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Tavaszi reggel
A bércet már a hajnal aranyozza,

A völgy virágit gyönggyel harmatozza;

Fû és fa lombján hûs szellô legyint át,

Ébresztgeti a lepkét és pacsirtát.

A sullogó patak mintegy megbátrul,

Vadrózsa bokra ég a napsugártul;

Fény mindenütt, víg zaj minden zugolyban,

Az ég mosolyján a föld szíve dobban.

Oh fény és dal! Tavasznak enyhe napja’.

Elveszett fényét lelkem visszakapja,

Szívem megárad ifju érzelemben,

S ajkamra ismét víg dal hangja lebben.

GYULAI PÁL (1881)
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Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

¶

A NOE Levelekben szereplô kedvezményes ajánlatok
kizárólag NOE-tagokra vonatkoznak.

¶

Az újságban megjelenô hirdetések kereskedelmi
jellegûnek minôsülnek.

¶

A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!

¶

A NOE Levelek 198-199. számának lapzártája:
2008. április 30.
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Kedves Tagtársak!

Az alábbiakban az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium három pályázati felhívásáról adunk rövid össze-
foglalót. Az elsô kettô a távhôvel ellátott lakóépületek, a har-
madik az egycsatornás kémények felújítására vonatkozik. 

I. A távhôvel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hôfogyasztásának szabályozására
és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésének támogatása (ÖKO-PROGRAM) 

(KÓDSZÁM: LFP-2008-LA-9)

A pályázatok 2008. április 1-tôl október 31-ig

nyújthatók be.

A következô célokra nyújtható támogatás:

1. A lakások hôleadóinak egyedi szabályozásához szük-
séges berendezések (termosztatikus szelepek) beszere-
lése.

2. A lakások egyedi hôfogyasztásának mérésére vagy az
épület hôfogyasztásának lakásonkénti költségmegosz-
tására alkalmas mérôeszközök (hômennyiségmérôk
és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

3. Az épület fûtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
a) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
b) egycsöves átfolyós rendszerû fûtési rendszer átalakí-

tása a hôleadók elé beépített átkötô szakaszokkal,
vagy egycsöves fûtési rendszer helyett új, kétcsöves
fûtési rendszer kialakítása.

A pályázat lehet kétlépcsôs vagy egylépcsôs:

a) kétlépcsôs, ha a pályázatot az önkormányzat is támo-
gatja;

b) egylépcsôs, ha a pályázó vállalja a teljes felújítási költ-
ség állami támogatáson felüli részének saját erôbôl tör-
ténô finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújt-
ja be a minisztérium felé.

Az állami támogatás mértéke a bekerülési költség maxi-
mum 35%-a, de lakásonként legfeljebb 54 000,– Ft lehet. Az
önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt
legalább a bekerülési költség 65%-a. Ahol az önkormányzat
nem biztosít támogatást, a pályázó kell, hogy vállalja a beke-
rülési költség legalább 65%-ának biztosítását saját erôként.

Az önkormányzat átvállalhatja a pályázót terhelô saját
részt legfeljebb a bekerülési költség 15%-ának megfelelô
összeg erejéig. 

Megjegyzésünk: Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a
hôfogyasztás lakásonkénti költségmegosztására alkalmas

mérôeszközök beszerelését érdemes jól átgondolni. A ka-
pott információk azt mutatják, hogy ott, ahol beszerelték, a
költségmegosztás a lakók között sok helyen problémát je-
lentett az elszámolásnál. 

Sajnos, az idei pályázati feltételek megváltoztak, a lakos-
sági önrész jelentôs mértékben megnôtt. A pályázatban
egyetlen fix kiindulópont az állami támogatás 35 %-os támo-
gatási aránya. 

Az önkormányzati támogatás és a lakosság saját részét
együttesen és osztatlanul 65%-ban határozták meg. Ha azon-
ban egy forráshiányos települési önkormányzat képtelen az
energia-megtakarítást célzó pályázat támogatására, vagy a
pályázat egylépcsôs, a lakosságnak kell viselnie a fennma-
radt 65%-ot. Amennyiben az önkormányzat vállal támoga-
tást, annak felsô határát most 15 %-ban szabták meg – a ko-
rábbi 1/3-al (33%) szemben. Ebben az esetben a lakossági
saját rész a legkedvezôbb esetben is 65–15% = 50% lesz. Az
egylépcsôs pályázatoknál a lakossági önrész maradt 65%. 

A rosszabb pályázati feltételek miatt levélben fordultunk
az illetékes minisztériumhoz, amint választ kapunk, tájékoz-
tatunk benneteket. 

II. Az iparosított technológiával épült
lakóépületek energia-megtakarítást
eredményezô korszerûsítésének,
felújításának támogatása (Panel-program)

(KÓDSZÁM: LFP-2008-LA-2)

A pályázat az 1992. július 1-je elôtt kiadott építési enge-
dély alapján iparosított technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítást eredményezô korszerûsítésének,
felújításának támogatására vonatkozik. 

A pályázatok 2008. február 1-tôl szeptember 30-ig

nyújthatók be.

A következô célokra nyújtható támogatás:

l Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezô felújí-
tása vagy cseréje.

l Homlokzatok és födémek hôszigetelése.
l Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, felújítása.
l A megújuló energiafelhasználás növelésére.

A pályázat lehet kétlépcsôs vagy egylépcsôs:

a) kétlépcsôs, ha a pályázatot az önkormányzat is támo-
gatja;

b) egylépcsôs, ha a pályázó vállalja a teljes felújítási költ-
ség állami támogatáson felüli részének saját erôbôl tör-
ténô finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújt-
ja be a minisztérium felé.

32 0 0 8 . Á P R I L I S
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Pályázati lehetôségek



Egyesületünk 2008. március 7-re meghívást kapott a BKV
Zrt. székházába az elkészült Paraméterkönyv egyeztetésére.
Az értekezletre való felkészülés során kiderült, hogy lénye-
gében járatritkításokról, illetve 40 autóbuszvonal törlésérôl
van szó.

Az értekezleten a BKV egyik képviselôje tájékoztatta a je-
lenlévôket arról, hogy a Paraméterkönyv elkészítésénél elsô-
sorban a következô szempontokat vették figyelembe: 

∑l a  BKV pénzügyi stabilitásának elérése,
∑l az anyag elfogadhatósága,
∑l a városban a járatok átszervezése által elindított ten-

denciák,
∑l az általános városi fejlôdés szolgálata.

Az egyeztetésen megjelent több szakmai és civil szerve-
zet, melyek képviselôi egybehangzóan elégedetlenségük-
nek adtak hangot a BKV által kidolgozott anyaggal kapcso-
latban. Legtöbben a tervezett bevezetésig hátralévô idô rö-
vidségét kifogásolták (3 hét), mely alatt lehetetlen az ún.
externális (kb. járulékos) hatások elemzése és a kiinduló
anyagnak a tapasztalatok alapján történô átdolgozása. 

A NOE képviselôje sérelmezte, hogy a járattörlések és -rit-
kítások következtében várható lassúbb közlekedés megne-
hezíti a családok életét (iskolába és munkába járás, bevásár-
lás, stb.), és ezzel csökkenti a társadalmi kohézióban vállalt
szerepüket. 

Ráczné Balogh Sarolta
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A támogatás és a költségmegosztás mértéke: 

l az állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség
1/3-a, de nem haladhatja meg az 500 000,– Ft/lakás
összeget,

l az önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje
együtt legalább a bekerülési költség 2/3-a.

Az önkormányzat a pályázótól részben vagy egészben át-
vállalhatja az ôt terhelô saját részt. Ahol az önkormányzat
nem biztosít támogatást, a pályázónak kell vállalnia a beke-
rülési költség legalább 2/3-ának biztosítását saját erôként.

III. Egycsatornás gyûjtôkémények
(termofor kémények) felújításának támogatása

(KÓDSZÁM: LFP-2008-LA-7)

A pályázatok 2008. február 1-tôl szeptember 30-ig

nyújthatók be.

A támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelô,
gáztüzelô-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szol-
gáló egycsatornás gyûjtôkéményeinek (termofor kémény)
biztonságtechnikai felújítása. Eredményeként biztosítható az
égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illet-
ve egyéb helyiségekbe történô és életbiztonságot veszélyez-
tetô visszaáramlásának megakadályozása. 

Pályázhatnak a társasházak és lakásszövetkezetek saját tu-
lajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tu-
lajdonú bérházaik termofor kéményeinek biztonságtechni-
kai felújításának elôsegítésére. A pályázat keretén belül a
legalább 8 lakással rendelkezô lakóépületekben lévô kettôs-
falú, illetve egyesített falú gyûjtôkémények, valamint az
ezekhez kapcsolódó füstcsövezés ilyen felújítási munkála-
taira igényelhetô támogatás. 

A pályázat lehet kétlépcsôs vagy egylépcsôs:

a) kétlépcsôs, ha az önkormányzat is támogatja; 
b) egylépcsôs, ha a pályázó vállalja a teljes felújítási költ-

ség állami támogatáson felüli részének saját erôbôl tör-
ténô finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújt-
ja be a minisztérium felé.

Az igényelt állami támogatás mértéke a bekerülési költség
max. 40%-a, de lakásonként legfeljebb 80 000,– Ft lehet. 

A támogatás és a költségmegosztás mértéke: az állami tá-
mogatás legfeljebb a bekerülési költség 40%-a, de nem ha-
ladhatja meg a 80 000 Ft/lakás összeget; az önkormányzati
támogatás és a pályázó saját ereje együtt legalább a bekerü-
lési költség 60%-a. Az önkormányzat a pályázótól részben
vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelô saját részt.
Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó-
nak kell vállalnia a bekerülési költség legalább 60%-ának
biztosítását saját erôként.

