
„Ne a hóban, csillagokban
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!”

(Szilágyi Domonkos)
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Ked ves Tag tár sa ink!

Ez az év is gyor san el sza ladt, ta vasz
után jött a nyár, az tán egy szer csak be -
kö szön tött az õsz, és most már itt van
ad vent idõ sza ka. 

Ez az idõ a vá ra ko zás, a ké szü lõ dés
ide je. Fel ké szít jük szí vün ket, lel kün -

ket, kör nye ze tün ket az Ün nep re. Azt hi szem, a csa lád vé -
dett kö ze gé ben tud ja az em ber meg ta pasz tal ni ezt az iga -
zi vá ra ko zást. Sok do log iga zán gyer me ke in ken, sze ret te -
in ken ke resz tül nyer ér tel met. 

Ahogy mos ta ná ban es tén ként együtt ülünk az asz tal
kö rül és be szél ge tünk, a gye re kek né ha be le la poz nak a
rek lám új sá gok ba. Így volt ez nemrég is, ami kor a két fiú
szin te ver se nyez ve mond ta, hogy ezt és ezt és még ezt is
sze ret né, és egy szer csak meg szó lalt Lu ca: Édes anya, sze -
rin ted az aján dé ko kat be le het ne vál ta ni mond juk ezer
öle lés re? Én ak kor azt ké rem ka rá csony ra – és mo so lyog. 

Né ha meg döb bent en gem, hogy men  nyi sze re tet van
eb ben a kis lány ban, de ak kor ezen tel je sen el cso dál koz -

tam, bi zo nyo san érez tem, hogy õ meg ér tett va la mit, amit
mi fel nõt tek haj la mo sak va gyunk el te met ni ma gunk ban.
Azok a dol gok, amik pén zen meg ve he tõ k, nem le het nek
iga zán ér té ke sek. Mú lan dó a va rá zsuk, és kép te len ség
min den dol got egy újab bal pó tol ni. Egy ál ta lán nem er re
len ne szük sé günk, pe dig azt lá tom, hogy min den ki ro -
han. Az anyu kák be gyûj tik a fi no mabb nál fi no mabb re -
cep te ket, sas szem mel men nek el min den ki ra kat elõtt, és
a fe jük ben egy le ír ha tat la nul hos  szú lis tán pi pál ják ki a fe l  -
ada to kat. Mert fel akar ké szül ni min den ki er re az ün nep re. 

És a nagy ké szü lõ dés kö ze pet te jó ha fel me rül ben -
nünk a kér dés: mi ér de mes iga zán ar ra, hogy idõt szán -
junk rá? Mi az, ami ért ér de mes ál do za tot hoz ni, ami ért ér -
de mes mind ent meg ten ni? 

Mi, nagy csa lá dos ok tud juk, hogy ilye nek a sa ját gyer -
me ke ink. So ha nem túl sok az idõ, az ener gia, a sze re tet,
amit rá juk ál do zunk. Száz szo ro san vis  sza tér hoz zánk mo -
soly, öröm és há la for má já ban. 

Ál dott ün ne pe ket kí vá nok nek tek mind azok kal, aki ket
szí ve tek kö ze pén õriz tek! 

KARDOSNÉ GYURKÓ KA TA LIN

FÕTITKÁR

K I T Ü N T E T E T T J E I N K
Ok tó ber 23-án ma gas ran gú ál la mi ki -

tün te tés ben ré sze sült két ko ráb bi el nö künk
és több tag tár sunk is. 

Dr. Kukorelli Ist ván (volt tag tár sunk,
aki szá mos jo gi kér dés ben se gí tet te mun -
kán kat ta ná csa i val), a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia dok to ra, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Ál la mi- és Jog tu do má nyi Kar
egye te mi ta ná ra, volt al kot mány bí ró az al -

kot má nyos rend vé del me ér de ké ben vég zett te vé keny sé -
ge, al kot má nyos alap jo gok, a vá lasz tó jog és a köz jog tör té -
net tár gyá ban vég zett ku ta tá sai ért, ok ta tói, pub li ká ci ós és
szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként a MA GYAR
KÖZ TÁR SA SÁ GI ÉR DEM REND kö zép ke reszt je a csil lag -
gal pol gá ri ta go za ta ki tün te tés ben ré sze sült. 

Roska Ta más (tag tár sunk), a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia ren des tag ja, Szé che nyi -dí jas vil la mos mér nök,
a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem In for má ci ós Tech no -
ló gi ai Kar prodékánja, egye te mi ta nár, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia Szá mí tás tech ni kai és Au to ma ti zá lá si Ku ta -
tó In té zet ku ta tó pro fes  szo ra a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI
ÉR DEM REND kö zép ke reszt je a csil lag gal pol gá ri ta go za ta
ki tün te tést kap ta. 

Böjte Csa ba (tisz te let be li ta gunk), fe ren ces ren di
szer ze tes, a Dé vai Szent Fe renc Ala pít vány ala pí tó ja a Dé -
vai Szent Fe renc Ala pít vány lét re ho zá sá ért, a gyer me kek
és a fi a ta lok ér de ké ben vég zett pél da ér té kû kö zös ség szer -
ve zõ, ne ve lõ, hu ma ni tá ri us te vé keny sé ge el is me ré se ként
a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ÉR DEM REND kö zép ke reszt -
je pol gá ri ta go za ta ki tün te tés ben ré sze sült. 

Bittsánszky Gé za (tag tár sunk), a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Kar ok ta tá si és
akkreditációs ügyek ko or di ná to ra pél da ér té kû élet út ja el -
is me ré se ként a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ÉR DEM REND
tisztikeresztje pol gá ri ta go za ta ki tün te tést kap ta. 

Dr. Sza bó End re, a Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü -
le te volt el nö ke, a Kõ bá nyai Egész ség ügyi Szol gá lat END -

RE-MED Kft. há zi or vo sa a csa lá do kért és a gyer -
me ke kért vég zett kö zös ség szer ve zõ és kö zös ség épí tõ
mun ká ja el is me ré se ként a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ÉR -
DEM REND lo vag ke reszt je pol gá ri ta go za ta ki tün te tést
kap ta.

Dr. Velkey György (tag tár sunk), a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház Bethesda Gyer mek kór ház fõ igaz ga tó ja
el kö te le zett és ered mé nyes gyó gyí tói és ve ze tõi mun ká ja,
az or vos- és egész ség ügyi szak em ber kép zés ben vég zett
ok ta tó-ne ve lõ, va la mint szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el -
is me ré se ként a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ÉR DEM REND
lo vag ke reszt je pol gá ri ta go za ta ki tün te tést kap ta. 

Brückner Ákos Elõd (pár to ló ta gunk), a Bu dai Cisz -
ter ci Szent Im re templom plé bá no sa, cisz ter ci szer ze tes a
MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ARANY ÉR DEM KE RESZT pol -
gá ri ta go za ta ki tün te tést kap ta.

Dr. Brückner Hu ba (tag tár sunk, volt el nö künk), a
Fulbright Ma gyar–Ame ri kai Ok ta tá si Cse re prog ram Bi -
zott ság ve ze tõ je a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ARANY ÉR -
DEM KE RESZT pol gá ri ta go za ta ki tün te tés ben ré sze sült. 

Si mon Lász ló (tag tár sunk), a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia dok to ra, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
Ter mé szet tu do má nyi Kar Ma te ma ti kai In té zet egye te mi
ta ná ra a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI ARANY ÉR DEM KE -
RESZT pol gá ri ta go za ta ki tün te tés ben ré sze sült. 

Ifj. dr. Zlinszky Já nos (tag tár sunk), az Or szág gyû lé si
Biz to sok Hi va ta la stra té gi ai és tu do má nyos fõ osz tály ve ze -
tõ je a MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁ GI EZÜST ÉR DEM KE -
RESZT pol gá ri ta go za ta ki tün te tést kap ta.

Sze re tet tel gra tu lá lunk ne kik! És ta -
lán nem ve szi rossz né ven a töb bi ki -
tün te tett, ha kü lön is gra tu lá lunk Sza -
bó End ré nek, aki az el múlt négy év -
ben volt a NOE el nö ke, és aki ezért a te -
vé keny sé gé ért kap ta a ki tün te tést. Há -
lá san kö szön jük, Ban di!

