önkormányzati támogatás összegével
o a számlával igazolt ingatlan-közvetítôi jutalék összegé-

vel,
o a támogatás igénylését megelôzô egy éven belül vásárolt

építési telek árával, 
o a megvásárolni kívánt lakás vételárának 10 %-ával, ha

ennek kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyzô földhi-
vatali határozat kiadását legfeljebb 120 nappal elôzi meg, 

o azzal az igazoltan kifizetett összeggel, amelyet olyan vállal-
kozónak fizetett ki az igénylô, aki nem teljesítette a lakás
felépítését, és az a bírósági felszámolás után sem térült meg. 

5. Változott a méltányolható lakás mérete! A támogatható
szobaszám alsó határa is emelkedik az együtt költözôk számá-
nak emelkedésével. A 3 vagy többgyermekes családoknál ez 5
együttköltözô személynél minimum 2,5 lakószoba, 6 személy-
nél minimum 3 lakószoba, és ezután marad a minimum 3 szoba.
1-2 gyermekeseknél a minimális szobaszám folyamatosan
emelkedik. (lásd az 1. táblázatot)

A méltányolható költség nem változott, csupán az emelt mér-
ték már nemcsak Budapestre, de a megyei jogú városokra is ér-
vényes. Itt fontos az, hogy ez a táblázat a támogatásokról szóló
jogszabály mellékleteként ezentúl könnyen megtalálható. (tájé-
koztatásul ezt is mellékeljük a 2. táblázatban) 

A „szocpol” összege nem változott, így ezt a táblázatot csak
ismétlésként közöljük. (3. táblázat)

6. A panelprogrammal kapcsolatos változásokról a rendelet
módosítása egyelôre a majd kiírásra kerülô új pályázatra vonat-
kozó feltételeket tartalmazza.

Amint az új pályázat kiírása megtörténik, arra külön vissza-
térünk (reméljük a következô számban).

A változások 2008. február 1-tôl lépnek életbe, a pontos fel-
tételeket a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

Változások a lakáscélú támogatások rendszerében

Érdekvédelem
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Érdekvédelem



LAKÁSSZERZÉSI KEDVEZMÉNY

Ez egy adókedvezmény, ami eddig úgy mûködött, hogy a la-
kás eladásából származó jövedelem utáni adót nem kellett meg-
fizetni akkor, ha az eladó, az eladást megelôzô 1 évben, illetve
az azt követô 5 éven belül saját, vagy közeli hozzátartozója szá-
mára újból lakást vásárolt, vagy más lakáscélra fordította.

Ez a kedvezmény szûnt meg 2008. január 1-tôl. Abban az
esetben lehet csak mentesülni az adókötelezettség alól, ha a la-
kás eladásából származó jövedelmet az eladó saját, vagy közeli
hozzátartozója, élettársa részére idôsek otthonában, vagy más
hasonló (ápolási) intézményben biztosított férôhely megszerzé-
sére használja fel. (1995.CXVII.Tv.63.§(2))

Az adófizetô személy külön kérelmére jövedelmi, vagyoni és
szociális körülményeire, valamint az ingatlan eladásából szár-
mazó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel az
adó mérsékelhetô, illetve elengedhetô (de ezt külön kérni kell)
–1995.CXVII.Tv.63.§(7)

Az ingatlan eladásából a korábbi 15 évre visszamenôleges
szerzéshez képest, 2008. január 1-jét követô értékesítés esetén
csak 5 évre visszamenôleges szerzésnél keletkezik adózandó jö-
vedelem.

Vigyázat: a jövedelem nem azonos a lakás vételárával, a lakás
eladásából származó bevétellel, a jövedelem az igazolt költségek –
amennyiért mi vettük, továbbá: ingatlanközvetítôi díj, ügyvédi ho-
norárium, földhivatali, közjegyzôi, öröklési illetékek, igazolt érték-
növelô beruházás költségei stb. – levonása után állapítható meg.

Szombathy Márta
szombathy.marta@gmail.com
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LAKÁSTÁMOGATÁS
FOLYÓSÍTÁSÁBAN KÖZREMÛKÖDÔ

HITELINTÉZETEK

1. Banco Popolare Hungary Bank Zrt.
2. BNP Paribas Hungária Bank Zrt.
3. Budapest Bank Nyrt.
4. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.
5. Commerzbank Zrt.
6. ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.
7. ELLA Elsô Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt.
8. FHB Földhitel és Jelzálogbank Zrt.
9. Hanwha Bank Zrt.

