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T A R T A L O M

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 203. számának lapzártája: 2008. október 10.

A NOE levelek elôzô számában írtunk róla, és annak
mellékleteként ki is küldtünk egy aláírás-gyûjtô ívet

„A családi élet jogainak és méltóságának védelmében”
címû felhíváshoz való csatlakozásról.

A felhívás – a legfontosabb tudnivalókkal –
és az aláírás-gyûjtô ív a NOE honlapjáról (www.noe.hu)

letölthetô, kinyomtatható.

Tekintettel arra, hogy többen jelezték,
hogy a NOE Levelek elôzô száma késve érkezett

jónéhány címre, ezért itt is megismételjük és kérjük,
hogy az aláírt íveket a NOE titkárságra vagy az elôzô

számban külön részletezett NOE régiós irodákba
2008. október 10-ig juttassátok el.

Török Ádám

Felelôs szerkesztô:
Dr. Szabó Endre elnök

Fôszerkesztô:
Márki László

Grafika:
Csurgó Erzsébet

Tipográfia:
Brill Stúdió

Kiadja a NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE

Felelôs kiadó:
Török Ádám fôtitkár

) 1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Telefon/fax: 317-4909, 317-4563, 266-7771

NKÖM nyilvt. szám: 2.2/6811/2000
ISSN 1788-9103

Honlap: www.noe.hu
E-mail: noe@noe.hu

Félfogadás: szerda 10–16, péntek: 10–13.30
Ebédszünet: 12.00–12.30

A NOE számlaszáma: 11705008-20109369,
adószáma: 19024471-1-41

A „Családjainkért” Alapítvány
számlaszáma: 11705008-20427799,

adószáma: 18011971-1-41
Mindkét számlát a Budapest V. kerületi OTP vezeti.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
kiemelten közhasznú,

a Családjainkért Alapítvány pedig közhasznú.
Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyôr

Tartalomjegyzék

Családkongresszus, Ôszi Találkozó 2008
Ópusztaszer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Gondolatok az Ôszi Találkozó után  . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Vezetô testületeink munkájából
Vezetô testületeink munkájából  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Érdekvédelem
Építéssel kapcsolatos jogszabályok módosítása  . . . . . . . . 6

Helyi szervezeteink életébôl
Kirándulás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Szárszói emlékeim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kerékpáros túra a Bakonyban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ifjúsági Tagozat
Egy éves az IT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Házasságápolás, gyermeknevelés
A tökéletes férj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A vonzó nô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Beszélgetések
Riport Szendi-Horváth Edittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Életünk
In memoriam Bakti Tibor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Búcsúzunk Kele Istvántól   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tanévkezdésre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Megismerkedéstôl a családalapításig  . . . . . . . . . . . . . . . 16

Viharálló párkapcsolatok építése – elôadássorozat . . . . . 16

Családi délelôttök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Karácsony 2008
Reneszánsz karácsony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gyermekkuckó
Rejtvény kisebbeknek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Rejtvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

A tizenkét hólnap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Életmód
Az ôsz gyümölcse – szilva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Áruházi hangosbemondó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

tord_24_uj  9/24/08  12:48  Page 2



Már második alkalommal rendezte Ópusztaszeren a NOE
Ôszi Találkozóját. Az elmúlt 12 év alatt sok minden változott,
szinte felnôtt egy új generáció is. Ópusztaszer is felfrissült,
gazdagodott, azoknak is tudott újdonságot nyújtani, akik az
elsô találkozón már részt vettek.

Sok kisgyermekes család kérdezte tôlem, hogy mit lehet
majd csinálni egy Nemzeti Történeti Emlékparkban, nem fog-
nak-e unatkozni a csemeték? Én csak annyit válaszoltam,
hogy nem biztos, hogy elég lesz nekik egy nap a látnivalók
bejárására (fôleg, ha a kicsik hagynak idôt a feliratok elolva-
sására). De különben is: volt már olyan nagycsaládos rendez-

vény, ahol a gyerekeink unatkoztak? És nekem lett igazam. 
Már az ünnepélyes megnyitó elôtt az elsô csoportok meg-

nézhették a Feszty-körképet. Tartani kellett a szigorú idô-
beosztást, hiszen több ezren szerették volna látni a „Magya-
rok bejövetelét”, mely az emlékpark leghíresebb kiállítása.
De a Rotundában ezen kívül még voltak más, a kisebb gyer-
mekeknek is élményt nyújtó kiállítások. Például a két pro-
menád, ahol elevennek tûnô utcaképeket láttunk a XIX. szá-
zad kis- és nagyvárosából. Különleges hangulatot árasztott a
régi mûhelyek, üzletek kirakata, a sétáló emberek ruházata,
a babakocsit toló anyuka, a játékbabát ringató kislány.

A történelmi panoptikumban középsô gyermekem öröm-
mel kiáltott fel: „Ez tudom mi, ez a véradás!” Gyorsan tisztáz-
tuk, hogy a vérszerzôdés az, amit lát, ugyan véradás is van
igaziból, de nem itt. 

10 órakor került sor az ünnepélyes megnyitóra a gyönyö-
rû Árpád emlékmûnél. Köszöntôt mondott Magyar Anna, a
Csongrád Megyei Közgyûlés Elnöke, Horváth Gábor, az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti emlékpark igazgatója (aki
szeretné, ha nem csak 12 évente találkoznánk náluk) és Sza-

bó Endre, a NOE elnöke is. A vendégeket fogadó térzenét az
id. Vándor Rudolf Fúvószenekar adta Kistelekrôl.

Kicsit hiányoltam a megnyitóról családjainkat, remélem,
hogy csak a rendkívüli meleg tartotta vissza ôket (legalább
családonként 1 embert) a részvételtôl.

A megnyitó után szétszéledtünk. A hatalmas terület és a
bemutatóhelyek szinte „elnyelték” a több mint 5000 embert.
A nagy melegben enyhet adott az erdô vagy a ligetes tópart.
Mire nagyjából végignéztük a Szoborparkot, a Romkertet, a
Nomád parkot, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot (az iskola, a
porták, a mûhelyek, a szatócsbolt és az a szélmalom!), a kü-
lönlegesen egyedi Jurta-házakat, a Vízügyi kiállítást (a Nagy
Szegedi Árvíz látványos terepasztalos bemutatójával), véget
is ért a nap, és még több idô is elkelt volna.

32 0 0 8 . S Z E P T E M B E R

Ópusztaszer

Ô S Z I T A L Á L K O Z Ó,  2 0 0 8.
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Gondolatok az Ôszi Találkozó után …
Nagy öröm volt számomra, hogy ilyen szép létszámban volt
együtt a NOE nagy családja az Ôszi Találkozón, Ópusztasze-
ren. Az idôjárás túl kegyes volt hozzánk, hiszen aznap re-
kord hômérsékletet mértek, mégis 1005 család, 5.220 fô vett
részt ezen a találkozón. Jó volt látni, ahogy egymás után ér-
keztek a csoportok, és csak jöttek és jöttek… Sajnos egy vas-
úti baleset miatt két különvonatunk több mint egy órás ké-
séssel érkezett.   

Az Emlékpark rengeteg szép és izgalmas látnivalót rejt,
így még azok a családok is láthattak sok újdonságot, akik az
1996-os, szintén Ópusztaszeren megrendezett Ôszi Találko-
zón már részt vettek. 

Véradásra 46 fô jelentkezett, ebbôl 11 fô elsô véradó volt
– köszönjük nekik!

A nap végén hazaindulók fáradtan, elcsigázottan, de él-
ményekkel gazdagon tértek haza. 

A köszönôlevelekbôl és telefonokból tudjuk, hogy nem
dolgoztunk hiába, mindannyian életre szóló, csodálatos él-
ménnyel gazdagodtatok, ez jó érzéssel tölt el bennünket, de
van egy pár gondolat, amit szeretnék megosztani Veletek.

Az Ôszi Találkozók szervezésével kapcsolatban sajnos
rossz tapasztalataink is vannak, melyek évek óta visszatérô
problémánk…. 

Sokan a jelentkezési, ill. fizetési határidô után egy hónap-
pal – sôt, olyanok is akadtak szép számmal, akik a rendez-
vényt megelôzô két hétben – jelentkeztek a találkozóra.
Mindezt az után, hogy lezártuk a jelentkezéseket, lejelentet-
tük a résztvevôi létszámot az Emlékparknak, beosztottuk a
Feszty-körkép látogatásához a családokat, és levélben kiér-
tesítettük a résztvevôket. Higgyétek el, óriási munka áll a
háttérben, hiszen a Feszty-körkép megtekintése szigorú
rend szerint történik, a park hivatalos nyitva tartási idejében,

9-18 óra között, félóránként max. 120 fôs csoport, tehát na-
pi kb. 2.200 fô mehet fel a körképet megnézni. Mi a Park ré-
szérôl nagy segítséget kaptunk ahhoz, hogy a közel ötezer
ember – ugyan rövidített idôkeretben (15 perc/csoport) – a
nyitvatartási idô meghosszabbításával 8 – 19 óra között meg-
nézhesse a körképet. A beosztásnál elsôsorban – az idôhöz
kötött – vonattal érkezôket osztottuk be, majd az autó-
busszal és autóval érkezôket. Igyekeztünk figyelembe venni
az általatok megadott érkezési, ill. hazautazási idôpontokat,
de ez sajnos nem minden esetben sikerült. Telefonon egyez-
tettünk azokkal, akiket korábbra hívtunk, ill. kértük, hogy
késôbb induljanak haza.

Évrôl-évre gondot okoz a találkozót befogadó szerveze-
tünk és a mi számunkra is, hogy hatalmas szervezô munká-
val összeállítjuk a programot, megszervezzük a kulturális és
egyéb programokat, az étkezést, a jelentkezôk létszámának
megfelelô példányszámban elkészíttetjük a programfüzetet,
és a helyszínen derül ki, hogy sokkal többen jöttek, mint
ahányan jelentkeztek. Ez a rendezvényt befogadó intéz-
mény/szervezet felé is borzasztóan kellemetlen, az idôben
jelentkezôknek is nehézséget okozhat, ráadásul úgy tûnik,
mintha nem végeznénk megfelelôen a munkánkat. Sok eset-
ben a befogadó intézmény dolgozóin kívül még a tagtár-
sainktól is csak kritikát hallunk emiatt – pedig önhibánkon
kívül történik a változás.

Természetesen a jövôben is szeretettel várunk mindenkit
az Ôszi Találkozókon és más rendezvényeinken, de kérjük a
határidôk pontos betartását. 

Megértéseteket és együttmûködéseteket köszönöm. 

Egyed Éva
titkárságvezetô

Ô S Z I T A L Á L K O Z Ó,  2 0 0 8.

Két alkalommal is telt ház fogadta a lovas- és íjászbemu-
tatót, melyet a gyerekek végigizgultak. Szintén nagy örömet
okozott az erdô szélén a játszótér a különlegesen szép fajá-
tékokkal. Akinek nem volt elég a végigsétálni a kiállításo-
kon, az levezethette fölös energiáit az erdei tornapályán,

miután jóllakott a finom
bográcsgulyással.

Újabb közös élmé-
nyekkel lettünk gazda-
gabbak egy nagyszerû
programon, a szervezôk-
nek és támogatóknak kö-
szönhetôen. Tudjuk, mi-
lyen óriási munka volt
már a csoportos odauta-
zások (különvonat, busz)
megszervezése, a támo-
gatók meggyôzése, a ren-
dezvény lebonyolítása.

Külön köszönet illeti
Ópusztaszer és Kistelek
Nagycsaládos Egyesüle-

teinek önkénteseit és a Nemzeti Történeti Emlékpark igazga-
tóját és dolgozóit. Megint elmondhatjuk azt, amiért évente
találkozni szoktunk: Jó volt együtt!

Székely Hajnalka
(Budapest, XVI. kerület)
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Júliusban az elnökség véglegesítette az új régiós felosztást és
a régiókhoz tartozó munkatársak személyét.

A határozat szerint: a Felsô-Duna Régióközpontot mû-
ködtetô egyesület a Gyôri Família NE, régiós titkára Horváth
Hajnalka, a Balatoni Régiót mûködtetô egyesület a Nagyka-
nizsai NE, régiós titkára Horváth Tamás, az Al-Duna Régiót
mûködtetô egyesület a Pécsi Székesegyház NE, régiós titká-
ra Várdainé Kiss Krisztina, a Közép-magyarországi Régiót
mûködtetô egyesület a Monori NE, régiós titkár megosztva
Szônyi Gáborné és Vitálisné Malik Judit, az Észak-magyaror-
szági Régiót a Fóti NE mûködteti, régiós titkár Bertalan An-
géla, a Felsô-Tisza Régiót mûködtetô egyesület a Püspökla-
dányi NE, régiós titkár Szilágyiné Kerekes Margit, és a Dél-
alföldi Régiót mûködtetô egyesület az Orosházi NE, régiós
titkár Benedek Szilvia.