Fontos: A fentiekben összefoglalást adtunk a pályázatok
legfontosabb tudnivalóiról. Mindegyik pályázathoz Pályáza-
ti útmutató és több melléklet tartozik, amelyek a
www.otm.gov.hu és a www.emi.hu internetes honlapokról
letölthetôek. 

A pályázatok kezelô szerve az Építésügyi Minôségellenôr-
zô Innovációs Kht.

A kezelô személy neve és elérhetôségei:
Licker-Fóris László, telefon: 06-1-372-6590,
E-mail: LID@emi.hu

A családi házakra vonatkozó, energia-megtakarítást célzó
pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fogja
kiadni. Amint megjelenik, azonnal tájékoztatni fogunk ben-
neteket a Honlapon vagy a következô NOE Levelekben.  

Dombai Mária
a NOE építési tanácsadója

Paraméterkönyv



Március 15-e alkalmából Gombai Istvánné, az FVM Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium nyugal-
mazott igazgatója Ujhelyi Imre-díjat vehetett át a mezôgazdaság, az élelmiszeripar, valamint az agrárszak-
oktatás területén végzett kiemelkedô teljesítménye elismeréséül. 

A kitüntetés elôterjesztését a szakmai szervezeteken kívül a NOE, a Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége, valamint az Otthon Segítünk Alapítvány támogatta.

Az Igazgató Asszony által kiválóan vezetett iskola nagykovácsi vendégháza több éve ad otthont – a szó
legszorosabb értelmében – a nagycsaládos szervezetek bentlakásos továbbképzéseinek, programjainak.

A magas szakmai kitüntetés Gombai Istvánné Asszony szervezeti kultúra iránti elkötelezettségét, közösség-
építô, emberi és szakmai elismerését igazolja.

Ezúton is szívbôl gratulálunk a kitüntetéshez.
Horváthné Révész Ágnes

Budapest
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Ujhelyi Imre-díj
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Ôszi Találkozó

Szeretettel hívok-várok minden NOE-s családot 2008. szep-
tember 6-án Ópusztaszerre, a NOE ôszi találkozójára.
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük nagy ôszi
találkozónkat. A régebbi NOE-tagok talán emlékeznek,
hogy egy ízben már volt itt ôszi találkozó, 1996-ban, s mond-
hatni, hogy minden idôk legsikeresebb találkozója volt,
legalábbis a résztvevôk számát (közel 8.000 fô) illetôen.

Már januárban elkezdtük a szervezést. Leutazott Ópuszta-
szerre Török Ádám fôtitkár és Egyed Éva titkárságvezetô, jó-
magam is csatlakoztam hozzájuk, így hármasban felkerestük
a Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatóját, és elkezdtük a
tárgyalássorozatot. A mai napon végre kedvezô döntést kap-
tunk a jegyárakat illetôen, 3500Ft/család. Hurrrrááááá!!! 

Ópusztaszer Csongrád megyében, az Alföld közepén ta-
lálható, alig több, mint 30 km-re Szegedtôl. A Pusztaszeri Táj-
védelmi Körzetben 55hektár parkosított területen számos
látnivaló van. (Elnézéseteket kérem, de itt-ott személyes él-
ményekkel fûszerezem az invitálást.) A település jól megkö-
zelíthetô, személygépkocsival, busszal és vasúttal egyaránt.

Az emlékparkot az elmúlt években is fejlesztették, így aki jó
10 éve már járt itt, az is sok újdonságot fog találni. Ezen a he-
lyen megérinti az embert a hely szelleme. Én elôször több,
mint 15 éve láttam a Feszty körképet (még darabokban volt fel-
lógatva), majd félkész, majdnem kész, azután teljesen kész ál-
lapotában számtalanszor. Minden privát és hivatalos vendég-
nek, legyen az testvérvárosi vagy ügyvédi kamarai delegáció,
büszkén mutogattam eme nemzeti kincsünket (120m hosszú,
15m magas és 38m átmérôjû kört formázó panorámakép). Hol
sokadmagammal, hol kisebb delegációval, s most az elsô sze-
mélyes tárgyalás alkalmával Évával, Ádámmal, a történész vég-
zettségû Horváth Gábor igazgató úr szakszerû, élvezetes ide-
genvezetésével. Ádám elsô ízben járt Ópusztaszeren – fantasz-
tikus, életre szóló élményt szerzett, mint mondta.    

A fentieken kívül megnézhetjük a rotunda épületében a
két promenádot, a panoptikumot, a honfoglaló magyarok
korát idézô jurtaszerû pavilonokat, az Árpád emlékmûvet
(2000-ben itt, az emlékmû elôtt vettem át zászlóanyaként a
milleneumi zászlót), a monostort, az új harangot, a Dél-Al-
föld jellegzetes lakóházait (napsugaras házak), középületeit,
a gazdag néprajzi gyûjteményt. 

Aki itt lesz, meglátja, hogy csak töredékes a felsorolásom,
mert nem enyém az egész lapszám, hogy minden általam
fontosnak talált látványosságot leírjak. 

Lesz itt lovasbemutató, íjászat, játszótér, bográcsozási le-
hetôség. Lehet egyszerûen horgászni, sétálni, gyerek nem
akadály, mivel fûre lépni szabad!!!! Normál keretek közt, kul-
turáltan, gyerekeinkre felügyelve itt sokkal több mindent
szabad, mint más hasonló helyen. 

Ezt persze a szabadtérre értem, nem a múzeumokra, ott
kötelezô a múzeumokban szokásos illemtan szerint visel-
kedni. Jó alkalom, hogy erre a gyermekeinket is megtanít-
suk. Tudnotok kell, hogy ezen a szeptember 6-7-i hétvégén
csak a miénk lesz a park, a honlapra kattintva azonban lát-
hatjátok, hogy egész évben nagyon sok szép és jó program-
mal várnak minden kedves látogatót. Csak néhány példa
ebbôl is ízelítôül: reneszánsz napok, Pünkösd, Halásznap,
Szeri Zenei Napok, Dinnyenap, Országos Vadásznap és
Trófea Kiállítás, Szent Iván napi sokadalom, Szent István ki-
rály ünnepe, Szent Mihály nap, Paprikanap, Szent Márton
nap, Luca nap, Betlehemes találkozó stb.

Gyertek mindnyájan, akik csak tehetitek, legyetek része-
sei ennek a napnak, ennek a NOE-s hétvégének! Remélem,
hogy messzirôl, a Dunántúlról, a hegyekbôl is sokan eljön-
nek a mi vendégszeretô alföldi emlékparkunkba, amelyet
minden magyarnak legalább egyszer (de inkább többször,
hisz mindig van újdonság) látnia kell. 

Szlogenünk: ÓPUSZTASZER HAZAVÁR.

Szeretettel hívlak benneteket a NOE, a környezô telepü-
lések nagycsaládos egyesületei és a magam nevében. 

Szeretettel: Szurgentné Ocskó Olga
(Kistelek)

A Házasság Világnapja idén február 10-én volt. A Tarpai
Csoport tagjai úgy gondolták, hogy ezt az alkalmat ott kell
megünnepelni, ahol a házasság köttetik, vagyis az egyház-
nál. Felkértük ezért a helyi tiszteletes urat, Németh Pétert,
hogy a református egyház imatermében február 10-én a há-
zasságról prédikáljon. Ki is választotta az ehhez megfelelô

igét, mely a házasságról, hûségrôl, családról, gyermekekrôl
szól. Ez az alkalom nagy feltöltôdést jelentett mindnyájunk-
nak, és büszkék voltunk rá, hogy mi is ezt az eszmét képvi-
selhetjük.

Kotánné Parádi Krisztina
Tarpa

A Házasság Világnapját ünnepelte a Tarpai Csoport

Sajnos a NOE Levelek nyomdába kerüléséig nem kaptuk
meg a szállásokra (kollégium, szálloda) és a szombat déli
étkezésre vonatkozó árajánlatokat.
Kérjük, ez ügyben április 10-e után telefonon ér-
deklôdjetek. Amint lesznek konkrét árak, azokat a
vezetôségi listán és a honlapon közzé tesszük.

F i g y e l e m !  I d ô p o n t v á l t o z á s !F i g y e l e m !  I d ô p o n t v á l t o z á s !



Kedves Erzsébetvárosi NOE Tagok!

Ezúton kérek mindenkit, hogy aki szeretne rendszeres információt kapni a csoport programjairól, az ezt e-mailen jelezze
nálam a vigyi5@gmail.com címen. Sajnos az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a telefonos kapcsolattartás nagyon körül-
ményes, drága, és gyakran a „riadólánc” sem mûködik megfelelôen.
Megértéseteket és segítségeteket köszönöm!

Vigyázó István
Erzsébetvárosi Csoport
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Felhívás az erzsébetvárosi tagoknak

Kondoroson,
a híres Kondorosi Csárdától
30 méterre található egy régi magtárból
igényesen kialakított vendégházunk,
melyben 3 szoba, felszerelt konyha, fürdô-
szoba, biliárdasztal, kandalló és kültéri
gyermek medence várja az üdülni vágyókat.

Kondoros a Békéscsaba-Békés-
Gyomaendrôd-Szarvas-Orosháza-
Gyopárosfürdô által határolt kör közepén
található, ahonnan az elôbbi települések
csillagtúraszerûen, akár kerékpáron is
megközelíthetôk.

Elhelyezés: a földszinten 35 m2-es társalgó,
konyha, fürdôszoba.

A tetôtérben: 3 db szoba: 2 db kétágyas
és egy db 4 ágyas
(szükség szerint pótágyazható).

Árak:

felnôtteknek 1600 Ft/fô,
14 év alattiaknak: 800 Ft/fô.
Fûtési pótdíj: 1000 Ft/nap.

Étkezés:

menü 650 Ft/fô a közeli éttermekben;
COOP, ABC és CBA boltok 100 m-en belül.

A közeli horgásztavakban napijeggyel
(gyermekkedvezménnyel is) lehet az idôt
kellemesen eltölteni, az eredményt pedig
elfogyasztani.