ADVENTI GONDOLATOK
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Az El nök ség szep tem ber 1-jei ülé sén tag sá gi ügyek
tár gya lá sa után ré gi ós kér dé sek rõl volt szó. Ezek so rán
az a dön tés szü le tett, hogy a Ba la ton Ré gió tit ká ra 2010
szep tem be ré tõl Molnárné Bu dai An ge li ka le gyen.
Be ne dek Szil via és Szilágyiné Ke re kes Mar git ré gi -
ós tit kár tá jé koz tat ta az El nök sé get a Dél-Alföldi és a Fel -
sõ-Ti sza ré gi ók ban tör tén tek rõl.  

A Vá laszt mány szep tem ber 4-iki ülé sén ha tá ro zat
nem szü le tett.

2010. szep tem ber 16-án Hoffmann Ró zsá nál, a
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ok ta tá sért fe le lõs ál -
lam tit ká rá nál tett lá to ga tást  a NOE kép vi se le té ben Szé -
kely Haj nal ka, Sza  bó End re, va la mint Csiky
Zoltánné és Tóthné Nácsa Irén. A meg be szé lé sen szó
esett az ed dig meg tett i n téz ke dé sek rõl, a NOE -nak a fel -
sõ ok ta tás át szer ve zé sé vel kap cso la tos gon do la ta i ról, va -
la mint kép vi se lõ ink fel aján lot ták Egye sü le tünk köz re -
mû kö dé sét az ala ku ló mun ka bi zott sá gok ban.

2010. szep tem ber
29-én le he tõ sé günk
nyílt egy be mu tat ko zó
be szél ge tés re köz tár sa -
sá gi el nö künk nél,
Schmitt Pál nál. Egye -
sü le tün ket Szé kely
Haj nal ka, Kardosné
Gyurkó Ka ta lin,
Kiss Már ta és Vá ri
Fe renc kép vi sel ték. A
köz tár sa sá gi el nök szí -
vé lye sen fo gad ta kép -
vi se lõ in ket, és biz to sí -
tot ta õket ar ról, hogy
támogatja a NOE
tervezett par la men ti
klub já nak meg ala ku lá -
sát, szí ve sen vál lal véd -
nök sé gi fel ada tot ren -
dez vé nye ink kap csán,
egyet ér tett az zal, hogy
a NOE kü lön meg hí -
vott ként részt ve võ je
legyen az új al kot -
mányt elõ ké szí tõ fo lya -
mat nak. A NOE-val azo -
nos ál lás pon ton van,
mi sze rint fon tos len ne, hogy a médiában minél inkább
jelen legyünk. Schmitt Pál ja va sol ta, hogy Egye sü le tünk
ke res se a kap cso la tot eu ró pai par la men ti de le gált ja ink -
kal, hogy a NOE ál tal több mint két év ti ze de kép vi selt
cé lok nem zet kö zi szin ten is na gyobb te ret kap ja nak. 

2010. ok tó ber 5-én Csiky Zoltánné kép vi sel te Egye -
sü le tün ket az ok ta tá sért fe le lõs ál lam tit kár, Hoffmann
Ró zsa ál tal ös  sze hí vott, a köz ok ta tás sal kap cso la tos esz -
me cse rén.

Az El nök ség ok tó ber 6-iki ülé sén tag sá gi ügyek tár -
gya lá sa után Ber ta lan An gé la és Hor váth Haj nal ka
ré gi ós tit ká ra ink tá jé koz ta tást ad tak a Fel sõ-Du na és az
Észak-ma gyar or szá gi ré gi ók ban vég zett mun ká ról. Az El -
nök ség tá mo gat ta a Ré gi ós Bi zott ság ál tal ki dol go zott
ré gi ós roadshow ter vet, mely nek lé nye ge, hogy 2011-

ben or szág szer te 50 ta lál ko zót szer ve zünk NOE-
ismeret és ön kén tes kép zés té má ban. Az El nök ség át -
te kin tet te a NOE-ban mû kö dõ mu n  ka cso port ok te vé -
keny sé gét, meg    ha tá roz ta a 2011. évi NOE prog ra m ok
idõ pont ját, és úgy dön tött, hogy az idén a NO E nem
ren dez ár ve rést.

Ok tó ber 8-án Szé kely Haj nal ka, Kiss Már ta és
Sza bó End re részt vett a kor mány csa lád- és né pe se dés -
po li ti kai dön té se it elõ ké szí tõ kon zul ta tív, vé le mé nye zõ
és ja vas lat te võ tes tü le té nek, a Csa lád- és Né pe se dés po li -
ti kai Ta nács nak az ala ku ló ülé sén. 

Ok tó ber 19-én Sol tész Mik lós szo  ci á lis, csa lád- és if -
jú ság ügyért fe le lõs ál lam tit kár nál tett lá to ga tást a NOE
fõ tit ká ra, Kardosné Gyurkó Ka ta lin és a Csa lád ja in -
kért Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke, Ba logh Lász -
ló. A ta lál ko zón a ku ra tó ri um el nö ke az Ala pít vány
Esélyt a ké pes sé gek nek cí mû, esély egyen lõ sé get elõ -
se gí tõ prog ram ját mu tat ta be.

Az El nök ség no vem ber 3-iki ülé sén tag sá gi ügyek
tár gya lá sa után Vár dainé Kiss Krisz ti na és Mol -
nárné Bu dai An   ge li ka ré gi ós tit ká ra ink tá jé k o z  ta tást
ad tak az Al-Du na és a Ba la ton ré gi ók ban vég zett mun -
ká ról. A NOE- F ON te  l e  fo nos ügy fél szol gá lat m u n ka tár -
sa it 2010 áp ri li sá tól a szol gá lat mû köd te té sé re el nyert
tá mo ga tás ból fi nan szí roz zuk. Nagy va ló szí nû ség gel a
2011. év re nem ka punk tá mo ga tást er re a pro jekt re,
ezért az El nök ség a tá mo ga tás füg g  vé nyé ben meg bíz za
a NOE fõ tit ká rát a dol go zók mun ka vi szo nyá nak fel -
mon dá sá  ra. 

Med ve Zsu zsa beje len tette, hogy le mon dott az el -
len õr zõ bi zott sá gi tag sá gá ról, he lyé re a Bi zott ság Anka
Vin ce pót ta got hív ta be.

V E Z E T Õ  T E S T Ü L E T E I N K  M U N K Á J Á B Ó L



Ked ves Tag tár sa ink!

Na gyon moz gal mas idõ sza kot tud -
ha tunk a há tunk mö gött az el múlt két-
há rom hó nap ban.

Az új kor mány munkájának kez -
detével a NOE El nök sé gé nek és szak ér -
tõ i nek a fel ada tai meg so ka sod tak, mi -

vel több te rü le ten ki kér ték szak ér tõ ink
vé le mé nyét. Ilyen pél dá ul a csa lád tá mo ga tá si rend szer, az
ok ta tás ügy, ott hon te rem tés, ener gia po li ti ka. Küld tünk be
mó do sí tá si ja vas la tot a mé dia tör vény hez, az új al kot mány -
hoz, vé le ményt az Új Szé che nyi Terv hez, a szo ci á lis, gyer -
mek vé del mi és csa lád tá mo ga tá si tör vény mó do sí tás hoz.

Szin te nem volt olyan hét, hogy ne vet tünk vol na részt va -
la mi lyen kon fe ren ci án vagy fó ru mon, ahol csa lád ja ink ér de -
ké ben fel szó lal hat tunk.

Szep tem ber ele jén 3500 tag tár sunk
vett részt a NOE tör té ne té nek ta lán leg vi ze -
sebb ta lál ko zó ján Pécs vá ro sá ban. Nem -
csak a ren de zõk tar tot tak ki, ha nem a csa -
lá dok is, akik el lep ték Tettyét, majd a vá ros
ki ál lí tó he lye it is. Sol tész Mik lós ál lam tit kár
úr is meg lá to gat ta a ren dez vényt, a „Ta va -
szi szél”  el ének lé sé bõl sem ma radt ki.