Az érdekvédelmi csapat két munkatársa új tarifakoncep-
ciót dolgozott ki és terjesztett az Állatkert vezetése elé

– reméljük, hogy sikerül újra nagycsaládos kedvezményt
kialkudni az Állatkerttel a NOE-soknak (is).

Augusztusban nem volt elnökségi ülés. Az iskolakezdés-
sel a NOE vezetôsége is újra a megszokott kerékvágásban
dolgozik tovább. Sok feladat áll elôttünk. Minden jel arra
mutat, hogy a köztársasági elnök ôszre írja ki az egészség-
ügy privatizálásáról szóló népszavazást. A szavazást megelô-
zô kampányban nekünk is tevékeny részt kell vállalnunk, és
meg kell gyôznünk az embereket, hogy szavazatukkal aka-
dályozzák meg az egészségügy magánosítását. 

Az elmúlt idôszakban fôként az iskolakezdéssel kapcso-
latban kérdezték vezetôségünk tagjait a különféle médiu-
mok. Ezen megszólalások alkalmával igyekeztünk hangsú-
lyozni: egyenlô esélyt szeretnénk az iskolában azoknak a
gyermekeknek is, akik nagycsaládban nônek fel.

Ifkó M. Judit
NOE Titkárság

52 0 0 8 . S Z E P T E M B E R

Vezetô testületeink munkájából

V E Z E T Ô T E S T Ü L E T E I N K M U N K Á J Á B Ó L
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Kedves Tagtársak!

Az országos településrendezési és építési követelményekrôl
(OTÉK) szóló kormányrendeletet (253/1997. (XII. 20.) mó-
dosították a közelmúltban kiadott 182/2008. (VII. 14.) kor-
mányrendelettel.

A módosított jogszabályokra vonatkozó alábbi rövid tájé-
koztatás az építkezés elôtt álló családoknak szól, de közér-
deklôdésre is számot tarthat. Természetesen, az elôírásokat
elsôsorban a tervezô építésznek és más szaktervezônek kell
részletesen ismernie és a tervezés során alkalmaznia, de úgy
gondoljuk, hogy a családnak is ajánlatos ismernie, amikor új
otthonukról és létesítése, fenntartása költségeirôl kezdenek
el gondolkodni.

A Kormányrendelet tehát az építési munkákkal kapcsola-
tos. Abban az esetben, ha a család az építkezéséhez lakáscé-
lú állami támogatást (egyszerûbben: szocpol) is igénybe kí-
ván venni, a terv – mint eddig is – meg kell feleljen a lakás-
célú állami támogatásra vonatkozó hatályos kormányrende-
letnek is. Vagyis: két eltérô jogalkotási terület van, az egyik
az építésre vonatkozik, a másik pedig az építéssel kapcsola-
tos állami támogatásra, és e kettôt már a tervezés során össze
kell hangolni.  

Néhány – általunk kiemelt – jogszabályi változás (többsé-
ge 2008. szeptember 12-én lépett hatályba):

– Meghatározták a lakószoba legkisebb méretét, amely
min. 8 m2 alapterületû helyiség /47.§ (2)/ (korábban
6,00 m2 volt). Az építési jogszabály nem ismeri a félszo-
ba/kisszoba meghatározást, sem most, sem a korábbi
kormányrendeletben. A félszoba fogalom a lakáscélú
állami támogatásról szóló Kormányrendeletben szere-
pel, mégpedig 6-12 m2 alapterülettel, és a lakószoba
alapterületét – a támogatás szempontjából – min. 12 m2-
ben határozza meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

a 6-12 m2 -es alapterületû helyiség elnevezése az építé-
si terveken – a szocpol támogatás szempontjából – sze-
repelhet ugyan félszobaként, de az építési hatóság lakó-
szobaként csak a min. 8 m2 hasznos alapterületû helyi-
séget veszi figyelembe. 

– A lakás legalább egy lakószobájának hasznos alapterü-
lete 17 m2 vagy annál nagyobb legyen, és nem számít-
ható bele a vele egy légtérben lévô fôzô és/vagy az ét-
kezô alapterülete /47. § (2)/; ezt elsôsorban az ún. ame-
rikai konyhás megoldásoknál célszerû figyelembe ven-
ni.

– 10,00 m-nél nagyobb szintkülönbségû épületben sze-
mélyszállító felvonót kell létesíteni /37. § (2) a)/ (koráb-
ban ez az érték 13,65 m volt).

– Hatnál több lakás létesítése esetén a gépjármûvek elhe-
lyezését építményben kell megvalósítani /14.§ (3)/. E
rendelet hatálybalépése: 2013. január 1. 

– Egy személygépkocsi tárolására szolgáló gépjármûtároló
helyiség legalább 2,70x5,00 m nagyságú legyen /45. §
(5)/.

– Benapozás: A lakás legalább egy lakószobája napfény
által benapozott legyen, kivéve, ha ezt a település kiala-
kult beépítése nem teszi lehetôvé. Benapozottnak te-
kinthetô az a helyiség, ahol a benapozás lehetôsége
február 15-én legalább 60 percen át biztosított /39. §
(1)/.

A fentiek alapján az a javaslatunk, hogy ha építkezés elôtt
álltok, a tervet nemcsak az illetékes építési hatósággal, ha-
nem – a szocpol támogatás miatt – a bankotok mûszaki osz-
tályával is gondosan egyeztessék le, lehetôleg a tervezô
szakember bevonásával. 

Dombai Mária
építési tanácsadó

Építéssel kapcsolatos jogszabályok módosítása

É R D E K V É D E L E M

Fuvarvállalás! Titkárságon leinformálható NOE-tag, 14 köbméteres
kisteher-gépkocsival, Budapestrôl.
% 70/316-1533; 395-1217 Sziráki Imre

¶

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

¶

Kozmetika – Budapesten – csak természetes anyagokkal – minden korosz-
tálynak (tiniknek is!) a II. ker. Pasaréti út 53-ban Bozsik Annánál.
Nyitva H–P 7–20 óráig.
Bejelentkezés: % 0630/9051128

Plasztikai sebészet. Dr. Jánky György plasztikai sebész rendel: hétfô, csü-
törtök: 15–19 h. Vállalom, hogy a legalább egy éve NOE-tag, 3 vagy
többgyermekes, érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezô szülôk – csak
5–12 év közötti –, elálló fülû gyermekét vagy gyermekeit térítésmentesen
megoperálom, ha igényli és alkalmas a mûtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.

% 365-8633; 20/934-8778, e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

¶

Eladó RENAULT KANGOO (1999-es 1400 cm  benzines) családi
használatú, kevés kilométerrel, megkímélt, vezetett szervizkönyves, hölgy
tulajdonostól, 4db alig használt téli gumival, tetôcsomagtartóval, nagyon
jó mûszaki és esztétikai állapotban. Kiváló (nagy)családos autó, mi már ki-
nôttük, ezért kell megválnunk tôle.
BRUNNER % 30/426-9005
Egyúttal keresünk megkímélt 9 személyes
Citroen Jumpyt, /Fiat Scudot/Peugeot Expertet.
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Egy lustább kakas még lehet, hogy el sem kukorékolta ma-
gát, de mi, nagycsaládosok két busznyian már készülôdtünk
a „nagy utazásra”. Fertôd, Fertôrákos, Nagycenk, Kôszeg és
Zalakaros volt az úticél.

Utunk elsô állomása Fertôd volt, ahol az Esterházy-kas-
télyt járhattuk és csodálhattuk végig. Lenyûgözô volt a pom-
pa, amely teremrôl teremre elénk tárult. A második állomá-
son, Fertôrákoson kiváló idegenvezetônk, Szerdahelyi Zol-
tán jóvoltából mindent megtudhattunk a kôfejtô és a
Mithrasz-barlang történetérôl és titkairól.

Az elsô éjszakát a soproni „Vakáció ifjúsági szállón” töltöt-
tük. Nagyon kellemes kis hely. Vacsoránk az itthon fôtt fi-
nom gulyásleves volt, melyet a szomszédos Gyermektábor-
ban fogyasztottunk el – kis „égi áldással fûszerezve”.

Másnap ugyanitt „tárcsás, hagymás, szalonnás” rántottával
vártuk a szebbik nem képviselôit és a gyerekeket. Majd vé-
gigjártuk Sopron nevezetességeit, hangulatos tereit és utcáit.
Utána felkerekedtünk, hogy a legnagyobb magyar, Széche-
nyi István kastélymúzeumát és „ménesét” megnézhessük
Nagycenken. Végigjárhattuk egész életútját, és megtudhat-
tuk többek között, mitôl ô a legnagyobb magyar. Nevéhez

fûzôdik a Duna és a Tisza szabályozása, a Lánchíd, a Keres-
kedelmi Bank, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti
Kaszinó, az Elsô Lótenyésztô Egyesület. „Házigazdánk” a
kastély munkatársa, Kenessei István volt, Baksainé Kenessei
Évi unokatestvére. Nagy élmény volt ez az állomás is. Innen
Kôszeg felé vettük utunkat. Itt már kicsit más jellegû volt a
szállásunk, hiszen a Jurisics lánykollégiumban (a lányok
nem voltak ott) kaptunk helyet. Nagyon tiszta szobák és für-
dôk vártak bennünket.

Szabad program következett, így mindenki felfedezhette
Kôszeg szépségeit, egyedi hangulatát. A Boszorkánykonyha
étteremben bôséges vacsorát kaptunk, utána pedig Kôszeg
fôterén nosztalgia koncertet élvezhettünk este 10 óráig.

Vasárnap a kollégium udvarán tárcsán sütött bundás ke-
nyérrel vártuk a társaság kicsit álmosabb tagjait. Ezzel a két
reggelivel kivívtuk a lányok elismerését!! Evés után felkere-
kedtünk, és hazaindultunk, de útközben megálltunk még
Zalakaroson egy jó félnapos fürdôzésre. 

Ismét megismerhettünk kis országunk egy darabkáját. Kö-
szönet érte!

Makó Zoltán
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

72 0 0 8 . S Z E P T E M B E R

Kirándulás

H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ô L

Szárszói emlékeim
Az Al-Dunai Régióközpont közös nagycsaládos nyaralást

szervezett a régióban mûködô egyesületek családjainak.
Alább az egyik fiatal résztvevô élménybeszámolóját olvas-
hatjátok.

A vízözönkor Noé negyven napig, a szárszói táborban mi
négy napig vártuk, hogy elálljon az esô. Igaz, hogy jó lett
volna mindennap fürdeni a Balatonban, de a szervezôk ren-
geteg programról gondoskodtak, így jól éreztük magunkat.

A csocsózás, ping-pong, biliárd abban segített, hogy bará-
tokra találjak. Új kártyatrükköket, játékokat tanultam, amivel
elkápráztathatom szeptemberben az osztálytársaimat.

Kisebb-nagyobb biciklitúrákon is részt vehettem. Nagyon
tetszett az, amikor a völgyhídig kerekeztünk, és alulról
szemléltük hatalmas méreteit. 

A József Attila Emlékmúzeum nagyon érdekes volt! Te-
remrôl teremre járva sok versét olvashattam, és ismerkedhet-
tem életével. (Amióta hazajöttünk, már kicsempésztem
anyuék szobájából a költô összes verseit és a róla szóló fény-
képalbumot is.) A Balaton-parti emlékmûre vésett verssoro-
kat anyával elolvastuk, majd leültünk a partra, és néztük a
felkorbácsolódó hullámokat.

Most már csak nevetek a keszthelyi kiránduláson. Jó em-
lék, amit ha majd mesélek a suliban, mindenkit megnevette-
tek vele… Hát igen! Ekkora múzeum és csak egy WC! Ami
persze elromlik, és kint zuhog az esô… 

A múzeumban „futottam össze” családunk kedvenc gyerek-
könyv-írójával, Bartos Erikával, aki ugyancsak ronggyá ázott. 

Megcsodálhattuk az aprólékosan megépített, hatalmas
balatoni terepasztalt a vasútmodellekkel, illetve a vadásztró-
fea-kiállítást.

Nagyon tetszett a táborban fellépô szegedi kisszínház,
akik az elôadott történetükkel igazán jó délutánt varázsol-
tak: ennyit már régen nevettem…

Muszáj megörökítenem híres csapatunkat (becses nevén:
Sunnyogó Hiúzok, röviden SU HI), amely részt vett a tábori
vetélkedôn, és a rangos utolsó helyet sikerült elnyernie…
Pedig lufi borotválás, kekszevés, kockacukortorony-építés
közben próbáltuk egymást buzdítani a csatakiáltásunkkal:
MI VAGYUNK A SU-HIK, SZERETJÜK A SZUSIT! HIPP-HIPP-
HURRÁ!