Az épületrôl képek a NOE honlapján az
üdülési
rovatban, ill. a www.kondoros.hu
weblapon lesznek megtekinthetôk.

Érdeklôdni:

20/9768-421 vagy variferenc@freemail.hu

VÁRiLAK



A mi családunkat érte az a megtiszteltetés, hogy idén is meg-
rendezhettük az egyesületi farsangot. Forgatókönyvet is ké-
szítettünk, ami sok jó programmal volt tele.

Nagyon nagy izgalommal készültünk, és próbáltuk a le-
hetô legjobbat kihozni magunkból. Ahogy észleltük, ez na-

gyon jól sikerült. Nemcsak mi, de a résztvevôk is élvezték a
délutánt!

Sok gyermek és több szülô is beöltözött, ami a hangulatot
még jobban feldobta. A beöltözôk nagyon ötletes jelmezek-
ben voltak, például: az egyesület „rabjai”, nagymama lekvár-
ja, Madagaszkár…

Többféle verseny volt. Többek között karaoke, tánc, puf-
fasztott kukorica-kukacokból építô verseny, székfoglaló já-
ték, amikben a kicsik és a nagyok is részt vettek. A versenye-
ken és a tombolán sok ajándékot lehetett nyerni.

Mindenkin látszott, hogy nagyon jól érezte magát, és szí-
vesen részt vett a közös családi programokban.

Külön köszönet a tagcsaládoknak és a támogatóknak,
hogy megrendezhettük! 

Jövôre Veletek, ugyanitt!

A Rácz család apraja-nagyja
Ôsibôl
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Farsang Várpalotán

Várpalota és kistérsége Csupaszív Nagycsaládos Egyesület

5 éves a Felsôzsolcai egyesület
A Felsôzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete
örömmel adja hírül, hogy a szervezet az el-
múlt évben ünnepelte fennállásának ötödik
évfordulóját.
Egyesületünk 5 éves mûködése alkalmából
azoknak a családoknak szerveztünk buda-
pesti kirándulást, akik még soha nem jártak
a fôvárosban. Maradandó élmény volt a Par-
lament látogatás, a Csodák palotája, a város-
nézés. 

Köszönettel:
Lászka Béláné (Valika)

a felsôzsolcai egyesület elnöke



Orosházi termés: 116%-os növekedés és 167 testvér

Aki foglalkozott már behatóbban a hírképzés, hírközlés vilá-
gával, az tudja, hogy ahhoz, hogy egy hír ma hatásos, figye-
lemfelkeltô legyen, ahhoz a hír legelején valami hihetetlen
dolgot kell közölni. A magyarázatul szolgáló információkat
elég késôbb elmondani, a lényeg, hogy a figyelmet oda-
vonzzuk. Szem elôtt tartva ezt a fontos szabályt, most így
kezdem:

Az Ifjúsági Tagozat (IT) 2007 augusztusa óta tartó elôké-
szítô munkájának, továbbá a Tagozat 2008 januárjára terve-
zett hivatalos elindulásának megkoronázása volt a (kezdô)
lendületet adó Orosházi Családi és Ifjúsági Regionális Talál-
kozó. A 115 részvevôbôl 41 fô érkezett az IT színeiben, to-
vábbi 13 fiatal pedig a hétvégén csatlakozott hozzánk, akik
egyébként családjukkal érkeztek a programra – de a Tagozat
tagjaiként távoztak! A program szervezettségéért elismerés
az Orosházi Nagycsaládos Egyesületnek és a Dél-Alföldi Ré-
gió munkatársainak!

Az IT elôkészületeirôl kicsit bôvebben: Futó Rita (belföldi
vonal), Németh Katalin és Fehér Gábor (nemzetközi vonal)
elôkészítô munkája kapcsán 2007. november 10-én 12 fiatal
találkozott a NOE Titkárságon. A megbeszélés célja az volt,
hogy megkeressük azokat a pontokat, amelyek mentén el-
kezdjük szervezni ezt a csoportosulást. A jelenlevôk között
voltak a régióikat képviselô ifjúsági munkatársak és néhány

budapesti szervezô. Ennek a találkozónak eredményét mu-
tatja az orosházi részvételi arány. Ide nagyrészt olyanok jöt-
tek, akiket a novemberi megbeszélés részvevôi közül valaki
hívott. Tehát a lánc elindult. Az egymagukban vagy barátaik-
kal érkezett fiatalok csoportjának nagy lendületet adtak a
családjaikkal érkezô, az IT-hez helyben csatlakozott gyerme-
kek. 

A Találkozó elôkészítô munkájában a szervezôk nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy a felnôtt és ifjú programok
idônként külön legyenek bontva. Figyeltek arra, hogy az if-
júság formálódjon, alakuljon. Visszatekintve a hétvégére, a
felnôttekkel való közös programok nagyon jó hatással vol-
tak a fiatalokra. A találkozó szervezésében központilag
ugyan nem vettem részt, de az IT összetoborzása az én
feladatom volt. 50 ember koordinálása – igaz, csak a háttér-
bôl – nagy feladat. Kiváltképp, ha egymás és az én számom-
ra idegen emberekrôl van szó. A péntek esti bemutatkozó já-
ték számomra bizonyította: a nagycsaládos gyermekek ige-
nis dupla türelemmel, odafigyeléssel vannak embertársaik
iránt. Hogy miért gondolom ezt? A bemutatkozásnak azt a
formáját választottuk, hogy a fiatalok kettesével mutatkoztak
be egymásnak. A pár mindkét tagja 3-3 percet beszélt magá-
ról a másiknak, majd mindenki a párját mutatta be a nagykö-
zönségnek. A bemutatkozó két ember kiállt a kör közepére,
az egyik helyet foglalt egy széken, társa mögé állt, és kezét
a vállára helyezve bemutatta ôt. Sikerült a több mint 25 pá-
rost türelemmel végighallgatni, vagyis mindenkire jutott idô
és figyelem. 

A szakmai programokon az önkéntességrôl, a civil világ-
ról, vezetési stílusokról tanultunk olyasmiket, amik egy ön-
tudatos állampolgár kelléktárából nem hiányozhatnak, ám
az oktatásból mégis kimaradnak. Pihentetô programok cím-
szó alatt a közösségépítés nem hivatalos formáit gyakorol-
tuk: volt fürdôzés, Activity, ping-pong, bálozás. Ezek kereté-
ben is hasznos információkra tettünk szert. A társaságot di-
cséri, hogy a szakmai programokon semmivel sem volt ala-
csonyabb az aktív részvétel, mint a szabadidôs programo-
kon. 

A 2006-ban elkezdett elôkészítô munka ezen az orosházi
hétvégén beérett, elindult az IT,  jelenleg 54 lelkes taggal, de
azóta is vannak új csatlakozók. 

A „mai ifjúság” igenis nyitott a szellemi programokra, oda-
figyel, bekapcsolódik, új ötleteket hoz. A „semmibe sem tud-
juk bevonni ôket/nem érdeklôdnek” stb. jeligéknek ezennel
hadat üzenünk, mi, az Ifjúság! 

A bemutatkozó esten a körben ülô 54 fiatal összeadta,
hogy összesen 167 testvérünk van, tehát a 4 tesó volt az át-
lag. Igen, mi vagyunk az a csapat, ahol ez nem szégyen, ez
az átlagos. 

Futó Rita
IT Vezetô
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Az Ifjúsági Tagozat beszámolója Orosházáról

A hír

116%-os növekedést produkált

a NOE Ifjúsági Tagozat (NOE IT) e-mail listája,

és mindezt két hónap leforgása alatt!

Magyarázat

A korábbi 43 cím helyett most 93 internetes
elérhetôséget tart nyilván az Ifjúsági Tagozat
e-mail-es listája.
A létszámnövekedés annak az orosházi prog-
ramnak köszönhetô, melyen 54 fiatal vett részt,
és kifejezve tetszésüket és elégedettségüket,
megadták címeiket, vállalva ezzel,
hogy továbbra is kapcsolatban kívánnak
maradni a Tagozattal,
szeretnének bekapcsolódni annak munkájába. 



„Én csak annyit fûzök hozzá, hogy nagyon jó
volt a program, mert összekovácsolt minket. Az iz-
galmas programok mellett érdemes volt végigülni
az elôadásokat, sokat lehetett belôlük tanulni. És
elmondhatom, hogy szerintem nem volt olyan, aki
ne érezte volna jól magát.”

NAGY RAFAEL, Gyôr
¶

„Én, hogy ôszinte legyek, nem akartam jönni a
találkozóra, mert azt gondoltam, hogy ott lesz
sok, kicsit más ember, mint én, más stílusú…, de
nem így lett, nagyon jól éreztem magam. De ami-
kor az elsô elôadás volt, amit Rita tartott, akkor
már gondoltam, azért annyira rossz nem lesz,
meg amit Török Ádám mondott, az is nagyon jó
volt. Bemutatkozásnál már láttam, hogy vannak
olyan stílusúak, mint én, tehát jó lesz ez a pár
nap. Aztán – ha jól emlékszem – 2 körül fejezôd-
tek be a programok. Másnap reggel (szombaton)
reggelinél, amikor megtudtam, hogy délelôtt fejtá-
gítás lesz, nem voltam annyira boldog, de aztán
egész jó volt ahhoz képest, amire számítottam. A
tanyasi ebéd annyira nem tetszett, mert messze
volt. Utána el kellett mennem fürdôgatyát venni,
viszont kaptunk, úgyhogy nagyon szuper volt. Es-
te a vacsora utáni programról – gondolom – nem
kell mesélnem, mert arról bárki kb. 60 oldalt tud-
na írni, ha nem többet. A hajnalba nyúló ifjúsá-
gi beszélgetés a 3.-on is nagyon jó volt, végre nem
voltak ott a felnôttek, és jót beszélgettünk. Másnap
reggel kicsit álmosan, de fölkeltünk. Másnap dél-
elôtt, amikor kiderült, hogy vannak különbözô ve-
zetôi stílusok, jó volt megtudni magamról, hogy
milyen vagyok. Aztán ebédnél romlott a hangu-
lat, mert haza kellett menni. Aminek kifejezetten
örülök, hogy mi mentünk el utoljára, így minden-
kitôl el tudtam köszönni rendesen.

