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Évek óta visszatérő probléma, hogy
egyéni tagcsaládjainkhoz hogyan
tudnánk eljuttatni aktuális informá-
ciókat. Az elmúlt időszakban több
olyan lehetőség adódott nagycsalá-
dosok számára (izzó- és háztartási-
gép-csere akció), amelyről egyéni
tagcsaládjainkat nem tudtuk idő-
ben értesíteni. Ennek oka főként az,
hogy a NOE Levelek egy-egy számának átfutási ideje más-
fél-két hónap is lehet, ami alatt egy adott pályázat nagyjá-
ból le is fut. A kellő időben való tájékoztatás és az egyenlő
esélyek érdekében egy új szolgáltatást szeretnénk indítani
egyéni tagjaink számára: a hírlevelet. Ennek érdekében kér-
jük, e-mailen (noe@noe.hu), a tagsorszám feltüntetésével
jelezzék, ha szeretnének felkerülni a hírlevél levelezőlistá-
jára. Ez lehetőséget adna számunkra, hogy gyorsan, olcsón
eljuttassunk olyan információkat, amivel egyéni tagcsalád-
jaink mindennapi életét megkönnyíthetjük, színesíthetjük.
Éljünk a lehetőséggel, válaszoljunk ügyesen a bajokra!

KARDOSNÉ GYURKÓ KATA

FŐTITKÁR
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Hírlevél egyéni tagoknak

Pro Sanitate díjban részesült
Morvayné Bajai Zsuzsanna

Július 8-án a Semmelweis Ignác-nap alkalmából az
egészségügy szakterületén kiemelkedően tevékeny-
kedő szakembereket tüntette ki Réthelyi Miklós
miniszter úr és Szócska Miklós államtitkár úr.
Morvayné Bajai Zsuzsanna „Pro Sanitate” kitüntetés-
ben részesült, melyet távollétében elnök asszonyunk,
Székely Hajnalka vett át. Az államtitkár a kézfogáskor

megköszönte Zsuzsának és a NOE-nak a „TB-mentő” tevékenységét. 
Szócska államtitkár úr a záróbeszédében is kiemelte, hogy idén egy olyan civil

szervezet munkatársa is megtalálható a díjazottak között, amely a társadalombizto-
sításért sokat tett érdekvédelmi tevékenységével, és hiszi, hogy a TB megmentése
nem csak a pénzen múlik. 

Gratulálunk Zsuzsának a kitüntetéshez!
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Örömmel láttuk, hogy ebben a parlamenti ciklusban a kép-
viselők csaknem egynegyede nagycsaládos. Egyesületünk
minden parlamenti ciklusban igyekszik felvenni a kapcso-
latot kiemelten is a nagycsaládos képviselőkkel, abban
bízva, hogy kölcsönösen egymás, illetve közösen a nagy-
családok segítségére lehetünk. Ebben a szellemben hív-
tunk meg az Elnökséggel való találkozásra 2010. június 30-
án a NOE irodába minden nagycsaládos képviselőt – bízva
érdeklődésükben. Az érdeklődés sajnos csekély volt. Ennek
ellenére jó hangulatú találkozó volt, érintettük a családokat
érintő jelenlegi intézkedéseket – a családi pótlékkal kap-
csolatos változásokat, s az Elnökség kifejezte várakozását
további, a családokat segítő változások irányában. A jelen-
lévők kifejezték szándékukat, hogy a családok érdekében
együttműködjenek. Bízunk benne, hogy ez így is lesz.

Július 2-án elnökségi ülés volt, ezen 34 család és a Fóti
Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület felvételéről egyhan-
gúlag döntött az Elnökség. Székely Hajnalka lemondott a
Bárka Kft.-ben korábban vállalt FEB tagságáról, miután
megválasztották a NOE elnökének. Az Elnökség egyhangú
döntése alapján a Bárka 2009. Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának új tagja Horváthné Révész Ágnes lett. 

Július 20-án Soltész Miklósnál, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium családügyért felelős államtitkáránál tett láto-
gatást Székely Hajnalka, Kardosné Gyurkó Katalin és Szabó
Endre, ismertették a NOE és alapítványai tevékenységét,
programjaikat.

A nyár folyamán az új kormányzat számos tervezethez
(pl. az új alkotmány és az Új Széchenyi Terv) és törvényja-
vaslathoz (pl. az iskoláztatási támogatás és egyes oktatási
jogszabályok) kérte a NOE javaslatait, és felkérést kaptunk
különböző minisztériumok melletti tanácsadó testületek-
ben való részvételre.

4 NOE  L E V E L E K  223 - 224

Vezető testületeink munkájából

Július elején igazán nagy zsongás volt a
Titkárságon. E-mailek tucatjai érkeztek
nap mint nap, és lázas izgalommal
készülődtünk immár a harmadik ilyen
tárgyú konferenciánkra. Közelgett a
Népesedés Világnapja, amikor is a
NOE a Családbarát Önkormányzat
díját szokta odaítélni. Az esemény

lebonyolításához támogatónkként idén
is segítségünkre volt a Konrad Adenauer Alapítvány. Így
szinte minden adott volt egy közös ünneplésre, értékköz-
vetítésre, épülésre.

A konferencia célja számomra az utóbbi volt. Építeni
embert, családot, közösséget. S a szervezési munka által is
épülni lehetett. „Noésabbá” válni, beszélgetni, érezni a
nagycsaládosok összetartozását, szeretetét. 

Meleg júliusi nap volt 14-én, már az Országház falai sem
nyújtottak sok hűvöset, mégis 350 ember összegyűlt, hogy
együtt legyen, hogy közösséget alkosson, hogy részese
legyen valami jónak, hiszen maga a hely is ünnepi volt. 

Az előadók között sok ismert ember volt. Néhány gon-
dolat tőlük:

Az eseményt Jakab István, az országgyűlés alelnöke nyi-
totta meg, aki hangsúlyozta a családok fontosságát, mert
bennük rejlik a nemzet megtartó ereje. Székely Hajnalka,
elnökünk a családokon kívüli helyi közösségek szervezésé-
nek fontosságára mutatott rá. Nyitrai Imre, a Nemzeti

Helyi Szövetség Konferencia az Országházban
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete hatodik alkalom-
mal emlékezik meg a Népesedés Világnapjáról (július 11.)
azzal, hogy e naphoz kötődően jutalmazza Családbarát
Önkormányzat Díjjal a gyermekes családok érdekében
különösen jelentős és értékes tevékenységet végző önkor-
mányzatokat. 2005 óta már 20 önkormányzat részesült elis-
merésben, és nagy örömmel látjuk, hogy többségük a díja-
zásukat követően is újabb és újabb elemekkel gazdagítja
családtámogató tevékenységét, átveszik egymás jó példáit,
így az eredmények megsokszorozódnak. 

2010-ben négy település kapott Családbarát Önkor-
mányzat Díjat:

Budapest II. kerület

Budapest II. kerülete 80 fős új bölcsődét nyitott, amelyhez
egyéb rugalmas szolgáltatások is kapcsolódnak: játszóház,
gyermekfelügyelet, korai fejlesztő központ készül. Az
önkormányzat májusban bevezette a kerületi kártyát,
amelyre már több mint 90 helyen lehet kedvezményt igény-
be venni, és amellyel mind a lakosok, mind a helyi kereske-
dők, szolgáltatók, kulturális intézmények jól járnak. A gyer-
mekek számára különleges, képzőművészek által tervezett
történelmi játszótér is épült a pesthidegkúti Kultúrkúria
kertjében, „Mátyás király játszóudvar” néven. Emellett

megújultak a kerület többi játszóte-
rei, valamint új játszótereket is készí-
tettek. 

Érd

Érd városa átfogó településfejlesztésbe kezdett, amelynek
részeként 60 fővel bővülnek a bölcsődei, 150 fővel az óvo-
dai férőhelyek. Amellett, hogy szép és kedves kezdeménye-
zés a Baba-program, nagy segítséget is jelent a 20 ezer Ft-os
ajándékcsomag annak a kb. 1500 újszülöttnek, akik eddig
részesültek benne. Fontos kezdeményezés az iskolabusz,
aminek segítségével a távolabbi városrészben élő gyerekek
is biztonságban juthatnak el az iskolába. Érden is megújul-
nak a játszóterek, és 3 új játszótér is épült. Az önkormány-
zat szerződést kötött családi napközikkel, ezzel is bővítve a
gyermekek napközbeni ellátását szolgáló férőhelyeket.
Ezek sorában külön nagyra értékeljük, hogy a családi nap-
közik között olyan is található, amely intézményekben
nehezen megoldható helyzetekben élő (autista, cukorbe-
teg stb.) gyermekeket is fogad. 

„A kultúra gazdagít” programban a kulturális progra-
mokra váltott jegyek dupláját kapja vissza bizonyos helye-
ken levásárolható kuponok formájában a programlátogató
közönség, így lényegében ingyen jutnak az érdeklődők kul-
turális élményhez, és a programot támogató vállalkozók is
jól járnak. Ez a program a gyermekes családoknak különö-
sen nagy segítség.

Elsők között jött létre az országban a Szövetség az Érdi
Családokért, ami a családok szolgálata mellett arra is jó
példa, hogyan lehet jól együttműködni a helyi civil szerve-
zetekkel. Az önkormányzat nagyra értékeli a helyi nagycsa-
ládos egyesülettel való jó kapcsolatot.

Farmos

A településen kitűnő az óvodai ellátás, az óvoda nyitvatar-
tási ideje a dolgozó szülők munkaidejéhez igazodik. Az
óvoda vezetője kikéri a helyi nagycsaládos egyesület véle-
ményét minden családokat érintő ügyben. Jól működő csa-
ládi napközi is gazdagítja az intézmények sorát, és épül a
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Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte,
hogy a családok állapota és jellege sorsformáló tényező.
Fűrész Tünde, ugyanezen minisztérium munkatársa bőveb-
ben kifejtette az új kormánynak a családpolitikáról alkotott
elképzeléseit. Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány
magyarországi vezetője összefüggésbe állította az államot
és az önkormányzatokat, valamint magukat a családokat a
közösségi felelősségvállalás kapcsán. Székely András, a
Három Királyfi, Három Királylány munkatársa arra hívta
fel a figyelmünket, hogy a családban megélt események
legapróbb részletei is kihatnak egészségünkre, befolyásol-
ják életünk hosszát. Az esemény vége felé szó esett arról is,
hogy a munkahelyek számára is fontossá kell válniuk a csa-
ládoknak. Ismét vendégünk volt Tápszentmiklós polgár-

mestere, aki beszámolt az elmúlt egy év eseményeiről köz-
ségükben, a település családmegtartó intézkedéseiről.

Délutánra szellemileg felfrissültünk, az én gyomrom-
ban is csökkent a szorongás, és mindenki jólesően beszél-
getett az ebéd mellett.

Írásom végén jó érzéssel mondok köszönetet mindenki-
nek, aki idejét áldozta a közös együttlétre. A Konrad
Adenauer Alapítványnak és Kaiser úrnak a támogatásért,
Benkő Ágotának a konferencia levezetéséért, Kecskés
Lászlónak, Csiky Klárinak, a titkárságon dolgozóknak és a
régiós titkároknak a szervezésben végzett munkájukért. 

Adja Isten, hogy folytathassuk munkánkat!

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

Családbarát önkormányzatok
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község első játszótere. Az iskolába járás megszervezése a
gyerekek időbeosztásához igazodik, a biztonságos közleke-
désért a bicikliutat meghosszabbították, így a gyerekek
iskolába jutása megnyugtató a szülőknek. Polgárőrök segí-
tik az iskola környékén a biztonságot. Az önkormányzat
negyedáron biztosít 1000 m2-es telkeket a nagycsaládosok-
nak és más rászorulóknak. Alakulóban van a farmosi Helyi
Szövetség is.

A település szépítéséért a helyi nagycsaládos egyesület
az önkormányzattal közösen sokat tesz, és más téren is
jelentős a nagycsaládosok támogatása – pl. az önkormány-
zat ingyen biztosítja adományszállításhoz a gépjárművet.
Általánosságban is elmondható, hogy a helyi nagycsaládo -
sok és az önkormányzat között kiváló a kapcsolat, kölcsö-
nösen megbecsülik egymást.

Hódmezővásárhely

A város családtámogató tevékenységének fókuszában a
gyermekek állnak, ezen belül is kiemelten sokat tesznek a
gyermekek egészségéért (van mindennapos testnevelés,
kötelező úszásoktatás, évi két általános szűrés, iskolai egész-
ségfejlesztési tananyag készült, a gyermekétkeztetésben
igyekeznek átállni az egészséges ételekre). Az Egészséges
Vásárhely Program részeként 2008 óta minden hetedikes
lány ingyenesen méhnyakrák elleni oltást kap. Tavaly óta a
városban is megrendezik a Születés Hetét. Hetente közlik a
gyerekszületéseket és a házasságkötéseket a városi honla-
pon. 

Nélkülöző gyerekeknek hétvégén is biztosítanak étke-

zést (140 fő) élelmiszercsomag formájában vállalkozások,
civil szervezetek összefogásával, a hét közbeni önkormány-
zati támogatás kiegészítésére. Az iskolaidő lezárultával is
havonta kapnak tartós élelmiszer csomagot a nélkülözők. 

Európai uniós támogatással a hátrányokkal küzdő gyer-
mekek és fiatalok, valamint családjaik részére lakótelepi
klub jön létre, amelynek keretében tanácsadással, konflik-
tuskezelő tréningekkel és szabadidős tevékenységekkel
segítik az érintetteket. Különösen értékelendő, hogy a fia-
talokat is bevonják a klub alakításába. A projekt részeként
sportrendezvények, filmklub és táborok is várják a fiatalo-
kat. A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány az első lakáshoz
jutást segíti ún. Bébikötvénnyel. 

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN
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Európa és a családok – beszámoló egy
kutatási programról

Az Európa-szerte jelentkező demográ-
fiai gondok orvoslása érdekében –
egyéb okok mellett – az Európai

Bizottság támogatásával létrejött egy
nemzetközi kutatási projekt 2009-ben, Family Platform
néven. A cél, hogy kiderüljön, milyen területeken van szük-
ség a családokkal kapcsolatos kutatásokra annak érdeké-
ben, hogy a családok helyzetén javítani lehessen, és így sta-
bilabbak legyenek a családok, több gyerek szülessen, és a
súlyos demográfiai helyzet javulhasson. Emellett arra is
égető szükség van, hogy a tagországokban meglévő/folyó,
ill. európai szintű kutatásokat, statisztikákat stb. össze
lehessen hangolni, és minél jobban összemérhető adatok
álljanak rendelkezésre. 

A projektet egy 12 tagból álló konzorcium valósítja
meg, melynek tagjai európai egyetemek, társadalomkutató
intézmények (köztük a Spéder Zsolt vezette KSH
Demográfiai Kutatóintézet) és családüggyel foglalkozó civil
szervezetek (köztük az Anyák Világszervezetének – MMM –
európai szerveződése). A projekt részeként az MMM nem-
zetközi kérdőívet készített anyák számára, ennek magyarí-
tásában és terjesztésében én segítettem, minek nyomán
több száz válasz érkezett magyar anyáktól (ezzel a tagor-
szágok közül a negyedikek vagyunk a válaszadásban, a fel-

dolgozás még tart). Bizonyára ennek köszönhető, hogy
meghívást kaptam a Family Platform Lisszabonban tartott
májusi konferenciájára. (Ez egyébként a projekt első szaka-
szának harmadik – utolsó – rendezvénye volt; az elsőt feb-
ruár elején Budapesten tartották, számos magyar résztve-
vővel.)

140 résztvevő volt jelen összesen, jó néhány országból,
főleg egyetemi kutatók, de jelentős számú civil szervezet is
– ezen belül többen az ELFAC tagszervezetei közül (a lett,
szlovák, lengyel, portugál nagycsaládosok részéről, vala-
mint jómagam), a FEFAF-tól is többen, valamint a
Eurochildtól is. Több magyar résztvevő is volt még rajtam
kívül egyetemekről, kutatóhelyekről és nőszervezettől. 