Az esti mesék altatóval, az énekes-bábos foglalkozások,
focimeccsek, tollaspartik, bújócska a sötétben, a tábori
macskák kényeztetése, népdaléneklés egy csendes helyen:
mind-mind meghatározták a tábor hangulatát.

Bár nem sokat fürödtünk a Balatonban, de elmondhatom,
hogy jól telt el ez az egy hét: új barátokkal, élményekkel jö-
hettem haza…

A búcsú épp ezért nem volt könnyû. Anyukám szerint
ezért nem jó elhúzni.

A távolodó autónkból kiabáltam mindenkinek: ADIOS!
(Mire visszafeleltek néhányan: ADIDAS!) Ez segített, hogy ne
sírjak.

Béres Katinka Erika, Pécs
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Kerékpáros túra a Bakonyban

H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ô L

Megszolgálta nevét a „Bakonyi szél” névre elkeresztelt ke-
rékpáros túránk. A név onnan adódott, hogy a túrát Magas-
Bakonyban kezdtük, majd a Balaton partján fejeztük be,
idônként lezúdulva egy-egy hegyoldalról.

Megérkezésünk napján a Bakony nem a legbarátságosabb
arcát mutatta. Órákig tartó esôzéssel fogadott minket. Sze-
rencsére késô délután már meg tudtuk fôzni a tábornyitó
bográcsgulyásunkat. Szállásunk Bakonybélben az Erdôk
Házában volt, így az épület másik szárnyában helyet kapott
erdészeti múzeumban tölthettük el az esôs órákat. A gyûjte-
ményben az erdôgazdálkodás történelmével is megismer-
kedhettünk.

Másnap Zirc nevezetességeit látogattuk meg. A Reguly
Antal Mûemlékkönyvtárban értékes könyveken kívül a kivé-
teles szépségû díszteremben régi földgömböket, térképeket,
városmetszeteket is láthattunk. A Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeum kiállításán a Bakony élôvilágán kívül ás-
ványkincseivel is megismerkedhetünk. Néhány éve különle-
ges leletekkel gazdagodott a kiállítás: egy másik épületben
találkozhattunk Tonnával és Mázsával, a két mamut csont-
vázzal és az „ôket ôrzô” barlangi medve maradványaival. 

Az Apátságban megpihentünk egy kicsit, majd a délután
nagy részét az Arborétumban töltöttük. Nagyon kellemes
volt a séta a hangulatos hidak, óriási fák, szép kertek között.

A nap utolsó programjaként Csesznek várromját látogat-
tuk meg, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a tájra. A Csesz-
nek név eredete a tájékoztató szerint nem egyértelmû, ne-
künk az a változat tetszett a legjobban, amely szerint egy
Csesznek nevû disznót nyelt le egy a hegy oldalában lakó
óriáskígyó. 

A hétfôi napon a már nagyon várt, kb. 45 kilométeres ke-
rékpártúrát tettük meg. Utunk Bakonybélbôl szolgálati uta-
kon Vinnyéig vitt, majd a Cuha-patak vadregényes völgyén
kerekeztünk át, amit nem úsztunk meg száraz lábbal. Sajnos
Porva-Csesznek vasútállomástól egy olyan turistaútra (zöld
vonal) tévedtünk, amelyet fakivágás és vízmosások tettek
járhatatlanná, itt a felnôttek és nagyobb gyerekek segítségé-
vel tisztítottuk az utat és emeltük át a bicikliket. Nagyon ki-

merítô volt, mire rátaláltunk a járható szolgálati útra. Porvá-
tól már aszfaltúton tekertünk egyenesen a vacsorázó helyig.

Másnap, pihenésképpen, a Kôris-hegyre tettünk gyalogtú-
rát, ami szintén nehezebbre sikerült a tervezettnél. Kiderült,
hogy a zöld jelzésû, nem is olyan keskeny ösvény a hegy ol-
dalán itt is járhatatlan lett, elmocsarasodott, így közelebbrôl
is megismerkedhettünk az erdô közepén a békalencsékkel,
sással, a mocsár élôvilágával. Az ösvény ártengerben folyta-
tódott egy rövidebb szakaszon. A szerencsés hazaérkezést
paprikáskrumplival és szalonnasütéssel ünnepeltük meg.

Az ötödik napon költöztünk át Nagyvázsonyba. Mivel az
aszfaltút kerülôt tett, és nagy forgalmú helyeken is átveze-
tett, átkeltünk a Hajagon. Ez igen sok emelkedôt jelentett, de
lefelé egy jó minôségû aszfaltúton (amelyet még az ideigle-
nesen nálunk állomásozó szovjet hadseregnek köszönhe-
tünk) gurultunk Herendig.

Herenden megnéztük a híres Minimanufakturát és a por-
celán kiállítást. A családi jegyben benne volt egy meghívás
kávéra is. Így amíg a gyerekek a porcelánrózsákat készítet-
ték, a szülôk igazi herendi porcelánból kávézgattak. 

Estére érkeztünk Nagyvázsonyba, ahol közvetlen a Kini-
zsi-vár szomszédságában szálltunk meg.

Másnap bejártuk a várat, és megnéztük a várjátékokat,
amelyben „igazi” törökök ereszkedtek le kötélen, és harcol-
tak a magyar vitézekkel. Volt dobócsillag és dárdahajítás is.
Természetesen háremhölgyek táncában is gyönyörködhetett
a nagyérdemû. A kivételes melegre való tekintettel a szabad
strandon töltöttük a délutánt Fövenyesen.

Nagyvázsonyból a második éjszaka után Pálköve felé in-
dultunk. Hogy ne legyen túl könnyû a túra, azért felkapasz-
kodtunk a Hegyes-tûre. Az itt található geológiai bemutató-
helyen az ország legnagyobb „bazaltorgonáját” tekinthetjük
meg. Akik pedig a felkapaszkodtak a „tû” fokára, jutalmul él-
vezhették a páratlan panorámát.

Innen egyenesen Zánkára gurultunk, hogy még a délután
strandolással pihenjük ki fáradalmainkat, majd estére értünk
Pálkövére, már kihasználva a Balaton körüli kerékpárutat.

A nyolcadik napon körbebicikliztük a Káli-medencét,
megcsodálva a falvakat, hegyeket-dombokat. Salföldön a
Majorságot is meglátogattuk, ahol hagyományos módsze-
rekkel tartott háziállatokat láthattunk. A közeli erdôben rej-
tôzô pálos kolostor romjai is különleges élményt nyújtottak.
Este levezetésként még egy vándorcirkusz elôadását is meg-
néztük Révfülöpön.

Aznap éjjel még közösen vártuk a holdfogyatkozást, majd
a 9. napon indultunk haza élményekkel gazdagon és igen
fáradtan. Összesen 150-160 kilométert kerékpároztunk je-
lentôs szintkülönbségekkel, tucatnyi múzeumot, kiállítást,
bemutatóhelyet néztünk meg. Ezt azért itthon ki kellett pi-
henni. 

A tábort a XVI. kerületi önkormányzat támogatta az össz-
költség mintegy 25%-ával. A Decathlon áruház kerékpár fel-
szerelésekkel (kulacsok, zárak, szerszámok) járult hozzá a
kerékpártúrához.

Köszönjük a támogatásokat!

Székely Hajnalka
XVI. kerületi Nagycsaládos Egyesület
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Kedves Olvasó!

Immáron egy éve dolgozunk az Ifjúsági Tagozaton. Ott voltunk 5 nagy NOE rendezvényen (20 éves
záróünnepség, Orosházi Regionális Ifjúsági és Családi Találkozó, Közgyûlés, Családkongresszus,
Ôszi Találkozó), tartottunk megbeszéléseket, leveleztünk a levelezô listánkon, pályáztunk, sôt, volt
egy önálló hétvégénk is – Gyertyás Jánosnak köszönhetôen. A programokról eddig is írtam, így most
nem készítek újabb összefoglalót. Beszéljenek azok a képek – bevallom, a kedvenceim –, amelyek a
programok alatt készültek, és a legtöbb nem jelent meg sehol. (Vagy megjelent, de annyira jó, hogy
megérdemli még egyszer.) Aki ott volt a képek születésénél, nyilván vidáman emlékezik – ahogy én
is – erre az elmúlt idôszakra …

I F J Ú S Á G I T A G O Z A T

Közgyûlésen szavazatszámlálás

Ravazdi hétvégén. Akit kidobnak az ajtón …Megbeszélés május 9-én. Szép emlék.

Püspökladányi faliújság – példaértékû.

Veszprémi színpadon Családkongresszuson, a csapat egy része
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H Á Z A S S Á G Á P O L Á S,  G Y E R M E K N E V E L É S

A tökéletes férj
Kedves Férfiak! Bizonyára mindannyian szeretnétek felesé-
geteket boldoggá tenni. Talán tanácstalanok vagytok, mi az,
amire szükségük van. Hogy ne tapogatózzatok a bizonyta-
lanság ködében, íme a segítség:

A férfi egy személyben le-
gyen hitves, lelki barát, társ
jóban-rosszban, gyengéd sze-
retô, apa, fivér, tanár, alkal-
manként szakács, autójavító,
ezermester, sofôr, hordár, épí-
tész, kertész, pszichológus,
polihisztor.

A természete is fontos, le-
gyen: mély érzésû, szorgal-
mas, gyakorlatias, gyermek-
szeretô, de nem gyermeteg,
kedves, sportos, okos, sze-
rény, erôs és gyengéd, határo-
zott, jól nevelt, érzékeny, ro-
mantikus, férfias, vidám és
komoly, bátor, de óvatos,
energikus, mégis nyugodt,
gondoskodó, ügyes, áldozat-
kész, megértô, elegáns, kiszá-
mítható, de kicsit titokzatos,
szeretetteljes, hidegvérû, de
azért szenvedélyes, alkalman-
ként engedékeny, máskor ha-
tározott, becsületes, nagylel-
kû, de mégis takarékos, igaz-
ságos, hûséges, hivatásszere-
tô és otthonszeretô, megbíz-
ható, felelôsségteljes és sár-
mos.

Nem szabad elfelejtenie: a
feleség születésnapját, név-
napját, házassági évfordulót,
a megismerkedés egyetlen
pillanatát sem, az elsô csók
körülményeit, melyik szülés
hogyan zajlott, a gyerekek
ebédbefizetésének, a könyv-
tári könyvek visszaadásának
és a számlák befizetésének
határidejét, különös tekintet-
tel a telefonszámlákra (kibír-
hatatlan csapás lenne, ha né-
hány napra kikapcsolnák, és
a feleség nem beszélhetne!).

Továbbá: 
Adjon a nônek szabadsá-

got, de mindig érdeklôdjön,
hol és kivel volt! 

Legyen kicsit féltékeny, de ne vigye túlzásba!

Öltözzön elegánsan, de legyen kész tisztába tenni és
megböfiztetni a legkisebbet! 

Munkából hazaérve, az elsô útja ne a hûtôszekrényhez
vezessen, hanem nézzen mélyen a neje szemébe és mondja:

„Sokszor eszembe jutottál.”
Akkor jó igazán, ha valóban
így is volt.

Ha felesége azt kérdezi:
„Nem veszel észre rajtam vala-
mit, drágám?!”, készüljön fel,
hogy dicséretet vár a frizurá-
ját, új ruháját, sminkjét ille-
tôen. Bármilyen bizonytalan
arckifejezés, tétova kérdés:
„Mit kéne látnom?”, tönkrete-
szi a nô önértékelését.

Vendégségben ne próbálja
mások elôtt rávenni, hogy
kérje el a vacsora receptjét,
mert ilyen jót régen evett.

Jöjjön ki a feleség rokonai-
val, de ne töltsön velük több
idôt, mint az asszonyával!

Tisztelje szüleit, gondos-
kodjon idôs napjaikról, de ne
meséljen édesanyjának töb-
bet, mint feleségének!

Legyen jó véleménnyel a
feleség barátnôjérôl, de ne te-
gyen olyan megjegyzéseket,
amelybôl az derülne ki, hogy
valamit nejénél jobban csinál.

Ne tegyen bántó megjegy-
zéseket, ha a tervezett indulás
elôtt öt perccel kezd hajat
mosni, úgyis hiába. Inkább
keresse elô a hajszárítót, vagy
dicsérje a mostani divatot, mi-
lyen trendi a szél fújta frizura
(így jó idôben csak az autó
összes ablakát kell letekerni).

Akár a szemhéjak kipöckö-
lése árán is legyen kész az éj-
szaka közepén is lelkiéletet
élni a feleségével.