Tehát nagyon jó volt. 
HORVÁTH DÁNIEL, Budapest

¶

„Az egyik legemlékezetesebb emlék számomra
az utolsó program (delegálás, beszámoló) volt.
Tudod, nem gyakran állok ki beszélni akármekko-

ra embercsoportok elé. Bevallom, elôször féltem
is, mi lesz ebbôl. Aggódtam, hogy ugyanazt a ha-
tást fogom kelteni, ami (sajnálatos módon) az is-
kolában szokott érni hasonló események alkalmá-
val. Kellemes csalódás ért. Köszönhetem ezt Gá-
bornak is, aki rábeszélt, hogy merjek felszólalni, s
végül együtt léptünk a katedrára. S ahhoz képest,
hogy hasonló témában elôször szólaltam fel, sze-
rintem nem is ment rosszul. Ez nagyon fontos volt
nekem. Emellett nagyon élveztem a környezetvé-
delemrôl tartott elôadást. Érdekes és figyelemfel-
keltô volt. Észrevettem benne mindazt, amire drá-
ga jó Apukám is tanít minket: tudatosan óvjuk a
természetet! Az „emberek” tönkretették a bolygót.
A Kékbolygó fénye megfakult, színe a hulladék, a
szennyezés és az ózon kimerítése miatt megfeke-
tedett... De szemmel láthatóan vannak olyan em-
berek, akik túlléptek ezen a káoszon, s látják még
a fényt, mely a rendhez vezethet bennünket...
Örülök, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok én
is, s ezt is a NOE-nak köszönhetem! Köszönöm,
hogy írhattam, s még egyszer köszönöm, hogy
részt vehettem a találkozón! Igyekezni fogok fiatal
barátaimat „Noé bárkája felé terelni”, hogy megle-
hetôsen gyorsan növekedô közösségünket még
tovább növelhessük, s szavaink eljuthassanak a
tömegekhez!

A legjobbakat kívánom!”
LÁNG SZILÁRD, Fonyód

¶

Úgy mentem el, hogy „na, még egy program,
amin a felnôttek mindent megbeszélnek, mi meg
addig ügyesen feltalálhatjuk magunkat, ha tud-
juk… Hát nem ez lett! Mivel mi, fiatalok, azt hi-
szem, többen voltunk, mint a felnôttek, és a hétvé-
ge különösen ki volt hegyezve ránk. Szerintem na-
gyon jól volt megszervezve: nem volt zsúfolt, de
nem is unatkoztunk, volt idô, hogy megismerjük
egymást, és arra is, hogy tanuljunk, tapasztalato-
kat gyûjtsünk. A készségfejlesztô játékok, a kör-
nyezetvédelmi és az ifjúság szervezeteirôl szóló
elôadás nekem sokat jelentett, és nagyon jó volt
látni, hogy a többiek körülöttem nem alszanak,
vagy unottan tépegetik a papírjukat, hanem ér-
dekli ôket, csomóan jegyzeteltek is!
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IT tagjainak visszajelzései az orosházi programról



A megismerkedés szempontjából nagyon jó ötlet
volt, hogy keverve voltunk a szobákba beosztva
(bár volt némi félreértés, de megoldottuk). Így
máris megismerhettem a szobatársam családját,
a testvérem szobatársát, az ô ismerôseit…
Ugyanebben segítettek a játékok, nagyon ötletesek
voltak. Én mindenesetre élveztem, mikor visítva
kiabálta mindenki, hogy az adott játékban „me-
lyik családhoz tartozik”, majd a következô pilla-
natban már egy emberkupac közepén találtam
magam: az „anyukám” ölében ültem, az én ölem-
ben pedig a „kishúgom”.

A hétvége utolsó napján a meghatódott arcokat,
a szervezôk könnyezô szemét látva, és a „Tavaszi
szél vizet áraszt” közben olyan érzésem volt, hogy
„na, itt most történt valami, aminek igazán volt
értelme.”

Nagyon megéri ám nagycsaládosnak lenni!
Ezért leginkább a szüleimnek tartozok köszönet-
tel.

DABÓCZI ESZTER

¶

Eddig csak cserkészként ismertem, mi az az ön-
kéntesség, szolgálat. Tudtam, hogy önkéntesek
mennek külföldre is dolgozni hosszabb-rövidebb
idôre, de hogy az országon belül egy szervezet
hogy mûködik, az csak most vált számomra vilá-
gossá. A környezettudatos életmódról és a vezetôi
stílusokról szóló elôadások tetszettek leginkább.
Gratulálok az elôadások témáihoz és azok kidol-
gozásához, és köszönöm azt a sok munkát, amit
belefektettetek a hétvége megszervezésébe!

JAKAB ZITA

¶

„Vasárnap, amikor a találkozó zárása volt, és
énekeltük a „Tavaszi szél vizet áraszt” címû dalt,
Ádámék énekeltek utána egy versszakot, ami már
nem tudom, hogy mi volt. El tudnád ezt küldeni?”

VAS JUDIT, Szentes

¶

„Örülök, hogy jól sikerült az orosházi program,
és Nagykanizsa is képviseltette magát. Nálunk 12-
én lesz egy ifjúsági konferencia, ahol be kéne mu-

tatni az egyesületet és az ifjúságügy terén végzett
tevékenységeinket. Hát, ez még nálunk is alakuló-
ban van. Van esetleg neked valami tájékozató
anyagod, ami alapján beszélhetnék az IT-rôl?”

GYÔRFY ANIKÓ,
Nagykanizsa, 2 fiatalt küldött

¶

Részt vettem a NOE Regionális Ifjúsági és Csalá-
di Találkozóján. Nem egy kronológiát szeretnék
bemutatni, hanem ami engem a legjobban meg-
fogott. Ez a farsangi bál volt: hidat épített az idô-
sebb és a fiatalabb generáció között – egy körben
táncolt az ország fiatalsága. Ez volt a találkozó
legkötetlenebb programja, ahol az ismeretségek
barátságokká váltak. Ez volt az elsô NOE bál, és
ezen a programon volt az IT hivatalos elindulása
is. Milyen rejtélyes, hogy ez éppen egy idôpontra
esett… 

– aki legyôzve fáradtságát, hajnalig mulatott,
az frissebben ébredt, mint aki álmosságra hi-
vatkozva elhagyta a társaságot, mert így ki-
maradt az élménybôl;

– a kiváló zenékre táncolt törölközôs figura lát-
ványának hatására a felnôtt korosztály is új-
ra a szalagavatóján érezte magát;

-– Horváth tanár úrtól és Weeber Gyulától min-
denki ingyen táncórákat vehetett - önkéntes-
ségtôl függetlenül; 

– a vonaton hazafele utazva is mosolyogva em-
lékeztem a báli vonatozásra;

– a bál talán még ma is tartana, ha a zenekar
nem dôlt volna ki elôttünk.

Vasárnapi programra készült összesítô, csoport-
fônök:

KALINICS LEA

¶

A múlt hétvégérôl: megtiszteltetés volt meg-
ismerni mindenkit, aki ott volt, a szervezôk elôtt
le a kalappal a programokért, sikeresen összefog-
ták a sok, lakóhelyben és korosztályban különbö-
zô, de mégis sok mindenben hasonló résztvevôt.
A hangulat remek volt, sok új dolgot hallhatott
mindenki, értékes kapcsolatok, ismeretségek kez-
dôdhettek el. Egy ilyen hétvége után új lendülettel
kezdek minden közösségi munkámba. 

TÓTH VERA
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A Nemzeti Pedagógus Mûhely 1999 óta tizedik alkalommal
tartott nemzetközi tanácskozást. A jubileumi konferencia eb-
ben az évben is értékes témával (Nemzet és nevelés) és ne-
ves elôadókkal ajándékozta meg csekély, de annál lelkesebb
érdeklôdôit. A konferencia megálmodója Baranyi Károly,
szervezôi Koltay Gábor (filmrendezô) és Farkas Péter (PPKE)
voltak. A szervezôk ismert szakemberek értékes elôadásai-
val, valamint saját gondolataikkal is többször elvarázsolták a
konferencia résztvevôit.

A február 22–24. közötti tanácskozás anyaga hamarosan
DVD-n is hozzáférhetô lesz.

Az érdeklôdôk a www.n-p-m.hu internetes oldalon a
„Konferenciá”-ra kattintva olvashatják az elôadásokat.

Akit bôvebben érdekel a NPM munkája, részletes tájékoz-
tatót talál a www.baranyi.hu internetes oldalon. 

Szeretettel ajánlom a konferencia minden elôadását ér-
deklôdô pedagógusoknak, nemzetünk lelki egészségéért
aggódó szülôknek és nagyszülôknek.

Csiky Klári (Budapest)

É L E T Ü N K

Megtisztelô elismerés érte egyesületünket szociálpolitikai ügyvivônk,
dr. Kormosné Debreceni Zsuzsa révén. 

Az idén 100 éves Nônap alkalmából dr. Kormosnénak kimagasló munkája elismeréséül
oklevelet és emlékplakettet adományozott a szociális és munkaügyi miniszter asszony

a nôk érdekében több éve végzett tevékenységéért.

Gratulálunk a kitüntetéshez, és további sikeres munkát, boldog családi életet kívánunk!

Nônapi kitüntetés

A Nemzeti Pedagógus Mûhely X. konferenciája

A szabadságharc nyomában Székelyföldön

2008. július 27-én vasárnap délután indulunk,

és augusztus 9-én, szombaton hajnalban érkezünk.