Új együtt mû kö dé se ket is ki ala kí tot -
tunk az õsz fo lya mán. A lap ban ol vas hat -
tok a Csa lá di Ol va sás Éve ré sze ként a „Csa -
lád ba rát könyv tár” pá lyá zat ról. 

A Hungexpon a MoJaHo ki ál lí tá son –
gyer me kes csa lá dok nak szer ve zett ki ál lí -
tás – NOE-s stand dal és elõ adók kal vet tünk
részt, cse ré ben igen ked vez mé nyes jeg  gyel
me het tek be csa lád ja ink. Már a jö võ évi ki -
ál lí tás ter ve zé sé be is be von tak ben nün ket.

Foly ta tó dik az együtt mû kö dés a Nagy csa lád – Kis láb -
nyom prog ram ban a GreenDependent Egye sü let tel, egy
„csa lá di ener gia ta ka ré kos sá gi ver seny”  ke re té ben.

Nyá ron egy or szág moz dult meg az ár víz mi att, ugyan ez
tör tént a vörösiszap-ka taszt ró fa ügyé ben is. Az ado mány -
szer ve zés ben, a kár men tés ben ön kén te se ink ala po san ki vet -
ték a ré szü ket. Bu dai An ge li ká nak kü lön kö szö net jár a szer -
ve zõ mun ká ért.

Köz ben zaj lik a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ház tar tá si-
gép-cse re és iz zó cse re prog ram ja (ZBR), mely nek cél ja ha -
zánk CO2 ki bo csá tá sá nak csök ken té se, és ked vez mé nye zett -
jei a nyug dí ja sok, mun ka nél kü li ek és a nagy csa lá dos ok.

A pá lyá zat so ra ink ban ta vas  szal nagy fel boly du lást
kel tett, mi vel pá lyá za tot csak ci vil szer ve ze tek ad hat tak
be, a nagy csa lád ok így nagy részt a NOE-n és tag szer ve ze -
tein keresztül pályáztak. A pá lyá za tok ös  sze ál lí tá sa óri á -

si mun kát igé nyelt – gyor san kel lett ös  -
sze ál lí ta ni az anya got, mert a tá mo ga tá -
si ke ret né hány hé ten be lül a sok be -
adott pá lyá za tnak kö szön he tõ en ki is
me rült. A nyertes csa lá dok nak ez nagy
se gít sé g, hi szen új, ki sebb ener gia fo -
gyasz tá sú gé pek hez vagy ener gia ta ka ré -
kos iz zók hoz ju tot tak a tá mo ga tás se gít -
sé gé vel. A NOE és tag szer ve ze tei több
mint négy ezer csa lád szá má ra nyúj -
tottak be pá lyá za tot.

Mi re a NOE Le ve let ol vas sá tok, már el -
kez dõ dik a ka rá cso nyi ké szü lõ dés, és kö -
ze le dik a NOE ka rá cso nyi ren dez vé nye is,
ahol új ra ta lál koz ha tunk egy más sal.

Ad dig is bé kés, bol dog ka rá csonyt kí vá -
nok nek tek.

SZÉ KELY HAJ NAL KA

EL NÖK

2010. december 5

G O N D O L A T O K  K A R Á C S O N Y  E L Ő T T

Gondolatok karácsony elõtt
Na gyon sze gény csa -

lád ból szár ma zó, úgy -
mond szo ci á lis ár vá kat
ne ve lünk az Ala pít vá -
nyunk ban. Va ká ci ó kor
a gyer me kek – hi á ba ár -
vák – ha za vágy nak. Így
volt há rom gyer me -
künk is egy csa lád ból,
ahol az apu ka, anyu ka
élt, de tud tam, hogy egy
ga rázs ban él nek, haj lék -
ta la nok, tel je sen le csú -
szott eg zisz ten ci ák,
nem erõst akar tam ha -

za en ged ni a gye re ke ket, de õk kér lel tek. Gon dol tam, el vi -
szem és es te vis  sza ho zom õket.

Dél után 3-4 óra kö rül el men tem ér tük, mert ko rán sö -
té te dik, már fél ho mály volt. Nem volt be ve zet ve a ga rázs -
ba a vil lany, két nagy vas aj tó, kö zé pen egy sze re lõ gö dör,
egy ágy, az ágy ban a há rom gye rek az anyu ká hoz búj va, a

pla fo non a le he let ki csa pó dott a hi deg be ton ra, a víz -
csep pek mint egy- e gy gyé mánt csil log tak. Nem lát tam
sem mi nyo mát an nak, hogy ka rá csony ra vagy szil vesz ter -
re ké szü lõd tek vol na. Hi deg volt, sö tét volt.

Az apu ka állt az ágy mel lett, tör del te a ka lap ját, az
anyu ka nya ká ban csün gött a há rom gye rek. Szól tam,
hogy „Gye re kek, gyer tek, öl töz ze tek, me gyünk vis  sza Dé -
vá ra!”  Õk per sze tud ták, hogy vár ja õket a me leg für dõ,
a szép ru ha, a kö lyök pezs gõ, a csil lag szó rók, min den,
ami ilyen kor be le fér egy ilyen in té ze ti ka rá csony ba.

És ak kor az egyik kis fiú azt mond ta: „Pap bá csi, mi
nem ün ne pel het nénk itt hon, anyukámékkal?” Érez tem,
hogy meg áll ben nem va la mi. A gye rek nek nem ar ra van
szük sé ge, hogy egy cso mó kütyüt odavi gye nek ne ki ta -
lics ká ban, ha nem ar ra, hogy át ölel je a nya ka dat, hogy
meg pu szil jad, hogy érez ze azt a jó sá got, ami egy szü lõ bõl
árad. Egy fe lõl egy cso mó lim lom, más fe lõl az édes anya
me leg nya ka és sem mi más. És mes  sze me nõ en az édes -
anya volt a nye rõ! És ak kor én azt gon dol tam, hogy ha Is -
ten se gít, ezt min den szü lõ nek el mon dom...

CSABA TESTVÉR
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Az Eu ró pai Unió és a csa lád
Az Eu ró pai Unió alap ok má nyai

sze rint az Unió ha tás kö ré be nem tar -
to zik be le a csa lád po li ti ka, az az
egyes tag ál lam ok ra tar to zik. A mun -
ka erõ-gaz dál ko dás vi szont ré sze az

Unió fel ada ta i nak, en nek kap csán pe -
dig szü let nek a csa lá di éle tet is érin tõ ha tá ro za tok. Hosz  -
szú ide ig ez na gyon rit kán tör tént, az utób bi évek ben
azon ban az Unió leg több or szá gá ban igen sú lyos sá vált
de mog rá fi ai hely zet nyo mán az Unió fi gyel me egy re in -
kább ki ter jed a csa lá dok ra is. Az el múlt 5-6 év ben szü le -
tett, ez zel kap cso la tos ha tá ro za tok nagy részt a csa lád ban
és a mun ka he lyen vég zett mun ka ös  sze egyez tet he tõ sé gé -
rõl, va la mint egy re erõ seb ben az idõ sek mun ka vég zé si le -
he tõ sé ge i vel, ill. ott ho ni gon do zá suk kal ös  sze füg gõ kér -
dé sek rõl szól tak. 

El sõ sor ban ez utób bi té má val fog lal ko zik az Eu ró pai
Par la ment egy most el fo ga dott ha tá ro za ta is. Eb ben azon -
ban új elem ként je lent ke zik az ott hon, fi zet ség nél kül
vég zett mun ka tár sa dal mi el is me ré sé nek igé nye is, és ez
nagy csa lá dos ok szá má ra kü lö nö sen fon tos le het. (Az
ilyen mun ka el is me ré sé nek szük sé ges sé gét évek óta hang -
sú lyoz zák olyan eu ró pai csa lád ügyi er nyõ szer ve ze tek,
ame lyek nek a NOE is tag ja.) Tá jé koz ta tá so tok ra itt kö zöl -
jük a mos ta ni do ku men tum nak az ez zel kap cso la tos
pont ja it, meg ad va az ál lás fog la lás pon tos cí mét és jel ze tét
is, hogy akit a kér dés job ban ér de kel, az könnyeb ben utá -
na tud jon néz ni. Az uni ós ira tok nem kön  nyû ol vas má -
nyok (amint a ha zai tör vé nye ink sem), de ta lán ér de mes
ezek kel meg is mer ked nünk, mert az ér dek vé del mi mun -
kánk so rán ezek hi vat ko zá si ala pul szol gál hat nak.