A munka úgy épült fel, hogy már előzetesen megkap-
tunk anyagokat a családokat érintő 8 területről, és be kellett
jelentkezni előre ún. fókuszcsoportokba és további mun-
kacsoportokba, az összefoglaló jelentésekhez pedig írásos
hozzászólást kértek. A fókusz- és munkacsoportokban
folyó vitákról mindig volt plenáris összefoglaló. Emellett
több alapelőadás is elhangzott a családok helyzetét érintő
különféle kérdésekről (pl. családszerkezet és családformák,
merre fejlődnek a családok, családpolitikák, a családok kör-
nyezete és életkörülményei, lakhatás, a családok menedzs-
mentje, szociális gondoskodás és ellátórendszer, egyenlőt-
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lenségek és sokféleség, média és családi nevelés, apává és
anyává válás, a házasélet minősége, nemek esélyegyenlősé-
ge, munka és család összebékítése, idősödés stb.). 

Fő tendenciaként elmondható, hogy egyrészt már nem
„a családról” beszélnek, hanem „családokról”, ami azt jelen-
ti, hogy minden családformát (egyszülős, mozaik, együtt-
élés stb.) egyenrangúnak tekintenek, beleértve a „szivár-
vány családokat” (azonos neműek) is. Hangsúly- és időbeli
eltolódásokkal ugyan, de szinte mindenütt ugyanazok a
gondok. Csökken a házasodási kedv, nő a házasságon kívül
született gyerekek aránya, rengeteg az egyszülős (túlnyo-
mórészt anyák által fenntartott) család. A fiatalok nem akar-
nak felnőni és önállósodni, saját lábukra állni, nem akarnak
házasodni és gyermeket vállalni, illetve csak egyre későbbi
korban, ami nyilvánvalóan a gyermekszám csökkenését
vonja maga után. Egyre jellemzőbb az is, hogy ki-bejárnak a
fiatalok a szülőkhöz (pl. elmennek, hogy
összeköltözzenek valakivel, aztán ha szétmegy
a kapcsolat, visszamennek, majd újra elköltöz-
nek, de esetleg munkanélküliek lesznek,
akkor megint hazamennek a szülők védelme
alá stb. – a gazdasági krízisben különösen jel-
lemzővé vált, hogy a szülői ház védelme alatt
igyekeznek a már felnőtt fiatalok átvészelni a
nehézségeket).  

Sok szó esett a család és munka összehan-
golásáról, ami Európa-szerte az egyik központi kérdés.
Kiemelt témakör volt a szülési szabadságok, gyermekellátá-
si időszakok kérdése, ezen belül pedig az ilyen időszakok
apák és anyák közötti megosztása. Sokféle modell létezik,
de kiderült, hogy nagycsaládban egyáltalán nem gondol-
kodnak, mintha csak egygyermekes családok léteznének.
Ez ügyben többször is felszólaltam, hogy teljesen más a
helyzet több gyermek esetén, a család menedzselése egé-
szen mást kíván több területen is, és a kutatások során is
nagyobb hangsúlyt kell adni a többgyermekes családok
helyzetének vizsgálatára. Ezzel elég nagy sikert arattam,
remélem, foganatja is lesz. 

Elég sok szó esett a sikeresnek látszó francia családpoli-
tikáról és családtámogatási/ellátási modellről, valamint az
északi modellről (svédek, finnek, norvégok). A dicséretük
mellett kiderült azért az is, hogy van bizony gondjuk, és ott

sem minden tökéletes (pl. Svédországban a várandós anyák
nem kapnak elég figyelmet és segítséget, túlságosan termé-
szetesnek tekintik az állapotot – kicsit átestek a ló túlsó
oldalára –, és ha valakinek gondja van, az nehezen talál segít-
séget). Ugyancsak sok szó esett a férfiak-apák szerepéről is.

Leszámítva néhány szélsőségesen liberális kutató hoz-
záállását és agresszivitását, többségükben eléggé normáli-
san és egészségesen gondolkodó szakemberek voltak jelen,
és jó néhány olyan „magunkfajta” résztvevő is, akik bátran
kifejtették, ha nem tetszett a szélsőséges vagy élettől elru-
gaszkodott gondolkodás (Stanislav Trnovec a szlovák nagy-
családosoktól pl. igen aktív volt). Ez eléggé jó mederben
tartotta az előadásokat és beszélgetéseket mindaddig, amíg
sor nem került a kutatási projektnek arra a részére, ami a
2035-ig szóló előrejelzésekre vonatkozott. Itt aztán elszaba-
dult a konzorciumot vezető egyik-másik kutató „kreativitá-

sa”. 4 lehetséges forgatókönyvvel álltak elő,
amelyek mintha nem is lettek volna kapcsolat-
ban mindazzal, ami napokon át elhangzott,
egyik borzasztóbb jövőképet vázolt fel, mint a
másik, és egészen vad elképzelések is megje-
lentek (pl. „jövőbeli „ping-pong” anyákról, akik
majd hetente váltogatják, hogy melyik kapcsola-
tukban, ill. családjukban fognak anyaként jelen
lenni, és hasonlók). A résztvevők elég rosszul rea-
gáltak ezekre a „forgatókönyvekre”.

Összegezve: úgy érzem, nagyon jó volt ez az áttekintés a
tagországokban zajló folyamatokról, és talán sikerült ráirá-
nyítani a figyelmet a nagycsaládokra is – legalábbis a kuta-
tási hiányosságok szempontjából mindenképpen. Mivel
sok ismerős nemzetközi szervezet és személy, barátunk
volt jelen, akikkel nagyon hasonlóan gondolkodunk, úgy
tűnt, hogy kialakulóban van egy elég erős lobbierő a csalá-
dok érdekében. A közeljövő feladata lesz, hogy ezeket a
kapcsolatokat megerősítve a családok érdekében egyre
többet érjünk el tagállami és európai szinten is, amire
ugyancsak alapot ad a beszámolóm elején már említett
demográfiai eredetű gondok tömege, amelyek egy-két tag-
ország kivételével mindenütt megoldásért kiáltanak, mi
pedig jól tudjuk: a nagycsalád nem probléma, hanem maga
a megoldás!

KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSA

Az utóbbi hetekben aktualizáltuk a honlapot. Figyelemmel kísérjük a megjelenő jogszabályokat, és a
minket érintő törvényeket, rendeleteket, változásokat 1-2 napon belül feltesszük. Az utóbbi időben a
sajtóban sok téves információ jelent meg, ezért arra kérünk Benneteket, hogy ne a sajtóból, hanem a
honlapról tájékozódjatok. Ha valami hibát észleltek,
kérem, jelezzétek nekem a joachim.agi@noefon.hu
címen. Előre is köszönöm a segítségeteket.

Megjelent az a jogszabály, ami azt rögzíti, hogy valamely vállalkozáshoz
milyen szakképesítés szükséges. Ha ezzel kapcsolatban kérdésetek van,
bátran hívjatok bennünket! Az ezt tartalmazó 21/2010 NFGM rendelet
megjelent a Magyar Közlöny 2010. 79. szám 17.512. oldalán.

A NOE-FON munkatársai minden hétköznap 8 órától 16 óráig állnak
bárki rendelkezésére. 16 óra után hangposta fogadja az Önök hívásait. 
Kék szám: 06 40/200 943 (helyi tarifával hívható), vagy 06/70/771-65-65.

JOACHIM ÁGI

Megújult a NOE-FON honlapja – www.noefon.hu
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Több európai nagycsaládos szervezet
részvételével alakult meg 2004-ben az
Európai Nagycsaládos Szövetség
(angol neve European Large Families
Confederation, rövidítése ELFAC). Az
ELFAC európai szinten képviseli a
gyermekes családok (különösen a
nagycsaládok) érdekeit. Megalakulása

óta minden második évben mindig más helyszínen szerve-
zik meg az Európai Nagycsaládos Kongresszust.

Idén ezt a feladatot az olaszországi nagycsaládosok szer-
vezet, az ANFN (Associazione Nazionale Famiglie
Numerose) vállalta a szervezést a turisták által igen kedvelt
Riminiben július 31. és augusztus 2-a között.

A kongresszus helyszíne igen szerencsés választás volt a
gyermekes családok számára, mivel a résztvevők egyhetes
ingyenes belépést kaptak a család minden tagja számára
egy víziparkba (Acquafan) és egy különleges, del fi ná -
riummal, pálmaházzal is ötvözött természettudományos
bemutatóhelyre (Oltremare).
Persze a tengerpartot se
hagyjuk említés nélkül!

A kongresszuson több
száz család vett részt, hazánk-
ból öt család utazott el a
kongresszusra, köztük a mi
családunk is, valamint az
ELFAC alelnöke, Márki László.

Már az első nap délután-
ján, a regisztrációt követően
bementünk az Oltremare-ba,
amelyet magyar szóval nem-
igen tudnék megnevezni.
Mint említettem, van benne
delfinbemutató, és van egy, a
dinoszauruszok korát idéző
pálmaház krokodilokkal és két „igazi”, mozgó dinóval.

De 15 perc alatt végigélhettük a „Nagy Bumm”-tól máig
a naprendszer, majd a Föld és a földi élet kialakulását is. A
tenger élővilágát többféleképpen is bemutatják, nekem a
tengeri állatóvoda volt az egyik legemlékezetesebb a cápa-
tojásokkal.

Másnap délelőtt az olasz szervezet tartotta közgyűlését,
ezalatt a vendégeknek rövid kirándulást szerveztek a köze-
li San Marino-ba. Ez Európa egyik miniállama, önálló tör-
vényhozással, gazdálkodással és igen nagy turistaforgalom-
mal. Ezt köszönheti festői szépségű fekvésének is, hiszen a
város hegyre épült, szigetként emelkedik ki környezetéből
három magas toronnyal és felejthetetlen panorámával.

Délután az ELFAC közgyűlése következett, ahol külön-
böző országok (Spanyolország, Lengyelország, Csehország,
Olaszország és hazánk) képviselői számoltak be a családok
és egyesületük helyzetéről. Érdekes volt látni, hogy milyen
különböző utakat járnak be országonként a nagycsaládos

szervezetek. Spanyolországban igen jó vállalati támogatói
háttérrel rendelkezik a szervezet, náluk az egyik fő cél pél-
dául, hogy a nagycsaládosok ne fizessenek magasabb vízdí-
jat, mint a többi lakos, mert jelenleg a fogyasztás nagyságá-
tól függ a víz egységára. Csehországban a nagycsaládosokat
összefogó szervezet egyik tevékenysége a házaspároknak
szervezett tréningek (pl. a kommunikációról), nemcsak
nagycsaládosok számára. A lengyel szervezet a legfiatalabb,
négy éve tevékenykedik, és töretlenül fejlődik. Olasz or szág -
ban kormányzati és önkormányzati támogatás nélkül
működik a szervezet, anyagi gondokkal küzdenek. Itt is
kormányváltás volt, az új kormány eddig nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket a családpolitika terén. Márki
László számolt be szervezetünk jelenlegi helyzetéről és a
magyarországi változásokról.

A közgyűlés megvitatta az európai nagycsaládos kártya
témáját is. Ez a kártya kedvezményeket biztosítana határon
túl is a nagycsaládoknak. Több országban létezik már a
miénkhez hasonló kártya különböző kedvezményekkel,

kérdés, hogy ezt mennyire
lehet összehangolni, és a
támogatókkal elfogadtatni,
hogy külföldi családoknak is
megadják ezeket.

Másnap zajlott a Kong -
resszus, melynek ideje alatt
önkéntesek felügyeltek a gyer-
mekekre, különböző progra-
mokat szervezve számukra,
hogy a szülők nyugodtan meg
tudják hallgatni az előadáso-
kat.

A köszöntők után Márki
László, az ELFAC alelnöke tar-
totta az első előadást a család-
politika és a szociálpolitika

különbözőségéről, majd Raul Sanchez, az ELFAC főtitkára a
nagycsaládok helyzetéről Európában. Ezután további elő-
adásokat hallhattunk a család szerepéről a gazdaságban,
családbarát városokról, végül a Family Platform nevű EU
projektről.

Az előadások más-más megközelítésből ugyan, de mind
azt tükrözték, hogy a népesedési gondokkal küzdő Európa
jövője a családok megerősödésén múlik, híven tükrözve a
kongresszus mottóját: „A nagycsalád – Európa reménye”.

Óriási élmény volt számomra, hogy a rendezvényen
részt vehettem, és találkozhattam más országok nagycsalád-
jaival, a szervezetek vezetőivel. A problémák mindenhol
egy kicsit különbözőek, de a cél ugyanaz. Megerősíteni a
családokat, felmutatni a nagycsaládok értékeit és védeni
érdekeiket. Mindnyájan ezért dolgozunk.

SZÉKELY HAJNALKA

Az V. Európai Nagycsaládos Kongresszus
Riminiben



2010. aug. 30-ától

– Tanköteles gyerek után családi pótlék címén már
úgynevezett iskoláztatási támogatás jár, továbbra is
csak a közoktatásban tanuló gyereknek és továbbra is
csak 20 éves korig (kivéve a sajátos nevelési igényű –
SNI – gyereket, akinek változatlanul 23 éves koráig
jár). 
Nem változott: a tankötelezettség az 5. életév betölté-
sével kezdődik, amikortól óvodai iskola-előkészítő fog-
lalkozásokra kell járni, és annak a tanévnek a végéig
tart, amelyben a gyerek a 18. életévét betölti, ill. meg-
szűnik a tankötelezettsége, ha sikeresen befejezte a
középfokú iskolát (szakmunkás-bizonyítványt szer-
zett vagy érettségit tett).

– Ha a tanköteles gyerek igazolatlan hiányzása eléri a 10
tanórát (2 napot!), a szülőt figyelmeztetik, és ha eléri

az 50 órát (8-10 napot!), a gye-
rek védelembe vétele mellett
az iskoláztatási támogatást
(családi pótlékot) felfüggesz-
tik. Nem kötelező, hanem csak
lehetőség, hogy természetben a gyerek megkapja
(ehhez nem mindenütt adottak a személyi feltételek).
A részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendelet
még nem jelent meg – a leghamarabb a noe.hu hon-
lapon fogtok tudni tájékozódni. 
Feltétlenül olvassátok el (ismét) az óvodai, iskolai
házirende(ke)t, és ha előre tudható, hogy – bizonyos
napokon vagy járatokon – igazolatlan órává szaporod-
ni képes késés elképzelhető (pl. akkor is, ha a nagyobb
gyereknek kell elkísérnie a kistestvérét oviba vagy a
nagymamáját orvoshoz), előre beszéljétek meg az osz-
tályfőnök(ök)kel, hogy ne számítson igazolatlannak!
Azt is ajánlatos előre engedélyeztetni, ha a gyerek vala-
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Magyar  Anya-  és  Családvédelmi
Pr ogram

Kedves Tagtársak!

Bizonyára tudjátok már a sajtóból, hogy elindítottuk a NOE
Magyar Anya- és Családvédelmi Programját (MACSP). A
program tartalma: családerősítő tevékenységek (részben
olyanok, amelyeket a NOE és az alapítványai eddig is végez-
tek – jegyesoktatás, családsegítés, családokat összefogó
rendezvények –, részben újabb ötletek megvalósítása), vala-
mint az anyaság és a család értékeinek felmutatása, képvi-
selete. A programhoz a gazdasági élet szereplőitől is sze-
retnénk támogatást kapni.

A kampány egy népességszámlálóval egybeépített óri-
ásplakát felállításával kezdődött Budapesten az Arany
János utcai metrómegállónál – ez igen nagy sajtófigyelmet
kapott. Az, hogy a becslések szerint Magyarország népes-
ségszáma már ezekben a napokban 10 millió alá csökkent,
váratlanul fontos téma lett a médiában. 

Az Elnökség tagjait és a KSH kutatóit több TV- és rádió-
műsorba meghívták nyilatkozni a témában. Elmondtuk,
hogy szerintünk milyen okokra vezethető vissza a gyer-
mekvállalási kedv csökkenése, és hogy milyen területeken
kellene lépéseket tenni a népességfogyás megfékezésére.

Ehhez a témához bizonyára sokaknak vannak gondola-
taik, ötleteik, ezért indítottunk egy új honlapot, amelyre
ezeket meg is írhatjátok. A www.fogyamagyar.hu weboldalt
már több ezren meglátogatták, és több százan írtak nekünk
rajta.