10. HBW Express Takarékszövetkezet
11. KDB Bank Magyarország Zrt.
12. Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
13. Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.
14. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,

Takarékszövetkezetek
15. Magyarországi Volksbank Zrt.
16. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
17. OTP Jelzálogbank Zrt.
18. Raiffeisen Bank Zrt.
19. Sopron Bank Burgenland Zrt.
20. Széchenyi István Hitelszövetkezet
21. UniCredit Bank Hungary Zrt.
22. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

Érdekvédelem

Az áramszolgáltatás piaci változását 2008. január 1-tôl új tör-
vény – 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról – va-
lamint az ezt kiegészítô 273/2007.(X.19.) Korm. Rendelet sza-
bályozza. A terjedelmes jogszabályokból érdemes kiemelni né-
hány elemet, amelyek az Európai Unióban megkövetelt fo-
gyasztói érdekeket védi:

1. Ügyfélszolgálat 
Budapesten és a megyei jogú városokban állandó ügyfélszol-

gálati irodáin túl az ellátási területen minden kistérségben ügy-
félszolgálati fiókirodát kell létrehozni, legalább heti 8 órás nyit-
va tartással. Az irodáknak a hét legalább egy munkanapján
20.00-ig kell nyitva tartani.

2. Kikapcsolás 
A fogyasztót csak akkor lehet a villamosenergia-ellátásból

kikapcsolni, ha együttesen teljesül:
– legalább háromhavi számlatartozást halmozott fel;
– a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetôségrôl

kezdeményezett egyeztetések nem vezettek eredményre;
– a fogyasztó a tartozásról és a kikapcsolás lehetôségérôl

legalább háromszor értesítést kapott, és azokban felhívták a
figyelmét a védendô fogyasztókat megilletô lehetôségekrôl.

A kikapcsolásra nem kerülhet sor munkaszüneti napon, ün-
nepnapon, valamint az azokat megelôzô munkanapon.

A kikapcsolás legfeljebb 30 napig tarthat. Ha ez idô alatt a
fogyasztó nem rendezi tartozását, akkor a szolgáltató azonnali
hatállyal felmondja a szerzôdést.

3. Védendô fogyasztó
A szociálisan rászoruló fogyasztó kedvezményre jogosult. A

kedvezmény szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekin-
teni, aki, vagy akinek a háztartásában élô személy:

– rendszeres szociális segélyben,
– ápolási díjban,
– idôskorúak járadékában, 
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
– otthonteremtési támogatást (átmeneti vagy tartós nevelés-

bôl kikerült fiatal felnôtt lakhatása elôsegítéséhez) kapott, a
megállapításától számított 3 éven keresztül;

– nevelôszülô, hivatásos nevelôszülô.
Kedvezmények:
– részletfizetés  (a harmadik be nem fizetett hónap fizetési

határidejéig lehet igényelni!),
– fizetési haladék (idôtartama legfeljebb 30 nap),
– elôre fizetô mérô felszerelése.
Részletfizetés és fizetési haladék 12 naptári hónap alatt egyszer

igényelhetô, kamatfizetés nem terheli. Az elôre fizetô mérô feltöl-
tése a fogyasztó feladata, de más is (önkormányzat, alapítvány stb.)
teljesítheti. A feltöltés elmaradása nem számít kikapcsolásnak.

Szombathy Márta 

Áramszolgáltatás
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2008. évi fontosabb ellátási összegek

Érdekvédelem
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Helyi szervezeteink életébôl

December 15-én mi rendeztük a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének karácsonyi ünnepségét. Már az ünnepséget
megelôzô nap is nagy rohangálással telt. Az iskolában délelôtt
tanítás volt, a tornatermet pegig még péntek délután a kosarasok
használták. Így csupán késô délután tudtak a „fiúk” és a „lányok”
munkához látni, a termeket átrámolni, díszíteni. Persze maradt
feladat szombatra is bôven. Az egyesület tagjai korán keltek,
hogy minden elkészüljön, mire megérkeznek a vendégek.