A teljesség igénye nélkül
csupán ennyi az egész. Ugye,
egy férfi sem gondolja, hogy
mindezek megvalósítása le-
hetetlen?! Hiszen egy igazi
férfi számára nincs lehetetlen!
Ha hitvesed elnézi, hogy a

fentebb leírt néhány jó tulajdonság némelyikével nem ren-
delkezel, adj hálát az Úrnak, mert igazi jó feleséged van.
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Az elôzô cikk – amit persze nem kell halál komolyan venni
– azt fejtegette, milyen a tökéletes férfi, akire a feleségek
vágynak. A férjek viszont vágynak arra, hogy feleségük von-
zó legyen. Mi, asszonyok is szeretnénk újra és újra meghó-
dítani férjünket. De milyen a vonzó nô férfiszemmel?
Mennyire számítanak a külsôségek? 

Egy férfi: Manapság sok emberrel kerülünk felszínes kap-
csolatba, amikor nincs idô és lehetôség arra, hogy a másik sze-
mélyiségébe bepillanthassunk, ezért valljuk be, számítanak a
külsôségek, mert ez az, ami gyorsan „szemet szúr”, ez adja a
legelsô benyomást. Persze késôbb, ha módunk van rá, hogy
jobban megismerhessük, korrigálhatjuk a róla kialakult képet.

Nem a csinos pofi vagy a bombázó alkat, ami vonzó szá-
momra, hanem ami közhely, de amire talán egyre keveseb-
ben figyelnek: a tekintet. A meleg, a figyelmes, értelmes te-
kintet. Ritkán látni érdeklôdô, nem felszínes, nem idegesen
össze-visszacsapongó szempárokat.

Elgondolkoztató volt hallani egy rádiómûsorban, amikor
fiatalokat kérdeztek errôl a témáról, a legtöbb fiú azt mond-
ta, a lány alakját veszik elôször szemügyre, és csak azután
az arcát. 

Ez is azt mutatja, hogy a testiség nagyobb szerepet játszik a
kapcsolatokban, mint a szellem és az érzelem, melyet az arc
tükröz. Ráadásul a jó alak múlandó, és ha egy kapcsolat er-
re épül, szintén múlandó lehet. 

Úgy gondolom, negyven éves kor fölött felelôsek va-
gyunk az arcunkért. A kialakuló ráncok, redôk tükrözik leg-
gyakoribb arckifejezéseinket, melyek jellemeznek minket.

A másik, ami szemet szúr, az ápolatlanság. A zsíros, csap-
zott, fésületlen haj, elmaszatolódott festék, gyûrött ruha…
Vagyis vonzó ennek az ellentéte, az ápolt külsô. 

Jól tudom, hogy egy sokgyerekes anyának a reggeli isko-
lába indulásra nem kis mutatvány, hogy ápolttá varázsolja
magát, pedig a nôknek is fontos ez, jobb kedvûvé, magabiz-
tosabbá válik, ha felfrissítette, rendbe kapta magát. Felesé-
gem tíz perccel a gyerekek elôtt kel fel, hogy felöltözve tud-
ja ôket ébreszteni. 

És közben mit tesz a férj? A másik oldalára fordul az
ágyban?

Itt az ô segítségére is szükség van. Én például megfôzöm ne-
ki a kávét, és amíg készülôdik, az asztalra teszem a reggelit.

Hogy a feleségem vonzó legyen, rajtam is múlik. A felesé-
gemre (és azokra az asszonyokra, akik az ismeretségi kö-
rünkben vannak) nem az a jellemzô, hogy szórja a pénzt ru-
hákra, ezért bíztatnom kell, hogy magára is költsön. Arra vi-
szont senkit nem bíztatnék, hogy maga vegyen ruhát a nejé-
nek, szinte lehetetlen, hogy megfelelô legyen. Viszont meg-
lephetjük egy-egy szép nyaklánccal, karkötôvel vagy finom
kozmetikummal, parfümmel. 

A vonzó külsô összefügghet bizonyos belsô tulajdonságokkal is? 
Amit még fontosnak tartok, az önismeret. Ez a külsôségek-
ben is megnyilvánul. Hogy fel tudja mérni, milyen adottságai
vannak (melyek javarészérôl nem tehet vagy nem az ô érde-
me), és annak megfelelôen öltözködjön. Szánalmas, amikor
egy idôsödô nô úgy divatozik, mint egy tinilány, vagy egy
teltebb nô, mintha karcsú alakja lenne: cicanadrágot hord,
és kidagadnak idomai a feszes ruhákból. Személy szerint
nekem nagyon tetszenek a szép hosszú szoknyák, ruhák,
de a mindennapokban, tudom, kényelmesebb egy nadrágot
felkapni.

A kedves, figyelmes arc, az ápolt külsô és az önismeret
független a testi adottságoktól, a jellembôl nônek ki, de
hogy valóban kifejlôdhessenek, rajtunk, férjeken is múlik.
Támogatjuk és segítjük a feleségünket, erôsítjük önbizalmát,
figyelünk, hogy észrevegyük, ha nagy nehezen eljutott fod-
rászhoz vagy kozmetikushoz. Nem teszünk sértô megjegy-
zéseket a kinézetére. És mi is törekszünk arra, hogy amit tô-
le elvárunk, magunk is megvalósítsuk. Vagyis mi is legyünk
figyelmesek, ápoltak, és legyen meg a saját stílusunk!

(Az interjút készítette: Sallainé Karikó Éva)

¶

Konyhaparfôm

Sokféle parfôm kapható már 
– a fejlôdés e téren is dicséri az illat-ipart – 
de minden márka közt legismertebb: a konyhaparfôm! 
(Elônyös, olcsó - fôként háziasszonyoknak.) 
Hozzájutni roppant egyszerû: 
Hajolj a fortyogó krumplilé fölé, 
(ez mitesszereidnek is jót tesz) 
pácold bôrödet fojtó hagymaszagban, 
hajtövednek használ a forró levesek lehe, 
(mintegy fixálja a fürtök közt bujkáló
étel-titkokat) 
a mosogató páráit 
fogd fel finom fiolákban 
(s dugdosd a hivatali barátnôk elôl) 
az agyonfôtt zöldség intelmét 
vegyítsd 
a mániákus mócsingok gôgjébe, 
s zúdítsd magadra – 
e parfôm többé nem hagy el, 
úszik utánad mindenütt 
keltve elismerô fintorgásokat. 
Táguló orrcimpák 
köszöntsétek a boldog korszakot, 
a kozmetikum meghódítását! 

(Péntek Imre)

H Á Z A S S Á G Á P O L Á S,  G Y E R M E K N E V E L É S

A vonzó nô
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Riport Szendi-Horváth Edittel
„Beszélgetések” sorozatunkban fogadjátok szeretettel a
Csongrádi Bölcsô Nagycsaládos Egyesület hamarosan lekö-
szönô elnökével, Szendi-Horváth Edittel készített riportunkat!

Riporter: A NOE-s rendezvényekrôl, a vezetôképzôkrôl so-
kan ismernek Téged, mint a csongrádi nagycsaládosok fá-
radhatatlan vezetôjét. Magad is nagycsaládból származol?
Szendi-Horváth Edit: Igen, én is nagycsaládból szárma-
zom, hárman vagyunk testvérek, egy húgom és egy öcsém
van, Márta és Sándor. Édesanyámék kilencen voltak testvé-
rek, a férjem édesanyjáék meg nyolcan.

R: Mesélnél a gyermekkorodról?
Sz-H E: Nagyon szép, hosszú és boldog gyermekkorom
volt. Amennyi csak szüleimtôl telt azokban a nehéz idôkben
(1951-ben születtem), sok mindent kaptam útravalóul: ját-
szottunk, kirándultunk, utaztunk, összejárt az anyukám
nagycsaládja, és apukámé is nagyon összetartott. Boldog
családban éltem testvéreimmel, és egy boldog nagycsalád-
hoz fûzôdnek emlékeim. Örököltem anyukám foglalkozását
is, tanítónô lettem. Ma már tudom, szüleink erejükön felül
vállalkoztak arra, hogy hármunkat tisztességgel felnevelje-
nek, taníttassanak. Én is annyi törôdést adtam-adok mind a
nyolc gyerekemnek, amit otthon láttam, kaptam.

R: Volt olyan példaképed, aki meghatározta az életedet, aki
arra indított, hogy magad is több gyermeket vállalj?
Sz-H E: A példa anyukám és az ô családja volt. Mi testvérek
nagyon jól éreztük magunkat otthon hárman, ezért én is úgy
gondolkoztam 18 évesen már, hogy egy focicsapatnyi gyere-
ket szeretnék. A játék, késôbb a közös munka, az ünnepek,
az ezernyi közös, szép élmény: minden arra mutatott, hogy
nagycsaládban élni jó.

R: Kérlek, mutasd be saját családodat!
Sz-H E: 57 éves tanítónô vagyok. Családommal Csongrá-
don élünk. Már aki még a nagycsaládból itthon maradt.

Nyolc gyermeket neveltünk-nevelünk. Csanád fiam (34
éves) régész, Budapesten él családjával, feleségével és a 7
hónapos kis Marcikával, 4. unokámmal; Boglárka (33 éves)
svéd férjével és a 2 éves Ellával Svédországban él, magyar
szakon végzett itthon, jelenleg Göteborgban orvostanhallga-
tó; Kálmán fiam (32 éves) ugyancsak Budapesten él felesé-
gével és két gyermekével, elsô unokámmal, a 6 éves Hangá-
val és a 3. unokámmal, a 7 hónapos Hunorral. Az elsô három
gyermekem az elsô házasságomból született. Édesapjuk fia-
talon meghalt. Villamosmérnök volt, egy szakközépiskola
igazgatójaként dolgozott. Második férjem földrajz-testneve-
lés szakos tanár, de több éve már, hogy anyagi okok miatt
pályát módosított, és a vasútnál forgalmi szolgálattevôként
dolgozik. Gyermekeink: Diána (27 éves) egyetemi hallgató,
Lóránt (26 éves) cukrászmester, Alexandra (20 éves) egyete-
mista, júniusban született tôle az 5. unokám, Loránd; Daniel-
la (19 éves) középiskolás és Georgina (14 éves) nyolcadik
osztályos tanuló.

R: Hogyan kerültél kapcsolatba a NOE-val?
SZ-H E: A NOE-t 1991-ben ismertem meg, ekkor alakult az
egyesületünk. Elsô elnökünk, dr. Ferentzi Andor nyugalma-
zott állatorvos volt. Kétévi szervezô munka után fiatalos len-
dületet akart belevinni az egyesület életébe, és engem java-
solt utódjának. ’93 óta, azaz 15 éve vagyok elnöke a csong-
rádi „Bölcsô” Egyesületnek, és most „nevelem” az utánpót-
lást magam helyett (tavasszal telik le a mandátumom), aki
fiatalos lendülettel fogja tovább vinni szervezetünket a nagy-
családos érdekek mentén.

R: Mit ragadott meg téged az NOE-ban?
Sz-H E: Különleges csapat a nagycsaládosok: a NOE tagjai-
nak érzésvilága, a NOE hangulata, az együvé tartozás nagy-
szerûsége fogott meg engem. Nagyon jó idetartozni. Sok ba-
rátot szereztünk a NOE által, rengeteg felejthetetlen élmény-
ben volt részünk a NOE-val és a saját egyesületünkkel
egyaránt. A NOE bennünk él. Ha a nagy, országos rendezvé-
nyekre gondolok vagy akár a sajátjainkra, élményei, érzései
az életünk meghatározó része lett.

R: Hogyan emlékszel vissza: milyen örömei és buktatói vol-
tak ezeknek a hosszú vezetôi éveknek?
SZ-H E: Voltak nehézségei, de sokkal több bennem a pozi-
tív érzés. Nehéz volt megtanulni pályázni, de megtanultam –
a NOE-ban persze. Nehéz volt elôször az emberekhez meg-
találni a megfelelô utat, késôbb jött magától. És persze a
NOE képzéseken szerzett tudás segítségével. Nehéz volt
megszólalni az elsô tévériport alkalmából, de már megszok-
tam. Mindig az járt a fejemben, ahányszor új feladat elôtt áll-
tam, hogy sok múlik rajtam, és sok-sok ember és gyerekes
család érdekében teszem, ami vár rám. És erôt adott az a tu-
dat, hogy nem öncélú az, amit teszek, amit kérek, amiért
szót emelek vagy kilincselek. Nehéz volt éjszakába nyúlóan
pályázatot írni, szervezkedni, de mindig volt segítségem,

B E S Z É L G E T É S E K

tord_24_uj  9/24/08  12:49  Page 12



132 0 0 8 . S Z E P T E M B E R

Üdüljön családjával, barátaival Debre-
cen, Hajdúszoboszló, Hortobágy közelé-
ben Bárándon a Koroknai Portán.
Eredetileg népmûvelô-pedagógus házas-
pár vagyunk három fiúgyermekkel.
Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, bor-
jak, nyúl stb.) a sok háziállat közelsége
nagy örömet szerez a gyerekeknek. Lehe-
tôség van lovaglásra, szekerezésre, íjász-
kodásra, kemencében sütésre-fôzésre stb.
Népi kismesterségekkel (szövés, csuhéfo-
nás, fazekasság) való ismerkedés a falunk-
ban és a környékén. 
A portán található még asztalitenisz, bi-
liárd, kosárlabda, udvari játékok és kerék-
párok. 
Elhelyezés 2 db családi apartmanban vagy
2-3 ágyas szobákban (konyhahasználat-
tal)
Több gyógyfürdô a környéken.
Áraink 2500 Ft/fô,12 éves korig 10%
kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.
Tel.: 54-466-193
Mobil:30-279-2682
bela@koroknaiporta.hu
www.koroknaiporta.hu
skype: koroknai_bela

Több NOE-s egyesület által „tesztelt” vállal-
kozó 50 fôs csoportok jelentkezését várja
az év minden szakában vadonatúj panzió-
jába, a székelyföldi GÜDÜC-re. A 6 nap 6
éjszakás üdülés ára 24 000 Ft/fô, mely
magába foglalja a szállás, utazás, napi 3-
szori étkezés díját, valamint a napi kirándu-
lások  (csillagtúra kb. 400 km) utazási költ-
ségét. 
Januártól március végéig sítáborba várjuk
az érdeklôdôket: az elôzôekhez képest
felár a pályabérlet: 4000 Ft/fô/5 nap
Felszerelés 4000 Ft-ért, oktatás 8000 Ft-ért
igényelhetô az 5 napra.
Érdeklôdni lehet a 20/9768-421-es mo-
bilszámon, vagy az amcsiman@gmail.com
címen.