Csíkszeredáig megyünk busszal, itt kollégiumban alszunk három éjszakát. Felmegyünk Hargita-fürdôre
(busszal). Bejárjuk Szereda környékét (Somlyó, Delne, Madéfalva). Felkapaszkodunk a Szent Anna-tó-

hoz, majd legurulunk Háromszékbe, ellátogatumk Kézdivásárhelyre és Bereckre. Ezután a „Szentföldön” – Esztelnek,
Kézdiszentlélek – folytatjuk utunkat, és a Kászonokon keresztül, a Nyerges-tetô érintésével érünk vissza Csíkszeredá-
ba.

A kerékpárokat kiszállítjuk, mi menetrendszerinti busszal megyünk, majd a továbbiakban már kerékpáron túrázunk
mindössze 300 km-t. A felszerelésünket kísérô autó szállítja. A túra folyamán jellemzôen sátorban alszunk, és magunk
fôzünk. 

Szeretettel várom a középiskolás korosztály jelentkezését! 

Vigyázó István (Budapest)
Maroktelefon: 06 30/246-6566 • Cím: 1073 Budapest, Kertész u. 22. • Vezetékes telefon: 06-1/321-3704

Villámposta: vigyi5@gmail.com

Kerékpáros tábor Székelyföldön
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Hosszas alkudozás, egyeztetés
után sikerült megkötni a
Vodafone-nal a következô két
évre szóló szerzôdésünket. Saj-
nos a szerzôdésben szereplô díj-
szabás üzleti titokként kezelen-
dô, ezért újságunkban nem tud-
juk közzétenni, az érdeklôdôk
számára kérésre elküldjük pos-
tán, e-mailen, faxon, ill. regiszt-
rálás után a Vodafone logoja
alatt olvashatjátok a honlapun-
kon.
Tájékoztatásul: a jelenlegi
és az új díjszabás közötti össze-
hasonlítás szerint az elôfizetési
díj a jelenleginél magasabb, de
a lebeszélhetôség aránya – az
áfás árból – az eddigi  68%-ról
84 %-ra nôtt, másodperc alapú
lett a számlázás, és van kedvez-
ményes percdíj. 

A meglévô flotta-elôfizetések ese-
tében a módosított díjszabás sze-
rinti számlázás a szerzôdés ér-
vénybelépését követô 30 napon
belül érvényesül oly módon,
hogy az egyedi elôfizetések a
hozzájuk tartozó számlazárási
napokat követôen folyamatosan
kerülnek átváltásra. 
Új elôfizetés megkötéséhez to-
vábbra is szükség van a NOE ál-
tal kiadott igazolásra, melyet a
Régiós Titkároktól vagy a NOE
Titkárságától kérhettek.

FONTOS INFORMÁCIÓ!
A flottás telefonok egymás közöt-
ti ingyenes beszélgetését a
Wireless Office szolgáltatás biz-
tosítja, de csak abban az eset-
ben, ha a telefonba a telefon-
szám a 0670 vagy +3670 elô-

számmal kerül beírásra! Ha nem
így van beírva a telefonszám,
akkor percdíjat kell fizetni!

Még egy változás!
Jogi személyiséggel rendelkezô
egyesület nevére is lehet elôfize-
tést vásárolni; ha van olyan
egyesületvezetô, aki a saját ne-
vén lévô telefont szeretné átírat-
ni, azt is megteheti, 2.500 Ft
átírási díjért.

Végezetül szeretném kérni, hogy
aki rendelkezik flottás elôfizetés-
sel, írja meg nekünk nevét, tag-
sorszámát, telefonszámát, hogy
elkészíthessük a NOE Flottás Te-
lefonkönyvét.

Egyed Éva

titkárságvezetô

Flottás telefon

Profik és amatôrök, írók és költôk, gyakorló érintettek már szinte mindent elmondtak a három generációt is érintô kap-
csolatról. Nehéz újat mondani e témáról, de néhány követendô szabályt szívesen megosztok Veletek:

1. Ne sopánkodjatok, örüljetek minden kis jövevénynek, akár a lányotok, akár a menyetek az édesanya!
2. Ne nyomuljatok, de álljatok készenlétben, hátha szükség lesz Rátok!
3. Bölcs tanácsaitokat hagyjátok az ajtón kívül, akkor se bántódjatok meg, ha kikérik a véleményeteket,

de nem fogadják meg azt!
4. Az unokák, ha szépek és okosak, nem Rátok, hanem a másik nagyszülôre hasonlítanak.
5. Barátaitok unokái is nagyon szépek és okosak, de a Tieitek zsenik.
6. A nagyi karácsonyi beiglije vagy zserbója minden pénznél többet ér.
7. A nagypapa a legügyesebb „ezermester”, mindent tud, nagyon erôs, „földbe vágja a farkast”.
8. Az unokákat csak mértékkel rontsátok, tudnotok kell, hogy közös az „ellenség”.
9. Adjatok néha szabadságot (egérutat) a szülôknek, hogy sokáig lehessetek gondtalan nagyszülôk.

10. Amennyiben a fentieket betartjátok, boldog öregség vár Rátok.

Ha mégsem, akkor se veszítsétek el a reményt, törôdjetek az unokákkal, a problémákat oldják meg a szülôk!

(Egy tapasztalt Nagyi)

Nagyszülônek lenni …
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A szülôktôl tanultuk és adjuk tovább …
Új rovatunkban szeretnénk olyan nagycsaládos embereket
bemutatni, akik sokat tesznek a családokért, akik értelmet
adnak a „nagycsaládos” szónak, akik életükkel, tevékenysé-
gükkel életre váltják az Alapszabály betûit: felmutatni azo-
kat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek.

Elsô riportalanyunk Himbergerné Kaszap Katalin, a
Nagycsaládosok Kôbányai Szent László Egyesületének elnöke.

Riporter: Mit jelent Neked nagycsaládosnak lenni?
HKK: Nekem ez elsôsorban életformát jelent, egy értel-

mes, örömteli, változatos, tettre kész, mások felé mindig nyi-
tott, megtartó életet.

Riporter: Ezt az életformát hogyan lehet elsajátítani?
HKK: Elsôsorban a szülôktôl, a családban. Az én szüleim

is négy gyermeket neveltek fel. A testvérek között én vagyok
az elsô, így aztán volt szerencsém végigélni testvéreim szü-
letését, felcseperedését is. A nehézségek kezelését, a hét-
köznapok gondjainak örömre fordítását, az összefogást, a
munkamegosztást, az elfogadást és áldozatvállalást mind-
mind a szüleimtôl, a nagyszüleimtôl és a testvéreimtôl tanul-
tam. Elénk élték ezt az életformát! A jelek szerint nem is si-
kertelenül, hiszen a négy testvérnek összesen 21 gyermeke
van, és most várjuk a 8. unokát (és ez még csak a kezdet!).

Riporter: Ha elsôsorban a felnevelô család adja a mintát
a nagycsaládos életformához, akkor ezt tovább is kell adni!

HKK: Így van, mégpedig elsô perctôl fogva. 3 éves volt
az elsô kislányom, amikor vártuk a másodikat, és már velem
együtt teregette a kis ruhákat, tette félre a játékaiból azokat,
amiket majd a tesójának ad.

A harmadik kislányomat a nagyok tanították biciklizni
ugyanúgy, ahogy mi ôket. És mennyit nevettek együtt, mikor
fékezés helyett mindig leugrott az utca végén!

Bizony mindegyiknek a tanulás mellett házimunkát is kel-
lett végeznie, és most, amikor felnôttek, mindegyiknek
rendben megy a háztartása.

Ünnepekre készülôdvén nem a pénzt számolgattuk, ha-
nem mindenféle jócselekedeten törtük a fejünket. Mikor ka-
maszok lettek, kezdték leszólni ezeket az egymásra figyelô
örömtréningeket. Mi igyekeztünk az életkorukhoz igazítani,
de nem adtuk fel. És most mit látunk? A nagylányom, aki
várja a 4. babáját, ugyanúgy angyalkázik a gyermekeivel! Az
ajándékokat sem vásároljuk, hanem itthon készítjük.

Fontosak számunkra a nagy családi ünnepek. Ma már jó
nagy hely és nagy fazék szükséges ehhez, hiszen amikor a
testvéreimmel összejövünk, bizony 50 körül van a létszám.
Egy évben 3-4 alkalommal összegyûlik a család. Van közös
köszöntô énekünk is (nem angol), amivel az ünnepeltet fel-
köszöntjük. A kicsik még alig beszélnek, de ezt az éneket
már fújják!

A szülôktôl tanultuk és adjuk tovább a háztartásvezetés,
az idô- és pénzbeosztás fontosságát. Én, a testvéreim és már
a gyerekeink is tudunk és szeretünk fôzni, sütni, befôzni,
varrni, vasalni, takarítani, rendet tartani. Fontosak ezek az
egészség megôrzése és a család békéje szempontjából is.

Nagyon fontosnak tartom a rugalmasságot. Ha elhatáro-
zok valamit, ami nekem nagyon fontos, és közben jön egy
telefon, hogy valakinek segítségre van szüksége, rögtön fél-
re tudom tenni a saját dolgom, és indulok segíteni a másik-
nak.

Riporter: Hogyan tudjátok átadni ezeket az értékeket a
Szent László Egyesületben?

HKK: Egyesületünk 14 éves mûködésében a közös tevé-
kenység, a közös élmények állnak az elsô helyen. Együtt ké-
szülünk kézmûves délutánokon az ünnepekre, kirándulunk,
táborozunk, sokat beszélgetünk. Így megismertük egymást,
ezért tudunk egymásnak segíteni, és tudjuk egymást szeret-
ni. Ebben a légkörben könnyû az értékeket elôhozni,
kiemelni, a fiataloknak megmutatni.