Sokan szólnak többek között a családpolitika kiszámít-

hatóságáról, a kormány felelősségé-
ről és feladatairól. Ezt az ötletbörzét
azonban más céllal indítottuk. A
magyar ember közismert a lelemé-
nyességéről. Most olyan új ötleteket
várunk, amelyek megvalósulása
nem csupán pénz kérdése, hanem
rajtunk, embereken (vagy akár csak
egy-egy emberen) múlik. Azaz én-te, személy szerint, amit
tudunk, tegyük meg! Olyasmikre gondolunk, mint hogy
egy kisvállalkozás vezetője a családanyákat munkaidő-ked-
vezményben részesíti, vagy rugalmasabb munkaidőt bizto-
sít nekik, vagy pedig az állást keresők körében a családoso-
kat előnyben részesíti.

De ilyen gondolatokat is kaptunk:
Családanyaként többet mosolygok – nem panaszko-

dom.
Buszon utazóként átadom a helyem nemcsak a kisma-

máknak, de minden gyerekesnek is.
Én ennyit tudok tenni jelenleg – ezt teszem.
A MACSP bővítéséhez még keresünk partnereket.

Például munkáltatókat, amelyek családbarát munkarendet
alakítottak ki, vagy segítik az anyák munkába visszatérését.

Jelenleg a program kezdetén vagyunk, reméljük, hogy
társadalmi összefogással sokat tudunk tenni az ügy érdeké-
ben.

SZÉKELY HAJNALKA

É R D E K V É D E L E M

Az országos érdekvédelem hírei
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mely családi vagy egyéb okból hiányozni fog, nehogy
igazolatlannak számítson. 
Várhatóan a (valójában a szülői gondoskodást helyet-
tesítő) diákotthont is értesítik, ha a gyerek igazolatla-
nul mulaszt az iskolából.
Egyelőre nincs útmutatás pl. azokra az esetekre, ami-
kor egy és ugyanazon családból nem minden gyerek
iskolakerülő.

– A GYES-nél még nincs változás, de ígéretek vannak
arra, hogy ismét 3 éves korig lehet igénybe venni,
viszont vissza fogják állítani, hogy mellette csak rész-
munkaidőben szabad házon kívül pénzt keresni (ott-
hon továbbra is korlátlanul).

– Változatlanul ingyenesen kell biztosítani a tanköny-
veket olyan gyereknek, aki után nagycsaládos összegű
az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) – tan-
könyvnek számít a nyomtatott munkafüzet, az atlasz
stb. is. Ha tankönyvnek nem minősülő – rendszerint
– nyelvkönyvet írnak elő, ezt nem kell ingyenesen biz-
tosítani, viszont csak az iskolaszék határozatával lehet
előírni a használatát. Tanév közben tankönyvet válta-

ni tilos. Aki most vagy tanév közben vált iskolát, amint
lehet, jelezze az új iskolának, hogy ingyenes tan-
könyvellátásra jogosult!

– Bölcsődei, óvodai és iskolai étkezést ingyenesen csak
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyerek vehet igénybe, de csak a 7. évfolyamig bezáró-
lag és kizárólag nappali tagozatos oktatás mellett.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
minden más tanulónak a szokásos nagycsaládos ked-
vezmény marad: féláron vehetik igénybe az iskolai
étkezést.
Vigyázat, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
továbbra is évente kell kérvényezni, és amint nagyko-
rúvá válik egy gyerek, neki magának kell saját magáról
benyújtani a kérelmet.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként gyer-
mekintézménybe nem járó és a felsőoktatásban tanuló
gyermekre változatlanul valójában csak évente kétszer
5.500-5.500 Ft készpénztámogatást kaphat a család.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
MORVAYNÉ BAJAI ZSUZSANNA

A továbbiakban röviden azokról a
lehetőségekről, támogatásokról
lesz szó, amit a legtöbb nagycsalá-
dos már jól ismer és ki is használ,
de vannak olyan családok is, akik
ezzel nincsenek tisztában…

Iskolakezdés

Ingyen tankönyv: Többek közt a közoktatásban tanuló
három vagy több gyermekes családban élő gyermekek is
ingyenesen juthatnak hozzá a tankönyvekhez. Ezt az isko-
la megvalósíthatja kölcsönzéssel, használt tankönyvek
adásával vagy akár pénztámogatással is a tankönyvvásár-
láshoz. Hogy mely család számít nagycsaládnak, azt a
vonatkozó jogszabály szerint a családi pótlék szempontjá-
ból figyelembeveendő gyermekek határozzák meg.
(Tehát: ha a három gyermek közül a legnagyobb levelező
tagozatra jár, akkor ő már nem számít eltartottnak, így
nem jár a kedvezmény sem.) 

Gyermekétkezési kedvezmény: A három vagy több gyer-
mekes családok gyermekei számára az intézményi (óvo-
dai, iskolai) étkezés díjából 50% kedvezmény jár.
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül a család, úgy a 7. osztály végéig ingyenesen,
a 13. osztály végéig 50%-os kedvezménnyel étkezhetnek a
gyermekek.

A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatásokhoz
szükséges igazolások: A fenti kedvezményekhez való

jogosultságot természetesen igazolni kell. A nagycsalá-
dosság igazolásához (a jogszabály szerint) a családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás szükséges, de (ellentétben
több iskola gyakorlatával) ilyen igazolást nem szükséges
az Államkincstártól külön kérni, hanem elegendő bemu-
tatni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot vagy a
postai igazolószelvényt.

Iskolakezdési támogatás: A munkáltató adhat támoga-
tást a munkavállalónak gyerekenként 22 050 forint érték-
ben, erre a tanév kezdete előtt és után 60 napig van lehe-
tősége.

Beiskolázási segély: A helyi önkormányzat adhat támo-
gatást az iskolakezdésre, de (bizonyos médiumokban
megjelentek ellenére) erre nem köteles. Érdemes azért
megérdeklődni, hogy van-e ilyenre lehetőség helyben.
(Meg egyébként is, hogy milyen helyi támogatás, kedvez-
mény létezik!)

Felsőoktatási támogatások: 2009. szeptember 15-től
már nem jár a nagycsaládosoknak alanyi jogon a szociális
ösztöndíj, tehát már nekik is pályázniuk kell e támogatás-
ra. Akik első félévüket kezdik, azok nem pályázhatnak erre
az ösztöndíjra, de ők úgynevezett alaptámogatást kaphat-
nak, amire szintén pályázni kell. Még a félév elején érde-
mes a Tanulmányi Osztályokon vagy a Hallgatói Önkor-
mányzatnál „feltérképezni”, hogy milyen egyéb ösztöndí-
jak, támogatások léteznek az adott felsőoktatási intéz-
ményben. Általában mindre pályázni kell, ne maradjunk le
róluk!

Ami jár, az jár
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Egyéb kedvezmények/lehetőségek…

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Bizonyos
jövedelemhatár alatt lehet megigényelni a települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál. A jegyző annak
a gyermeknek állapítja meg a jogosultságot, amely gyer-
mek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a 37 050 Ft-ot (az öregségi nyugdíjmi-
nimum 130%-át). Amennyiben egyedülálló szülő gondoz-
za a gyermeket, vagy az tartósan beteg, súlyosan fogyaté-
kos, úgy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja
meg a 39 900 Ft-ot. Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény alapján a gyermek jogosult a gyermekétkeztetési
kedvezményre (bölcsődétől 7. osztály végég ingyenesen
étkezhet, 8. osztálytól 13. osztályig féláron), ingyen tan-
könyvre, illetve évente kétszeri pénzbeli támogatásra
(július és november hónapban).

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: Ez a támo-
gatás akkor igényelhető a polgármesteri hivatalnál, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy ha létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került.

Utazási kedvezmények családoknak: 6 éves korig a
felnőtt kíséretében utazó gyermek ingyen utazhat bár-
mely közforgalmú közlekedési eszközön. 6-14 éves korig
vasúton, HÉV-en, illetve buszon 50%-os kedvezmény illeti
a gyerekeket. Ha a szülő (vagy szülők) együtt utazik leg-
alább 3 gyermekével, akkor mind 90%-os kedvezményben
részesülnek. A kedvezmény igénybevételéhez fel kell
tudni mutatni a személyazonosság, illetve a családi kap-
csolat igazolására alkalmas okmányokat. 18 éven aluli
gyermekek esetén nincs más feltétel. Jár a kedvezmény a
18 és 26 év közti gyermekre is, amennyiben nappali rend-
szerű iskolai oktatásban vesz részt (a diákigazolvány ilyen
esetben náluk kell, hogy legyen), illetve azon gyerekek is
utazhatnak a kedvezménnyel, akikre magasabb összegű
családi pótlék jár (náluk nincs életkori megkötés),
amennyiben rendelkeznek erről Államkincstári igazolás-
sal.

Családi adókedvezmény: A három vagy több gyerme-
kes szülők jogosultak erre a kedvezményre, mely gyerme-
kenként és havonta 4000 Ft. Ahol jön a harmadik gyer-
mek, ott a fogantatást követő 90. naptól jogosultak a ked-
vezmény igénybevételére.

Start plusz kártya: Erre az a személy jogosult (többek
közt), aki gyes, gyed, gyet vagy az ápolási díj folyósításá-
nak megszűnését követő egy éven belül kíván munkavi-
szonyt (vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt)
létesíteni; vagy aki a gyermeke egyéves korának betöltését
követően, e gyermek után igénybevett gyes folyósítása
mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy nem áll már
munkaviszonyban. A kártyát az APEH-nél lehet megkérni,

és ez alapján a kártyatulajdonost foglalkoztató munkálta-
tó járulékkedvezményekre jogosult. 

Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek számára jut-
tatható támogatások, kedvezmények: 

Emelt összegű családi pótlék: Arra a gyermekre nézve,
aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott betegség-
ben, tartós fogyatékosságban szenved, amely miatt állan-
dó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, és ez az
állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy
évig fennáll, emelt összegű családi pótlék jár. Ezt általá-
ban a gyermek orvosa, szakorvosa jelzi a szülőnek, de saj-
nos nem minden esetben van ez így. Az igénylést a szak-
orvos igazolásával együtt kell benyújtani a lakóhely sze-
rinti Államkincstárnál. Magasabb összegű családi pótlék-
ra jogosult például a cukorbeteg, a vak, a siket, a gerinc-
ferdüléses, az autista vagy a dongalábú gyermek. Az emelt
összegű családi pótlékra jogosultság a feltétele több
további támogatásnak is…

Közgyógyellátás: Az a gyermek, akire nézve magasabb
összegű családi pótlékot kap a szülő, vagy aki saját jogán
kapja ezt, az jogosult közgyógyellátási igazolványra. Aki
rendelkezik ezzel, az térítésmentesen jogosult a tb támo-
gatásba befogadott gyógyszerekre (gyógyszerkerete ere-
jéig), gyógyászati segédeszközökre, valamint az orvosi
rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátá-
sokra. A közgyógyellátáshoz a kérelmet a jegyzőhöz kell
benyújtani a háziorvos igazolásával együtt, aki a jogosult-
ságot két évre állapítja meg.

Utazási kedvezmény: Korlátlan számban vásárolhat
kedvezményes jegyet, illetve bérletet az, akikre nézve
magasabb összegű családi pótlékot kap a szülő, illetve
szintén kedvezményes jegy illeti meg a vele együtt utazó
személyt is. Helyközi közlekedésben ez a kedvezmény
90%, helyi (pl. BKV) közlekedésben pedig ingyenesen
közlekedhetnek. A jogosultság igazolásához az Állam-
kincstár által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges
(ez egy plexi kártya).

Egyéb kedvezmények: Ingyenesen jogosult tankönyvre
a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tartósan beteg
gyermek, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogya-
tékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a tanulá-
si folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek
is (dyslexia, dysgraphia…). A tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermek számára az intézményi térítési díj 50%-os
kedvezménnyel jár. (Természetesen, amennyiben esetleg
nagyobb kedvezményre is jogosult, akkor az jár neki.) 

Amennyiben maradt homályos vagy megválaszolatlan
kérdés, hívjátok bizalommal a NOE-FONT!

VÁMOS VERONIKA
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Segítő  családtagok és  a  családi  gyer mekfelügyelet

Sokakat (főleg családi vállalkozáso-
kat, vállalkozó kedvű családokat)
érinthetnek az ide vonatkozó változá-
sok, így röviden közzé tesszük ezeket. 

Segítő családtag:
Segítő családtagnak minősül, aki az

egyéni vállalkozónak, egyéni cégnek,
illetve közkereseti társaság vagy betéti társaság tagjának
közeli hozzátartozója, és aki a vállalkozásban személyesen
és díjazás ellenében (de nem munkaviszony keretében)
munkát végez. Nem számít segítő családtagnak az, aki saját
jogú nyugdíjas, vagy az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan
személy, aki már a nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli
rokonok – szülő, nagyszülő, gyermek, unoka –, az örökbe-
fogadott, mostoha vagy nevelt gyermek, az örökbefogadó,
a mostoha vagy nevelő szülő, illetve a testvér.)

A segítő családtag abban az esetben válik biztosítottá,
ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot
képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át (jelenleg ez
havi 22.050,- Ft), vagy naptári napokra annak 30-ad részét.
Ebben az esetben az egyéni vállalkozónak/társas vállalko-
zásnak meg kell fizetnie a 27% társadalombiztosítási járu-
lékot, a segítő családtag pedig 9,5% nyugdíjjárulékot (tag-
díjat) és 6% egészségbiztosítási járulékot fizet. A segítő csa-
ládtag nem kötelezett 1,5% munkaerő-piaci járulék fizeté-
sére.

Házi gyermekfelügyelet:
A házi gyermekfelügyelet során a gondozó a gondozást

és a felügyeletet a szülő otthonában biztosítja, ha a gyer-
mek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben
nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek
napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megol-
dani.

Ez az ellátás a gyermek 20 hetes korától a szülő kérel-
mére nyújtható. Akkor vehető igénybe, ha a gyermek fogya-
tékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni
ellátást nem tud igénybe venni; a gyermeket nappali intéz-
ményben helyezték el, de annak nyitvatartási idején túl fel-
ügyelet nélkül marad, vagy ha a gyermek napközbeni ellá-
tásban részesül, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb

ideig otthoni gondozásra szorul.
A jogszabály szerint „különösen indokolt lehet” ez az

ellátási forma, ha az egyedülálló szülő váltott műszakban
jár dolgozni, vagy átmenetileg akadályozva van a gyermek-
nevelésben; illetve ikergyermekek esetén, tehát ilyen eset-
ben bátran kérelmezzük meg a gondozói segítséget.

A házi gyermekfelügyeletet ellátó gondozót óradíj illeti
meg. 

Családi gyermekfelügyelet:
Ez egy viszonylag új dolog!
A családi gyermekfelügyelet az ellátást nyújtó személy

saját otthonában biztosítja két évestől négy éves korig.
Családi gyermekfelügyelet ellátása során – a saját, napköz-
beni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszá-
mítva – legfeljebb három gyermek gondozható.

A gondozónak jogszabályban meghatározott, 40 órás
felkészítő tanfolyamon kell részt vennie, ezen kívül csak
nagykorú, cselekvőképtelen, büntetlen előéletű személy
lehet gondozó, aki egészségügyi állapota és egyéb körül-
ményei alapján alkalmas az ellátás nyújtására. 

A családi gyermekfelügyelet esetében a gondozás-neve-
lés részletes szakmai szempontjait úgy kell meghatározni,
illetve az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyer-
mekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kiala-
kítani, hogy az megfeleljen a Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet módszertani levelében foglaltaknak.

A családi gyermekfelügyelet feladatainak ellátására csak
száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy
lakás alkalmas. A gyermekek által napközben használt szo-
bát, illetve foglalkoztatót úgy kell kialakítani, hogy az adott
életkorú gyermekek igényeit, szükségleteit kielégítse. A
szolgáltatás nyújtásával azonos időben a helyiség más célra
nem használható. A szoba, illetve foglalkoztató hasznos
alapterülete legalább 2 négyzetméter/gyermek, de összes-
ségében legalább 12 négyzetméter.

Családi gyermekfelügyeletre csak olyan szülő gyerme-
két lehet felvenni, aki dolgozik vagy munkaerő-piaci kép-
zésen vesz részt. Az ellátás nyújtásához működési engedély
kell, melyhez a védőnő előzetes javaslata szükséges.