Soltvadkert várostól 4 km-re, a Vadkerti
tó üdülôövezetének központjában a strand
fôbejáratától 200 m-re található a 3 szin-
tes 15 szobás, fûthetô üdülô.
Az üdülô földszintjén 4 db apartman talál-
ható. (Elôszoba, teakonyha, fürdôszoba,
lakószoba + terasz). Ugyancsak a földszin-
ten került elhelyezésre a melegítôkonyha, a
kazánház, és az étterem. Az étteremhez
fedett terasz is tartozik. 

Az elsô emeleten 4 db apartman, egy tár-
salgó, (a társalgóban színes TV, parabola
antenna, CD, DVD, videó lejátszó) a har-
madik szinten, a tetôtérben, 7 db lakó-
szoba (2 db 3 ágyas, 5 db 2 ágyas) férfi-
nôi mosdó, WC és zuhanyzó került kialakí-
tásra.
Minden szobában van hûtôszekrény, az
apartmanokban mikro és vízforraló is. 
Az udvaron fedett, hangulatos társalgó,
gyermekhomokozó, lengôteke, ping –
pong asztal, hinták, napozó-ágyak talál-
hatók. A nagy füves területen minden ven-
dég részére biztosított a napozás, pihenés,
sportolás feltétele.
Parkolás a telken belül megoldható. Térítési
díj szezontól függôen 2000–4950 Ft/fô.
A napi háromszori étkezést az Ifjúsági Tá-
bor fôzôkonyhájáról biztosítjuk. 
Helyi idegenforgalmi adó: 200,– Ft/fô/éj-
szaka (2007. évi díj, változhat!) Mentessé-
get élveznek a 18 éven aluliak és a 70
éven felüliek.
Jelentkezni lehet:
Verliné Széplaki Zsuzsanna
(tel. szám: 203-60-72)
Vagy letölthetô a NOE honlapjáról a bel-
földi üdülések rovatból.

B E S Z É L G E T É S E K

mindig kaptam új lendületet. Kiváló vezetôim, tanácsadóim
voltak a NOE-ban, a Titkárságon, más egyesületek élén,
akikkel megtiszteltetés is volt együtt dolgozni. Öröm volt lát-
ni (és ma is visszaemlékezni rá) a sok boldog arcot a saját
egyesületemben egy-egy rendezvény, tábor, kirándulás
után, ez minden fáradságot feledtetett.

R: Mit kaptál a NOE-tól?
SZ-H E: Szép 17 évet kaptam az egyesületünktôl és a NOE-
tól! Kicsit megfáradtan (csak a korom miatt!), de jó érzéssel
veszek búcsút az elnöki poszttól. Azért továbbra is aktív ma-
radok, egyszerû tagként is vállalok kisebb feladatokat. Sze-
retném az utódomnak átadni azt a szívet és tudást, amit a
NOE-tól kaptam, hogy továbbra is zavartalan, felejthetetlen

élményekben gazdag legyen egyesületi életünk. Hogy neki
is legyen ereje, ha kell, harcolni, ha kell, ünnepelni, ha kell,
a családokért tenni, ha kell, megszólalni, ha szükséges, éj-
szakázni, felelôsséggel dönteni, meggyôzni, ha kell: a NOE
segítségére sietni.

R: Mit üzennél a mai fiataloknak, a családosoknak és a fia-
tal NOE-s vezetôknek?
SZ-H E: A fiataloknak J. Con szavaival üzenem: 
„A paradicsomból sok minden megmaradt még, 
például a csillagok, a virágok,
a jó zene és a csillogó gyermekszemek.”
Vállaljanak gyermekeket, mert csak a gyerekeinkben marad-
hatunk halhatatlanok. 
A családosoknak:
Nem adhatunk többet a gyerekeinknek, mint önmagunkat.
Legyenek sokat együtt velük, szeressék ôket okosan, adjanak
nekik lehetôséget arra, hogy ôk is elmondhassák: boldog
gyermekkorom volt, mert sokat játszott velem az anyukám,
sokat tanultam az apukámtól, mert összefûznek bennünket a
testvéreimmel a közös szép emlékek, és mennyi-mennyi sze-
retettel és hálával gondolok a nagyszüleimre; milyen sok
meghitt pillanat melegét ôrzöm a szívemben, ha a nagy csa-
ládomra gondolok, ami átsegít majd az élet nehézségein is.
A fiatal NOE vezetôknek:
Soha nem lesz könnyû vezetônek lenni, de érdemes a NOE
zászlajára tûzött nemes célért, a családokért.

Ifkó M. Judit
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É L E T Ü N K

Búcsúzunk és emlékezünk

egy nagyszerû emberre,

Bakti Tiborra.

Orosházán, 1991-ben feleségével,
Nellivel együtt bábáskodtak a helyi
egyesület születésénél. Bölcs gondol-
kodású, mélyen hívô emberekként a
formálódó egyesületnek tartást, erköl-
csi alapot adtak elkötelezett munkájuk-
kal. Az 1994-es választások után Tibor
képviselte az orosházi egyesületet

egyetlen civilként az önkormányzati
testületben. Tiszteltük és tisztelték hig-
gadt, okos gondolkodását. Agilis, nagy
munkabírású, tenni akaró, meleg szívû
embernek ismertük. 

Szép feladatot kapott, így feleségé-
vel és öt gyermekével 1996-ban Sze-
gedre költözött, és a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség lelki-
pásztoraként tevékenykedett. Szege-
den, Orosházán és Mórahalmon szol-
gált, iskolai lelkészként tevékenyke-
dett, iskolát szervezett a fogyatékkal
élô gyermekek részére, a MET hejcei
táborának munkájából minden évben
kivette részét – hogy néhány kiragadott
példával illusztráljam sokrétû tevé-
kenységét. A szegedi nagycsaládos
egyesület tagjaként is sûrûn megláto-
gatott bennünket, ajándékba hozva
egy-egy bibliai idézettel ellátott követ,
aminek hogy-hogy nem, éppen aktua-
litása volt…

A végzetes baleset, amikor ôt elszó-
lította magához az Úr, 2008. augusztus
9-én történt, Hejce közelében. 

Bakti Tibor lelkipásztornak, öt gyer-
mekes édesapának 55 földi év adatott
meg. Szomorúságunk mellett büszkék
vagyunk, hogy értékes életének né-
hány állomásán kísérônek szegôdhet-
tünk mellé.

Szilágyiné Bella Margit
Orosháza

In memoriam…

K E D V E S  G Y Á S Z O L Ó  C S A L Á D !

K E D V E S  G Y Á S Z O L Ó  K Ö Z Ö S S É G !

Nehéz most megszólalni. Nehéz szavakat találni. Hiszen Kele István hiánya torokszorító. István olyan ember volt, aki-

nek gazdag életét, tevékenységének sokaságát lehetetlenség pár mondatban összegezni. 

Most már több mint 2 évtizede, hogy néhány nagycsalád összefogott, és megalapította a Nagycsaládosok Országos

Egyesületét. Ennek hatására Erzsébeten, a XX. kerületben is helyi szervezet alakult, melynek alapító tagjai közé a

Kele család elsôként jelentkezett. Három gyerekkel, kitartó munkával, rengeteg energiával, türelemmel és állhatatos-

sággal. Mára már több mint százcsaládos egyesületté bôvültünk, és ezt Kele Istvánnak, a gyerekek Pista bácsijának

köszönhetjük. 

A „Bizalom” Erzsébeti és Soroksári Nagycsaládosok Egyesületének titkáraként rendkívül jó kapcsolatot épített ki szá-

mos civil szervezettel, alapítvánnyal és támogatókkal. Ünnepeinket ötleteivel emlékezetesebbé, tartalmasabbá, szür-

ke hétköznapjainkat kirándulásaival és szervezett programjaival színesebbé tette. 

Nap mint nap bizonyította az emberekbe vetett bizalmát, hitét és szeretetét. Szívvel-lélekkel dolgozott a családjaink

jólétéért. Szívbetegsége ellenére fáradhatatlanul végezte munkáját nap mint nap augusztus 1-jén bekövetkezett ha-

láláig. Tevékenysége mindannyiunk számára példa értékû. 

Mély tisztelettel, ôszinte fájdalommal, ám csöndes megnyugvással búcsúzik az Egyesület

minden családja Kele Istvántól, Egyesületünk (BENE) titkárától.
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É L E T Ü N K

Jóságoddal, fényeddel öntözgesd a rád bízottakat!

Tanévkezdésre – nem csak pedagógusoknak

Kedves Tagtársak!

Ez év elején megújult a NOE honlap! Reméljük, Ti is rendszeres látogatói vagytok, és könnyen, gyor-
san megtaláljátok rajta azokat az információkat, amiket kerestek. A honlapot sok munkával és még
nagyobb szeretettel igyekeztünk úgy kialakítani (és alakítjuk is napról napra), hogy számotokra a
legjobban megfeleljen.
A honlap szívünkhöz egyik legközelebb álló rovata az Üzenet. Ebben minden hónapban másvalaki ír-
ja le gondolatait, érzéseit a családdal, nagycsaláddal kapcsolatban. Ezek az önvallomások olyan ezer-
színûek, mint a NOE maga – mindenki mást emel ki, mást tart fontosnak megosztani a többiekkel,
a világgal.
Szeretnénk, ha a már most is igen változatos üzenetek sora további vallomásokkal bôvülne.
Kérünk ezért Titeket, hogy egy családi fénykép kíséretében küldjétek el a Ti üzeneteteket arról, hogy
miért választottátok a családot, a több gyermeket, a NOE-t.
Az írásokat és a fényképet az ifko.m.judit@noe.hu címre vagy levélben a Titkárságra küldjétek.
(1056 Budapest, Március 15. tér 8.)

Köszönjük! Ifkó M. Judit

Még a virág is a fényre fordul, és ha nem kapja az áldott nap
sugarait, meghal. Hogy mellettem ki mennyire jó és alkalmas
gyermek, munkatárs, fônök vagy beosztott, az attól is függ,
hogy én mennyire tudom ôt szeretni, mennyire bízom meg
benne, mennyi jóság, empátia van bennem iránta.

Szeretnék elmondani most egy nagy titkot: az emberek
szeretnek vidámak, jókedvûek lenni. Meg kellene tanulnunk
egymást jó értelemben szórakoztatni, felvidítani. Milyen jó
lenne, ha a másik ember számára öröm lenne a velünk való
találkozás, együttlét! Így a mellettünk való munka, tanulás is
örömmé fog válni a másik számára. Ha só és bors nélküli
ételt tálalunk fel, abban senki nem fogja örömét lelni, pedig
minden jó benne lehet, tápérték, vitamin, kalória – az ízetlen
étket nagyon nehéz legyûrnünk a torkunkon. 

Próbáld meg a reggeli találkozást, az óra elsô percét egy
tréfás megjegyzéssel, egy kedves viccel indítani! Ha jól, kacag-
va indul a nap, akkor több esélyetek van, hogy eredményes,
szép napot fejezzetek be. A mai világban az emberek lejárják
a lábukat, hogy ôket szórakoztassák. Legyetek egymás szá-
mára ti a szórakozás, a vidámság forrásai! Nem tudsz néhány
jó poént elsütni? Dehogynem, és ha valóban nem tudsz, ak-
kor tanuld meg, nem lehetetlen! A gyermeknevelésben, a
munkatársi viszonyban a jókedv, a derû elengedhetetlen. 