Már javában folyt a munka, mikor a biztonsági ôrré elôlépte-
tett fiúk jelentették, hogy szakad a hó. Kell-e mondani, hogy
majd megütött a guta (rohanás lábtörlôért, seprüért). Még készü-
lôdtünk, amikor megérkeztek az elsô családok. Erre az alkalom-
ra Gyöngyösrôl, Hartáról, Budapestrôl, Székesfehérvárról, Mar-
kazról is érkeztek vendégek. (Itt a környékbeli településeket meg
sem említem. A legmesszebbrôl érkezett család 4 órát utazott
idáig.) A vendégek nagyot néztek, amikor az iskola tornatermé-
be léptek, mert a Talamba Ütôegyüttes rengeteg hangszere elfog-
lalta a terem felét. Kacskaringóztunk is közötte, hogy Anka Peti
(aki az egyik családunk többszörösen is díjat nyert népdalénekes
gyereke) hozzáférjen egy mikrofonhoz. Persze csúsztunk kb. 20
percet. Ezt azért fontos tudni, mert a hangosítást készítô fiatal-
embernek Pestre kellett érnie 17 órára, azaz  nem tarthatott to-
vább a rendezvény, mint  a meghirdetett idôpont. Az iskolában
lassan helyükre rázódtak a dolgok, és elkezdôdött a mûsor, mely-
ben színdarab, sport- és táncbemutató, a Bluesky Zenekar, a
Gyöngyharmat Együttes, a Búzavirág Énekegyüttes is szerepelt.
A vendégek pedig csak jöttek és jöttek. Persze nem annyian,

mint amennyire számítottunk. Folyamatosan csengett a telefon,
sokan elakadtak a havazás miatt. Egy családnak balesete volt,
többen pedig el sem indultak. Az idôjárás nem volt kegyes hoz-
zánk. Az iskolában már javában folyt a mûsor, mikor a Mûvelô-
dési Házban elkezdôdtek a programok. Volt ott mesejáték, tán-
cosok, vers- és mesemondó gyerekek és bábelôadás. A Tájházat
is belaktuk erre a napra. Az odaérkezôket teával és pogácsával
kínáltuk. Igyekeztünk mindenkit kényeztetni, hisz a mûsoron kí-
vül lehetôséget nyújtottunk masszírozásra, arcfestésre,
kézmûveskedésre, lufihajtogatásra, véradásra is. Büfét is mûköd-
tettünk, igazán jelképes áron. Délben minden jelenlévôt megkí-
náltunk egy tál gulyáslevessel, amit az óvoda konyhai dolgozói
készítettek. („Természetesen” ingyen szánták rá a szombati nap-
jukat.) Sajnos az útviszonyok miatt sokan korábban indultak ha-
za. Reméljük, minden vendégünk jól érezte magát.

Ami különleges volt ebben a napban, az a Község összegfo-
gása, támogatása. Például a gulyásleveshez a hozzávalók nagy
részét a Hernádi Nyugdíjas Egyesület tagjai hordták össze. (Ezt
nem mi-én kértük, hanem ôk döntöttek úgy, hogy amivel tud-
nak, hozzájárulnak a naphoz, így aztán hozták, ami a kertecs-
kéjükben termett.)

A mûsor nagy részét rögzítettük, ezt hamarosan megtekinthe-
titek.

A napról a saját gondolataim a következôk: örültem, hogy
megérkeztetek – ha kissé késve is –, és magatokkal hoztátok a dí-
jat. (Jól esett a fene nagy lelkemnek.) Nagyon nehéz egy ekkora
programot megszervezni, van még mit tanulnunk. Szerintem
minden egyesületnek fel kellene vállalni egy ilyen rendezvényt,
nagyon sokat meg lehet tudni a tagjainkról, családjainkról. Volt
meglepetésben részem bôven. Például kiderült az egyik anyu-
kámról, hogy cukrász. Ô több mint 10 tepsi sütivel járult hozzá a
naphoz. (Meglepi volt!) A fiatalok, a nagy „gyerekek” (mondjam
úgy, hogy Ifjúsági Tagozat) az egész napjukat munkával töltöt-
ték. Nagyon sok nagycsaládos egyesület nyújtott segítséget eh-
hez a naphoz. Ócsáról Balázsi Anikó nagylánya jött arcot feste-
ni. Monor (régióközpont) kézmûves segítséget küldött. Az egyik
budapesti egyesületvezetô arcfestéshez adott anyagot a legutób-
bi választmányi után. Táborfalva és Örkény segítségét már nem
is akarom sorolni. Jó volt együtt lenni. 