A családi gyermekfelügyelet is díjköteles.

VÁMOS VERONIKA
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Ajándékozási és öröklési ille-
tékmentesség főbb esetei

Új ajándékozási és öröklési ille-
tékmentesség:
A parlament által elfogadott 2010.

évi XC. módosító törvény értelmében az új rendelkezése-
ket a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jog-
erősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni
kell. Vagyis ez a következőket jelenti: azokra az egyenes
ági rokoni kapcsolatban lévő adózókra is vonatko-
zik az új mentesség – értéktől függetlenül –, akik az
örökléssel, ajándékozással kapcsolatban ugyan már kéz-
hez vették az illetékkötelezettség megállapításáról szóló
fizetési meghagyást, de az 2010. július 1. napján
még nem vált jogerőssé. Az öröklési és az ajándékozási
illeték alól a vérrokonok szerzését mentesítette, és
örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat esetében is
fennáll a mentesség.

Azonban jó tudni, hogy a fentieken felül még számos
esetben áll fenn az öröklési illetékmentesség:
Ilyen a lakástulajdon haszonélvezetének, használatá-
nak a túlélő házastárs általi öröklése. Valamint az örök-
ség, ha az örökhagyó kiskorú, és a hagyatékát szülője –
ide értve az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülőt is
– örökli. 
Öröklési illetékmentesség jár lakóház építésére alkalmas
telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az
ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak az
öröklése esetén is, ha az örökös az örökölt ingatlanon a
hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakó-
házat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos
alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatá-
rozott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Arról
a szándékáról, hogy lakóházat kíván építeni, az örökös
legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelke-
déséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál. (Tudni kell,
hogy ezen lakóház felépítésének igazolása céljából az ott
meghatározott 4 éves határidő elteltét követő 15 napon
belül az állami adóhatóság megkeresi az ingatlan fek-
vése szerint illetékes építésügyi hatóságot. 
Ha az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra
a vagyonszerző nevére a használatbavételi engedély
kiadása megtörtént, az állami adóhatóság a megállapí-
tott, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket
törli. Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha
a 4 éves határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló
jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház
felépítését. 
Abban az esetben, ha a vagyonszerző több telket kapott
ajándékba, és mindegyik esetében vállalta lakóház fel-
építését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az
adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített
lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a
településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetőség legalább 10%-át. Fontos, hogy ellenkező

esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illeté-
ket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző
a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a
felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely
arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a
lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a
lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési
tervben meghatározott maximális beépíthetőség leg-
alább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi
pótlékkal növelt összegben kell megfizetni. Ha a maxi-
mális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésé-
nek időpontjában és a használatbavételi engedély
kiadásának időpontjában eltérő, a kettő közül a
vagyonszerzőre összességében kedvezőbbet kell figye-
lembe venni. 
Amennyiben a lakóház felépítésére nyitva álló ha tár -
időn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átala-
kul, a lakóház felépítésére az ingatlant megszerző jog-
utód köteles.)

Az ajándékozási illetékmentesség további leggya-
koribb esetei a lakóház építésére alkalmas telektulaj-
donnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatla-
non alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése,
abban az esetben, ha a megajándékozott az ingatlanon a
szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számí-
tott 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakó-
házban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a település-
rendezési tervben meghatározott maximális beépít he tő -
ség legalább 10%-át. A megajándékozott lakóházépítési
szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jog-
erőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.
(Megjegyzendő, hogy az állami adóhatóság ezen eset-
ben is ugyanúgy jár el, mint – a korábban már kifejtett
– öröklés esetében.)
Mentes továbbá az ajándékozási illeték alól a hitelintézet,
befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi
szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból,
befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgálta-
tásból származó, 10 000 Ft-ot meg nem haladó köve-
telésének elengedése, feltéve, hogy az elengedéssel a
hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vál-
lalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése
a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik.
A közüzemi (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási,
víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, központi fűté-
si) díjtartozásnak a szolgáltató általi elengedése is
mentes az ajándékozási illeték alól, feltéve, hogy a
magánszemély kötelezett (adós) és vele közös háztartás-
ban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegének kétszeresét.
Nem szabad elfelejteni, hogy az öröklést és az ajándéko-
zást mentesség esetén is be kell jelenteni az állami adó-
hatósághoz. További részleteket az 1990. évi XCIII. tv.-ben
találhatnak.

DR. GARANCSY GEORGINA
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A jogász válaszol
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NOE Karácsony 2010NOE Karácsony 2010
A tervezett programok és néhány hasznos tudnivaló:

Helyszín: Corvin Művelődési Ház, Budapest, XVI. ker. 
Hunyadvár u. 43/B. (Erzsébet-liget)

Ideje: 2010. dec. 18., szombat, 10-15 óráig

08.30-tól Regisztráció meleg fogadtatással és a közös karácsonyfa
díszítése

10.00 Megnyitó
10.15 A Holdvilág Kamaraszínház előadásában Karácsonyi mese
11.30 A Málna együttes interaktív koncertje
12.30–13.30 Ebéd több turnusban
13.30–15.00 Családi táncház élő zenével.

Helytörténeti sétára is lesz lehe őség, erre a regisztrációnál kell jelentkezni.
A karácsonyfa-díszítéshez aki tud, hozzon egy karácsonyfadíszt

(lehetőleg saját készítésűt).

Folyamatosan: 
Betlehem élő állatokkal 

Népi kézművesség a Varázsműhely Művészeti Alapítvánnyal
Papaőrző

Baba-mama szoba

A jelentkezéseket 500 Ft/család részvételi díj befizetésével együtt
tudjuk elfogadni november 26-ig.

Kérjük, hogy aki kocsival vagy csoportosan, busszal érkezik,
jelezze!

A részvételi díj befizetése: rózsaszín postai utalványon
vagy átutalással 

a 65100125-11279110-es számlaszámra, Monor és Vidéke TKSZ

Elérhetőségek:
XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete Berecz Ilona,

T.:06-70/427-1616, iberecz@t-online.hu
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2010. július elején érkeztünk Felsőzsolcára önkéntesként
Molnár Gyula vezetésével, a Nagycsaládosok Ludotéka-
Ferencváros csoportja szervezésében, a Bokor Hazai
Rászorulók Alapítvány támogatásával, amely az utazást és
az étkezéseket is fizette. Két alkalommal is lementünk, elő-
ször a káposztásmegyeri nagycsaládos csoport tagjai is jöt-
tek egy mikrobusszal, második alkalommal csak egy kisebb
csapat a Ferencvárosból tudott menni. 

Célunk az volt, hogy megkeressük azokat, akik legin-
kább rászorulnak a segítségre, és akik az esetleges önkéntes
munkát el is fogadják. A helyiek nagyon örültek nekünk,
hisz látták, hogy mi is ugyanolyan egyszerű emberek
vagyunk, mint ők, jószívvel segítünk, és ehhez nem is kell
semmilyen hivatalban sorban állni, semmiféle űrlapot
kitölteni, semmit sem fizetni, nekünk egy pár jó szó elég
volt, örültünk, hogy segíthettünk. Nagy szükségük volt arra
is, hogy valakinek elmondhassák a panaszukat, aki meg is
hallgatja őket, nem egy asztal mögül nyakkendőben,
hanem mint ember az embert.

Szállásunk a római katolikus plébánia telkén álló egyko-
ri iskolaépületben volt. A tisztálkodási lehetőséget a plébá-

nia biztosította. A reggelit és a vacsorát a szállásunkon, míg
a meleg ebédet a helyi vendéglőben fogyasztottuk el, kivé-
ve, ha a helyiek hívtak meg egy tál ételre a segítség viszon-
zásául. Mindig próbálták meghálálni a munkánkat, mivel
pénzt nem fogadtunk el, tömték belénk a süteményt,
ásványvizet, és legtöbbször ebédre is meghívtak volna.
Néha már mi éreztük úgy, hogy nem érdemeljük meg azt a
kényeztetést, amivel viszonozni akarták a segítséget. A cso-
portunk az első turnusban 15-18, a másodikban 8-10 főből
állt, attól függően, hogy ki meddig ért rá segíteni. A segítők
közül a fiatalok alapvetően a Ludotéka csoportból érkez-
tek, rajtuk kívül általában középkorúak képviselték magu-
kat. A csoport lelke a vezetőnk, Molnár Gyuszi volt: közvet-
lenségével, humorával igen gyorsan tudott kapcsolatot
teremteni mind a csapat ismeretlen tagjaival, mind a helyi-
ekkel. Ő koordinálta a munkálatokat, illetve hozta meg az
operatív és stratégiai döntéseket egyaránt.

Elképzelésünk szerint az emberekkel beszélgetve akar-
tuk megismerni a helyi viszonyokat, kiismerni a helyzetet,
és megtalálni a legrászorultabbakat. Éppen ezért az előze-

Az Észak-Magyarországot június elején ért ár víz
után megmozdult az ország. A Nagy családosok
Országos Egyesületétől (NOE) is több helyről
érkezett gyorssegély, de ahogy se gélyszállítóink
jelentették, a nagy munka ezután következik.
Alapos előkészítés után Felsőzsolcán, Ongán és
Ócsanáloson vártak munkás kezeket. A NOE
Ludotéka-Fe renc város csoportja a Süsü Barátai
ifjúsági csoporttal jótékonysági vásárt rendezett a
kerületben, a fiatalok pedig két egymást követő
héten segítettek bontásban, a pincék, lakások taka-
rításában, helyrehozatalában. A jótékonysági
vásár bevételét egy gyermekét egyedül nevelő
ócsanálosi özvegyasszony részére ajánlottuk fel.

ÁRVÍZ

Önkéntesként Felsőzsolcán
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tes egyeztetések után szorosabb kapcsolat nem jött létre
sem az önkormányzattal, sem a Máltai Sze retet szolgálattal.
Ez viszonylagos szabadságot jelentett, hiszen az előbbi
szervezetektől függetlenül tudtunk segíteni, közvetlenül
kapcsolatba lépve az emberekkel, szükség esetén viszont
bekapcsolódtunk a város által szervezett munkákba is. A
függetlenség és spontaneitás gyors segítségnyújtást tett
lehetővé, mi oszthattuk be időnket, fel-
osztva egymást között a különböző
munkákat. Alap vetően ezért volt jó
döntés, hogy „függetlenként” tevé-
kenykedhettünk, de azért is, mert a
város nem nagyon volt felkészülve
arra, mi is a teendő egy hónappal az
árvíz után. 

Ottlétünk alatt az egyik döntő be -
nyomásunk az volt, hogy teljes a káosz:
akadozik a segélyek szétosztása, nin-
csenek felkészítve arra a döntéshozók,
mit is kell tenni és hogyan, végül a
lakosság nincs kellőképpen informál-
va, éppen ezért a félreértés és bizonyta-
lanság bizalmatlan légkört teremtett.
Ennek a bizalmatlanságnak és bizony-
talanságnak leginkább rosszindulatú
pletykák, verekedés (a segélyosztás-
nál), tüntetés (a polgármesteri hivatal
előtt) voltak a tünetei. Az is kitűnt,
hogy legtöbbször az odaküldött adománnyal sem tudnak
mit kezdeni, ruhával volt megtöltve egy tornaterem,
ásványvízzel a focipálya. Leginkább a bontási, eltakarítási
munkákban van szükség segítségre, ill. az újjáépítéshez kell
pénz. Ezt nem haszonlesésből mondják, hanem egyszerűen
akinek háza sincs, az nem tud
mit kezdeni a mégoly jó szek-
rénnyel, ruhával sem, a kertbe
kitéve meg csak kárba megy.
Ezt hallva a csoport itthon
ma radt fele a nagycsaládok
által összeadott adományok -
ból szervezett jótékonysági
vá sárt, az Önkormányzat által
adott ingyenes területfoglalá-
si engedéllyel a Mihálkovics
utca sarkán a PROFI áruház
mögött és a Haller téri temp-
lom előtt folytattuk a vásárt.

Az egész bevételt ottani rászorulóknak adtuk át, ezzel is
támogatva az újjáépítési munkálatokat.

Az önkénteskedés a következő munkákra terjedt ki: a
pincékben álló vizet eltávolítani, majd a pincéket kitakarí-
tani, a lomokat és a szemetet bezsákolva kihordani, az
összedőlt házakból a menthetőt kihozni, illetve a bontás-
ban segédkezni, persze homokzsák-hordás is jutott bőven.

Ezenkívül városi és plébániai segélyosz-
tásban, ruha- és bútoradomány pakolá-
sában, illetve adományosztásban vet-
tünk részt.

Így összefoglalva egészen szimplá-
nak hangzik: pincetakarítás. Ellenben
ott lenni, ahol már egy hónapja csak
bomlik a vízben a krumpli és hagyma,
nem túl kellemes. Egyébként is nagyon
rossz szaga volt a pincékben álló
(szenny)víznek, de ezt mindenképpen
fokozta a rothadó szervesanyag. Néha
általunk soha nem látott organizmusok
telepedtek mondjuk egy-egy üveg nya-
kára, máskor megfigyelhettük a ficán-
koló szúnyoglárvák tömegeit: nem
lehetett nem tudomásul venni, hogy a
természet ilyen helyzetekben sem áll
meg: minden él, alakul, fejlődik. Ahogy
mi is lassan beletanultunk, hogyan
lehet a leghatékonyabban bezsákolni a

szemetet vagy felaprítani kézzel-lábbal egy hatalmas és
átázott szekrényt, hogyan kell szétbontani egy romokban
álló vályogházat. Megtanultuk azt is, miként fogadjuk el a
helyiek vendégszeretetét (vacsorameghívások) vagy
éppen kedvesen, de határozottan utasítsuk azt el, ha már

túlzásba vinnék. Megismerhettünk
néhány felsőzsolcai lakost, de meg-
ismerhettünk különböző sorsokat,
életeket is: volt, aki mosolyogva
magyarázta, hogyan is kell lebonta-
ni a házát, s lelkesen mesélte, hogy
milyen új házat fog a helyére építe-
ni; mások esetleg tartózkodóbban,
de kedvesen viselkedtek; s voltak
olyanok is, akik nem tudtak mit kez-
deni a katasztrófával, érezhetően
átadva magukat a kétségbeesésnek
és reménytelenségnek. A fiatalabb
helyiek még egész jól viselték a
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Az árvíz sújtotta településeken elő nagycsaládos egyesületi
tagokkal, illetve az ottani egyesületek vezetőivel a termé-
szeti katasztrófa kezdetétől napi kapcsolatban vagyunk. Az
edelényi egyesületi tagoknak a nagy esőzésekkor a befolyt
támogatásokból a NOE vásárolt esőruhát és gumicsizmát.
A támogatásoknak köszönhetően vásároltunk még hypot
és klórmeszet, amit személyesen szállítottunk el a csalá-
dokhoz. 

A helyszínen rendkívüli pénzbeli támogatásokkal is
segítettük a krízishelyzetben lévő családokat – köszönet a
pestszentlőrinci nagycsaládos közösség tagjainak. A tag-

szervezeteink által szervezett adománygyűjtésekből sok
ruhát, ágyneműt, bútort, háztartási gépet tudtunk továbbí-
tani a bajba jutott családoknak. Több helyi szervezet köz-
vetlenül juttatta el adományát egy-egy településre. Az élel-
miszer adományok a szokott formában jutnak el a csalá-
dokhoz. Legutóbbi információink szerint kifejezetten jó
állapotú plédekre, takarókra, ágyakra, hűtőszekrényekre,
illetve pénzbeli támogatásra lenne még szükség.

SZILÁGYINÉ KEREKES MARGIT

(FELSŐ-TISZA RÉGIÓ, RÉGIÓS TITKÁR)
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2010. május 30-án korán kellett kelni, pakolás Békás -
megyeren a II. emeleti pa nel lakásból, majd Buda kalászon a
Rosta Lika Egyesület raktárá-
hoz ment a kisteherautó,
hogy az összegyűjtött ado-
mányokat felpakoljuk. Öt
órakor már útjára is indult a
szállítmány, hogy mielőbb
megjárja az utat Szikszóra.