Az Eu ró pai Par la ment 2010. no vem ber 11-i ál lás fog -
la lá sa a de mog rá fi ai ki hí vás ról és a nem ze dé kek kö zöt -
ti szo li da ri tás ról (2010/2027(INI)) – rész le tek (az elõ ter -
jesz tés jel ze te: P7_TA-PROV(2010)0400)

AZ EU RÓ PAI PAR LA MENT

19. el is me ri, hogy a mun ka több, mint ke re sõ te vé keny -
ség, és hogy az idõ seb bek és a fi a ta lok a csa lá don be -
lül és a tár sa da lom ban vég zett mun ká juk ré vén nagy -
mér ték ben hoz zá já rul nak tár sa dal munk em be rib bé
té te lé hez, a szol gál ta tá sok és mun ka he lyek sta bi li tá -
sá hoz, és fel szó lít ja a kor má nyo kat, hogy kön  nyít sék
meg és is mer jék el a tár sa dal mi mun kát, a he lyi kö -
zös sé gek épí té sét, a kö zös sé gen és a csa lá don be lü li
gon do zást, és ha la dék ta la nul tisz táz zák e te kin tet -
ben a jo gi fe le lõs ség gel kap cso la tos kér dé se ket;

20. fel ké ri a tag ál la mo kat, hogy hoz za nak in téz ke dé se ket
a bár mely élet ko rú csa lád tag ok (el sõ sor ban nõk) ál -
tal a nem ze dé kek kö zöt ti szo li da ri tás te rén ki fej tett,
lát ha tat lan és nem hi va ta los, a gon do zás ra szo ru ló
idõs vagy fi a tal csa lád tag ok el lá tá sá ra irá nyu ló mun -
ka vég zés jo gi, tár sa dal mi és gaz da sá gi szin ten tör té -
nõ el is me ré sé re (kü lö nö sen a tár sa da lom biz to sí tás, a
szak mai stá tusz, a ke re se tek és a nõk és fér fi ak szá -
má ra biz to sí tott egyen lõ esé lyek te kin te té ben),
amint azt a Nõ jo gi és Esély egyen lõ sé gi Bi zott ság
2008. de cem ber 8-án el fo ga dott je len té se is kör vo -
na laz ta;

71.   tá mo gat ja a szo ci á lis biz ton ság ma gas szint jé nek
meg õr zé se mel lett a rész mun ka idõ ben vég zett mun -
ká hoz va ló jo go sult sá got, a ru gal mas mun ka he lye -
ket, a mun ka vál la lók szük ség le te i hez iga zo dó mun -
ka idõt, va la mint a ma gas fo kú szo ci á lis biz ton ság
fenn tar tá sa mel let ti, az anya ság ra, a ter hes ség re, a
szü lõi sza bad ság ra, a csa lá di tá mo ga tá sok ra és a
mun ka hely meg osz tás ra (job sharing) és az ott ho ni
mun ka vég zés re irá nyu ló meg fe le lõ rend sze re ket,
ame lyek hoz zá já rul nak a csa lá di fel ada tok és a mun -
ka ös  sze egyez tet he tõ sé gé hez;

89. fel hív ja a Bi zott sá got és a tag ál la mo kat, hogy vizs gál -
ják felül azo kat a jó lé ti rend sze re ket, ame lyek még

min dig je len tõs egyen lõt len -
sé ge ket ered mé nyez nek a
fér fi ak és a nõk nyug díj szint -
je kö zött, és mér le gel jék
olyan kor rek ci ós té nye zõk
be ve ze té sét, ame lyek fi gye -
lem be ve szik az ide ig le nes al -
kal ma zás és az anyai fel ada -
tok mi att a já ru lék fi ze tés ben
elõ for du ló ki ma ra dá so kat;
101. ar ra ösz tön zi a tag ál la -

mo kat, hogy adó- és jut -
ta tá si rend sze re ik ben
se gít sék va la men  nyi
csa lá dot, va la mint hogy
tá mo gas sák a kis gyer -
me kes csa lá dok nak szó -
ló szol gál ta tá so kat;

MÁR KI LÁSZ LÓ

AZ EU RÓ PAI NAGY CSA LÁ DOS

SZÖ VET SÉG AL EL NÖ KE
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AZ ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELEM HÍREI
Mi re ezt az ol dalt ol vas sá tok, már biz -
to san ol vas ta tok, hal lot ta tok ró la,
hogy

– ala nyi jo gú ma rad a csa lá di pót lék,
– a nagy csa lá dos ok zö me jö ve de lem -

adó-men tes lesz,
– az is ko lai ét ke zés ára nõ ni fog, mert nem csak a nyers anyag

árát le het fel szá mí ta ni, ha nem eh hez hoz zá ad va a nyers -
anyag költ ség nek max. a fe lé ig az elõ ál lí tá si költ sé get is,

– is mét há rom évig fog jár ni a gyes, vi szont a há zon kí vü -
li jö ve de lem szer zés idõ kor lát ja vis  sza áll, de he ti 30 óra
lesz,

– az anya sá gi el lá tá son le võk szá má ra új ból tan díj men tes
lesz még a költ ség té rí té ses fel sõ ok ta tás is,

– eny hül az anyák nyug díj hát rá nya: vis  sza le het lép ni a tár -
sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer be.

De sok még a nyi tott kér dés – igyek szünk majd a hon la pon
mi nél gyor sab ban tá jé koz tat ni a ha tály ba lé põ új sza bá lyok -
ról. 
Nem árt hat azon ban ös  sze fog lal ni, me lyek azok az alap el -
vek, ame lyek nek az ér vé nye sü lé sé ért (már 24. éve!) küz dünk
(és amely pon tok mind egyi ké hez sok-sok ol dal nyi rész prob -
lé ma is tar to zik):

1. Köz gaz da sá gi ér te lem ben a gyer mek kor be ru há zá si idõ -
szak, amely nek ter he it zöm mel a szü lõk vi se lik, ho za ma
pe dig túl nyo mó részt a tár sa dal mat, fõ leg an nak gyer -
mek ne ve lé si ter he ket nem vagy alig vi se lõ ré szét ked vez -
mé nye zi.

2. A kis ko rú, a tan kö te les, ill. mun ka vál la lá si kor alat ti gyer -
mek el tar tá sát „il lik”  min den szem pont ból adó men tes -
sé ten ni. Ha a szü lõk nem ké pe sek biz to sí ta ni a gyer me -
kük szá má ra még a mi ni má lis fel té te le ket sem, az ál lam -
tól el vár ha tó, hogy a szük sé ges mér ték ben e gyer me kek -
rõl gon dos kod jék.

3. A csa lá di pót lék csak at tól kezd ve te kint he tõ va ló di tá -
mo ga tás nak, ha már meg ha lad ja az adott gyer mek lét mi -
ni mu ma után az ál lam hoz vis  sza fo lyó ÁFÁ-t (a 2010-re
be csült, le fe lé ke re kí tett 58.500 Ft-os egy kö zép is ko lás
gye rek re esõ ös  szeg gel szá mol va 3 ilyen gye rek lét mi ni -
mu ma után kb. 2 nagy csa lá dos csa lá di pót lék vis  sza is
fo lyik a költ ség ve tés be ÁFA-ként). Az egy- és két gye re kes
csa lá dok ép pen ség gel ke ve sebb csa lá di pót lé kot kap -
nak, mint a gyer me ke ik lét mi ni mu ma után a költ ség ve -
tés be be fo lyó ÁFA ös  sze ge.