Szeretettel: Menyhártné Katona Ibolya

A Nagycsaládosok Hernádi Egyesületének 2007. évi karácsonya



Az elôzô számban bemutatkozott néhány fiatal, akik aktív
munkájukkal saját régiójukban, környezetükben segítik az Ifjú-
sági Tagozat (IT) alakulását, útnak indulását. Vannak még töb-
ben, legnagyobb örömünkre annyian, hogy nem fértek mind be-
le egy számba. A bemutatkozásokat még folytatni fogjuk... Re-
méljük, sokan bontották ki ezzel a reménykedô kíváncsisággal
az újságot: ,,Na, vajon ebben is van ifi rovat?” Hát van, és re-
méljük, még sok számban lesz – de ez rajtunk múlik!!!

Hadd nyújtsak egy rövid statisztikai áttekintést a létszám ala-
kulásáról:

2007. augusztusában a kezdeményezésrôl kb. 5 fiatal tudott.
November 10-én 15-en ültünk a Titkárságon, és alakultunk,
megbeszéltünk, együtt terveztünk. Februárban lesz a Regionális
Családi és Ifjúsági Találkozó Orosházán. A 40 ifjúsági helyre
jelenleg 43 jelentkezô van. Akik itt voltak novemberben,
nagyrészük hoz magával Orosházára 2-3-4 új tagot.  

A hír terjed, az emberek gyûlnek. Persze felmerül a gondolat,
hogy nem lehetne még gyorsabban? Miért nem jönnek vissza
reagálások, vagy miért nem jön több? Nem jó a kiírás? Nem ol-
vasták el? Nem érdekel senkit? Azt hiszem, pozitívabb szemmel
kell nézni. Már vannak – vagyunk, akiket IT-nek lehet nevezni.
Szépen lassan, de gyûlünk.

Ez a kép jutott az eszembe: egy víztükörbe beleejtenek egy
apró tárgyat, mely nyomán hullámok születnek, és ezek a hullá-
mok egyre nagyobb körben gyûrûznek, egyre távolabb a kiindu-
ló ponttól. A víztükör jelen esetben a NOE (nagy, kiterjedt,
erôs, tiszta egység.) A beleejtett tárgy: az ifjúság összefogásá-
nak gondolata, vágya, mely több irányból állt össze egységes
erôvé. Olyan erôvé, mely útjára engedve képes egyre nagyobb
területeket megmozgatni, egyre messzebb jutni.

Kedves Olvasó! Remélem, egyszer Hozzád is eljut a tobor-
zás gyûrûzô munkája, és Te is becsatlakozol  az IT-be. Várunk!

Futó Rita (06/70/45-95-643)

Elválaszthatatlanok

Kik azok a híres emberek, akikre az alábbi rejtvényben gondoltunk
– mindegyikük neve egy szótagból áll, tehát elválaszthatatlan!

… Lajos
Prózaíró, ô írta a Képtelen természetrajzot.
… Miklós
A budapesti Operaház építôje.
… András
Az elsô magyar nyomda létesítôje.
… Zoltán
Kossuth-díjas költô.
… Antal
Író, irodalomtörténész, a modern esszé mestere.
Jacob …
Német nyelvész és író. Nevét az öccsével együtt összeállított
mesegyûjtemény tette világhírûvé.
Alexander Graham …
A telefon feltalálója.
Jonas Edwards …
Elsônek dolgozott ki hatásos védôoltást a járványos gyermek-
bénulás ellen.
Jonathan …
A Gulliver szerzôje.
Johann Sebastian …
Német zeneszerzô, húsz gyermek atyja.

A megfejtések beküldési határideje:
2008. március 20.

(1056 Bp., Március 15. tér 8.)