Mondok két példát: minden év augusztusában családos
táborba megyünk. Van ott minden, ami egy táborban lenni
szokott, de mit csinálunk este? Még otthon minden család
felkészül, hogy a táborban valamely családi „kincset”, vala-
mi különös tudást megosszon a többiekkel. Minden este két
család kap egy-egy órát erre a kincsmegosztásra. Csodálatos
esték ezek: van, aki irodalmi estet tartott saját gyermeke ver-
seibôl, van, aki néptáncot tanított, van, aki egy csodálatos
utazás élményeit osztotta meg, van, aki a testbeszédrôl tar-
tott elôadást, és így tovább. Ezek az esték a felnôtteknek
szólnak, de minden gyermek ott van, alig várják, aznap mi
lesz!

Másik példa: ünnepeltük februárban a Házasság napját. A
gyülekezô házaspárokat, nagyobb gyerekeket a kinagyított
esküvôi fotók fogadták, majd 4 házaspár elôadását hallgat-
tuk meg, akik a saját házasságukról beszéltek. Egyik házas-
pár a megbocsátásról tartott gyönyörû tanúságtételt. Így ad-
juk át egymásnak a kincseket! 

Riporter: Úgy tudom, most is készültök valami különös
programra. 

HKK: Igen. Megszületett Egyesületünk 100. gyermeke,
Bogdányi Mária. Az ô születését fogjuk megünnepelni ének-
kel, tortával, ajándékkészítéssel, örömteli együttléttel.



A NOE tagjai igazolványuk bemutatásával 10% kedvezményt kapnak az apartman árából!



Ha hazamegyünk, s a férjem összefut a gyerekkori barátai-
val, rövid úton elôkerülnek az emlékek. Hogy körzeti baj-
nokságon azért tudtak nyerni a szomszéd falu ellen, mert a
Jóska, aki azóta állatorvos lett, parádésan védett; hogy az or-
szágos mezei futóversenyen dorkóban gyôzte le a sportisko-
lásokat a váltóôr fia; és hát igen, azok a védhetetlen szervák
a pingpongasztal mellett, azok voltak az igaziak. A régi em-
lékektôl megfényesedik a szemük, de amikor arról kérde-
zem ôket, hogy mi van ma a tömegsport területén a faluban,
csak legyintenek. Mi lenne? Nincsen semmi.

Karcsi bácsi, az iskola legendás testnevelô tanára egykor
maga szervezte meg a körzeti focibajnokságot, készítette fel
a csapatokat, nyáron felújította a srácokkal a leselejtezett
pingpongasztalokat, terepfutó napközit szervezett a Gulyás-
majorban. Mára gyerekeink leszoktak a sportolásról, a tö-
megsportnak nincs már társadalmi bázisa, s ha dönteni kell,
mi is inkább a távkapcsoló után nyúlunk, mint hogy edzôci-
pôt húzzunk, s lemenjünk a parkba kocogni.

Sport – évente kétszer

Az országos sportvezetôk egy része szerint igenis van tö-
megsport Magyarországon, mert nézzük csak meg, milyen
tömegek vándorolnak telente sílécekkel felszerelkezve a
nyugati határ felé, hány százezren járnak aerobicra, alakfor-
máló tornára, az edzôtermekrôl meg testépítô szalonokról
ne is beszéljünk! A kedves sportszakértôk nem viccelnek.
Komolyan gondolják, hogy a sí immár tömegsport, hiszen
statisztikailag kimutatható tény, hogy évente fél millió ma-
gyar keresi fel a környezô országok síparadicsomait, s tölt el
ott legalább egy hetet? Valóban, tagadhatatlanul adat értékû
az a tény is, hogy Schobert Norbi és Rubint Réka képes egy-
szerre négyezer embert is megmozgatni a Sportarénában? Ez
a két példa tökéletesen megmutatja, mit is jelent a mai sport-
vezetés és politika számára a tömegsport.

A fogalom tartalma jól érzékelhetôen átstrukturálódott. A
„tömegsport” egykor azoknak a sportolási lehetôségeknek
az összefoglaló neve volt, amelyeket mindenki számára elér-
hetôvé tettek, ahova azok is járhattak, akiknek sutább moz-
gásuk miatt eszükbe sem jutott bármiféle sportkarrier. Mára
viszont még a „tömeg”-bôl is kiszorulnak a nagycsaládosok,
a szegények, a szociálisan hátrányos helyzetûek, mindenki,
akik képtelen ennek a fogyasztói szempontú sportszemlélet-
nek megfelelni. Mert valójában, mint az élet más területein,
itt is egy olyan szemléletmód- és gondolkodás-átalakításról
van szó, amelynek végeredményeként megszületik a tökéle-
tes (sport)fogyasztó.

Fogyasztói tömegsport

A fogyasztói sportra való nevelés természetesen az iskolá-
ban kezdôdik, már az alsó tagozaton, amikor a tanító nénik
közül sokan rendszeresen elhagyják a testnevelés órákat,
hogy írni-olvasni tanítsák a kicsiket. A szolgáltató iskola-
rendszer nyomása óriási, a pedagógusoknak eredményt kell
produkálniuk, rettegnek, hogy nem felelnek meg a szülôk
(és nem a szakmai grémiumok!) mércéje elôtt. Félelmükben
felrúgják hát az alapvetô pedagógiai szabályokat, gyakorol-
tatnak és gyakoroltatnak, pedig tudják, hogy szebben kere-
kednének a betûk, ha a tesi órán jól kimozogták volna ma-
gukat a gyerekek.

A testnevelés órák eredményorientált értékelési rendsze-
rét ma már nem enyhítik az iskolai sportkörök örömmel te-
li, önfeledt játékai. Egyre kevesebb helyen van a suliban „fo-
ci” vagy „kézi”, ahova járni lehet „csak úgy”, minden térítés
nélkül, mivel sem az iskolának, sem az önkormányzatoknak
nincs pénzük a testnevelô tanárok plusz óráira.

Ha néhány elszánt gyerekcsapat órák után mégis vissza-
megy a tornaterembe vagy a sportpályára, akkor onnan is
hamarosan elzavarják ôket, mivel jön a fizetôvendég, akinek
délutánra kiadták az iskola helyiségeit. Az igazgatónak, a
pedagógusnak hiába szakad meg a szíve, ahogy a lógó orrú
gyerekekre néz, haza kell küldeni ôket, mert az iskolának
minden fillérre szüksége van.

Luxustevékenység lett a sport, státuszszimbólum. Karcsi
bácsi nyári pingpongsulija és focirangadója helyett, aki tehe-
ti, annak egyszerûbb befizetni a gyerekeket lovas- vagy te-
nisz-táborba, s persze a téli sportok sem maradhatnak el.
Ezek az alkalmak kellemes osztálykirándulások, iskolai tá-
borok lehetnek, s el is indíthatják a gyerekeket valamilyen
sport irányába, de az egész éves intenzív tréninget nem vált-
hatják ki. A sítábor ma már szinte kötelezô, a gyerekek kö-
zött ciki, ha valakit nem engednek el. A szülôk java része
azonban csak fogcsikorgatva képes összegyûjteni a több tíz-
ezres nagyságrendû részvételi díjat, fôleg ha két, három,
esetleg négy gyerek is van a családban.

A sport így lassan nem lesz más, mint megvásárolható él-
vezeti- és luxuscikk. Szó nincs már a mozgás örömérôl, arról
a belsô, kényszerítô igényrôl, hogy komfortérzetünkhöz
hozzátartozik a testmozgás. Mert ma már a napi fittségrôl
nem a reggeli torna, az esti séta vagy a kocogás jut eszünk-
be, hanem az update majonéz, a fitness program meg a sa-
laktalanító kúra. Az, ami megvehetô, amiért csak a pénztár-
cánkat kell kinyitnunk.
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Sportolj! És fizess?

A magyar tömegsport



Nyereséges beruházás

Félreértés ne essék, egy pillanatra sem sírom vissza a régi tö-
megsport mozgalmi jellegét, a sportnap címen a városi park-
ba vagy a sportpályára csordaként kihajtott gyerektömege-
ket, hiszen sokakban éppen ezek az alkalmak alakítottak ki
ellenállást a sporttal szemben. Tisztában vagyok azzal is,
hogy a sport – csak úgy, mint a kultúra – sokkal több állami
pénzt kapott, mint manapság, s az anyagi javak elosztása
nem szükséglet szerint, hanem párthûség alapján történt.
Nem a múltat siratom, hanem a jelennel vagyok elégedetlen.

Mert lehet pénztelenségre és piacgazdaságra hivatkozni,
de az közgazdaságilag bebizonyított tény, hogy a gyerekek
sporttevékenységére fordított minden forint sokszorosan
megtérül. Ha csak a piacgazdasági tényeket nézzük, akkor is
látnunk kell, hogy gazdasági szempontból is érdemes rá-
szoktatni a gyerekeket a sportra.

Aki kisgyermekkorától sportol, annak életformájává válik
a mozgás, így felnôttkorára vásárlóerôként lép fel a sport-
szerek, sportruházat piacán, elôfizet a sportcsatornákra, új-
ságokra, elmegy a sporteseményekre, s saját gyermekeibôl
kineveli az újabb sportszeretô generációt. Széles
tömegsportbázis esetén könnyebben felfedezik a valódi te-
hetségeket is, akik felnövekedvén ismét csak pénzt hoznak
az országnak. S ekkor nem beszéltünk még arról, hogy a

kórházi ágyak számát hosszú távon hatékonyabban csök-
kentené a sportba fektetett pénz, mint a gyógyszeráremelés
vagy az egészségügyi reform.

Az, hogy létezhetnek még a tömegsport klubok, iskolai
csapatok, annak köszönhetô, hogy Karcsi bácsik is léteznek.
Nekik még mindig szívügyük a sport, idejüket, energiájukat
sokszor ingyen is odaadják, s ha kell, odacsapnak az asztal-
ra, hogy kiverjék a városi költségvetésbôl a sportcsarnok
használatának lehetôségét vagy a mezre való pénzt.