A jó, szászvárosi kilencvenéves Antal atya mondotta,
hogy ô rossz, negatív dolgot nem visz, nem hurcol magával,
és kacagva mutatta az évek súlya alatt elnyomorodott kezét:
„Ezekkel nem is tudnám!”. Minek emlékezni arra, aminek
meg sem kellett volna történnie? Neki mindig mindenre van
egy jókedvû, vidám megjegyzése. A minap azt mondta,
hogy lám, kilencven éves, és utána huncutul rám nézett, és
azt mondta: „Na, ugye ehhez már pofa kell?!” És vidáman ki-
kacagtuk a közel egy évszázad minden súlyát, terhét, a kom-
munista verôlegényeket, a nincstelenséget, mindent, ami ôt

nem lehúzta, hanem fénnyel és életörömmel töltötte el. Én
tôle még panaszt, rossz szót senkirôl nem hallottam, jó is ve-
le együtt lenni, találkozni! Hány idôs ember van, aki mindig
sopánkodva, siránkozva fogad, ha meglátogatjuk, aztán egy
kis ideig fog összeszorítva állunk mellette, hallgatjuk, néz-
zük, ahogyan szenved, és utána fáradtan kereket oldunk, és
kerüljük a vele való találkozást. A veled való találkozás ne
béka legyen, melyet a másiknak erôszakkal le kell nyelnie!

Ebben az új tanévben arra kérlek szívem minden melegé-
vel, hogy légy áldott napfény, meleg ôszi esô, jóságoddal, fé-
nyeddel öntözgesd a rád bízottakat, és meglásd, a gyerme-
kek, a munkatársaid, de még a hatóságok is, akár a sivatag
szélén évek óta töpörödô, aszalódott kis magvak, megered-
nek, kihajtanak, majd csodálatos virágszirmokba borulva el-
kezdik kibontakoztatni csodás gyümölcseiket. Hidd el, arra
vár mindenki, hogy kiszeressétek aszalódó létükbôl az éle-
tet dicsérô jókedvet, színes virágokat, bomló gyümölcsöket.
Nem taktikás fortélyokkal, mindenféle „okos eszközök”
trükkös felhasználásával kell színes kartonból szirmokat
ügyeskedni a megszáradt magvakra, hanem a bennük lévô
csodás életet kell hiteddel, jóságos jelenléteddel kibonta-
koztatnod. Csodás, izgalmas, nagy kaland!

Testvérem, te nem egy szépségverseny zsûrije vagy, hogy
megállapítsd valakirôl egy-két nap után, hogy mennyit ér, te
ne a száraz magvat lásd magad elôtt, hanem az életet, a cso-
dás szirmokat és a jövendô érett gyümölcsöket abban a tö-
pörödött, rád bízott gyermekben, a melletted dolgozó mun-
katársban. Azért kaptunk most egy újabb évet, hogy türel-
mes jósággal kiszeressük egymásból az értékeket.

Ez a ti csodálatos, mindennél szebb  feladatotok! És ha jól
dolgoztok, akkor a drága fizetésetek is!

Böjte Csaba (Déva)
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Megismerkedéstôl a családalapításig

1. Önismeret ...................................................október 1.
Sallai János – Anikó

2. A másik ember........................................október 15.
Dr. Pálhegyi Ferenc

3. Hivatásunk ...............................................október 29.
Szláby Tibor – Ménesi Balázs – Krisztina

4. Megismerkedés, szerelem ................november 12.
Tóth Bálint – Cecilia

5. Ketten a többiek között....................november 26.
Nádudvari Krisztián – Dorottya

6. A döntés ................................................december 10.
Földváry István – Mária

7. A házasság – szentség ...........................február 4.
Jelenits István piarista

8. Jegyesség és esküvô............................február 18.
Ecseri Miklós – Zsófia

9. Hit és megtartó szeretet
a családban .............................................március 4.
Komáromi János – Mária

10. Testi-lelki szerelem a házasság
elôtt és a házasságban.......................március 18.
Halupka Attila – Rebeka

11. Családtervezés,
a gyermekek elfogadása .......................április 1.
Pál Bernadett

12. Holtomiglan-holtodiglan
…és a szürke hétköznapok ................ április 15.
Radó Péter – Erzsébet

13. A család helyzete
a mai világban .......................................április 29.
Bíró László püspök

É L E T Ü N K

Elôadás- és beszélgetéssorozat keresztény házasságra készülô fiatalok számára a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az
Országos Lelkipásztori Intézet, a Katolikus Családtervezési Tanácsadó szervezésében.
A kéthetenként tartandó elôadásokra minden fiatalt szeretettel várunk.
Az elôadások szempontokat adnak a párválasztáshoz, érettebb önismerethez segítenek, és a családi élet fôbb kérdéseit
ismertetik.
Az elôadások helyszíne: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola

(Budapest, V. kerület, Piarista köz, az Erzsébet híd pesti hídfôjénél).
Ideje: szerda esténként 19-tôl kb. 21 óráig.

2008 2009

PROGRAM

Elôadássorozat
2008. ôszén hétfô estéken 18 órakor

a Ráday Kollégium Dísztermében, IX.ker. Ráday u. 28.

Elôadó:
Dr. Pálhegyi Ferenc

Október 13. Szabadu lás  a  mú l t  k í sé r te te i tô l
Október 20. Nemi  iden t i tás  és  egészséges  önér téke lés
Október 27. B iza lom I s tenben és  egymásban (Elôadó: Fûtô Róbert)
November 3. Lássuk  egymás t  to r z í tó  szemüveg né lkü l !
November 10. E l fogadás  –  mindenes tô l?
November 17. Az  empát ia  tanu lha tó
November 24. A hûség  te rmésze t ra jza
December 1. A  3  ré tegû  szere te t

V I H A R Á L L Ó  T Á R S K A P C S O L A T  É P Í T É S E
EGYÜTT JÁRÓKNAK ÉS HÁZASOKNAK
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Családi délelôttök

É L E T Ü N K

Családi délelôttök címen élô fórumot és egyben tanulási
lehetôséget kínál kisgyermekes szülôk, önkéntesek, szak-
emberek és érdeklôdôk számára az Otthon Segítünk
Alapítvány. 

Ideje: minden második csütörtök délelôtt 9–11.30
Helye: Otthon Segítünk Alapítvány,

Budapest XI. Bartók Béla út 37. I. em. 1.
Elôadó: Siposné B. Bernadett,

a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó
és Humán Szolgáltató munkatársa

SZEPTEMBER 18.
A család és a család összetartó ereje

Mi a család? Fontos-e napjainkban a család? A család mint
rendszer, a család mint összetartó erô, a család mint egység,
a család mint szerkezet. Hogyan épül fel a család? Családi
hiedelmeink és mítoszaink: mit hozunk elôzô családunkból,
és mit alakítunk ki közösen? Családi értékeink és közös sza-
bályaink kialakítása megerôsít minket?

OKTÓBER 2.
Családi szerepek, szülôbôl nagyszülô,

gyermekbôl felnôtt

A családi életciklusok változásaiból adódóan változnak csa-
ládi szerepeink is. Tudunk-e alkalmazkodni a változások-
hoz, vagy a másik változását várjuk? Bekövetkezik-e a házas-
ságkötéssel a felnôtté válás? Segítenek-e a nagyszülôk az ön-
álló család kialakításában, milyen mintákat követünk? Ho-
gyan fogadják saját szüleink az „üres fészket”? Valóban üres
az a fészek? Mennyire tudok és akarok megfelelni az új sze-
repeimnek?

OKTÓBER 16.
Szülôkké lettünk

„Attól, hogy gyermeked van, még éppúgy nem leszel szülô-
vé, mint ahogyan a zongorától sem válik senki zongoramû-
vésszé.” Az elsô gyermek születését nagy várakozás elôzi
meg. Kettôbôl hárman lettünk. Mit jelent nekünk a család? A
terhesség és annak hatása a kapcsolatra. Hogyan igazodnak
az új helyzethez a családok? Milyen érzéseket kelt bennem a
gyermekem? Törvényszerû avagy elkerülhetô a lehangoltság
és a depresszió a szülés után? Megváltozott szerepek: anya –
feleség – nô, illetve apa – férj – férfi. 

NOVEMBER 6.
A szülô-gyermek kapcsolat

Milyen szülô szeretnék lenni? Mire tanítjuk egymást a gyer-
mekemmel? A kisgyermek megtanul járni és beszélni, átéli a
mozgás és a játék örömét, ez a világ izgalmas felfedezésével
is jár. Megindul az énfejlôdés útján, kialakul az éntudata.
Megjelenhet a nézeteltérés a nevelési, szoktatási kérdések-
ben, mikor vegyük fel, ha sír a gyerek, mi a teendô a gyer-
mek dacos viselkedése esetén? Egységes elvek és értékek

mentén neveljük-e gyermekeinket? Hogyan kezeljük gyer-
mekeink félelmeit? És a saját félelmeinkkel hányadán állunk?
Mit jelent egy testvér a családban? Megosztott-e a szülô több
gyermek esetén?

NOVEMBER 20.
Kistestvér vagy trónfosztó?

A legtöbb szülô reméli, hogy gyermekei kedvelni vagy talán
szeretni is fogják egymást. Ám a testvér születését ritkán fo-
gadja az elsôszülött gyermek kitörô örömmel. Ugyanakkor a
testvér a gyermek életében az elsô „jelentôs-másik”, a játszó-
társ és fontos rivális, akivel összemérheti erejét és megoszt-
hatja a titkait. Számít-e a testvérek közötti korkülönbség?
Számít-e a gyermekek neme egy testvérkapcsolatban? Ho-
gyan tudunk segíteni az elsôszülöttnek, aki saját pozícióját
érzi veszélyben? Fontos-e a gyermek helye a testvérsorban,
és ez hogyan befolyásolja a testvérkapcsolatokat?

DECEMBER 4.
Konfliktusok a családban

A jó párkapcsolatokat a konfliktusokkal való szembenézés és
nem azok elkerülése jellemzi. Mi fontosabb számomra: hogy
egy vitát megnyerjek, vagy közös érdekeinket keressem? A
családon belül minden interakció kommunikációnak minô-
sül. A férfiak és a nôk beszélgetési stílusa különbözô, mi tu-
dunk-e megfelelôen kommunikálni egymással, vagy csak el-
beszélünk egymás mellett? Milyen konfliktus-megoldási mó-
dokat ismerek? Nôk és férfiak más stratégiát alkalmaznak.
Fontos-e a visszajelzés? Ki tudunk-e lépni a hétköznapok
egyformaságából? Konfliktus a gyermekkel. Mit képviselek a
családban? Mennyire vagyunk egységesek a gyermekeinkkel
szemben? Mit és hogyan jutalmazunk avagy büntetünk? 

DECEMBER 18.
Családi játszmák, ismétlés és újrakezdés

Mik is azok a játszmák? A játszmák paradox kommunikációs
helyzetek, olyan nyílt és rejtett közlési tartalmakat hordoz-
nak, amelyek egymásnak ellentmondanak. Miért ját-
szmázunk? Hogyan tudunk szabadulni a játszmáktól és tisz-
tán kommunikálni? Fel tudjuk-e ismerni, hogy játszmázunk?
Tudunk-e újrakezdeni, vagy ismét belecsúszunk saját érde-
keink hajszolásába?

Jelentkezés telefonon (209-3430),
e-mailben (otthonsegitunk@webdream.hu) vagy személye-
sen. Külön örömmel várjuk azokat a kisgyerekes szülôket,
akik kisgyerekeikkel együtt szeretnének a csütörtök délelôtti
beszélgetéseken részt venni. Kérjük azonban, hogy minden-
képpen jelezzék elôre, hány éves gyerekekkel jönnek, hogy a
gyerekvigyázásról gondoskodni tudjunk.

Lehôcz Monika
Otthon Segítünk Alapítvány
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Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülôk, Gyerekek!

Ma még mindnyájan élvezzük a verôfényes napsütést, de mi – a Nagycsaládosok Kôbányai Szent László Egyesülete –
már javában készülünk a NOE karácsonyi ünnepségére.
Összefogtunk a polgármesterünkkel, a Pataky Mûvelôdési Központ igazgatójával és a Szent László Templom szolgálatte-
vôivel, hogy számotokra egy értékes és emlékezetes karácsonyi mûsort adhassunk ajándékba.
Mi is lesz ez?
Kaláka koncert, hangszerbemutató, kézmûves foglalkozások, játékok, Kincseink koncertje a Patakyban, a mûemlék Szent
László Templom megtekintése és orgonakoncert ugyanott. Sok meglepetéssel is készülünk, amik a helyszínen derülnek
ki! De mikor? 2008. december 29-én, hétfôn de. 10.00-13.00-ig

Szeretettel várunk Benneteket! Himbergerné Kaszap Katalin, az NKSZLE nevében 

Reneszánsz karácsony

K A R Á C S O N Y 2 0 0 8

Rejtvény kisebbeknek

C

G

Állatok keresik másik felüket. Egy gonosz varázsló kettévágta az állatokat! Keresd meg a másik felüket!