Ifjúság

Beszámoló az Ifjúsági Tagozat munkájáról

Rejtvény

A múltkori NOE Levelekben szereplô rejtvényt sokan megfejtettétek.
Ez alkalommal MÁTTYÁSSI ANNA RÉKA (Budapest) megfejtését sorsoltuk ki. Nyereményét postán juttatjuk el hozzá.
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Makk Attila:

Betûsimogató
Aligátor Aladár
Állatokat sorold már!
Béka Berci a király,
Cica Cili halkan jár.
Csimpánz Csaba fát mászik,
Delfin Dani labdázik,
Egér fehér, kis édes,
Ékszerteknôs, de ékes!
Farkas falánk és éhes,
Gazella meg mind kényes.
Gyík oson a fû alatt,
Harkály doktor kopogtat,
Impala az vígan él,
Jegesmedve hófehér.
Kutya ugat, s csontot kap,
Lónak jó a finom zab.
Ly-lyel nincsen egy állat…
Mackó málnásban járhat,
Nercbôl készül a bunda,
Nyuszi farka oly kurta,
Oroszlán csak egyet szól,
Ôz sebesen eliszkol,
Páva tolla szép színes,
Sertés húsa ízletes,
Szarvas erdôben szalad,
Tücsök szól a fû alatt,
Tyúkanyóka kapirgál,
Uhu a zsákmányra vár,
Ürgét olykor kiöntik, 
Víziló meg most fürdik,
Zebra csíkos, feltûnô,
Zsiráf nyaka égbe nô.



Az elmúlt mintegy másfél hónapban kérdôíves felmé-
rést végeztünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
vel együttmûködve annak érdekében, hogy bôvebb in-
formációval rendelkezzünk a gyermekes családok utazá-
si szokásairól, igényeirôl.

Hiszen a jövô évtôl gyermek-és családbarát kocsikat
fogunk kialakítani. Olyan szônyeggel borított játéktér
lesz, ahol a gyermekeknek élmény az utazás; a mosdók-
ban pelenkázót alakítunk ki, s a babakocsik is könnyen
elhelyezhetôek lesznek a vonaton.

A családok a „guruló játszóteret” jelképes helyfogla-
lási díj mellett vehetik majd igénybe, ezáltal biztosított
lesz a családok együtt utazása. 
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Életünk

Családbarát vasút, mosoly a vonaton

A London Nyelvstúdió utalványokat nyomtatott 10.000 Ft névértéken,
melyekbôl szívesen adományoznak a nagycsaládosoknak. 

A nyelviskola kizárólag Budapesten tart oktatást, ezért olyan családokat keresünk, ahol gyermekek illetve
felnôttek szívesen kezdenének  nyelvtanfolyamot.

Az ô részükre rajtunk keresztül eljuttatnánk az utalványokat, melyeket a beiratkozáskor felhasználhatnak
kedvezményként.

Részletes információk megtalálhatók a www.noe.hu honlapon is. 
A NOE részére a London Nyelvstúdió 20% kedvezményt ad, de jelen esetben

a kedvezmények nem vonhatók össze.
Kérném az igénylôk pontos nevét, címét, életkorát és elérhetôségét,

mert csak ezek alapján tudom elkérni a pontos mennyiséget.
Az utalványok július 31-ig használhatók fel.

Latorcai Kriszta • Tel/fax:317-4909 • latorcai.krisztina@noe.hu

London Stúdió Buda
1114 Budapest, Vásárhelyi Pál. u. 2–6.
(Móricz Zsigmond körtér)
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfô-péntek 9-19 óráig
Tel: 385-0177
www.londonstudio.hu
info@londonstudio.hu

London Stúdió Pest
1132 Budapest, Visegrádi u. 6. V. emelet
(Nyugati tér)
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfô-péntek 15-19 óráig
Oktatási helyszínek: két központ
és a József Attila Gimnázium (XI. Váli u. 1.),
Szent Margit Gimnázium (XI. Villányi út. 5–7.)



Kedves Nagycsaládosok!