Ahhoz azonban, hogy a napi testmozgás ismét a fiatalok
széles rétegének belsô igényévé váljon, nem elég egy-két
lánglelkû testnevelô tanár. Mert a keretek, az anyagi bázis
biztosítása nélkül ez a folyamat nem fog újra megindulni. S
úgy tûnik, manapság az a befektetés, ami csak tíz-tizenöt év
múlva térül meg, akkor sem éri meg a kormánynak, ha a ha-
szon több mint háromszoros.

Miklya Luzsányi Mónika

A fenti írás egyidejûleg megjelenik a Képmás áprilisi
számában is.

A Képmás családmagazin áprilistól 100 oldalas lesz, új
és kibôvült rovatokkal, Schäffer Erzsébet, Lux Elvira és
Czakó Gábor új sorozatával, Fésûs Éva meséjével.
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Budapesttôl 25 km-re, Tárnokon, 7,5 szobás, 196 m2-es
családi ház eladó.
Irányár: 25 millió Ft
% 70/775-87-91 (NOE flottás) vagy 20/801-3286

¶

Tompán eladnám 2+2 félszobás, központi fûtéses, komfortos,
kertes családi házam, melynek alapterülete 103 m2.
A házhoz melléképületek tartoznak, a kertben gyümölcsfák ta-
lálhatók, mely öntözô berendezéssel van ellátva. Üzlet, horgász-
tó, vasút- és busz állomás 5 percre található.
Irányár: 3,6 millió Ft
% 30/536-7004

¶

Sályban, 1997-ben épült 77 m2-es összkomfortos 2 szobás
(21,1 m2, 15 m2, konyha+étkezô 16,4 m2, fürdôszoba 8,1 m2,
elôszoba 9,8 m2, padlásfeljáró, közlekedô 6,5 m2) gázfûtéses
családi ház 1334 m2-es telken, 40 m2-es tetôtéri beépíthetô-
séggel eladó. Tetôtérben még 3 szoba kialakítható. A bükki
Nemzeti Park szélén található csendes falu ideális túrázásra és
vadászatra is. A közelben gyógyfürdôzésre ideális lehetôségek
vannak, 3 km-re Bogács, 15 km-re a mezôkövesdi Zsóry Gyógy-
fürdô található.
Ár: 7 millió Ft 
% 06-49-336-437, 06-30-551-3308

Miskolctól 20 km-re fekvô kisvárosba (Emôd) 1880 m2-es tel-
ken 140 m2 összkomfortos családi ház, 4 szoba + nappali
eladó vagy elcserélhetô Budapestre és vonzáskörzetébe.
Irányár: 13,5 millió Ft
% 06/ 30 690-77-63

¶

A Corvin mozinál a Corvin közben eladó 100 m2-es,
3+2+hallos, étkezôkonyhás, duplakomfortos, cirkós, thermo-
ablakos, DK-i fekvésû lakás.
Sétálóutcára nézô, legfelsô emeleti, (5. lift van,) panorámás az
új Corvin sétányra, amely most épül.
Három galéria növeli az életterét a csemetéknek.
Vízórás, fenntartási költségei jók, polgári jellegû lakóközösség,
kis ház.
Nagycsaládosoknak elônyös!
Képek a www.ingatlan.com oldalon megtekinthetôk.
Irányár: 27 millió Ft 
% 333-5826

¶
3 szobás, étkezô + fôzôfülkés, fürdôszobás családi ház
nyári konyhával, fedett autóbeállóval, pincével és gazdasági
épületekkel 2.500 m2 nagyságú telken Dalmandon (Tolna me-
gye) eladó.
Irányár: 4,4 millió Ft
% 74/465-984, 30/455-87-16

Hirdetéseink
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A kongresszus mottója:
„Köszönet a családért”

Alapvetés:
Közösségi vagy individualista társadalmat épít-
sünk-e?

Témák:
Mit köszönhet a családoknak a társadalom?
Mit köszönhet az egyén a családnak?
Mit köszönhetünk a családokat segítô szerveze-
teknek?

A kongresszus szakmai programján kívül lehetô-
ség nyílik környékbeli kirándulásra, balatoni für-
dôzésre, Veszprém nevezetességeinek megte-
kintésére.

Napközben gondoskodunk a kisgyermekek ôr-
zésérôl, a nagyobbak számára pedig különféle
foglalkozásokat szervezünk.

A kongresszus megrendezésének költségeit
(helyszín, programok) a NOE biztosítja.

Regisztrációs díj:
2008. április 30-ig 1000 Ft/család 
április 30. után 2000 Ft/család

Szállás:
1x2 ágyas és 2x2 ágyas kollégiumi apartmanok-
ban, minikonyhával, fürdôszobával, felnôtteknek
és gyermekeknek egyaránt:
2000 Ft/fô/éj
minden további személy hozott izoliron, háló-
zsákkal (szobánként max. 2 fô) 500 Ft/fô/éj.
A kollégiumban üdülési csekket elfogadnak.

Étkezés:
reggeli  – önellátással (a helyszínen büfé lesz),
ebéd  – 600 Ft/fô/alkalom,
vacsora  – 600 Ft/fô/alkalom.
Az étkezéshez  Sodexo,Ticket,Le Chèque Déjeuner
ételutalványok felhasználhatók.

Lehetôség van már hétfôtôl, július 7-tôl szállást
kérni, így családi nyaralássá bôvíteni az alkalmat.

Az elôzetes jelentkezési lapot kérjük postán,
faxon vagy e-mail-en legkésôbb április 30-ig el-
küldeni a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Titkárságára, a regisztrációs díj befizetésének iga-
zolását is mellékelve (e-mail esetén szkennelve).
A jelentkezési lap és a befizetés kézben is átad-
ható a Titkárságon, ill. a közgyûlés szünetében.

Postacím:
1056 Budapest, Március 15. tér 8. I.1.
Fax: 266-7771 vagy 317-4909  
E-mail cím: noe@noe.hu

Részletes tájékoztatót csak az elôzetesen
jelentkezôknek küldünk. (Elôzetes Jelentkezési
lap a Közgyûlési szám hátsóoldalán található!)

A kongresszus
nem csak nagycsaládosoknak szól.

Szeretettel várunk mindenkit, aki a

CSALÁD iránt elkötelezett.

Ozorai Sándorné dr. Szabó Endre
elnök elnök
Nagycsaládosok Nagycsaládosok
Veszprémi Egyesülete Országos Egyesülete

Elsô értesítés

VII. Családkongresszus
Veszprém, 2008. július 10–13.

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete rendezésében





Kedvezményes
RENAULT és DACIA

vásárlási lehetôség – NOE tagoknak

Kedves NOE tagok!

Újabb lehetôséggel bôvült a NOE tagok által igénybe
vehetô kedvezmények köre.

Egyesületünk flotta megállapodást kötött a Renault
Hungária Kft-vel.

A megállapodás új Renault és Dacia gépjármûvek
vásárlására vonatkozik. A Renault Hungária Kft a flotta-
megállapodásnak megfelelôen a NOE flottakedvez-
ményt az összes Renault márkakereskedôn keresztül
biztosítja.

A Renault Hungária Kft-vel létrejött flotta-kedvezmény
csak új Renault és Dacia gépjármûvek vásárlására
vonatkozik. A különbözô modellekre különbözô mér-
tékû a kedvezményünk. A flottakedvezménnyel egy-
idejûleg a Renault Hungária illetve a Renault Márkake-
reskedôk által meghirdetett egyéb árengedményeket
és akciókat, valamint a limitált- és speciális szériákat
nem lehet igénybe venni. Vagyis: nem lehet a kedvez-
ményeket halmozni. A konkrét vásárlási feltételekrôl
és a ponkrét típusokra vonatkozó kedvezményekrôl a
Renault Márkakereskedésekben érdeklôdhettek.

A Renault modellekrôl információkat találsz a 

http://www.renault.hu és a
http://www.dacia.hu
honlapon, illetve a márkakereskedôknél.

Az autóra az adás-vételi szerzôdést a NOE tag és a már-
kakereskedô köti a szokásos módon és feltételekkel,
de így igénybe lehet venni a NOE flottakedvezményt.
A flotta-megállapodásról a Renault Hungária Kft. tájé-
koztatja a kereskedôit. Ha valahol mégsem tudnának a
kedvezményünkrôl, akkor javasoljátok, hogy a keres-
kedô hívja fel Prázmári Henriettát a Renault Hungáriá-
nál, mert ô tud minden szükséges részletrôl.

Mit kell tenned,
ha NOE flottakedvezménnyel szeretnél
Renault vagy Dacia gépkocsit vásárolni?

Ellenôrizd, hogy befizetted-e a tagdíjad. Ha ez rendben
van, akkor keresd meg az Egyesület titkárságát

1056 Budapest
Március 15. tér 8., tel.: 06 (1) 235-0947
noe@noe.hu

és kérj egy tagsági igazolást a flottakedvezmény igény-
bevételéhez. Ez egy speciális igazolás, amit a Renault
Hungária Kft. jóváhagyott. Figyelem! A kedvezmény
igénybevételéhez a nagy érték miatt nem elegendô a
tagkártya. Az igazolást abban az esetben is a NOE tit-
kárság állítja ki, ha a kedvezményt igénybe venni kívá-
nó tag nem közvetlen a NOE-nak, hanem a NOE tag-
egyesületének tagja. Az igazolás a tag azonosítására al-
kalmas adatokat, és a tagságának fennállását tanúsító
adatokat tartalmaz. Ezekben az esetekben az egyesü-
letvezetôk közremûködésére is szükségünk lesz az
adatszolgáltatásban.
A titkárságról megkapott igazolással menj el a neked
szimpatikus, vagy legközelebbi Renault márkakereske-
désbe, és válaszd ki a megfelelô autót. Az igazolást a
kereskedônek a vásárláskor kell majd odaadnod. 
A márkakereskedésben a vásárláskor le kell adni a NOE
titkárságon kiállított egyedi igazolást.