A Csillaghegyi Csopo r -
tunk ból Veigel Anna saját
kisteherautójukkal vállalta a
szállítást. Kísérőként a szer-
vezők, Dohándi Trixi és
Gergely kísérték el, segítet-
tek a be- és kipakolásban is.
Az út hosszú volt, Felső -
zsolcán keresztül, kerülővel
jutottunk el Szik szóra. A
városban Füzéresi József pol-
gármester fogadott bennün-
ket. Rengeteg tennivalója nem engedte meg a hosszabb
beszélgetést, röviden vázolta, mire lenne még szükségük a
szerencsétlenül járt településen élőknek. A sok tennivaló
és az elkeseredett emberek elszólították.

Nem volt egyszerű a szervezés. A Csillaghegyi Cso port -

ból néhány önkéntes család felajánlásával indult a gyűjtés
(Hajós Barbara, Katona család, Németh Erzsébet, Penkó

Zsuzsi, Simon Gyöngyvér).
Elsősorban ruhák, tartós élel-
miszerek, fertőtlenítőszerek,
és minden olyan adomány, ami
az árvízkárosultaknak ilyen
kiszolgáltatott helyzetben jól
jöhet. A budakalásziakat
(Makk András elnököt és
feleségét, Andrásfalvy Judi tot)
is megkeresték, így már közö-
sen zajlott a szervezés. Ők is
gyűjtöttek, és az ő segítségük-
kel sikerült személyes kapcso-
latot is találni Szikszóra. A
rengeteg gyűj tés, szortírozás,
pakolás, autó szervezés, a foga-
dó fél megkeresése, egyeztetés
sok-sok energiát emésztett fel,
de megérte! Sokan tettünk egy

csipetnyit a nehéz helyzetben lévőkért! Külön köszönet
mindazoknak az embereknek, akiknek segítsége nélkül e
nemes gesztus nem jöhetett volna létre!

MAKK ANDRÁS

(BUDAKALÁSZ)
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Nagycsaládos adomány az árvízkárosultaknak Borsodba

A Felső-Tiszai Régióból

megrázkódtatást, ahol volt elég erős férfi, ott nekünk is
kevesebb munka maradt, de az idősebbek nagyon el voltak
keseredve. 70-80 évet is éltek abban a házban, ami most
összedőlt, újat építeni már nem biztos, hogy lesz erejük. A
fizikai munkánál még sokkal nehezebb volt jó szóval biz-
tatni ezeket a szerencsétlen sorsú embereket úgy, hogy
érezzék: mellettük állunk... Hiszen mi tudtuk, hogy hétvé-
gén hazamegyünk, nekik meg ott kellett maradni életük
munkájának romjai mellett. Amikor a város utcáin sétálva
megpillantottuk a rommá dőlt házakat, akkor érthetővé
vált, ha az idősebbek közül néhányan szinte beleőrültek a
fájdalomba: szívszorító volt az összedőlt házakat látni: ezek
egy hónapja még családok otthonai voltak, mára pedig
csak elhagyott és pusztulásra ítéltetett rom és törmelék.

Sok minden kimaradt ebből az írásból, de valamennyi-
re teljesnek érzem. Nagyon örültem, hogy lehetőségem

nyílt arra, hogy segítsek a barátaimmal, miközben sok
embert és élethelyzetet is megismerhettem. Azt hiszem, a
gyakorlati segítségnyújtáson túl sokkal nagyobb volt
annak a jelentősége, hogy a bajba jutottak mellé állunk
mindannyian, hiszen a hivatalos úton érkező adományok,
segítségek ugyan nagyon fontosak, de személytelenek.
Ezért volt erőt adó, megható az ott élőknek, hogy az ország
másik végéről is jönnek egyszerű emberek segíteni, egy
ország gondoskodását érezhették meg. A felsőzsolcai
emberek sorsában, pillanatnyi helyzetében osztozni –
erre adott kiváló lehetőséget ez a tábor, és így egyszerre
adtunk és kaptunk erőt az újrakezdéshez, reményt a
bizonytalanság leküzdéséhez és bizalmat az emberi jóság-
ba vetett hit növekedéséhez.

ULLRICH BALÁZS

(BUDAPEST, FERENCVÁROS)
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Június 29-én nagy eseményre került sor a Tiszavasvári
Nagycsaládosok életében, melyre gőzerővel készült már
kora reggeltől az egyesület minden aktív tagja.  Köztudott,
hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Tiszatér Tár -
sulás, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Tiszavasvári Otthon
Se gí tünk Alapítvány sikeres pá lyá za tot nyújtott be „Civil
Ház kialakítása, fejlesztése“ címmel. 

A Civil Házat egy régi iskola épületében alakították ki
hosszas tervezési és kivitelezési
munka után Tiszavasváriban a
Bethlen utca 2. szám alatt. A projekt
összberuházása 72 millió forint,
ebből az  Európai Unió és a magyar
állam támogatása 65 millió forint. A
Civil Ház elkészült, ezen a délutánon
mint az egyik fő pályázó és üze mel -
tető képviseltettük magunkat az épü-
let átadásán. Az átadó ünnepségen
szép számmal jelentek meg a város-
ban működő civil szervezetek képvi-
selői és egyesületünk tagjai az egészen
kicsiktől a felnőttekig. A megnyitó ünnepségen beszédet
mondott városunk polgármestere, Rozgonyi Attila, aki még
élénkebb civil életben bízik városunkban, Nácsa Balázs, a
Tiszatér Társulás ügyvezető igazgatója, aki a kivitelezésről
számolt be, végül egyesületünk elnöke, Tóthné Nácsa Irén
köszönte meg a lelkiismeretes munkát, amely nélkül nem
készülhetett volna el a Civil Ház. 

Hosszú távú célkitűzéseink: a hátrányos helyzetű lakos-
ság foglalkoztatottságának növelése, a lakosság élet -
minőségének javítása, rendszeres fórumok, kerekasztalok
létrehozása, Civil Tanács létrehozása, partnerség bővítése,
nagycsaládos régiós iroda működtetése. 

Közvetlen céljaink: tanácsadási és gondozási  lehe tő sé -
gek bővítése munkaerő-piaci szempontból hátrányos hely-

zetűek számára, munkaerő-piaci
felzárkóztató kép zések alacsony isko-
lai végzettségűek számára, helyi és
közösségi szolgáltatások bővítése,
pályázati ta nácsadás, pályázatok k é -
szítése, szociális tevékenység, családse-
gítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfej-
lesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű

csoportok társadalmi esélyegyenlősé-
gének elősegítése. 

Önkénteseink programokkal is
várták a megjelent vendégeket: Do -
máné Gáll Zsuzsa a megújult teraszon
szervezett a megjelent gyerekeknek
kézműves foglalkozást, Kuik Imre a
fiataloknak zenés angolórát tartott a
konferenciateremben. Amíg a meghí-
vottak végigjárták a házat, jó ízűen
fogyasztottak a nagycsaládos anyukák
és apukák által készített sütemények-
ből és sós falatokból, illetve a házi lep -

csán kából, melyet Szűcs Imre készített. Köszönjük minden-
kinek lelkes önkéntes munkáját, azoknak is, akik a ház fel-
újításában segítettek, s mindenkinek, aki a megnyitó elő-
készületeiben, lebonyolításában valamiképpen részt vett.
Bízunk benne, hogy minden nagycsaládos egyesületi tag s
a városban működő más civil szervezetek tagjai is szívesen
keresik fel majd a jövőben ezt a méltán gyönyörű épületet,
bármilyen programot, foglalkozást szervezve falai között.
Mi, nagycsaládosok augusztusban rögtön egy tréninggel
indítunk: munkaerő-piaci felzárkóztató képzést szerve-
zünk, ahova várjuk a munkanélkülieket, a GYED-ről, illetve
GYES-ről munkába állni kívánó anyukákat. 

TÓTHNÉ NÁCSA IRÉN (TISZAVASVÁRI)

Civil Ház átadó Tiszavasváriban
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Családi és gyermeknap Monoron

Május 30-án Monoron a Feszti vál -
csarnokban került megrendezésre a
Közép-magyarországi Régió családi- és
gyermeknapja. Az egésznapos, az egész
várost megmozgató rendezvényt a
Vigadó Nonprofit Kft., a NOE Közép-

magyarországi Régiója, a Nagycsaládosok Monori Egye sü-
le te és a Strázsák Néptánc Egyesület közösen szervezte. Az
ünnepélyes megnyitón Pogácsás Tibor, Monor város pol -
gár mestere és Csiky Zol tánné NOE el nökségi tag kö -
szöntötte a nagyszámú résztvevőt. Nagycsaládos ven dé -
geink vol tak Abonyból, Be senyszögről, Ceg lédről, Du na ha -
rasz tiból, Far mos ról, Gyál ról, Nag y  kő   rös ről.

Tartalmas, minden kor osz tálynak szóló prog  ramokkal
vártuk a gyerekeket és szüleiket. Egész nap birtokba lehe-
tett venni az ugrálóvárat. Sok érdeklődőt von  zott a kézmű-
ves foglalkozások sokasága: volt gyertyamártás, nemezelés,
gyöngyfűzés, csuhé tárgyak, makramé és origami készítés.
Népszerű volt a kosárhinta, a fajátékok, a lovas kocsis
városnézés és az aszfaltrajzverseny is. A programot színesí-
tette a rendőrségi és tűzoltóautó bemutató. A nap során
volt egyéni pontszerző „zsozsó”-gyűjtő verseny és családi
vetélkedő is. A gyerekek a zsozsó beváltóhelyen sok érde-
kes és értékes tárgy közül válogathattak. A színpadi progra-
mokon bemutatkoztak csoportjaink és a nagykőrösi mazso-

rett csoport. Nagy sikere volt a
baranta és az akrobatikus rock and
roll bemutatónak.

A szülőket, nagyszülőket várta a
Közös Út Cukorbetegek Egyesületé -
nek egészségügyi szűrése és tanácsadá-
sa. Egész nap baba-mama szoba állt a pihenni vágyó babák,
anyukák rendelkezésére. Lelkészek várták a beszélgetésre
vágyókat, segítséget kérőket. Egyik tagunk logopédiai segít-
séget nyújtott a rászoruló érdeklődőknek.

Ebédelésre is volt lehetőség, és az egyesületi anyukák
szorgos kezekkel kenték a zsíros kenyeret. Az idő egész nap
kegyes volt hozzánk. A 16 órakor kez dődő Bojtorján

koncertre ugyan e l eredt az eső, de az utána kö vet kező
Strázsák Nép tánc Egye sület-i bemutatóra ismét kisütött a
nap. Táncházzal zártuk a rendezvényt, a Lármafa együttes
szol gál tatta hozzá a ze nét. 

A nap végén a nagykőrösi egyesület vezetőjétől az aláb-
bi e-mailt kaptam:

„Köszönetet szeretnék mondani nektek a regioná-
lis találkozó megszervezéséért. Igazán jól éreztük
magunkat. Köszönjük azt a sok jót, amit a gyereke-
kért tettetek. Nagy munka volt a szervezés, de úgy
érzem, minden nagyon gördülékenyen sikerült. Örül-
hettek, hogy olyan sok segítőtök volt. Add át a köszö-
netemet minden szervezőnek, akik tettek az ügy érde-
kében! Üdv. Szilvi”

SZŐNYINÉ MÁRIA ÉS VITÁLISNÉ JUDIT (MONOR)



2010. augusztus 14-én a gyöngyösfalui Szent Ilona kápolná-
nál immár harmadik alkalommal gyűltek össze a hívek,
hogy nagycsaládos édesanyákat köszöntsenek. Három
évvel ezelőtt áldotta meg a kápolnát Dr. Veres András
megyéspüspök, s akkor az építtető, Szőnye József ígéretet
tett, hogy ennek évfordulóján minden esztendőben nagy-
családos édesanyákat köszöntenek. Az építtető vállalkozó

édesanyja 10 gyermeknek adott életet, neki is emléket állít
ez az ünnep. „A mai világban különösen fontos az értékre,
a maradandóra odafigyelni, nem mástól kell várni a prob-
lémák megoldását, hanem Istenben bízva tenni kell” –

fogalmazott beszédében Szőnye József. Az ünnepen igét
hirdetett Németh Tamás celldömölki református lelkész,
aki maga is nagycsaládos édesapa; az evangélikusokat
Baranyayné Rohn Erzsébet képviselte, akit szintén négy
gyermekkel áldott meg a Jóisten. Katolikus részről
gyöngyösfalui atyák voltak jelen, Porpáczy József esperes
és Bodorkós Imre, az egyházmegye családreferense. Az
erdőben, melyet előtte eső frissített fel, szépen szólt az ima
és az ének, s mindenki együtt örvendezett a jelenlévőkkel
azon a csodán, amit a nagycsalád jelent. Az ünnep állófoga-
dással zárult, ahol kb. 200 ember volt jelen.

TAMÁSNÉ GERÖLY MÁRIA (GYÖNGYÖSFALU)
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Helyi hírek röviden

2010. augusztus 19-én az Emődi Nagycsaládosok Egyesületét Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Díszoklevéllel tüntette ki a városért végzett munkájáért. Az oklevelet a Borsod megyei közgyűlés kihelyezett ünnepi köz-
gyűlésén vettük át, melyet az idén Emődön tartottak. 

Nagyon büszkék voltunk, igaz, tényleg dolgozunk is érte.
KOVÁCSNÉ MARIANN

AZ EMŐDI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE ELNÖKE
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Immáron 7. éve, hogy a nyár végét közösen töltjük el a
balatonszemesi campingben. Idén egyesületünk 21 tagcsa-
lád részére szervezte meg a nyaralást. A családok egy része
személyautóval, másik része busszal érkezett az üdülőbe.
Kellemes környezet, tiszta strand várt bennünket. A máso-
dik estén volt egy közös vacsora. A csirkepörkölthöz a húst
az egyesület biztosította, a zamatát adó alapanyagok a csa-
ládok kis konyhájából gyűltek össze. Gyönyörű Imre készí-
tette el az ízletes vacsorát. Jó volt látni a sok embert együtt,
és érezni a közösség összetartó erejét. A nappali fürdőzés

után jólesett összeülni és beszélgetni esténként. Nevetések
hallatszottak innen is, onnan is. Néhányan még önfeledt
karaokeba is belekezdtek. Az időjárás is kedvezett, a strand
és a játszótér gyerekzsivajtól volt hangos. Nagyon jól érez-
tük magunkat. Szeretnénk ide még sokáig visszajárni,
hiszen a camping dolgozói már régi ismerősként visszavár-
nak minket. 

GYÖNYÖRŰ IMRÉNÉ, AZ IVÁNCSAI

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE ELNÖKHELYETTESE

2009. augusztus 13-án
alakult meg a Nagy -
családosok Or szá gos
Egyesületének Pápai
Csoportja, tehát nem-
rég ünnepeltük az 1.
születésnapunkat.

A születésnapi partit
a borsosgyőri strandi
horgásztónál közösen
tartottuk meg a tagcsa-
ládokkal, bográcsgu-
lyással, valamint torta-
vágással egybekötve. 

Ez alatt az egy év
alatt több kezdeménye-
zést is elindítottunk a
városban. Kértük példá-
ul, hogy a Bakony Volán Zrt. járatain lehetőség nyíljon
nagycsaládos bérlet vásárlására. Elképzeléseink szerint a
Nagycsaládosok Kedvezményes Bérletét három vagy annál
több – 18 éven aluli – gyermeket nevelő szülők vehetnék
igénybe.

Levélben kértük az önkormányzat támogatását egy
Városi Nagycsaládos Nap megszervezésére, hisz a város
nagycsaládosai a nagyobb gyereklétszámmal együtt járó
öröm mellett nagyobb terhet is vállalnak, fontos szerepet

töltenek be a demográ-
fiai krízis csökkentésé-
ben. A családokban dől
el, hogy milyen lesz a
jövő generációja, ezek
a családok megérdem-
lik, hogy évente egy
nap csak Róluk szóljon.

További kezdemé-
nyezéseink: iskolatej
program; beiskoláztatá-
si támogatás bevezeté-
se; a város postáin egy
családbarát környezet
kialakítása; valamint a
városi kórházban egy
szoptatós helyiség kia -
la kítása.

Csoportunk többször osztott már ruhacsomagokat,
játékokat, illetve élelmiszereket rászoruló családok részére.