B

Írd ide a megfelelô párokat:

............... – ...............

............... – ...............

............... – ...............

............... – ...............

............... – ...............

............... – ...............

............... – ...............

E

D

4

F

A

2

1

7

6

5
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G Y E R M E K K U C K Ó

Kedves Gyerekek!

Az elôzô számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: „Meghalt a cselszövô”. A helyes megoldást beküldôk közül Tóth

Fanni Mariettát (Debrecen) sorsoltuk ki. Szeretettel gratulálunk, a nyereményét postán juttatjuk el hozzá.

Biztosan Ti is hallottátok, hogy 2008. a reneszánsz éve. Alábbi rejtvényünk reneszánsz uralkodónkhoz, Mátyás királyhoz
kapcsolódik.
A megfejtéseket október 15-ig várjuk a NOE Titkárságra (1056 Budapest, Március 15. tér 8.).

Ki volt Mátyás király híres könyvtárának, a Bibliotheca Corviniana-nak elsô könyvtárosa?

1. Ennek a városnak a püspöke volt Mátyás király nevelôje,
Vitéz János.

2. Mátyás király második feleségének keresztneve.
3. Mátyást eljegyezték vele, de nem házasodtak össze.

(… Erzsébet)
4. Mátyás király elsô feleségének vezetékneve. 
5. Mátyás király törvénytelen fia. (… János)
6. A kapuadó helyett családonként fizetett adó.
7. Bécs elfoglalása után ezt a címet vette fel Mátyás király.
8. Ebben a városban alapított egyetemet Mátyás király.

9. III. Frigyes után nem Mátyást, hanem ôt választották né-
met királynak.

10. A reneszánsz irodalom legnagyobb hazai képviselôje,
pécsi püspök.

11. Ebben a városban született Mátyás király.
12. Mátyás király megbízásából megírta a magyarok történe-

tét (Chronica Ungarorum).
13. Gondosan díszített kezdôbetû.
14. A Hunyadi-család címerállata.

Rejtvény
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreganyó, aki
gyógynövényeket gyûjtött az erdôben. Egy nap egy barlang-
ra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uram-
fia, ugyancsak elcsodálkozott. Tizenkét egyforma fiatalt lá-
tott ott egy padkán ülni egymás mellett, szép sorjában. Vol-
tak köztük lányok és fiúk, az egyik fehérben volt, a másik
zöldben, a harmadik aranysárgában: ôk voltak a tizenkét hó-
nap. Meg is kérdezték az öreganyót:

– Mondd csak meg nekünk, melyik hónapot tartod a leg-
szebbnek? 

Az öreganyó végignézett rajtuk, és ezt válaszolta: 
– Mind a tizenkét hónap igen szép. Januárban hullik a hó,

februárban esik az esô, márciusban bimbóznak a rügyek –
mind a tizenkét hónap egyformán gyönyörû! 

Akkor a tizenkét fiatal felállt, és így szólt az öregasszonyhoz: 
– Gyere csak közelebb, kedves öreganyó! Add csak ide

nekünk a kosaradat és a kendôdet! – az ifjak színültig tele-
rakták a kosarat ragyogó arany és ezüst pénzdarabokkal. Az
öreganyó kedvesen megköszönte jóságukat, és elindult ha-
zafelé. 

Ennek az öreganyónak a szomszédságában egy gonosz
vénasszony élt, aki folyton ott sündörgött a házuk táján.
Most is bekopogott hozzájuk. 

– Ejnye, ejnye, hogy jutottál, lelkecském, ehhez a sok
pénzhez? – érdeklôdött ravaszul. 

Az öreganyó jószívû volt, és mindent elmondott a szom-
széd vénasszonynak. A szomszédasszony azonnal útnak in-

dult, és egy nagy-nagy put-
tonyt is kötött a hátára. Megta-
lálta a barlangot, s ott bent
egymás mellett ült a lócán
szép sorjában a tizenkét fiatal.
Megkérdezték ôt is, mi járat-
ban van erre, s arról is faggat-
ták, hogy melyiket tartja a leg-

szebb hónapnak. A vén-
asszony zsémbeskedve felelt
kérdésükre: 

– Egyik sem ér fabatkát
sem, rossz valamennyi hónap! 

A suhancok erre elkérték a
puttonyát, és megtöltötték va-
lamivel. Hogy mivel, azt nem
tudta a vénasszony, mert egy
kendôvel letakarták. Nagy nehezen sántikált haza a vén-
asszony, mert a puttony alaposan nyomta a vállát és a hátát.
Ahogy hazaért, rikoltozva szólította valamennyi gyermekét.
A gyermekek és a vénasszonyok nekiestek mohón a put-
tonynak, hogy könyökig vájkáljanak a drága ezüst- és arany-
pénzekben, de mindannyian sziszegve és jajgatva kapták
vissza a kezüket, mert csak a tetején volt néhány aranypénz,
a többi bogáncs volt, szamárkóró és tüske. A vénasszony
méltatlankodva szaladt át az öreganyóhoz: 

– Mit tettél velem? Elmentem én is a barlangba, beszéltem
én is a tizenkét fiatallal, megtöltötték az én kosaramat is, de
pénz helyett nekem szamárkórót, tövist és bogáncsot adtak! 

Az öreganyó most már magyarázhatta a pórul járt vén-
asszonynak:

– Én azt mondtam, hogy mind a tizenkét hónap egyfor-
mán gyönyörû, ezért adtak nekem pénzt. Te pedig azért
kaptál bogáncsot, tövist és szamárkórót, mert azt mondtad,
hogy rossz valamennyi hónap. Mert a tizenkét hónap min-
denkihez jó vagy rossz – aszerint, hogy ki mit vár tôlük. 

(Forrás: egyszervolt.hu)

A tizenkét hónap

G Y E R M E K K U C K Ó

Görög mese
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Az ôsz egyik legkedveltebb gyümölcse a szilva. Nyersen,
aszalva, kompótnak, süteményben – minden állapotában fi-
nom és egészséges.

A hûvös ôszi napokra kínálunk három szilvás receptet:

Hideg szilvakrémleves habgaluskával

Hozzávalók 4 személyre:
1 citrom, 600 g érett, magvaváló szilva, 1 evôkanál mandula-
forgács, 150 g cukor, 1 dl félédes fehérbor, 1 kisujjnyi fahéj,
4 szegfûszeg, 1 tasak vaníliás pudingpor, 2 dl tejföl, 2 dl tej-
szín, a díszítéshez néhány mentalevélke.

Elôkészítés: A citromot megmossuk, 2 kisujjnyi sárga héjat
vékonyan levágunk róla, a citrom levét kinyomjuk és átszûr-
jük. Félreteszünk a díszítéshez 4 nagyobb szem szilvát, a
többit megmossuk, kimagozzuk és felaprózzuk. A mandula-
forgácsot zsiradék nélkül kissé megpirítjuk, és azonnal la-
postányérra csúsztatjuk (hogy a forró serpenyôben meg ne
égjen, mert akkor keserû lesz!).

Elkészítés: Közepes méretû lábast felforrósítunk, beleszórjuk
a cukrot, folyamatosan kevergetve világosbarnára pirítjuk,
majd felöntjük a citromlével és a borral. Hozzáadjuk a szil-
vát, a citromhéjat, a fahéjat, a szegfûszeget, és mérsékelt tû-
zön puhára fôzzük (4-5 perc). A pudingport elkeverjük 7,5
dl vízzel és a tejföllel. Botmixerrel péppé zúzzuk a szilvát,
hozzáadjuk a pudingos keveréket, és mérsékelt tûzön felfor-
raljuk. Hideg vízfürdôbe állítva kihûtjük, majd legalább 3
órára hidegre tesszük. Tálaláskor a citromhéjat és a fûszere-
ket kidobjuk a levesbôl. A félretett szilvaszemeket elnegye-
deljük és kimagozzuk. A tejszínt felverjük, felét lazán bele-
keverjük a levesbe, amelyet erôleveses csészékbe vagy tál-
kákba szedünk. Tetejüket a maradék tejszínhabból formá-
zott habgaluskákkal, az elnegyedelt szilvával, mandulafor-
gáccsal és mentalevélkékkel díszítjük.

Aszalt szilvás rolád

Hozzávalók 4 személyre:
4 vékony szelet sertéscomb (60 dkg), 4 friss (2 kávéskanál
szárított) zsályalevél, 2 közepes fej hagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 8 szelet bacon/füstölt szalonna, 250 g kimagozott
aszalt szilva, 1 evôkanál olaj, 1 dl száraz fehérbor, 2 dl testes
vörösbor.

Elôkészítés: A hússzeleteket leöblítjük, papírkendôvel szá-
razra törölgetjük, és vágódeszkára fektetjük. Letakarjuk fol-
packkal (a rostok épségének megôrzése miatt), szelíden ki-
verjük, elvékonyítjuk ôket. A zsályaleveleket leöblítjük. A
hagymákat és a fokhagymagerezdeket meghámozzuk, a
hagymát felkarikázzuk.
Elkészítés: Beletekerünk 1-1 szelet baconba 8 nagy aszalt
szilvát, és fogvájóval megtûzzük ôket. Nagyobb serpenyô-
ben felforrósítjuk az olajat, beletesszük a szilvás szalonnate-
kercseket, és mérsékelt tûzön, minden oldalukon megsüt-
jük-pirítjuk. Kivesszük, kihûtjük, majd kihuzigáljuk belôlük
a fogvájókat. Mindegyik hússzelet közepére 1-1 zsályaleve-
let helyezünk (vagy nagyobb csipet szárított zsályát szó-
runk), belegöngyölünk 2-2 szalonnás szilvát, fogvájóval
megtûzzük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. (Ha túlságosan
kerekek a hússzeletek, hosszában kettévágjuk, és csak 1-1
szalonnás aszalt szilvával tekerjük fel.) Felforrósítjuk a ser-
penyôben lévô zsiradékot, beletesszük a hústekercseket, és
erôs tûzön, minden oldalukon hirtelen megkapatjuk ôket.
Hozzáadjuk a fehérbort, a hagymát és az áttört fokhagymát,
majd fedô alatt, mérsékelt tûzön puhára pároljuk (35-40
perc). Kivesszük a serpenyôbôl a roládokat, és alufóliával le-

takarva melegen tartjuk ôket. A pecsenyeléhez adjuk a ma-
radék aszalt szilvát és a vörösbort, majd erôs tûzön sûrûre
beforraljuk, végül ízlés szerint utánasózzuk, borsozzuk. Ki-
húzzuk a hústekercsekbôl a fogvájókat, elômelegített tálra
rendezzük ôket, és köréjük szedjük a szilvás mártást. Burgo-
nyapüré vagy krokett illik hozzá.

Az ôsz gyümölcse – szilva

É L E T M Ó D
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Szilvás szelet 

Hozzávalók: 500g magvaváló szilva, 5 tojás, 1 csipet só,
130+100 g porcukor, 250 g lágy margarin, 2 tasak vaníliás cu-
kor, 1 citrom reszelt héja, 250 g finomliszt, 2 evôkanál rum,
fahéjas porcukor a szóráshoz. 

A szilvát felvágjuk, kimagozzuk. Egy 20x30 cm-es tepsit ki-
bélelünk sütôpapírral. A sütôt elômelegítjük 180 fokra. 
A tojásokat kettéválasztjuk, a tojásfehérjéket egy csipet sóval
felverjük, majd 130 gr apránként hozzáadott porcukorral ke-
mény habbá verjük. A maradék 100 gr porcukrot és a vaní-

liás cukrot habosra keverjük a margarinnal, majd egyenként
a tojások sárgájával, végül a reszelt citromhéjjal. 
Lyukas fakanállal lazán a masszához keverjük a tojáshab1/3-
át, majd több részletben a maradékot és a lisztet úgy, hogy a
lisztet mindig a hab tetejére szitáljuk, végül hozzáadjuk a ru-
mot is. A masszát a tepsibe öntjük, tetejét sûrûn kirakjuk a
szilvával, kissé bele is nyomkodjuk, majd 40-45 percig süt-
jük. Tálaláskor a tetejét megszórjuk fahéjas porcukorral.

Jó étvágyat kívánunk a finomságokhoz!

(Forrás: www.mindmegette.hu)

Áruházi hangosbemondó

A Tudatos Vásárló Magazin Vadász Gáspárral, egy

multinacionális kereskedelmi cég munkatársával

folytatott beszélgetést, hogyan is kerül a kosarunk-

ba egy-egy termék.

u Minden történet kezdôdik valahogy... 