A MÁV-START Zrt. ezúton szeretné megköszönni, hogy a vasúti utazással szemben támasztott igényeik, ta-
pasztalataik megosztásával segítették munkánkat. A kérdôívet visszaküldô nagycsaládosok között nyere-
ményjátékot hirdettünk, melynek nyertesei: 

1. díj – Kiss-Szemán Mónika, Eger
2. díj – Sárkány Erika, Érd
3. díj – Madar Mónika, Nyirád.
A beérkezett kérdôíveket kiértékeltük, és azt tapasztaltuk, hogy az Önök véleménye találkozik a MÁV-START

elképzeléseivel. Ezek alapján elkészítjük a gyermek- és családbarát kocsi látványtervét, melyet az Utazás kiál-
lításon, 2008. március 1-én és 2-án, Budapesten a Hungexpo területén a MÁV-START Zrt. standjá-
nál („A” pavilon 201/A) meg is tekinthetnek. Szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között a szülôk szabadon
tájékozódhatnak a standon, hiszen ekkor gyermekeiknek felügyelet mellett biztosítjuk az önfeledt játék örömét: ki-
próbálhatják – és naponta meg is nyerhetik – Thomast, a gôzmozdonyt, vasúti síneket szerelhet-
nek össze, ezen kívül rajzversenyt hirdetünk a gyermekek részére a vasúttal kapcsolatos élményeikrôl, majd az
elkészült rajzokról honlapunkon (www.mav-start.hu) kiállítást rendezünk.

A gyermek- és családbarát kocsik megjelenése ez év második felétôl várható, melyekben
olyan szônyeggel borított játéktér kerül majd kialakításra, ahol a gyermekeknek és ezáltal a szülôknek is él-
mény lesz az utazás.

Jöjjenek el, nézzék meg terveinket, játsszanak és nyerjenek! További információért látogassák meg honla-
punkat!

A MÁV-START Zrt. munkatársai

Életünk

Egyetlen fillér
többletáldozat nélkül
támogathatja
a kis és nagycsaládosok
érdekeinek következetes
védelmezõjét:
a Nagycsaládosok Országos
Egyesületét (NOE),
ha ÍGY rendeli javára
befizetett adója 1%-át:

Kérjük, adja meg
a NOE adószámát
ismerõseinek, barátainak,
másolja le és tegye ki ezt
a hirdetést munkahelyeken,
illetve gyermekintézményekben,
rendelõkben, mindenhol,
ahol a családok, a gyermekek
ügyében érdekelt
állampolgárok megfordulnak.

KÖSZÖNJÜK!

RENDELKEZÔ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

A kedvezményezett neve:
Ennek kitöltése nem kötelezõ.

...............................................................................................................

FONTOS! Csak az a nyilatkozat érvényes, amely levelezõ lap méretû, és a min-
ta szerint van kitöltve. Zárt szabvány kisborítékba kell tenni, ráírni az adózó NE-
VÉT, LAKCÍMÉT és ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT. Munkáltatója is továbbít-
hatja az APEH-ba. A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezû-
leg alá kell írni.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete ((NN OO EE ))

1 9 0 2 4 4 7 1 1 4 1

$

$

$
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„Vannak még csodák”, ezt bizonyították be a Diósjenôi Önkormányzatnál, amikor egy nagycsaládnak segítettek!
Évek óta húzódott a Haladás utca villanyhálózata, emiatt nem sikerült elindítani a szociálpolitikai kedvezményt egy nagy-

családnak. Amikor megkerestem Tóth János polgármestert, igen elcsodálkozott, hogyan kerülök én egy másik megyébôl oda
a kérésemmel. Elmondtam, hogy a NOE képviseletében kérem szíves segítségét egy nagycsaládnak, ha segít, megköszönöm,
– ezen a lapon keresztül is. Nagy segítônkké vált, kitartóan támogatott. Nagyon sokat segített a salgótarjáni ÉMÁSZ-nál
Szabó Gyula és csapata, a Közvilágításnál Csuka László. Nekik, és minden kedves segítônek köszönöm azt, hogy nem hagy-
ták cserben ezt a családot – „hogy a Haladás utcában Benkócséknál áll a ház, víz, villany, közvilágítás van!”

Segítségüket a magam, a NOE és a család nevében is hálás szívvel és nagy tisztelettel köszönöm meg!