4. A gyer mek nek, kü lö nö sen, amíg cse cse mõ, ill. kis ded
ko rú, nem csak anya gi el lá tás ra van szük sé ge, ha nem ele -
mi szük ség le tei kö zé tar to zik a biz ton sá got nyúj tó sze re -
tet, lel ki-szel le mi gon dos ko dás, ál lan dó ság. A szü lõt tel -
jes mér ték ben sen ki nem ké pes pó tol ni. Nagy egyé ni kü -
lönb sé gek van nak ab ban, hogy (a gyer mek vé de lem re
tar to zó ese tek tõl el te kint ve) mi kor tól és mi lyen mér ték -
ben nem okoz hát rányt, ha a gyer me ket rész ben csa lád -
ján kí vül gon doz zák. A gyer mek ér de ke it leg in kább a
szü lei is me rik és tud ják kép vi sel ni.

5. A gyer mek in téz mé nyi al kal ma zot ti elõ írá sok alap ján
könnyen ki szá mít ha tó, hogy egy-egy csa lád ban a tör vé -
nyes mun ka idõ nek mek ko ra ré szét kö ti le a csa lád ban
ne velt gyer me kek el lá tá sa, gon do zá sa, ne ve lé se. (Tud -

juk, hogy a böl cső dé ben a 2-3 éve sek egy cso port ja
mek ko ra lét szá mú le het, és mel let tük hány gon do zó nõt,
daj kát stb-t kell al kal maz ni, be le ért ve azt a mun ka erõ-
igényt is, amit a más hon nan ho zott éte lek el ké szí té se stb.
je lent. Eb bõl adó dik, hány mun ka órát kell szá mí ta nunk
egy ott hon gon do zott, ilyen ko rú gye rek re – ál ta lá ban
már két nem nap kö zis al sós gye rek kel kap cso la tos szü -
lõi te en dõk is ki ad ják a tör vé nyes mun ka idõt.) Amíg az
ott hon gon do zott gye re kek el lá tá sa el éri a tör vé nyes
mun ka idõt (re á li san: an nak 75%-át), a gyer mek gon do -
zás sal le kö tött szü lõt nem „il lik”  ke re sõ ké pes nek te kin -
te ni, ezért kel lõ biz to sí tá si elõz mén  nyel er re az idõ szak -
ra (nem egy sze rû en csak a leg ki sebb gye rek élet ko rát fi -
gye lem be vé ve) GYED-et, elõ ze tes biz to sí tás nél kül – a
mi ni mál bér nél nem ki sebb ös  sze gû – GYES-t kell(ene)
kap nia. An  nyi azon ban már is el vár ha tó, hogy ami kor tól
a szü lõ már nem kap pénz el lá tást, leg alább a gyer mek -
gon do zás sal le kö tött idõ szak ban egész ség ügyi szol gál ta -
tá si já ru lé kot ne kell jen fi zet nie (a nem lé te zõ jö ve del -
mé bõl), mint hogy nem po tya utas, ha nem a tár sa da lom
ja vá ra dol go zó ön kén tes.

6. A hi va tá sos ne ve lõ szü lõ ket át la go san 5 gye rek ne ve lé se,
gon do zá sa fe jé ben nor má lis fi ze tés és nyug díj jo go sult -
ság il le ti meg, mi köz ben az akár 10 sa ját gye re két ott hon
gon do zó anyá nak csak a leg ki seb bik nyolc éves ko rá ig
egy, a nyug díj mi ni mum nál is ki sebb net tó ös  szeg jár
(ami bõl, sze ren csé re, nyug díj já ru lé kot von nak, így nem
vi tat ha tó el, hogy ez az idõ szak szol gá la ti idõ nek mi nõ -
sül – de az át lag ke re se tet az egyéb idõ szak ok ban el ért jö -
ve del mük után a nagy-TB-be be fi ze tett já ru lék alap ján
szá mít ják, ami mér sék li az anyák nyug díj hát rá nya it, nö -
ve li vi szont a ma gán-nyug díj pénz tá ri pil lér, ahol ilyen
mél tá nyos ság ra nincs mód).

7. A mag za tot is be kell szá mí ta ni a csa lád gyer mek szá má -
ba pl. a mél tá nyol ha tó la kás igény meg ál la pí tá sa kor.

8. Az egy-  és két gyer me ke sek ér de ke it is véd jük: a leg na -
gyobb csa lád is az el sõ gyer mek kel kez dõ dik, sõt, in -
kább még az elõtt.

9. A gyer mek egész sé ges, mû velt, mun ka sze re tõ em ber ré
ne ve lé se köz gaz da sá gi ér te lem ben is a leg job ban meg té -
rü lõ ál la mi be ru há zá sok kö zé tar to zik. En nek a gon do -
lat nak min den gaz da sá gi dön tést át kell hat nia.

10. A po li ti kai ha ta lom rö vid tá vú ered mé nyek fel mu ta tá sá -
ban – sza va za tok meg szer zé sé ben – ér de kelt. Mi nél ki -
sebb az át la gos gyer mek szám és mi nél hos  szabb az át la -
gos élet tar tam, az ál lam pol gár ok po li ti kai dön té se i ben
an nál rö vi debb ide ig ér vé nye sül nek a gyer me kek, a né -
pe se dés szem pont jai. A hosszú tá vú ér de kek mind egyi -
ké nek (gyer mek, né pe se dé si hely zet, kör nye zet vé de -
lem, sõt er kölcs, kul tú ra) po li ti kai kép vi se le te elég te len.
A hos  szú tá vú ér de kek po li ti kai meg je le ní té sét szol gál -
hat ná (a NOE-ban már hosszú ide je így is van), ha pl. a
kis ko rú gyer me kek ne vé ben a tör vé nyes kép vi se lõ szü -
le ik sza vaz hat ná nak (nem csak a fo ci zás köz ben ki tört
ab la kért fi zet ni len né nek kö te le sek).

11. Ne dönt se nek ró lunk nél kü lünk! Fon tos nak tart juk
füg get len sé gün ket a párt po li ti ká tól, de a köz élet ben
részt aka runk ven ni. Bár ki kér dez, el mond juk ta pasz -
ta la ta in kat, és le he tõ sé ge ink hez ké pest se gí tünk.
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A leg utób bi ve ze tõ kép zõn me rült fel, hogy a nyug díj rend -
sze ri ös  sze füg gé sek rõl nagy csa lá dos szem szög bõl ír junk
pár sort.