Számos városi rendezvényen is bemutatkoztunk, stan-
dunkkal jelen voltunk a Civil Majálison, Városi Gyer mek -
napon, Nemzetközi Játékfesztiválon, valamint egy pörkölt-
főző versenyen is megmérettettünk.

KRASZTEL LÁSZLÓNÉ

A NOE PÁPAI CSOPORT VEZETŐJE
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2010. június 28. és július 2. között a Nagycsaládosok
Monori Egyesülete idén is megszervezte nyári napközis
táborát, melyen 40-45 gyermek vett részt (naponta válto-
zott a létszám). 

Változatos programok zajlottak, melyek között volt kör-
nyezetvédelmi vetélkedő, zöldség- és gyümölcsismeret,
szelektív hulladékgyűjtési gyakorlat, egyszerre lépkedés
gumikarikával a bokákon, vízhordás kiskanállal. Többféle
kézműves tevékenységet kipró-
bálhattak: gravírozást, kereszt-
szemes hímzést, rongybabát
készíthettek, katicás napellen-
zőt, amely az erős napsütésben
igen hasznosnak bizonyult.
Csütörtökön egy magyar önvé-
delmi harcművészet, a baranta
néhány elemeivel ismerkedhet-
tek meg, íjászkodtak, a botfor-
gatást gyakorolták, közös tor-
nán vettek részt.

Erre a napra a szülők saját készítésű édességekkel ven-
dégelték meg a gyerekeket, majd néhány csoportképhez
sorakoztak fel a Kossuth Lajos Általános Iskola napközis
épülete előtt. Pénteken a veresegyházi Medve Otthonba
látogattak el, ahol mézzel csalogathatták a kerítéshez a
medvéket, láthattak gólyákat, farkasokat, őzeket. A bejárat
előtti játszótéren volt idő hintázni, mászókázni, vonatra
ülni, fára mászni, csúszdázni, beszélgetni. Örömmel láttuk,

hogy soha ennyi segítő anyuka
nem jött el, mint az idén.

Külön köszönjük a Kossuth
Iskola vezetőinek, hogy ismét
helyet biztosítottak a táborozás-
hoz, valamint Monor Város
Önkormányzatának, ahonnan
pályázati támogatást kaptunk a
rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához.

HARMATH KÁROLYNÉ

Napközis tábori élmények Monorról
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Izgatottan folyt a készülődés a Püspökladányi „Add a ke -
zed” Nagycsaládos Egyesületben, 40 gyermek és 5 segítő (2
felnőtt és 3 fiatal felnőtt) készült Parádfürdőre táborozni. 

Minden napra jutott valamilyen sportprogram: futóver-
seny, többféle távon (2-5-10 km), kincsvadászat, erdei aka-
dályverseny, ahol új feladatok, ügyességi játékok várták a
résztvevőket. A „vízipók foci” játékban nemcsak a mi gyer-

mekeink, hanem másik két szerve-
zettől érkezett gyerek- és ifjúsági
csoport is részt vett – a siketek és
az óvodások csoportja. Jó volt
látni, ahogy a különböző csopor-
tok és korosztályok jól összehan-
golódtak, és nem volt semmilyen
fennakadás sem a kommunikáció-
ban, sem más téren. Túráztunk az
Ilona-völgyi vízeséshez, a helyi
túravezető megismertetett minket
a területen termő gombákkal
(ehető, mérgező és különleges) és
a fákkal. Rendeztünk még csocsó, asztalitenisz és röplabda
versenyeket, ahol a nyertes csapatok ajándékcsomagokat
kaptak.

Sajnos, az időjárás nem mindig kedvezett, volt, hogy az
eső miatt majdnem elmaradtak a programok, de a gyere-
kek az esőben is nagyon jól érezték magukat, fürdőruhára
vetkőzve szaladgáltak és játszottak az udvaron, volt kötél-

húzás, célba dobás focilabdával, hor-
gászás bekötött szemmel, labdaelka-
pás lepkehálóval. Szerencsénkre volt
jó idő is, amikor strandolhattunk. Itt
is voltak vetélkedők, a nagyoknak röplabda, a kicsiknek
pedig zsinórlabda, ami olyan, mint a röplabda, de a labdát
dobni is lehet, nem csak ütni; a kicsiknek volt még „lufi

dili”, ami sorverseny. Egyik dél-
után volt kézműves foglalkozás,
ahol hűtőmágneseket készítet-
tünk. Minden este más programon
vehettünk részt, mozielőadás,
karaoké, táncverseny, sőt egy
bűvész is ellátogatott hozzánk.

A három csapatból nagyon jó
közösség alakult ki a tábor ideje
alatt, a különböző korcsoportok jó
összhangban voltak egymással,
várják a következő nyarat, hogy
ismét találkozhassanak. Hazafelé

meglepetésként még elmentünk Demjénre az Aquaparkba,
ahol az időjárás ellenére a gyerekek jókat lubickoltak a
medencékben. 

Püspökladányban a szülők várták a kissé fáradt, de
élményekkel teli, csacsogó gyermekeiket.

BÖKÖNYI ÉVA
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Parádfürdőn táboroztak a 
püspökladányi gyerekek
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Újkígyóson 2010. július 10-11-én
ezen a címen zajlott az a kétnapos
rendezvénysorozat, amelyből mi,
helyi nagycsaládosok is csíptünk
egy-egy falatkát. Vállaltuk egy Újkí-
gyóson még ismeretlen program
szervezését, melynek a „Ki miben
tehetséges?” nevet adtuk.

Egy közelmúltban alakult és
máris jól ismert helyi civil szerve-
zet, az „Összefogás Újkígyósért”
segítő támogatásával és ötletével
szenzációs egésszé alakult az el -
képzelés.

Egy hatalmas színpadon (amin
a későbbiek folyamán a híres
ExperiDance tánckara is táncolt)
helyi és környékbeli „kiscsillagok”
mutatták be tehetségüket. A kor-
csoport és a skála széles volt, 9
évestől a 80 évesig mindenki sztár-
nak érezhette magát július 10-én.

A produkció? A szóló hangsze-
rektől a nótaénekeseken, a musical
énekesen, a rap énekesen, a show-
táncosokon, a versmondókon, a
standard-latin és country tán-
cosokon túl egyéb táncos pro-
dukciók, színjátszó csoport
várta a tapsokat a nem kisszá-
mú közönségtől. Itt mindenki
amatőrként lépett a színpadra.
Természetesen én és műsor ve -
ze tő társam is.

Ez a délután nem a ver-
senyzésről szólt, inkább a szó-
rakozásról, szórakoztatásról.
Minden fellépő megkapta
tiszteletdíját: a boldogságot
okozó sikolyokat, tapsokat,
tőlünk pedig finomságokat,
egy újkígyósi címerrel ellátott
papírtáskában. De honnan is lehetett annyi pénzünk, hogy
jutalmazzunk 39 szereplőt? A szerencse forgandó, de most
nálunk állt meg a kerék a Békés megyei Önkormányzat
jóvoltából. 200 000 Ft gazdagította máskor síró-rívó bank-
számlánkat, amit e két napra költhettünk.

Nagycsaládosok lévén főleg a gyermeksereg felé irá-
nyult figyelmünk. A programból a sport sem hiányozha-
tott. A strandfoci igazi nyári, energiát, erőnlétet elszívó s
egyben adó sportágnak bizonyult. Egyébként is ezen a
napon a futball világbajnokság döntőjét tartották, így a
gyermekek még több ambíciót éreztek a fekete-fehér
„bogyó” iránt. 14 csapat jelentkezett. Reggel 9 órától dél-
után 4-ig rúgták a labdát és a homokot. Pogácsázni és üdí-
tőzni a nagycsaládos sátorba jártak. 140 sportoló egy
napon, egy sátorban! A lihegő, kipirult arcok, a csillogó

szemek, a verseny verítékében
úszó pólók csodálattal töltöttek el
bennünket. Igen! Ez a jövő! A
mozgás, a sport, a csapat- és ver-
senyszellem. Nem a TV, a számító-
gép és egyéb ücsörgő, mozdulat-
lanságot kínáló elfoglaltság az
érdekes. Ezek a fiatalok már tud-
ják, vagy legalábbis érzik, hogy a
sport jó, egészséges, önbizalmat
ad, személyiséget formál.

Míg a gyerekek rúgták a bőrt,
addig csapatunk, melynek az
„ALIBABA” fantázianevet adtuk,
izzította a bogrács alatt a gázégőt.
Az Alibabát azért választottuk,
mivel tartalmazza a baba szót,
valamint a főzőverseny fő fogását,
a libát is. Sátrunkat ilyen szellem-
ben rendeztük be. Magunk készí-
tette plüsslibák (lúd basa, hárem-
hölgyei és kislibái), tüllök, rózsa-
fürdő, rózsaszirmok, csingilingik
és természetesen a nagy csalá-
dosok színkollekciója – kék
egyen póló, hófehér kötény és

sapka. Kék-fehér díszítés, búza-
virág, szarkaláb és egyéb kiegé-
szítők tették széppé, érdekessé,
feltűnővé standunkat.

33 csapat (helyi és Békés
megyei) varázsolta főzőkör-
nyezetét hangulatossá. A mi
receptünk ugyan nem törö -
kös, de „nagycsaládos – gaz da -
ságos” volt. Körítésünk a pu -
liszka, sátrakszerte híres lett. A
nagytiszteletű zsűri kétféle
díjat adott.  Sátor- és ételdíjat.
Két libánk egy bográcsban az
ízek világában a középme-
zőnyben végzett. Viszont a sát-

runk, szakácsaink megjelenése és a főzés higiéniája a leg-
jobbak közé, sőt, a három legjobb közé tartozott. Ezért csa-
patunk egy 8000 Ft értékű, ingyenes vacsorajegyet kapott,
melyet egy békéscsabai étteremben használhatunk fel.

Távol áll tőlem a dicsekedés, csak az örömünket szeret-
ném tolmácsolni, hogy legelső próbálkozásunk ilyen
komoly megmérettetésen sikeresnek bizonyult. Egyben azt
is látjuk, hogy egy kisvárosi rendezvény sikere a civil szer-
vezetek összefogásán és szerepvállalásán is nagy mérték-
ben múlhat. Ezért is vagyunk, ezért is tevékenykedünk,
hogy segítő kezet nyújtsunk lakóhelyünknek, nyissunk az
emberek felé. Szeretnénk még több libát főzni egy nagy,
közös bográcsban Újkígyós minden lakójával.

GEDÓ GÁBORNÉ (ÚJKÍGYÓS)
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KÉT LIBA EGY BOGRÁCSBAN 
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Régóta terveztük, hogy kicsit megmozgatjuk fiataljainkat,
és azt is, hogy jó lenne felvenni a kapcsolatot egy határon
túli magyar szervezettel. A XVI. kerület egyik testvértele-
pülése a vajdasági Kishegyes, ahol igen aktív nagycsaládos
szervezet működik. Figyeltük a pályázati lehetőségeket, és

megtaláltuk az NCA „A Kárpát-medencében megvalósuló
magyar-magyar együttműködés” című pályázatát.

A KINCSE-vel (Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete)
sikerült felvenni a kapcsolatot, és kialakítottunk egy ifjúsá-
gi csereprogram-tervet. A programterv részeként egy busz-
nyi fiatal meglátogatja a kishegyesieket, majd ők látogatnak
meg minket 40 fővel a Kertvárosi Vígas s á g ok idején.

Izgatottan vártuk az eredményt, és közel négy hónap
várakozás után megkaptuk a jó hírt, hogy nyertünk a pályá-
zaton. A költségek mintegy 70%-át kaptuk meg, így 4-4 nap
költségei kitelnek a támogatásból és némi önrészből.

A magyar csoport július 22-én indult el a kirándulásra.
Mivel későn értesültünk a pályázat eredményéről, csütör-
tök estére nem volt szálláshely Kishegyesen. Viszont
Szegeden találtunk kollégiumi szállást, így az első napot ott
töltöttük, és másnap reggel indultunk tovább Kis hegyesre.

Fárasztó, de élmény teli
négy napban volt részük a
gyerekeknek. Csütörtöki,
szegedi na punkon igen-
csak meleg volt. A belvá-
rost nagyjából sikerült
felderítenünk, láttuk a
Dó  mot (ahol igen élve ze -
tes ide gen vezetésben volt
ré szünk), élveztük a kilá-
tást a tornyából, és az
utolsó pillanatban a Zsi na -
gó gá ba is bejutottunk. Kis
séta és vásárlás után a
kollégiumi focipályáé volt
a fő szerep, ahol a fiúk
sötétedésig rúgták a bőrt,
míg a lányok szurkoltak
nekik.

Pénteken szintén tikkasztó melegben indultunk
Kishegyesnek. Sajnos a határnál másfél órát várakoztunk,
ezért majd dél lett, mire megérkeztünk a Kátay tanyára.
Gyö nyörű helyen, nagy szeretettel és szívélyességgel fogad-
tak minket. A hely kellemes, nyugalmas hangulatot sugár-

zott. Eredetileg erdei tábornak indult a vállalkozás, de
folyamatosan fogadnak bármilyen csoportot. 8 fős, szépen
berendezett szobákban szállásoltak el minket. Termé sze -
tesen ebbe a délutánba is belefért a foci a helyi fiatalokkal.
Összeszokott csapat várta a mi hirtelenjében össze ve rő -
dött focistáinkat. Vesz tésre álltunk, amikor két lányunk is
beszállt a játékba, és megfordult az állás. Nem tudni, hogy
a mieinkre hatottak ösztönzően, vagy a figyelemelterelés
taktikája győzött. Este tábortüzet raktunk, a helyi nagycsa-
ládosok bográcsgulyással vártak minket, utána hála a gitá-
rosainknak közös éneklés is volt tábortűz mellett, ami kissé
belenyúlt az éjszakába.

Szombaton két várost is megnéztünk: Szabadkát dél-
előtt, Zentát délután. A szabadkai városháza páratlan szép-
ségű, idegenvezető várt minket. A város többi látnivalóját
felkészült kísérőnk mutatta be. Zentán a városnézésbe a

torony meglátogatása
(mely ben kitűnő kiállí-
tást láthattunk a zentai
csatáról) és egy kis hajó-
kázás fért bele. Az idő
már esős volt, ezért nem
maradtunk ott a Zentai
Ifjúsági Napok koncertje-
in, ahogy eredetileg ter-
veztük.

Vasárnap már készü-
lődtünk haza. Mivel a
szálláshelyünkön lovarda
és ki sebb állatfarm is volt,
némi lovaglás belefért a
délelőttbe, akinek pedig
még nem sikerült el köl -
tenie a pén zét, az a fa lu -
ban megte het te. Dél előtt
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Látogatás Kishegyesen
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a csoport egy része misén vett
részt, ahol kiemelt figyelmet
kaptunk, ami egy kicsit váratla-
nul ért minket. Ebéd után
Adára mentünk – sajnos az
eső miatt nem tudtuk a fürdő
adta lehetőséget kihasználni,
és a házigazdák a várható
záporok-zivatarok miatt előre-
hozták a családi nap
programjait, így arról le -
maradtunk, de a strandon volt idő
szabad játékra, és a bátrabbak még
így is fürödhettek egy kicsit.

Az ellátásra a magyaros ízvilág volt jel-
lemző. A 2-3 fogásos menük levesből, főzelékből,

süteményből álltak. Külön ne -
künk sütöttek mákos kalácsot,

tepertős pogácsát, utolsó nap
fánkot. Sejthetitek, hogy
senki nem éhezett. És fogyni
sem fogyott.

Vendéglátóinkat szep -
tem berben várjuk hozzánk a

Kertvárosi Vigasságok ideje
alatt: 23-26-ig. Igyekszünk mi

is olyan színvonalú vendéglá-
tást nyújtani nekik, mint amilyet

mi kaptunk.

BERECZ ILONA

(BUDAPEST, XVI. KER.)
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Valójában teljesen hétköznapi eszköz. Ugyanúgy két kereke
van, mint bármelyik másik kerékpárnak, csak nyeregből,
pedálból, láncból és fogantyúból van eggyel több. A 19.
házassági évfordulónkon kölcsönöztük ki, és 40 kilométert
nyomban le is kerekeztünk vele. Talán az évforduló, talán
az „összeláncoltság” tette, de azonnal úgy éreztük: ez az
elmés közlekedési eszköz a házasságot, a mi házasságunkat
jelképezi.