Minden termelô cég legfôbb célja az elkövetkezô idôszakra
tervezett nyereség teljesítése. Ugyanakkor a nyereséget csá-
bítóbb a forgalom növelésével, mint árrés-emeléssel elérni. 

u Manapság az eladás fôként monstrumokban zajlik,
sajátos eszközökkel. 

A vevôk befolyásolása szempontjából a nagyáruházak jelen-
tôs elônyben vannak a kisboltokkal szemben. Utóbbiba be-
szaladsz, megvásárolod, ami kell, és ennyi. De ha bemész
egy nagyáruházba, nem kis utat kell megtenned, mire eljutsz
odáig, amiért tulajdonképpen jöttél. Ezt a sétát általában egy
fôútvonal mentén teszed meg, ahol aztán különbözô vizuá-
lis hatások – és persze árucikkek várnak. Fontosak a kivilá-
gított polcok: a fény ösztönzôleg hat a vásárlókedvre. Mar-
ketinges guruk leírták, hogyan mozog egy vásárló a boltban:
az óramutató járásával ellentétesen – egyébként így is külde-
nek be, ha megfigyeled. A fôútvonal mentén alakítják ki a
„nagybevásárló-központok” az ún. aktív zónát. Ez a legérté-
kesebb terület, ami vertikálisan tovább tagolódik aszerint,
hogy milyen távol esik a szemmagasságtól. Kb. a 150 és 170
cm-es magasság közötti rész a legjobb. Azt is tudják, hogy
balról jobbra vagy jobbról balra kezded el nézni a polcokat.
Van még egy olyan terület, ami különösen értékes, mégpe-
dig a polcvég. Ide kerülnek azok a holmik, amiket a legin-
kább el szeretnének adni, a nagybetûs „akciók”. A polcok
között azért olyan gyakori a keresztirányú átjáró, mert így
több a polcvég. Annak a polcvégnek a közepe, amelyik az
aktív zóna felé néz – na, az a fônyeremény! A bejárat mellet-
ti rész szintén kiemelt színtér: százforintos limlomok és sze-
zonális termékek porondja. Fontosak a figyelemfelkeltésben
a színek is, zászlóshajóként a piros, persze. Ott vannak

azután a hangosbemondóból harsogó szövegek, no meg a
kóstolók a csinos hostessekkel. Orálisan ható reklám szép
szájú lányokkal. Mindez azt szolgálja, hogy többet vásárolj,
és azt vedd meg, amit ôk akarnak a kosaradban látni. De
szerintem ezzel mindenki tisztában van. 

u Ennek a módszertannak tényleg külön irodalma van. Ér-
dekesebb lehet, hogyan használják ki a portékákat kínáló
cégek a hipermarketek fölöttünk gyakorolt hatalmát.

Az egyes cégeknek külön keret áll rendelkezésükre, hogy a
saját termékeiket minél elônyösebb pozícióba juttassák eb-
ben a versengésben, így aztán több lehetôségük is van, hogy
a kívánt eredményt elérjék. Ugyan klasszikus módszer a té-
véreklám, de a várható eredményekhez képest drága. Sok-
kal célravezetôbb lerohanni a nagyáruházakat, erre való a
marketingbüdzsé. Itt két lehetôség kínálja magát: vagy a há-
lózatot keressük meg, vagy az egyes áruházakat külön-kü-
lön. Az utóbbi célravezetôbb, mert kisebb felhajtással jár, ol-
csóbb, és több terméket lehet így eladni. Könnyebb és oko-
sabb közvetlenül a gyakorlati döntéshozókat befolyásolni.
Ôk is üzletemberek, és ezt kétféleképpen használjuk ki. El-
sô esetben olyan termékárat mondunk, ami a részlegvezetô-
ket meggyôzi arról, hogy jó üzletet kötnek, ha a mi termé-
künk kerül a betévedôk útjába. A második esetben mint ma-
gánembert keressük meg, és értékes ajándékokkal támaszt-
juk alá mondanivalónkat. Ez legtöbbször igen megindító
mozzanat, melynek eredményeképp hosszabb ideig, jobb
megjelenéssel tudjuk a preferált helyeket birtokolni. Az aján-
dékok csomagolása általában valami mûszaki cikket vagy
éppen készpénzt rejt, aminek nagyon szoktak örülni – bár
néha elégedetlenek. Az ajándékozásra mindig az áruháztól
távol kerül sor, és fôképp azokban az idôszakokban gyako-
ri, amikor az idény miatt erôs a harc a konkurenciával. 

u Honnan jut erre? 

Az átadott értéknek rendes költségvetési tétele van a cégek
büdzséjében, és a neve sem túl félrevezetô: ajándék. Ez a

É L E T M Ó D
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mechanizmus általános, ezekben a körökben közismert, sôt,
a cégeknél gyakran föntrôl ajánlott. De a módszerektôl füg-
getlenül érdemes leszögezni, hogy egy olyan helyen, mint
pl. a tabaszkó szóra hasonlító üzletlánc, bizony mindenért fi-
zetni kell. Még a polc közepének legaljáért is. 

u Említetted a konkurenciát. Gondolom, legalább olyan fon-
tos tényezô, mint maga az áruház, ahol a verseny folyik. 

A munka fontos része a konkurenciafigyelés, az információ-
kat felhasználjuk a saját stratégiánk tervezésekor, de a vásár-
lókért vívott harc nem merül ki ennyiben. Eredményes gya-
korlat, amikor a cégek képviselôi közvetlenül a versenytár-
sak rovására gondoskodnak az eladási tervek megvalósulá-
sáról. Konkrétan: kimegy az adott cég polcszervizese, lepa-
kolja a vetélytárs holmiját, és helyébe a sajátját teszi. Ez elég
finom munka, én személy szerint úgy szoktam otthagyni a
színteret, mintha minden eleve úgy nézett volna ki. Persze a
„visszafoglalásoknál” az ember kevésbé óvatos, olyankor
nyíltan könyökölök. 

u A rátermettség és az anyagi bázis szerepe tehát nyilván-
való. De hol kötôdik mindez a minôséghez? 

Az, hogy ilyen energiákat képesek mozgósítani annak érde-
kében, hogy a vásárlók torkán lenyomják a termékeket,
annyit legalábbis elárul, hogy biztosan nem pénzhiány az
esetleges silányságok oka. Mondjuk úgy, mindettôl nem lesz
rosszabb a termék. 

u Könnyen elképzelhetô, hogy az évi tízszázalékos növeke-
désre fókuszáló tekintet nem a mindenáron kiváló minô-
ségre, hanem az említett eredményes módszerekre kon-
centrál. Azok a gyártók viszont, akik a minôséget tartják
egy termék elôállításánál szem elôtt, de nincs pénzük fi-
nanszírozni ezeket a módszereket (talán éppen ezért
nincs), nos, ôk nem jutnak el a vásárló „aktív zónájába”. 

A viszonylag kisebb cégek azok, amelyek leggyakrabban al-
kalmazzák az „alternatív” módszereket. Nekik nincsenek ha-
vi sok millióik reklámra. Körülbelül tíz évet kell átvészelniük
ahhoz, hogy stabil, sikeres márkává váljanak. Persze
mindennek semmi köze a minôséghez. 

u Ezt a versenyt hogyan viselik a kevésbé tehetôs, apróbb
magyar cégek? 

Te ismersz magyar céget? 

u Gyakori vásárlásösztönzô fogások a szupermarketekben
A-Z-ig

A bevásárlóközpontok különféle technikákat alkalmaznak a
vásárlók figyelmének felkeltésére, az impulzusvásárlás, azaz
nem elôre eltervezett vásárlás ösztönzésére. Nem eredmény-
telenül. Kutatások szerint a vásárlásoknak csupán 60%-a ter-
vezett. 

Árvezetôk: a nagy kereskedelmi láncok elsôsorban az árra
helyezik a hangsúlyt, hirdetéseik árhirdetések. Az akciós ter-
mékek a vásárlók becsalogatására szolgálnak, a többi ter-
mék nem biztos, hogy olcsóbb, mint máshol. 
Be- és kijárat: ezeken a szakaszokon az átlagos vásárló
igyekszik gyorsan áthaladni, ezért az üzletek lassító ponto-
kat helyeznek el, hogy tovább nôjön az üzletben töltött idô,
például egy kis válogatással a zöldséges pultnál vagy az ak-
ciós termékeket tartalmazó konténerben. 
Fény: figyelemfelkeltô, ösztönzi a vásárlókedvet; a fényerô
váltakoztatásával, a pislogások révén befolyásolható a vásár-
lók koncentrálóképessége, a helyszíni reklámingerekre való
befogadóképessége. 
Forgalmi akadályok: kanyarok, konténerek, áruszige-
tek, akciós árukupacok lassítják a vásárlási útvonal megtéte-
lét, és növelik a bent töltött idôt, alkalmat kínálva a további
vásárolgatásra. 
Helyszíni reklámok: az áruházak szinte minden pontján
megtalálhatók: a padlótól a plafonig; fényesen, színesen;
nagyban, kicsiben; állva vagy mozogva. 
Hômérséklet: a nyáron hûtött, télen fûtött üzletek eleve von-
zóak, de az üzleten belül a hideg és meleg levegô váltakozó be-
fúvásával befolyásolható, irányítható a vásárlók mozgása. 
Illatok: sok üzlet illatbefúvással igyekszik kellemessé ten-
ni és megnyújtani a vásárlással töltött idôt. 
Kocsi vagy kosár: sok üzletben egyáltalán nincs, máshol
meg csak kevés kosarat találunk. Az üresen tátongó bevásár-
lókocsi vásárlásra ösztönöz. 
Kontrasztok: a szokatlan elrendezésû, a többitôl eltérô szí-
nû vagy akár árú (499,–) termékeket jobban észrevesszük. 
Kóstoltatások: az ingyenes kóstoló arra ösztönzi a vásár-
lókat, hogy valamilyen formában (vásárlással) meghálálják a
kellemes élményt. 
Közlekedési útvonalak: a vásárlók általában az óramu-
tató járásával ellentétes irányban járják be az üzleteket. A fô
útvonalak mellett általában nehezebben eladható terméke-
ket tesznek ki, hiszen amire mindenképpen szükségünk
van, azt távolabb is megkeressük. 
Lejtô: fôleg a plázákra jellemzô a bejárat utáni enyhe lejtôs
szakasz, amely a mihamarabbi bejutásra és a minél késôbbi
távozásra ösztönöz. 
Mozgás: a szem önkéntelenül reagál a mozgásra, ezért egy-
re több a mozgó vásárláshelyi reklám. 
Színek: nem csak a termékek, de az üzletberendezés szem-
pontjából is fontosak. Az egyik sportbolt például teljesen fe-
kete berendezésével kíván kitûnni a bevásárlóközpontban. 
Várakozási pontok: a pénztárak vagy a sajtpult környé-
kén elhelyezett termékek általában nem a tervezett vásárlás
részei, legtöbbször unalomból veszik az emberek. Kiszerelé-
sük olyan kicsi, hogy egyébként elvesznének, mondjuk az
édességes polcon. 
Zene: kutatások szerint a lassabb zenét játszó üzletek ered-
ményesen növelik a bent töltött idôt, ezzel a vásárlási volu-
ment is. 

A cikk eredetileg a Tudatos Vásárló magazin 10. számában
jelent meg. www.TudatosVasarlo.hu

É L E T M Ó D
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A „Szemünk fénye” 
Nagycsaládosok
Üllôi Egyesülete
örömmel adja hírül,
hogy 2008.08.18-án
2700 g-mal és 50 cm-rel
Bartha Szilvia
személyében megszületett
legifjabb tagunk,
a Bartha család
hatodik gyermeke.
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Péter (52/3550).
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Menyes család
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letett Zsanett. 

Gyôri Família
 Nagycsaládos Egyesület

Örömmel tudatjuk,

hogy egyesületünkben

megszületett Bódizs Attila és Bódizs

Éva 5. gyermeke, Hunor és Hajnal

Zsolt és
 Mária 9. gyermeke, Ádám.

Sok örömet, egé
szsége

t, boldogságot

kívánunk Nekik! Ága-Boga, Érd

MÉDIATÁMOGATÓK

Augusztus 24-én vasárnap
olimpiai aranyérmés lett
a magyar vízilabda csapat 
és 12 ÓRÁVAL KÉSÔBB,
vízilabda-meccsnyi idô alatt világra

jött BRUNNER IMRE
(2008.08.24., 23:10 perc,
3150 g, 53 cm),így beléptünk a 4 gyermekesek

táborába, és a nemek aránya is

szépen kiegyenlítôdött.
Hála Istennek, Emese, Robi, Kinga,

Gellért és Sarolt jól vannak, és nagy

szeretettel fogadják Imrét,
aki szintén igen jól érzi magát

ebben a világban.Nagy örömmel:
Brunner család, Budapest,

XI. kerület
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