Mi re is va ló a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer? 
A kö te le zõ nyug díj biz to sí tás nak az a fel ada ta, hogy mi ni má -
lis ra csök kent se, a koc ká zat vi se lõk le he tõ leg tel jes kö ré ben
por las  sza az ak tí vak nak azt a koc ká za tát, hogy hány test vé -
rük kel tud nak osz toz ni idõs szü le ik mi lyen szín vo na lú el tar -
tá sá ban, il let ve mér sé kel je az idõs ko rú ak nak azt a koc ká za -
tát, hogy hány fel ne velt gyer me kük men  nyi re ké pes gon -
dos kod ni az anya gi biz ton sá guk ról. Mi nél töb ben al kot nak
egy koc ká zat kö zös sé get, an nál ol csób ban és an nál jobb
szol gál ta tá so kat le het nyúj ta ni a jö ve de lem hi á nyos idõ sza -
kok ra. 
A tár sa da lom biz to sí tás ki ala kí tá sa kor még ter mé sze tes volt
a kel lõ szá mú gyer mek a csa lá dok ban, ezért a „szer zõ dés”
csak a pénz be li és idõ tar tam-kö te le zett sé ge ket rög zí tet te, a
mun ka erõ új ra ter me lé sé nek fel té tel ét már nem. Így ma a
min den idõs em ber anya gi biz ton sá gát szol gál ni hi va tott já -
ru lék ból ép pen azok nak nem, vagy sok szor még a lét mi ni -
mu mu kat sem biz to sí tó ös  szeg ben jut nyug díj, akik má sok
he lyett is fel ne vel ték a mun ka erõ pót lá sát je len tõ gyer me -
ke ket. Emi att ke ve sebb szol gá la ti idõ vel ren del kez nek, és
rend sze rint ki sebb jö ve de lem után fi zet ték a já ru lé kot, ak -
tív ko ruk ban is je len tõs anya gi hát rá nyo kat szen ved tek el.
Fel nõt té vált gyer me ke ik pe dig min den idõs szá má ra fi ze tik
a nyug díj já ru lé kot, ami bõl ép pen az õket fel ne ve lõ idõs szü -
lõ jük nek, rend sze rint az édes any juk nak jut a leg ke ve sebb,
eset leg sem mi. Mint hogy az em ber nem hagy ja nél kü löz ni
a szü le it, ilyen ese tek ben e fel nõtt gyer me ke ket is több let te -
her sújt ja, ná luk má so ké hoz ké pest plusz kö te le zett ség ként
je lent ke zik idõs szü lõ jük el tar tá sa. (Emel lett a leg na gyobb
va ló szí nû ség gel ép pen a több gyer me kes csa lá dok ban fel -
nõtt fi a ta lok vá lasz ta nak több gyer me kes élet mó dot, ami
ele ve is na gyobb mér té kû el tar tói ter hek kel jár.) 
Ugyan en nek a má sik ol da la: ha va la ki pi a ci vi szo nyok kö -
zött, mun ka vál la ló ként vé gez gyer mek gon do zá si te vé keny -
sé get, ez tisz tes sé ges fi ze tés sel és nyug díj jal jár, míg ha va la -
ki ugyan ezt a mun kát (akár a hi va tá sos ne ve lõ szü lõi nor ma
dup lá ját is) a sa ját gyer me ke it ne vel ve vég zi, „nem dol go -
zik” , és a gyer mek gon do zá si el lá tás fo lyó sí tá si ide jé nek le -
tel te után a zöm mel a tár sa da lom ja vá ra tel je sí tett, a na pi
tör vé nyes mun ka idõt el érõ gyer mek gon do zá si mun ká ja
sem jo go sít ja szol gá la ti idõ re (sõt, pár éve még egész ség -
ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té sé re kö te le zett „po tya utas -
nak”  is mi nõ sül). 
Ál ta lá nos az egyet ér tés a nyug díj rend szer nö vek võ hi á nyá -
hoz, vár ha tó ös  sze om lá sá hoz ve ze tõ fõ okok ban: 
1. Az ak tív ko rú ak nem ál lí ta nak ma guk után fe jen ként egy-

egy mun ka erõt, az az há zas pá ron ként két-két gyer me ket. 
2. A já ru lék fi ze tés túl gyak ran ki sebb ös  szeg után tör té nik,

mint a biz to sí tott tény le ges jö ve del me. 
3. So kan mun ka nél kü li ek és so kan me ne kül nek nyug díj ba a

mun ka nél kü li ség elõl, il let ve egész ség ká ro so dá suk mi att. 
4. A rend szer ben nincs tar ta lék, a va la ha volt TB-vagyon

már nincs meg. 
Bár mi fé le át ala kí tás nak csak ak kor van ér tel me, ha az az
össze om lás hoz ve ze tõ, alap ve tõ oko kat meg szün te ti, de leg -

alább is mér sék li, és emel lett nem ál lít elõ a rend szert fe nye -
ge tõ új prob lé má kat. 
A pusz ta fi nan szí roz ha tó ság elõ tér be he lye zé se – a nyug díj -
kor ha tár nak a mun ka ké pe sen meg élt élet évek szá má tól
füg get len eme lé se, a mi ni má li san szük sé ges szol gá la ti idõ
nö ve lé se stb. – oda ve zet, hogy egy re ki sebb kör szá má ra re -
a li tás az idõs ko ri anya gi biz ton ság, egy re ke ve seb bek nek éri
meg tisz tes sé ge sen já ru lé kot fi zet ni, ill. (adók ból) egy re
töb ben fog nak idõs ko ruk ban nyo mort kon zer vá ló se gély -
re szo rul ni. Ez a ki lá tás csak fel gyor sít hat ja a tár sa da lom biz -
to sí tá si nyug díj rend szer ös  sze om lá sá hoz ve ze tõ spi rált. 
A kö te le zõ tár sa da lom biz to sí tást nem le épí te ni kel le ne, ha -
nem meg erõ sí tés re szo rul. 
A de mog rá fi ai zsu go ro dás meg for dí tá sá ra el en ged he tet le -
nül szük ség van. Ezért meg kel le ne erõ sí te ni a haj dan meg -
volt össze füg gést az ak tív ko ri ter mé keny sé gi ma ga tar tás és
az idõs ko ri anya gi biz ton ság kö zött. He lyes len ne, ha a tel jes
em be ri élet, így a gyer mek kor és a gyer mek gon do zás sal le -
kö tött tel jes idõ szak el lá tá sa is tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék -
fe de zet alá ke rül ne vis  sza, hogy ér zé kel he tõb bé te gye a jö ve -
de lem hi á nyos élet sza ka szok fi nan szí ro zá sá nak egy más ra
utalt sá gát. 

Mi lyen ha tá sa van e hely zet ben a tõ ke fe de ze ti (ma gánnyug -
díj pénz tá ri) pil lér kö te le zõ be ve ze té sé nek?
A pénz pi ac szá má ra je len tõs elõ nyök kel ke cseg te tõ ki egé -
szí té si for ma ként ve zet ték be a tõ ke fe de ze ti pil lért, még hoz -
zá a 42 éves nél nem idõ sebb pá lya kez dõk szá má ra kö te le zõ -
en. Ez nem több let be fi ze tés, ha nem ép pen a de mog rá fi ai és
munkaerõpiaci okok ból amúgy is hi á nyos TB-kasszától von -
ja el a já ru lék tö meg je len tõs há nya dát, mi köz ben a ma gas
ke ze lé si költ sé gek, az eset leg gyen ge va gyon ke ze lõi te vé -
keny ség és „rossz kor”  szü le tet tek ese té ben a pénz pi a ci fo -
lya ma tok is csök ken tik a já ra dék szol gál ta tás ra maj dan for -
dít ha tó ös  sze ge ket. 
A tõ ke fe de ze ti pil lért, kü lö nö sen an nak a nagy-TB ro vá sá ra
tör tént kö te le zõ vé té te lét, je len tõs vis  sza lé pés nek tart hat -
juk. Hi szen ez már nem biz to sí tás, csak egy sze rû meg ta ka rí -
tás, nem vi se li az élet út jö ve de lem hi á nyos idõ sza ka i nak (a
mun ka erõ pi ac tól va ló tá vol lét: ta nu lás, gyer mek gon do zás,
tar tós be teg ség, bal eset, mun ka nél kü li ség, meg rok ka nás,
ápo lás, az el tar tó ha lá la) koc ká za ta it, el len ben el vi szi a já ru -
lé ko kat, el szív ja a for rá so kat, az e koc ká za to kat és újab ban
még a ma gánnyug díj pénz tá rak va gyon ke ze lé sé nek koc ká za -
ta it is vi sel ni kény sze rü lõ tár sa da lom biz to sí tás elõl. (A ma -
gánnyug díj pénz tá rak azu tán a már csak tag díj nak ne ve zett
ös  sze ge ket, egy ré szü ket a pénz pi a con ke resz tül az ál lam nak
ad ják köl csön, ami nek ka mat ter he to vább csök ken ti az ál -
lam le he tõ sé ge it a já ru lék hi ány pót lá sá ra.) 
Ha va la ki csak a gyer mek gon do zás sal le kö tött idõ szak után
lesz pá lya kez dõ, még hoz zá ti pi ku san ala csony ke re set tel, a
ma gán pénz tár ban a nyug díj kor ha tá rá ig alig ha gyû lik ös  sze
ak ko ra ös  szeg, ami bõl tisz tes meg él he tést biz to sí tó já ra dé -
kot kap hat na. A ma gánnyug díj pénz tá ri kö te le zõ tag ság te -
hát a több gyer me kes anyák (és ál ta lá ban a vi szony lag kis ke -
re se tû ek, ill. a mun ka nél kü li ség gel, be teg sé gek kel tar kí tott
élet pá lyá jú ak) szá má ra a leg hát rá nyo sabb.
Azt is tud nunk kell, hogy hi á ba a fel hal mo zott tõ ke, ha
nincs, aki ma gas ho za mot – meg fe le lõ idõs ko ri anya gi biz -
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ton sá got – ál lít son elõ be lõ le, va gyis rossz de mog rá fi ai fo -
lya ma tok ese tén a fel hal mo zott tõ ke le ér té ke lõ dik. Ezt ilyen
rossz né pe se dé si hely zet ben el vi leg úgy le het ne el len sú -
lyoz ni, ha a tõ ke fe de ze ti pil lér ben ös  sze gyû lõ va gyont (az
egy elõ re még) meg fe le lõ szü le tés szá mok kal ren del ke zõ or -
szá gok ban fek tet nénk be – ám ez el vi sel he tet len mér ték ben
nö vel né a TB-bõl el vont já ru lé kok pót lá sá ra (a már nyug dí -
ja sok nyug díj ki fi ze té sei cél já ra) kény sze rü lõ költ ség ve tés
kül föl di for rás szük ség le tét, de a be fek te tés koc ká za ta it is, te -
hát nem ajánl ha tó út. 