Az első benyomásunk nagyon kedvező volt. Amint el
tudtunk indulni, örömmel éreztük
át, mennyire könnyű vele tekerni!
Könnyebb, mint a szimpla biciklin.
Úgy látszik, együtt erősebbek
vagyunk! Aztán az első kanyarnál
ráébredtünk: veszélyesebbek is!

Annak, aki elöl teker, erősebben kell fognia a kormányt,
jobban meg kell terveznie a kanyarokat. Neki kell vigyáznia
a hátul ülőre, hiszen ő nem lát előre semmit, csak az előtte
ülő hátát nézheti, és kormányozni még ha akarna sem
tudna. Le kell hát mondania arról, hogy ő irányítson: ezt
csak a szavaival, a javaslataival teheti meg, ugyanakkor éle-
tét teljesen rá kell bíznia a kormányosra.

Az elindulás, minden egyes kanyar és minden gödör
kikerülése traumatikus élmény, de csak addig, míg rá nem
jövünk arra, hogy időben meg kell beszélnünk mindent.
Kommunikálnunk kell egymással, és akkor teljes lesz az
összhang, sikeres lesz az indulás, együtt, egyszerre tudunk

tekerni, meg tudunk állni, nem lesz veszélyes kanyarodni,
pocsolyát kikerülni, és fel tudunk készülni a fenéksajdító
bukkanókra is.

Izgalmas élmény tandemezni azért is, mert a tandemet
láthatólag mindenki kedveli. Az emberek, kicsik és nagyok
egyaránt, örömmel integetnek, mutatják egymásnak, mint
valami különlegességet, valami eredeti értéket: Nézd, ott
egy tandem! Még azok is elismeréssel csettintenek, akik
sohasem mernének ráülni. Vannak persze ellendrukkerek

is, akik gúnyos mosollyal nézik a
tandemmel való imbolygó elindu-
lás nehézségeit. Szinte szurkolnak,
hogy mikor esünk már el a nehéz-
kes induláskor: essenek csak orra –
gondolják –, tanulják meg ők is,

mennyire reménytelen próbálkozás egy másikhoz odalán-
colva előre haladni!

Amikor negyven kilométer letekerése után visszaadtuk a
kölcsönzőben a tandemet, a kölcsönzős megkérdezte, hogy
volt-e valami gondunk. Nevetve mondtuk: „Nem, nem volt
semmi gond. De ehhez kellett 19 házasságban eltöltött év
is!”

Kedves ifjú párkereső barátom, ha az igazit keresed, és
meg akarod tudni, hogy az illetővel passzoltok-e egymás-
hoz, vidd el egy körre tandemen!

Az Oázis c. lap 2010. júniusi számából

Tandem
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FOGTECHNIKA
FOGSORKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS,

akár sürgősen is.

Szakorvosi háttérrel, Budapesttől 40 km-re,
Zsámbék mellett.

Kivehetős műfogsorok már 35.000 Ft-tól.

Egészségpénztárak elfogadóhelye.

NOE tagoknak 10% kedvezménnyel.
Igényes, esztétikus megjelenés előny a

munkaerőpiacon is.  

ELEGANCIA, BIZALOM, GARANCIA!!

ÖN IS MEGÉRDEMLI AZ ÁPOLT, SZÉP
MOSOLYT!

Bővebb felvilágosítás: T.: 06-30-234-83-27
Bederna Anikó fogtechnikus mester
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Állatkerti kedvezmény
Mint tudjátok, 2007 végétől az Állatkert megszüntette az évek óta érvényes NOE-kedvezményt, melynek értelmében
addig a 2-14 év közti gyerekeink számára 200 Ft-os jegyet válthattunk. Hosszas tárgyalások után akkor annyit sikerült
elérnünk, hogy a főszezonon kívüli időben, 2009. október 1. és 2010. március 31. között az érvényes NOE tagkártyával
rendelkező családok gyermekei 60%-os kedvezménnyel, 450 Ft-os jeggyel látogathatták az Állatkertet.
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy ez évi tárgyalásunkon sikerült valamivel nagyobb kedvezményt és hosszabb
időtartamot elérnünk: 
2010. szeptember 1. és 2011. április 30. között érvényes NOE tagkártya felmutatása mellett

– a szülők teljes áron válthatnak jegyet – 1.990 Ft/fő,

– 2-14 év közti gyerekek 480 Ft/fő (1.390 Ft helyett),

– a 14 év feletti, diákigazolvánnyal rendelkező gyerekekre, valamint a nyugdíjasokra a jelenleg érvényes 1.390
Ft/fő vonatkozik.

Van „családi jegy” is 2 felnőtt + 2 gyerek számára 5.700 Ft-ért, a többi gyerek kiegészítő jegye 980 Ft/fő. Ennél a mi
NOE-kedvezményünk lényegesen kedvezőbb.
A pedagógusok továbbra is díjmentesen látogathatják az Állatkertet.
Jó Állatkert-látogatást kívánunk!

CSER ÉVA

Előadás- és beszélgetéssorozat keresztény házasságra készülő fiatalok számára a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az
Országos Lelkipásztori Intézet és a Katolikus Családtervezési Tanácsadó szervezésében. A kéthetenként tartandó elő-
adásokra minden fiatalt szeretettel várunk. Az előadások szempontokat adnak a párválasztáshoz, érettebb önismeret-
hez segítenek, és a családi élet főbb kérdéseit ismertetik.

Az előadások helyszíne: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest, V. kerület, Piarista köz, az Erzsébet
híd pesti hídfőjénél).

Ideje: szerda esténként 19-től kb. 21 óráig.

PROGRAM 2010–2011

1. Önismeret 2010. szept. 22. Sallai János – Anikó

2. A másik ember október 06. Dr. Pálhegyi Ferenc

3. Hivatásunk október 20. Szláby Tibor
–Ménesi Balázs-Krisztina

4. Megismerkedés, szerelem november 03. Tóth Bálint – Cecília

5. Ketten a többiek között november 17. Nádudvari Krisztián – Dorottya

6. A döntés december 01. Földváry István – Mária

7. A házasság – szentség 2011. február 02. Jelenits István piarista

8. Jegyesség és esküvő február 16. Ecseri Miklós – Zsófia

9. Hit és megtartó szeretet a családban március 02. Komáromi János – Mária

10. Testi-lelki szerelem a házasság előtt és a házasságban március 16. Halupka Attila – Rebeka

11. Családtervezés, a gyermekek elfogadása március 30. Pál Bernadett

12. Holtomiglan-holtodiglan… és a szürke hétköznapok április 13. Radó Péter – Erzsébet

13. A család helyzete a mai világban április 27. Bíró László püspök

Megismerkedéstől a családalapításig
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A családoknak szervezett képzéssel eddig hét helyszínen
(Leányvár, Pécs, Szekszárd, Püspökladány, Nyíregyháza,
Győr, Balatonberény) jártunk. Az oktatásokon összesen
160-an vettek részt, a legtöbb településen „telt ház” volt.

Nagy örömünkre minden korosztály képviseltette
magát: a karonülőktől a nagyszülőkig. Amíg a nagyok ener-
giatakarékossági ötleteket gyűjtöttek, a gyerekek kéz mű ves -
kedtek, hímeztek, PET-palackból és gyufaskatulyából készí-
tettek autót, virágtartót, szélmalmot stb.

Igyekeztünk a képzés anyagát menetközben az igények
szerint alakítani, konkrét tippeket is adni. Ez utóbbi nem
könnyű feladat, hiszen mindenki más jellegű lakás-
ban/házban él, így ami az egyik helyen működik, a másik
helyen nem biztos, hogy megtakarítást eredményez. A klí-
maváltozás és energiatakarékos háztartás kapcsolatának
elméletét sok gyakorlattal is kiegészítettük: volt tudásfel-
mérés, folyamatábra-építés, csoportos spórolási ötletelés és
háztartási energia audit megbeszélés.

A visszajelzések pozitívak: többen a saját településükön
is szeretnének a témában képzést szervezni, és kedvet kap-
tak hozzá, hogy saját ötleteiket megosszák másokkal. Ez
utóbbi az egyik legfőbb cél: ideje tanulnunk egymástól és
minél több családot buzdítani a változásra! A képzéseken
összegyűlt rengeteg hasznos takarékossági ötlet nemsoká-
ra felkerül a www.kislabnyom.hu oldalra.

A családi képzések karbon-lábnyoma
Kiszámoltuk a hét képzés megszervezésének és megtartásá-
nak széndioxid-kibocsátását, azaz karbon-lábnyomát is.

A számításnál figyelembe vettük, hogy hányan voltunk a
képzésen, ki hogyan és milyen messziről érkezett, mit és
mennyit ettünk, ittunk, hány oldal nyomtatott anyagot
készítettünk, milyen elektromos berendezéseket használ-
tunk, mennyi energiát használtunk el a képzésen, illetve
amíg a képzésre készültünk.

Az ábrából kiderül, melyik helyszínre utaztak a legtöb-
bet a résztvevők és hol fogyott a legtöbb jó falat. 

A hét képzés összes CO2-kibocsátása ~ 1732 kg lett.
Ezt a mennyiséget, 26 tölgyfa (50 éves, kifejlett, egész-

séges, egyenként kb. 100 m3 lombtérfogatú) 1 év alatt
kötné meg.* 

*Egy 50 éves,
kifejlett, egész-
séges (kb. 
100 m3 lomb-
térfogattal
rendelkező)
fa egy év alatt
68 kg CO2-t
köt meg

NAGYCSALÁD – KIS LÁBNYOM PROGRAM HÍREI

Klímabarát háztartások – Képzés hét helyszínen

Köszönet minden szervezőnek (régiós titkároknak 
és egyesületi vezetőknek) a sikeres rendezvények 

lebonyolításáért és minden résztvevőnek, aki 
az energiatakarékosságra és klímavédelemre áldozta a

szombatját, vasárnapját, strandolónapját, sőt, 
volt aki a műszak utáni alvóidőt is!

A számolgatást nem csak az érdekes és tanulságos
végeredmény miatt csináljuk: a program keretében 

tervezzük őshonos gyümölcsfák ültetését a kibocsátások
semlegesítése érdekében!

A képzés anyaga elérhető és letölthető a 
következő linken:

http://kislabnyom.hu/letoelthet-anyagok
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Mi, NOE-tagok mindannyian „tehetősek” vagyunk:
sokat tudunk tenni. Ezt a tényt már saját nagycsaládunk lét-
rehozása és üzemben tartása is igazolja… Ezeket a „tehetős”
embereket szeretné a NOE megcélozni azzal a kéréssel,
hogy ha még akadnak szabad vegyértékeik (és kinek volna
ilyen, ha nem egy nagycsaládosnak, aki profi módon oszt-
ja be az idejét, és lelki szükséglete időnként egy felnőtt
közösség tagjának lenni, előmozdítani a gyerekein kívül a
világ ügyeit is), hogy önkéntes segítőként vállaljanak sze-
repet a NOE feladataiban, osztozzanak egy kicsit a szerve-
zet mindennapjaiban.

A segítőket elsősorban a pedagógusok, orvosok,
egészségügyisek, jogászok, pénzügyi szakértők, szociális
szférák köreiből várjuk, akik szakértelmükkel segíteni tud-
nák szervezetünk hiteles és hozzáértő munkáját, hatéko-
nyabbá tennék működésünket, mindannyiunk épülésére és
hasznára. Szívesen vesszük különböző nyelvekben jártas
tagjaink jelentkezését is, akik fordítási munkáinkban tud-
nának részt vállalni.

Keresünk továbbá olyan agilis önkéntes, nyüzsgő és
molyoló típusú embereket, akik rendezvényeink szervezé-
sében szívesen működnének közre.

Mindezekért a munkákért és fáradságokért cserébe
anyagi juttatást nem tudunk adni, de garantáljuk a jóked-
vet, a csapatmunkát, közösséget, új emberek megismeré-
sét, az élet egy új szeletének megkóstolását (minden jó a
káosszal kezdődött). Jelentkezéseket a noe@noe.hu e-mail
címre várunk szeretettel.

GYURKÓ KATA

Tehetősek vagyunk...

Akár szeletelve szendvicsre, akár szószként tésztára, a
paradicsom ren d szeres fo gyas ztása igen egészséges, és min-
den formájában finom.

A paradicsom Dél-Amerikában őshonos, de Euró pában
már évszázadok óta termesztik és élvezik. A paradicsom-
nak számos, az egészségre jótékony hatása van. Egy ameri-
kai vizsgálat szerint például a prosztatarák kockázatát
csökkenti, de közismert az is, hogy sokféle vitamint (A, C
és E) tartalmaz, ezenkívül természetes gyulladáscsökkentő
anyagokat (a flavonoidokat), valamint káliumot és más
ásványi sókat. Magas víztartalma miatt a paradicsom nyá-
ron kiváló hűsítő, ráadásul kevés kalóriát tartalmaz. 

A paradicsom egyik legfontosabb alkotórésze a likopin,
ez az antioxidáns a sejteket pusztító szabad gyökök ellen
véd. A nyugati ember likopin szükségletének 85 százalékát
a paradicsomból nyeri. A likopin véd a prosztata-, az emlő-
és a gyomorrák, valamint az időskori sárgafolt-elfajulás
(macula degeneratio) ellen is. És ez még nem minden:
egyes kutatások szerint a likopin fokozza a bőr UV-sugarak
elleni védelmét, és arra is van bizonyíték, hogy hozzájárul
a rossz koleszterin szintjének csökkenéséhez. Ránctalanító
hatása miatt a likopint egy táplálék-kiegészítő tabletta ada-
lékaként is használják. Ahhoz, hogy a paradicsom előnyeit
teljes körűen élvezhessük, fontos, hogy egyben fogyasz-
szuk. Szakemberek szerint azonban a paradicsom sem cso-
daszer, ha közben valaki iszik, dohányzik, és telített
zsírokat fo gyaszt. A paradicsom ugyanis nem védi ki ezek
káros hatását. 

Az érett, élénkpiros paradicsom a legjobb, mert ez tar-
talmazza a legtöbb likopint. Vizsgálatok szerint a feldolgo-
zott vagy főtt paradicsomban még több likopin van, mert
a hőkezelés során a sejtekből is kiszabadul. A likopin zsír-
ban oldódik, így olívaolajban sütve is kiváló a paradicsom.
A ketchup is jó forrása ennek az értékes tápanyagnak, de
vigyázzunk, nehogy túl sós vagy édes legyen, ezért a natúr
paradicsompüré fogyasztása még inkább ajánlott. 

A paradicsom alapú szószokat számtalan módon lehet
elkészíteni, levesnek, tésztákhoz, pörköltekhez, pizzára
vagy pikáns szósznak, mártogatáshoz, húsgombóchoz. A
paradicsom íze jól megy a zellerhez, bazsalikomhoz, szu-
rokfűhöz (oregano). Fokhagymát is bőségesen tegyünk a
paradicsomos ételekbe!

Forrás: www.informed.hu

Ü D Ü L É S

Üdüljön családjával, barátaival Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy közelében Bárándon, 

a Koroknai Portán. 
Eredetileg népművelő-pedagógus házaspár vagyunk

három fiúgyermekkel.
Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, borjak, nyúl stb.).

A sok háziállat közelsége nagy örömet szerez 
a gyerekeknek. 

Lehetőség van lovaglásra, szekerezésre, íjászkodásra,
kemencében sütésre-főzésre stb.

Népi kismesterségekkel (szövés, csuhéfonás, fazekasság)
való ismerkedés a falunkban és a környékén.

A portán található még asztalitenisz, biliárd, kosárlabda,
udvari játékok és kerékpárok.

Elhelyezés 2 db családi apartmanban vagy 
2-3 ágyas szobákban (konyhahasználattal).

Több gyógyfürdő a környéken.
Áraink /több éjszaka esetén/: 2.500 Ft/fő, 12 éves korig

10% kedvezmény. Üdülési csekket elfogadunk.

�� 06-54/466-193, Mobil: 06-30/279-26-82
bela@koroknaiporta.hu 
www.koroknaiporta.hu

A pompás paradicsom
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2010. augusztus 8-án gyerekei, családja körében
elhunyt Varga Domokosné, egyesületünk tiszteletbeli
tagja. Előtte tisztelgünk ezzel az írással.