További lehetôségek
az autóvásárlás terheinek könnyítéséhez:
Az eddigi lehetôségek nem szûnnek meg ezzel az új
megállapodással.
Az MKB-Eurocredit Zrt. a NOE tagok számára kedvez-
ményes lízingkonstrukciót kínál, nemcsak új, hanem
használt autó vásárlása esetén is. Errôl elôzetesen tájé-
kozódhattok a NOE honlapján a „kedvezmények/új au-
tó vásárlás” menüpont alatt. (A menüpont elnevezése
nem pontos) A kedvezményes lízing lehetôséget a
megvásárolandó autók 8 éves koráig lehet igénybe ven-
ni. Érdemes a hitel vagy lízing igénybevétele kapcsola-
tosan a http://autohitel.hu/ honlapot is átolvasnotok.

További kérdéseitekkel keressétek Malárik Attilát a 06 (70) 776-0011-es NOE flottás telefonszámon,
vagy a titkárságon Latorcai Krisztinát a 06 (1) 317-4909-es számon.
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Áraink tájékoztató jellegûek. Az étkezést a helyi vendéglátókkal szervezzük meg.

Kedves Gyerekek!

Ebben a számban logikai fejtörôkkel szeretnénk kedveskedni
Nektek. Ha a kisebbek még nem tudják egyedül megoldani
a feladatokat, kérjék bátran nagyobb testvérük vagy szüleik
segítségét!

A mostani rejtvény beküldési határideje április 20.

∂ A biciklitolvajokat a rendôrök triciklin üldözik. Tolvajok
és rendôrök összesen 10 keréken gurulnak. Hány biciklit
loptak el?

∑ Van egy 9 és egy 4 literes vedrünk. Hogyan merünk ki egy
100 literes, teli cseberbôl e kettô segítségével a 9 literes
vederbe 6 liter vizet?

∏ Egy kertésznek 10 facsemetét kell elültetnie úgy, hogy a
fákat öt sorba ültesse, és mindenik sorban négy csemete
legyen. Hogyan oldja meg a problémát? (Ezen az öt soron
kívül keletkezhetnek az ültetés során olyanok is, ame-
lyekbe csak 2-2 fa kerül.)

π Egy filozófus megy a sivatagban, és Jeruzsálembe akar
jutni, de nem tudja az utat. Megkérdezi az egyetlen be-
duint, akit lát, hogy hogyan jut el Jeruzsálembe. A beduin
azt mondja: 

– Én nem tudom, hogy melyik irányban van Jeruzsálem, de
megmondom, hogyan tudhatod meg. Ha egy kicsit to-
vább mész, kétfelé ágazik az út, és a kettô közül az egyik
egyenesen Jeruzsálembe visz. Az elágazásnál állandóan
ôrt áll két testvér, felváltva, de nem lehet tudni, hogy me-
lyik van soron. Ôk ismerik az utat, és mindig válaszolnak.
De az a baj, hogy az egyik testvér állandóan hazudik, a
másik pedig mindig igazat mond. És csak egyetlenegy
kérdést tehetsz fel az éppen ôrt álló fivérnek. 

Milyen kérdést tehet fel a filozófus, hogy bármelyik fivér
áll ôrt, biztosan megtudja, merre van Jeruzsálem?

A 195. NOE Levelekben szereplô rejtvény helyes megfejtôi
közül Bátor Mátyást (Domoszló) sorsoltuk ki nyertes-
nek. Szeretettel gratulálunk! Ajándékát postán küldjük el.

Rejtvény



Üdüljön családjával, barátaival Debrecen, Hajdúszoboszló, Hor-
tobágy közelében Bárándon, a Koroknai Portán.
Eredetileg népmûvelô-pedagógus házaspár vagyunk három fiú-
gyermekkel. Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl
stb.), a sok háziállat közelsége nagy örömet szerez a gyerekeknek.
Lehetôség van lovaglásra, szekerezésre, íjászkodásra, kemencében
sütésre-fôzésre stb. Népi kismesterségekkel (szövés, csuhéfonás, fa-
zekasság) való ismerkedés a falunkban és a környékén. 
A portán található még asztalitenisz, biliárd, kosárlabda, udvari já-
tékok és kerékpárok. Elhelyezés 2 db családi apartmanban vagy 2-
3 ágyas szobákban (konyhahasználattal).
Több gyógyfürdô a környéken.
Áraink: 2500 ft/fô,12 éves korig 10 % kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk. 
% 54-466-193, Mobil: 30-279-2682
bela@koroknaiporta.hu
www.koroknaiporta.hu
skype: koroknai_bela

¶

Olcsó nyaralási lehetôséget ajánlok nagycsaládosok, baráti társa-
ságok részére. A ház Balatonalmádi – Vörösberény térségé-
ben van, hegytetôn, erdôszélen szép kilátással a Balatonra. A nya-
raló összkomfortos: egy padlásszoba, nappali kandallóval, fürdô-
szoba, amerikai konyhával, teljes felszereléssel.
A kert nagy, sok gyümölcsfával, nyírt gyeppel, kis konyhakerttel.
Szabadtéri sütési, fôzési, bográcsozási lehetôség, a fákon hinta,
gyûrû, függôágy.
A legközelebbi strand kb. 1,5 km. A Balaton örömein kívül a közel-
ben van bob-pálya, uszoda. Ezen kívül a környék alkalmas a túrá-
zásra: hajóval Tihanyba, vonattal Badacsonyba kirándulhatunk,
Veszprém csupán 9 km (állatkert, vár). 
Kényelmesen 5 fôt, pótággyal 6-7 fôt tudok elhelyezni (+sátor).
Egy turnus péntek estétôl péntek délig tart. 
Egy 5 fôs család részére egy hét 45 000 Ft.
Egy fô 9 000 Ft/turnus.
Argyelán Jánosné 8200 Veszprém, Hunyadi u. 1/A
% 88/424-104, 30/316-9074

¶

Zempléni-hegységben, Vilyvitányban 3 szobás összkomfortos
önálló vendégház egész évben kiadó. Családbarát kör-
nyezettel, kinti játék- és fôzési lehetôséggel valamint széles progra-
majánlattal várjuk kedves vendégeinket! Egyszerre 1 családot, tár-
saságot fogadunk 10 fôig. Üdülési csekkel fizethet.
Ár: 2000 Ft/fô/éj 0–10 éves korig 50% kedvezmény!
Érd.: Zempléni Vadvirág vendégház, Vilyvitány, Somogyi B. út 114.
% 47-325-638, Mobil: 30-375-0978

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
% 83/315-951 19 óra után, Csütörtöki Zoltán
Mobil: 30/375-0613

¶

Csongrádtól 4 km-re közvetlenül a Tisza partján össz-
komfortos vendégházak kiadók. /vezetékes víz, elektromos
áram van/ Házanként 2 hálószoba, jól felszerelt konyha, fürdôszo-
ba, nagy fedett veranda, kerti tûzrakóhely áll a vendégek rendelke-
zésére. A vendégháztól a város kis forgalmú mûúton kerékpárral is
jól megközelíthetô. Tartalmas programok összeállításában szívesen
segítünk. Üdülési csekket elfogadunk.

Nagycsaládosoknak 5 eltöltött éjszaka után egy ingyen
éjszakát ajánlunk.

Áraink: 6900 Ft/2 fô, minden további személy +1300 Ft
gyerekeknek 5 éves korig ingyenes

% Keller István 70-591-3083,70-522-6061
E-mail cím: csurgoi.vendeghaz@fibermail.hu

¶
JUNIOR ÜDÜLÔPARK
Miskolc-Tapolca, Iglói út 11.
Üdülési csekk elfogadó hely!
Telefon/fax: 06-46-432-452 vagy 30-9352-477
E-mail: junior21@chello.hu
Ismertetô: Miskolc-Tapolca ideális bázis egy Észak-ma-
gyarországi üdüléshez, osztálykiránduláshoz. Lillafüred, Eger, Agg-
telek, Tokaj elérhetô közelségben van. Szálláshelyünk Miskolc-
Tapolcán a barlangfürdôtôl 15 percre gyalog, vagy autóval pár
perc. Erdei környezetben felszerelt konyhával, zuhanyzós fürdôszo-
bával, WC-vel, fenyôbútorral berendezett faházakban.
Férôhely: 36 fô.
Szállás ár: 2350-3500 Ft/fô/éj.
Idegenforgalmi adó: 360 Ft/fô/éj, kivéve: iskolások,
három gyerekkel érkezô családok.
Étkezés: önellátó, vagy egy közeli étteremben menü rendelhetô.
Szolgáltatásaink: Szállás 4-5-6 fôs faházakban.
Saját kosár, tollas pálya, ping-pong asztal, hinta, tûzrakási lehetô-
ség, fedett. Közös helyiségben csocsó.
Kocsival, autóbusszal érkezôknek ingyenes parkolás.
Program lehetôség: gyalogtúra az üdülôtôl Diósgyôrivárig,
Barlangfürdô, csónakázótó, kalandtúra park, bobpálya, miskolci
belvárosi séta, Lillafüred – István és Anna barlang.
Nyitvatartás: április 15–október 15.
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Andrásfalvi András

és felesége,

Vicenty Mária

örömmel

tudatják, hogy február 21-én

megszületett 15. unokájuk,

Andrásfalvi Márton

és Gebauer Eszter

2. gyermeke, Sára

(3500 grammal és 59 cm-rel),

akit nôvérkéje,

a 2 éves Klárika

is nagy örömmel fogadott.
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Himbergerné Kaszap Katalin

2007-ben 4 kisbabával
gyarapodott a monori egyesület:

Asztalos Benjámin, Bába Bernadett,

Sebán József, Török Dorina.
Szônyiné Marika

Nagycsaládosok Monori Egyesülete