So kan hi szik azt, hogy a ma gánnyug díj pénz tá ri pil lér elõ -
nye, hogy az ott ös  sze gyûlt ös  szeg örö köl he tõ.
Hogy ne: ha egy két gyer me kes fi a tal édes apa meg hal, a
szám lá ján pe dig – mond juk, 10 év alatt – ös  sze gyûlt 1 mil -
lió fo rint, eb bõl ho gyan le het fel ne vel ni két kis gye re ket (és
bi zo nyá ra to vább fi zet ni a la kás tör lesz tést is)? Hi szen így
csak ha vi 10-15 ezer fo rint jut ös  sze sen a két gye rek re! Per -
sze, meg van a le he tõ ség rá, hogy a ked vez mé nye zett ként
meg je lölt öz vegy anya át te gye az ös  sze get a nagy-TB-be, és
ek kor a gye re kek úgy fog nak on nan (dup la en  nyi) ár va el lá -
tást, õ meg öz ve gyi nyug dí jat kap ni, mint ha az el hunyt édes -
apa csak oda fi ze tett vol na. Ek kor azon ban a nagy-TB (a tör -

vény ál tal elõ ír tan sok kal ki sebb já ru lék ból, és per sze az
emi att szük sé ges sé vá ló költ ség ve té si ki egé szí té sek bõl) még
an nak is vi se li a koc ká za tát, hogy a ma gán pénz tár mi ként
bánt a be fi ze tett pénz zel. Ha vi szont a pénz tár tag a nyug díj -
szol gál ta tás meg kez dé se után hal meg, ami kor már élet já ra -
dé kot vá sá rolt a szám lá ján ös  sze gyûlt pénz bõl, ak kor már
sen ki nem örök li a ma ra dék össze get.
A ma gánnyug díj pénz tár ból a nagy-TB-be tör té nõ át- vagy
vis  sza lé pés sel a pénz tár szá má ra ugyan az tör té nik, mint
ami kor va la ki át lép egy má sik pénz tár ba. A já ru lék fi ze tõ
vi szont a tel jes kö te le zõ já ru lé ká val biz to sí tá si fe de zet alá
ke rül, ma gá val vi szi a nyugdíj-várományait, még hoz zá
úgy, hogy a nagy-TB és az ál la mi költ ség ve tés is fel lé le gez -
het.
Ne fe led jük, az ál la mot töb bek kö zött azért tart juk mi, ál -
lam pol gár ok, hogy ahol a pi ac nem elég ha té kony, ne tán
kár té kony, ott pó tol ja, il let ve ki egyen lít se a hi á nyos funk -
ci ó kat, sõt, el len sú lyoz za is a ká ros pi a ci ha tá so kat.
Ezt vár juk a né pe se dés po li ti ká tól, az egész tár sa da lom- és
gaz da ság po li ti ká tól, ami a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj -
rend szer hely re ál lí tá sát, az idõ sek anya gi biz ton sá gát is
szol gál ná.

MORVAYNÉ BA JAI ZSU ZSAN NA

Fi ze té si meg ha gyá sos el já rás

Mi lyen ese tek ben kér he tõ fi ze té si
meg ha gyás ki bo csá tá sa?

Olyan le járt pénz fi ze té sé re irá -
nyu ló kö ve te lés ese tén, mely nek ös z -

sze ge az egy mil lió fo rin tot nem ha lad -
ja meg. Meg kell azonban  je löl ni a kö te le zett nek az is mert
bel föl di la kó hely ét vagy tar tóz ko dá si he lyét, ill. szék hely ét
vagy kép vi se le tét. Ki eme len dõ, hogy a kö ve te lés össze gé -
nek meg ha tá ro zá sá nál a ka mat, költ ség stb. (va gyis a fõ kö -
ve te lés já ru lé kai) fi gyel men kí vül ma rad nak. Az egy mil lió
fo rint össze get meg ha la dó össze gû kö ve te lé se ket a jo go -
sult vá lasz tá sa sze rint fi ze té si meg ha gyá sos vagy pol gá ri
pe res el já rás ban is ér vé nye sít he ti.

Mi lyen mó don in dít ha tó meg?
Tör tén het szó ban elõ ter jesz tett be ad vány for má já ban

– jo gi kép vi se lõ nél kül el já ró fél ese té ben, bár me lyik
köz jegy zõ nél elõ ad ha tó –, pa pír ala pú be ad vány for má -
já ban – magánszemélynek az el já ró köz jegy zõ nél kell be -
nyúj ta ni, el len ke zõ eset ben ha la dék ta la nul meg kül di a
be ad ványt az el já ró köz jegy zõ nek –, vagy elekt ro ni ku san
– ügy vé dek, jo gi sze mé lyek ki zá ró lag így nyújt hat ják be
–, amely a Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra rend sze -
rén ke resz tül, mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé -
lyeg zõ vel el lá tott ké re lem út ján tör té nik.

Ho gyan zaj lik az el já rás?
A köz jegy zõ ki bo csát ja a fi ze té si meg ha gyást, köz li

(gya kor lat ban pos tai tértivevényes kül de mény út ján) a kö -
te le zet tel. A kö te le zett nek az át vé telt kö ve tõ en két le he tõ -
sé ge áll fenn. Az egyik, hogy a fi ze té si meg ha gyás ban fog -
lal ta kat vi tat ja, és a kéz be sí tés tõl szá mí tott 15 na pon belül

el lent mon dást nyújt be a köz jegy zõ nél. Eb ben az eset ben
az el lent mon dás kö vet kez mé nye ként a köz jegy zõi el já rás
per ré ala kul az il le té kes ség gel és ha tás kör rel ren del ke zõ
bí ró ság elõtt. Ha az el lent mon dás a fi ze té si meg ha gyás nak
csak va la mely ré sze vagy ren del ke zé se el len irá nyul, a fi ze -
té si meg ha gyás nak az el lent mon dás sal nem érin tett ré sze
jog erõ re emel ke dik. Meg jegy zen dõ, hogy az el lent mon -
dás hoz nem szük sé ges a vi ta tás in do ká nak rész le tes ki fej -
té se. A má sik le he tõ sé ge a fél nek, hogy 15 na pon be lül ki -
fi ze ti az ös  sze get.

Fon tos tud ni, hogy a köz jegy zõ a kö te le zett nek, in do -
kolt ké rel me alap ján, ki vé te le sen ha lasz tást vagy rész let fi -
ze tést en ge dé lyez het, amen  nyi ben ez a fe lek mél tá nyos ér -
de ke i nek mér le ge lé se alap ján vagy a kö te le zett ség ter mé -
sze té re va ló te kin tet tel in do kolt nak mu tat ko zik.

Mik az el já rás költ sé gei?
Az el já rá si díj ös  sze ge az alap el já rás ban az ér vé nye sí tett

kö ve te lés 3%-a, de nem le het ke ve sebb 5.000 Ft-nál, il le tõ -
leg annyi szor 1.000 Ft-nál, ahány fél az el já rás ban ér de kelt,
de az el já rá si díj ma xi má lis össze ge 300.000 Ft. 