Szolgáló szeretet
…ez az legelső, ami eszembe jut, ha Magdus nénire gon-
dolok. 1998 őszén ismerkedtem meg vele és Dombi bácsi-
val – Varga Domokos íróval. Már az első pillanatban
összeszorult a torkom, s meghatódva néztem kettejük sze-
retetkapcsolatát: 
„De jó, hogy vannak ilyen házaspárok! Én is így szeretnék
megöregedni…”
A XVIII. kerületi csoportba őket hívtuk meg egy találkozó-
ra, hogy beszéljenek nekünk magukról – a kettejük kapcso-
latáról, gyereknevelésről s Dombi bátya írói munkásságá-
ról. Sok okos dolgot mondtak, de a leglényegesebb mégis-
csak az volt, ahogy elénk élték a szeretetkapcsolatukat.
Sütött belőlük az egymás iránti elfogadás, tisztelet és gyen-
géd szeretet. Ha egymásra néztek, mosolyuk mintegy simo-
gatás volt. A letisztult érzések átragyogása mind annyi -
unkat lenyűgözte. Egyszerűen jó volt a közelükben lenni. 
Beszélgettünk, de többnyire „Apus” vitte a szót – „Mag -
dus” csak néha-néha szólt. Csendesen. Szerényen – csak
épp megjegyezve valamit –, segítségül pontosítva, kiegé-
szítve.
Eltelt néhány év, és a „NOE-sors” ismét kedvezett. A
„Kölyökkóstolgató”című könyv megjelentetésével módja
nyílt egyesületünknek a nagycsaládos szemlélet terjeszté-
sére. Ebben a gyönyörű munkában ismét találkozhattam
Magdus nénivel. Ekkor a belőle áradó szeretet burka óvta-
védte a nagybeteg Dombi bácsit. Szerető mosolya, simoga-
tó keze vigyázta „Papus” erejét, idejét. Szolgált. Szívből,
igazán – fájdalommal a szívében –, mosolyogva. 
Ő maga is írt, könyvei jelentek meg. Feleségként, anya-
ként; korábban csillagászként – gazdag pályát futott be.
Hat gyereket nevelt fel.
Mégis, Magdus néni – a mindig erős, de gyengéd társ – a
szeretet szolgálója. Így maradt meg örökre emlékeimben. 

KISS MÁRTA (BUDAPEST)

GERGŐCI 2005–2010
Kedves szigetszentmiklósiak és minden barátunk!

Szomorúan tudatjuk, hogy hősies küzdelmében
elfáradva, embertelen fájdalmak között, szerettei
karjaiban, otthonában, hosszan tartó, súlyos beteg-
ségben, 2010. augusztus 11-én elhunyt Kovács
Gergő.

Gergő volt, akinek legnagyobb fájdalmában sem
hagyta el soha panasz az ajkát, s bennünket, felnőt-
teket annyi mindenre megtanított. Sugárzó szerete-
te egy egész országot fogott össze, bizakodó, tiszta tekintete egy-
séggé kovácsolt ismerőst és ismeretlent. Gergő volt, akinek csa-
ládja, szülei és 4 testvére a szigetszentmiklósi segítő emberek

jóvoltából megtarthatták végül otthonukat, s így
Gergő nehéz napjait nyugodt körülmények között,
szerettei körében tölthette el. Gergő volt, akinek sok
száz szigetszentmiklósi ember annyiszor adott vért,
így mindannyian saját fiunknak is tudhatjuk Őt.
Tragikus, ami történt. Szüleinek és testvéreinek sok
erőt kívánunk elviselni a felfoghatatlant.

Nyugodj békében, kicsi Gergő, most már nem fájhat
Neked semmi! Soha nem fogunk elfelejteni, 

s köszönjük, hogy megismerhettünk!
A Nagycsaládosok Angyalkái vigyáznak majd Terád,

s szeretettel őrzik békés álmodat!

Szomorúan búcsúzik Tőled a SZINE vezetősége és tagsága

Megkésett levél Editnek...
Annyi mindenről kellene írnom, így hagyo-

mányosan levélben, mert tudom, hogy nem tudsz
már a gép elé ülni. Azt is tudom, hogy most nap-
jaidat nem a NOE-s munkának szenteled, most a
magad harcával vagy elfoglalva. Küzdesz, har-
colsz önmagadért egy kegyetlen betegséggel. 

Közben elgondolkozom mintegy 15 éves
barátságunk állomásain. A NOE-ban ismerkedtünk meg a 90-es évek
közepe táján egy vezetőképzőn. Két szomszéd várként baráti kapcso-
lat alakult ki Csongrád és Orosháza nagycsaládos egyesülete között.
A 90-es évek végétől a Kárpát-medencei családszervezetek szeminá-
riumain dolgoztunk együtt. A sok átbeszélgetett éjszaka eredménye-
ként igazi, őszinte barátság szövődött közöttünk. Fotók sokaságán
követhettem nyomon családi örömeidet, boldogan mutattad azt a
képet, amelyen 8 gyermekeddel mosolyogsz a kamerába egy gyönyö-
rű családi ünnepen. 

Családkongresszusokon, NOE-s rendezvényeken sokszor aludtunk
egy szobában, úgy is volt, hogy sokan hálózsákokban, másnap „kipi-
henten”, jókedvűen játszóházaztunk – meg is fertőztél vele egy életre! 

A KCSSZ kiépítésébe minden erődet, tudásodat, tapasztalatodat
beleadtad. Szerveztél több vezetőképzőt, hazaiaknak és vajdaságiak-
nak, utánpótlásnak és a Kárpát-medence családszervezetei vezetői-
nek. Sűrűn „felbolygattad” saját városkádat változatos programok-
kal. 

Tőled lestem el a magas színvonalú, alaposan előkészített terve-
zést és szervezést. Csodáltam óramű pontossággal működő csapato-
dat. Amikor egyszer azt mondtad, hogy annyi mindent tanultál tőlem,
én megdöbbentem: a Mester mond ilyet a tanítványnak? 

Mindent igyekeztél átadni, a Te izzásod, feltétel nélküli szereteted
és tiszta igazságérzeted is nagymértékben hozzájárult, hogy a NOE
olyan szeretnivaló, családias szervezetté vált. Most már tudom, hogy
harcodat elvesztetted. Lelked már az égi NOE-s csapatot erősíti,
sokak közt Oláh Józsi bácsi, Szikszai Magdi, Bakti Tibi, Fazekas Edit
társaságában. Mi szomorú szívvel búcsúzunk tőled, drága Szendi
Horváth Edit. Én megköszönöm, hogy másfél évtizedig a barátod
lehettem. Fényes csillag voltál mindennapjaink egén. Sokunknak utat
mutattál. 

Lelkünkben örökké megőrzünk.
SZILÁGYINÉ BELLA MARGIT (OROSHÁZA)



K V Í Z

2010 .  S Z E P T E MBE R 31

MENNYIRE VÉRBELI NAGYCSALÁDOS ÖN?

1. Előfordult-e már Önnel, hogy éjszakai
mosdójárat közben elkóborolt játékalkat-
részre lépett?

1. Soha.
2. Egyszer.
3. Többször, legjobb az 1x1-es LEGO-

kocka.
2. Engedte-e már el a rendőr a bírságot,

mert összeszámolta, hány gyerek ül a
hátsó ülésen?

1. Nem, engem ránézésre mindig megszon-
dáznak.

2. Előfordult már ilyen.
3. Az én kocsimat meg sem állítják, lerob-

bant kisbusz teletömve.
3. Melyik helyzetet érzi a felsoroltak közül

kínosnak?
1. Ha letörik a körmöm.
2. Ha a postán sorban állás közben a gyerek

hangosan megkérdi: „Miért büdös az a
bácsi?”

3. Ha a gyermek nyilvános helyen észrevét-
lenül kifesti a dákókrétával a falat.

4. Összekeverte-e már a gyermekei nevét?
1. Nem, soha.
2. Ha nagyon fáradt vagyok.
3. Folyamatosan. (Most pontosan melyik

gyerekről van szó?)
5. Mikor evett utoljára a grillcsirke combjá-

ból?
1. A múlt héten.
2. Tavaly.
3. Nem emlékszem.

6. Hány háziállat tette be az elmúlt tíz
évben lábát-patáját-szárnyát-uszonyát a
családi fészekbe?

1. Egy sem.
2. Egy-kettő.
3. Háromnál több, az almokat nem számítva.

(Meg a szimpla látogatóban lévő állatokat.)
7. Van-e a bejáratnál olyan cipőszekrény,

amelyben az összes használatban lévő
cipő szép rendben megfér?

1. Természetesen.
2. Néha nem fér el egy-egy pár.
3. Nincs az a méretű szekrény, hogy ne úgy

nézzünk ki, mint egy suszterműhely.
8. Mennyi fénykép készül a gyerekekről?

1. Mindegyikről ugyanannyi, rendben
albumba ragasztva.

2. Születési sorrend szerint csökkenő mér-
tékben.

3. Minek annyi kép, ha itt vannak az eredetiek?
9. Milyen hanghatásokra érzékeny?

1. Amikor a gyerek az általa választott hang-
szeren gyakorol.

2. Az alternatív rockzenére bizonyos deci-
belen felül.

3. A csöndre, amikor váratlanul minden
gyerek egyszerre utazik el.

10. Mikor nézi meg a filmek végét?
1. Az eleje meg a közepe után.

2. A jó filmeket felvesszük videóra, és alkal-
mas időben nézzük meg.

3. Az Elfújta a szél óta nem láttam film
végét.

11. Hányan lehet elférni egy dupla ágyban?
1. Ketten a párommal.
2. Néha átjön a kicsi a plüssállatával.
3. Akárhányan.

12. Hogyan szokott mesélni?
1. Esténként a gyerek ágya mellett, könyv-

ből.
2. A legtöbb mesét kívülről tudom.
3. A gyerek kijavítja, ha másképp mondok

egy kötőszót.
13. Lehetséges-e egyszerre több dologra

figyelni?
1. Igen, de minőségileg kevésbé hatéko-

nyan.
2. A párhuzamosok a végtelenben találkoz-

nak…
3. Annyi dologra lehet egyszerre figyelni,

amennyi dolog van.
14. Mit nevezne Ön nyaralásnak?

1. Tengerpart, fehér homok, koktél.
2. Balaton-part a gyerekekkel, lángos.
3. A saját lakásomban, egyedül.

15. Mit nevez Ön karriernek?
1. Vezető beosztás, kreatív értelmiségi

munka, magas fizetés.
2. Ha az van a névjegykártyámon:

Családmenedzser.
3. 24 órás készenléti szolgálat, kis fizetés, kis

respektus, sok puszi.
16. Milyen sorsra jutnak a fél pár zoknik?

1. A mi háztartásunkban nincs olyan.
2. Abból a néhány darabból játékalkatrész

válik.
3. Zacskónyi gyűjteményünk van.

17. Mikor ünnepli a nagycsalád valamelyik
apróság születésnapját?

1. A születése napján megköszöntjük.
2. A hét végén jobban ráér a nagycsalád.
3. Havonta egyszer összejön a nagycsalád,

és mindenkit megköszönt, aki épp soron
van.

18. Van-e fennakadás a napi programban?
1. Óraműszerű pontossággal zajlanak az

események.
2. Néha kisebb fennakadások vannak.
3. Arra az elfelejtett vizsgaelőadásra gon-

dol?
19. Milyen a lakás bútorzata?

1. Ízléses, megválogatott, stílusos, rendelte-
tésszerű használattal.

2. Állaga és stílusa megfelel családom igé-
nyeinek.

3. NOE-barokk.
20. Szúrópróbaszerűen mennyire gyakori-

ak a lakásban a különböző cselekvés-
nyomok?

1. Minden tiszta és elvágólagos.
2. Ritkán találják meg a szennyestartót…
3. Az ott járt barátok poharai a pulton, a szá-

mítógép mellett papírzsepik, és a tárgyak

állandó, megfoghatatlan lélekvándorlása
lélekjelenlétük nélkül.

21. A családi szóhasználat mennyire hara-
pódzott el berkeikben?

1. Felírtunk néhány gyerekszáj-szót.
2. A vacsora közben röpködnek a belső

képzésű szavak, utalások, idézetek.
3. Hivatali ügyintézéskor is ezt használom,

és néha emiatt ufónak néznek.
22. Milyen illatokra fogékony?

1. A legkisebbik pelenkájára.
2. Hogy valamit odaégettek a konyhában.
3. A párom arcvizére, természetesen.

23. Mi alapján emlékszik vissza régebbi ese-
mények dátumára?

1. Emlékszem az akkori politikai esemé-
nyekre.

2. Ünnepek, évszakok nyújtják a tájékozó-
dáshoz az alapot.

3. A gyerekek életkora a támpont.
24. Mit kell elkerülni egy szabadtéri rendez-

vényen?
1. Az aszfaltbetyárokat.
2. Az üres kalóriákat.
3. A gagyi játékokat áruló standokat.

(Napelemes, daloló műanyag virág, lézer-
kard stb.)

25. Honnan látszódik egy gyerekről, hogy
nagycsaládból jön?

1. Mindenét önzetlenül megosztja.
2. Az alkalmazkodást magas fokon űzi.
3. Csak egy gyereket szeretne.

26. Hogyan használják fel a maradék pala-
csintát?

1. Sosem sütünk, hizlal és egészségtelen.
2. Másnap hortobágyi lesz belőle.
3. Nálunk még egy palacsinta sem érte meg

a hajnalt.
27. Melyik a legkedvesebb szabadidős tevé-

kenysége?
1. A sportolás, tánc.
2. Bográcsozás a családdal.
3. Az alvás.

28. Mik a legközelebbi tervei?
1. A nyelvvizsga.
2. Tíz kiló fogyás.
3. A gyerekekkel kapcsolatban áttérünk a

mennyiségről a minőségre.
29. A lakóhelyének milyen a készenléti álla-

pota?
1. Csak miután elkészült, vállaltunk gyere-

ket.
2. Apró simítások vannak hátra.
3. Most már tudom, hogy sosem lesz telje-

sen készen, mert amennyi épül, annyi
rombolódik is.

30. Ha könyvcímet adna az életének, mi
lenne az?

1. Én máshol voltam…
2. A Föld tényleg gömbölyű
3. Minden jó a káoszból születik

Készítette:
Csongor Andrea (Budapest)

Kedves Nagycsaládos Társaink! Mi is igyekszünk lépést tartani a korral, és élethelyzetünk felmérésére figyelmetekbe ajánljuk az alábbi tesz-
tet. A válaszok beküldését nem kérjük, a válaszokból következtetések levonását sem tartjuk szükségesnek (más szóval: nem állítjuk, hogy a teszt
tudományos igénnyel készült).
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Szilágyiné Bella Margó örömmel tudatja,

hogy első kicsi  unokája, Szilágyi Liliána

52 cm-rel, 3750 g-mal megérkezett boldog

szülei, Krisztina és Ákos és a népes család

nagy örömére.

Örömmel tudatjuk, hogy a Tiszavasvári Nagy csa -
ládosok Egyesülete új taggal bővült. 2010. július
1-jén megszületett az Oláh család második gyer-
meke, Jázmin. A baba 52 cm-rel és 3480 gram-
mal látta meg a napvilágot. Jó egészséget kívá-
nunk nekik!

Tóthné Nácsa Irén

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos

Egyesület örömmel tudatja, hogy

2010. 07. 20-án megszületett Horváth

Gergely és Derkovits Emese 4. gyer-

meke, Horváth Márk Tamás.

Isten éltesse az egész családot, és jó

egészséget kívánunk!

2010. június 18-án megszületett Csizmadia
Zoltán és Ildikó hatodik gyermeke, Kata.
Otthon nagy örömmel várta a kistestvért 4
fiú- és 1 leánytestvére.
Csizmadia Ildikó már évek óta vezetőségi
tagunk, a hatodik gyermekkel a második leg-
nagyobb családunk lett az egyesületben.

SZENTENDREI NE
NOE TITKÁRSÁG

Örömmel tudatjuk, hogy 2010. július 7-én meg-

született Kondrád Zoli és Csilla első unokája. Az

édesanya, Orsi és a kisbaba, Szabó Csenge

Boglárka jól vannak. ROSTA LIKA

BUDAKALÁSZI NAGYCSALÁDOSOK

EGYESÜLETE

Örömhír