Üdvözlettel:
Kalácska Lenke, a Kemencei Csoport vezetôje

Kaptam egy üzenetet, hogy egy Mogyoród melletti kis faluban kiégett egy 5 gyermekes család háza. Mindenük
bent égett, csak az maradt meg, ami éppen rajtuk volt.  Felhívtam az anyát, hogy ruhával vagy felajánlott bútorral
tudok-e segíteni szomorú helyzetükön. Nagyon örült, hogy felhívtam, hogy gondoskodnak az emberek, de annyi
adományt kaptak – ruhát, bútort – hogy jóval több, mint amit  használni tudnak, és a maradékot bevitték a kör-
nyéken a Nagycsaládosokhoz.... körbeért a kör.

Futó Rita

„Vannak még csodák”

Hirdetéseink

Fuvarvállalás! Titkárságon leinformálha-
tó NOE-tag, 14 köbméteres kisteher-gépko-
csival, Budapestrôl.
% 70/316-1533; 395-1217
Sziráki Imre

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

Plasztikai sebészet. Dr. Jánky György
plasztikai sebész rendel: hétfô, csütörtök:
15–19 h. Vállalom, hogy a legalább egy
éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes, érvé-
nyes tagsági igazolvánnyal rendelkezô szü-
lôk – csak 5–12 év közötti –, elálló fülû
gyermekét vagy gyermekeit térítésmen-
tesen megoperálom, ha igényli és alkal-
mas a mûtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
% 365-8633; 20/934-8778
e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

Termelôi akácméz 1 000.– Ft os áron
kapható a XV. kerületben. Nagy tételben
szállítás lehetséges.
% 414-0030 , valamint
% 30/242-54-20

Pécel központjában két lakásos, három
generációs központi fûtéses családi ház eladó. 
Az egyik lakás 44 négyzetméteres másfél
szobás, ideális a nagyszülôknek, a másik
106 négyzetméteres, nagy nappali + 4 há-
ló, megfelel egy nagy családnak. Mindkét
lakásban van külön konyha, kamra, fürdô-
szoba. A házhoz garázs és 20 négyzetmé-
teres pince is tartozik. A ház egyik része
vert falú, de stabil és száraz, másik része
tégla. A telek 1313 négyzetméteres, par-
kos, gyümölcsfákkal. Ára: 22 millió Ft.
% 06-20-236-82-12

Sajókeresztúron családi ház sürgô-
sen eladó! Két szintes családi ház téglá-
ból (220 m2) telekkel (1345 m2) a Sajó part-
ján eladó.Miskolc közelében (pályaudvarig
kocsival 9,3 km), Sajókeresztúr központjá-
ban nagycsaládosok számára ideális kör-
nyezetben rk templommal szemben. Vidéki
nyugalom, telek végében folyópart. Az ut-
cafronton plusz egy különálló lakóépület
(60 m2), ami akár üzlethelységnek is kiváló
(engedélyeztetve van).A tulajdonos nehéz
helyzetben van, az ingatlan sürgôsen
eladó.
Irányár 25M Ft.
e-mail: sajokereszturihaz@gmail.com
% 06-20/823-5337

Minden más gyógymóddal megférô gyó-
gyító légzést tanít rákbetegeknek
az „Egészség Biztonság” kiemelten köz-
hasznú alapítvány. A kezdô és haladó szin-
tû, non-profit oktatás díja: 2 * 3000 Ft NOE
tagoknak . Már diagnosztizáltan rákbeteg
NOE tagoknak ingyen! Jelentkezés: Dr.
Eôry Ajándok
% 3208-222 (fax is)

Kisvállalkozásunk keretében szeretnénk a
többi NOE tagtársunknak kedvezményt
felajánlani épület villanyszerelésre
10%-ot, valamint háztartási gép szere-
lésre (mosógép, villanyboyler, porszívó,
mikró) szintén 10%-ot.
% 20/9280-770 Mrkva Mihály

Urbanics Ferenc
(2523. Sárisáp, Fô út 109.
Tel.: 20/417-0195)
Asztalos munkákat, nyílászárók hô- és
hangszigetelését, új elemek gyártását egye-
di méretben, beépítéssel is vállalja nagycsa-
ládos apuka.

LYAN Kft.
(1092. Budapest, Kinizsi u.11.)
www.edessegdiszkont.hu
Különleges, egyedi és kimért édességek
NOE tagoknak 10% kedvezménnyel.

Életünk
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Felhívások

2008. március 8 – 9. 
Tavaszváró Kölyök Napok

9.00 – 17.00

Szervezô:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete

és a Bringóhintó Kkt.

Rendezvény védnöke:
Dr. Szabó Endre, a NOE elnöke

Helyszín:
Margitsziget, Bringóvár
(Információ: 329 – 2073,

www.bringohinto.hu)

Programok:
  Minden család, annyiszor 10%

kedvezményt kap a bringóhintónál
kölcsönözhetô jármûvek kölcsönzé-
si díjából, ahány gyermekkel érke-
zik.

À Bringóhintózás után, minden csa-
lád meglepetést kap.

Ã Minden résztvevô sorsoláson vehet
részt, ahol értékes ajándékokat sor-
solunk ki (újság elôfizetések, Aján-
dékcsomagok, Bobpálya- és
Tropicarium jegyek, Sétahajózás,
stb.) Fôdíj: Hotel Szépalma, családi
hétvége, félpanziós ellátással.

Õ A helyszínen ingyenes kézmûves
foglalkozás, rajzverseny, ugrálóvár,
címlap-fotózás és arcfestés várja a
gyermekeket.

Œ A rendezvény ideje alatt a prog-
ramban résztvevôk 50%-os kedvez-
ménnyel vásárolhatnak óriáspere-
cet és Sió üdítôt.

Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 percre, családi házban, külön
bejáratú lakás 5-8 fô részére kiadó,

július 5-tôl augusztus végéig, egy-két hetes turnusokban. 

Irányár: 8.000 Ft/nap/család

Telefon: 83/315-951 (19 óra után) Csütörtöki Zoltán Mobil: 30/375-0613

Gyöngyösön gyûjtött
fehér üvegre keresünk valakit,

aki azt hasznosítja.
Kapcsolat:

Aradi Mária
06-70/385-07-47







Médiatámogatóink:

Bakonyi Gábor
és Benkô Ágota
nagy örömmel

tudatják, hogy két
héten belül (január 9. és 23.)

megérkezett harmadik
és negyedik unokájuk.
Zsófi elsô babája Anna
és Zsuzsi harmadik

babája
Balázs.

Örömmel
közölhetem a kedves

hírt mindenkivel, hogy
a csoportunkban, Dániel István

családjában megszületett
a negyedik gyermekük Balázs!
Az Édesanya és pici gyermeke

jól vannak, sôt még a nagyobbak is
az Édesapával együtt!

Nagy az öröm náluk!

Üdvözlettel:
Szmola Teri,

Dunaharaszti

Örömmel
tudatjuk, hogy

2007. szeptember
26-án megszületett pártoló

tagunk, Szilágyi Sándor
és Tar Margit

elsôszülött gyermeke, Sándor
(2900 g és 49 cm)

aki már szépen cseperedik
szülei örömére.

Nagycsaládosok
Köröstarcsai
Egyesülete

Az
„ADD A KEZED”

Püspökladányi Nagycsaládosok
Egyesületének egyik kedves

munkatársa 2008. január 24-én
életet adott harmadik gyermekének:

Klenczner Veronikának,
aki 3,60 kg és 55 cm.

Jelenleg hosszú fekete hajával kápráztatja el
családját. Szülei: Klenczner Sándor és Klencznerné

Darai Veronika, testvérei: Sanyika és Zsoltika.
Eddig második generációs pártoló tagcsaládként

tartoztak egyesületünkhöz, Veronika
jövetelével, nagy örömünkre,

egy újabb nagycsaládossal
gazdagodtunk.

Üdvözlettel:
Szilágyiné

Kerekes Margit

Az
Ópusztaszeri

„Gyermekszív” NE
örömmel tudatja, hogy

a 2007. évben négy új jövevény
érkezett családjaikba: Becse Csaba

és Gyuris Éva hatodik gyermeke, Csenge,
Somodi László és Lantos Erika harmadik
gyermeke, Roland; Lajos Zsolt és Sándor

Mónikának harmadik, Anita;
és Szalma Ferenc

és Varga Mónikának
negyedik gyermeke,

Csaba.