Ki eme len dõ, hogy olyan ter mé sze tes sze mély fél ese té -
ben, aki a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyai mi att az el já rá si
költ sé get fe dez ni nem tud ja, ké re l mé re rész le ges vagy tel -
jes költ ség fel jegy zé si jog ban ré sze sül het, ami vel men te sül
a költ sé gek elõ ze tes le ro vá sa alól. Ha az eljárás pe res el já -
rás sá ala kul, ak kor a bí ró sá gi el já rá si il le ték be az el já rá si
díj össze ge be szá mít.

DR. GARANCSY GE OR GI NA

Bõ veb ben er rõl a 2009. évi L. tör vény ben ol vas hat nak,
vagy ez zel kap cso la tos kér dé se i ket a dr.garancsy.-
georg ina@tonline.hu e-mail cí men is fel te he tik.

A j o  g ász  vá  l a  szol
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A 2010. ok tó ber 4-én be kö vet ke zett, Kolontárt és De ve -
csert, valamint – ki sebb ká rok kal – Somlóvá sár helyt
érin tett vö rösiszap-ka taszt ró fa után a Bap tis ta Sze re tet -
szol gá lat Ala pít vány és a Nagy csa lá dos ok Or szá gos
Egye sü le te Ba la ton ré gi ó ja kezd te meg el sõk közt a te -
rü le ten élõk se gé lye zé sét. A szol gá lat azon nal meg tet te
a fel aján lá so kat, elkezdte a bu da pes ti rak tá rá ból a se -
gé lyek ki szál lí tá sát a NOE Nyirádi ré gió köz pont já ba, a
Nyirád ön kor mány zat ál tal biz to sí tott rak tá rak ban
pedig a nagy ba ni el he lye zést. A NOE mun ka tár sai és
ön kén te sei azon nal ne ki lát tak az egy ség cso ma gok ösz  -
sze ál lí tá sá nak, és ki osz tot ták azo kat a csa lá dok nak. A
fel ada tok nap ról nap ra tisz tul tak le, és lel ke sen, fá rad -
ha tat la nul megy a mun ka je len leg is. Volt, hogy na pi
200 egy ség cso mag ke rült ki osz tás ra, de a na pi 100
még ma is re á lis. A ká ro sul tak igé nye it fi gye lem be vé -
ve mó do sí tot tuk a cso ma go kat, és má ra ez a ten den cia
azt ered mé nyez te, hogy elég a he ti egy-két sze ri se gély.
Vol tak, akik meg pró bál tak kész le te ket hal moz ni, de az
el sõ pár nap ru tin ja után már a meg fe le lõ ad mi niszt rá -
ció le he tõ vé tet te, hogy egy lak cím kár tya vagy iga zol -
vány csak egy nap ke rül hes sen fel hasz ná lás ra se gély -
cso mag át vé te lé re. 

A la kos ság kö ré ben is szem betû nõ, hogy a te rü le -
ten a NOE és a HBAID kö zö sen se gé lyez, és pél da ér té -
kû a kap cso lat min den más ci vil és hi va tá sos ál lo má -
nyú szerv vel egy aránt. A NOE mun ka tár sai és ön kén te -

sei fá rad ha tat la nul jön nek, a HBAID mun ka tár sa i val
össze dol goz va te szik a dol gu kat a szom szé dos te le pü -
lés ka taszt ró fá já nak ká ro sult ja i ért. 

Men tõ cso port ve ze tõ ként van ta pasz ta la tom a la i -
ku sok és az ön kén te sek irá nyí tá sá ban, nos, er re itt
sem mi szük ség, mi vel na gyon lel kes és se gí tõ  szán dé -
kú min den ki. Õszin te tisz te le tem és kö szö ne tem az ön -
zet len mun ká ért.

Nyirád, 2010. no vem ber 2.
PAVELCZE LÁSZ LÓ (BAP TIS TA SZE RE TET SZOL GÁ LAT

ALA PÍT VÁNY VÉSZ HELY ZET-KE ZE LÉ SI IGAZ GA TÓ)

A vörösiszap áldozataiért

2010. ok tó ber 4-én vö rös iszap-tá ro ló
sza kadt át Kolontár te le pü lé sen,
mely nek kö vet kez té ben több ezer
m3 vö rösiszap öm lött ki nagy részt
Kolontárra, Devecserre, de érin tett

még több te le pü lést is. A hely szín re
nagy erõk kel vo nul tak ki a tûz ol tók, a ka taszt ró fa vé de -
lem, a rend õr ség és a pol gá ri vé de lem erõi. El kez dõ dött
az érin tett la kos ság biz ton ság ba he lye zé se, a sú lyos kör -
nye ze ti károk meg elõ zé se. 

Egye sü le tünk ok tó ber 5-én, ked den kezd te meg a mun -
kát. Fo gal munk sem volt ar ról, hogy mit is csi ná lunk, csak
azt tud tuk, hogy se gí te nünk kell. Az érin tett te rü le ten 49
nagy csa lá dos csa lád él. A NOE ve ze tõ sé gi lis tá ján köz zé tett
se gít ség ké ré sünk után iz zot tak a te le fon vo na lak, jöt tek az
e-mailek. Meg döb ben ni sem volt idõnk. A sok jó szán dé -
kú, se gí te ni aka ró tag egye sü let, cso port fel aján lá sát még
rög zí te ni is nagy fel adat volt. Az tán el kez dõ dött az iga zi se -
gí tõ mun ka. Fel vet tük a kap cso la tot a csa lá dok kal, pró bál -
tunk a ké ré se ik nek ele get ten ni. 

Ok tó ber 6-án a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat Ala pít vány 9
M Ft ér té kû ado mányt ho zott, amit a ré gió iro dá já ban he -
lyez tünk el. Et tõl a nap tól kezd ve – együtt mû köd ve a Sze -
re tet szol gá lat mun ka tár sa i val – gon dos ko dunk az érin tett
csa lá dok el lá tá sá ról. Igé nye ik nek, ké ré se ik nek meg fe le lõ -
en név re szó ló cso ma go kat ál lí tunk ös  sze és jut tat juk el a

csa lá dok nak. A ká ro sul tak ja va részt Aj kán van nak al bér let -
ben, nem rit ka, hogy az iro dá ban ke res nek fel min ket, és
együtt vá lo gat juk ki a szá muk ra szük sé ges dol go kat. Amit
nem tu dunk tá mo ga tók tól, fel aján lók tól be sze rez ni, azt
meg ves  szük. Vá sá rol tunk már talp be té tet, szem üve get,
gyógy szert, fe hér ne mût…

Ha tal mas se gít ség a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat Ala pít -
vány au tó ja, amit hasz nál ha tunk a se gé lyek szál lí tá sá nál,
egy részt, mert sok kal több dol got tu dunk ben ne vin ni,
mint egy sze mély au tó ban, más részt a te le pü lé sek leg szi go -
rúbb zá rá sa kor is be tud tunk ve le jut ni Kolontárra és
Devecserbe is. 

Bát ran és büsz kén ki me rem je len te ni, amit csi ná lunk,
az jó, és jól csi nál juk! A szám ta lan po zi tív vis  sza jel zés min -
dig meg erõ sít ab ban, hogy se gí te ni jó és ér de mes. Is mer -
nek, ke res nek ben nün ket. Ki mond ha tat la nul büsz ke va -
gyok a Nyirád és Tér sé ge Nagy csa lá do sa i nak Köz hasz nú
Egye sü le te ÖN KÉN TE SE I RE, akik már több mint egy hó -
nap ja fá rad ha tat la nul dol goz nak, cso ma gol nak, vá lo gat -
nak. Az õ mun ká juk nél kül so ha nem ér ne cél ba a sok fel -
aján lás, ado mány. Nem tu dom, med dig tart, nem tu dom,
med dig lesz szük ség ránk, a mun kánk ra, de az biz tos,
hogy itt va gyunk, és itt le szünk, amíg se gí te ni tu dunk, és
amíg se gí te nünk kell!

MOLNÁRNÉ BU DAI AN GE LI KA

RÉ GI ÓS TIT KÁR – BA LA TON RÉ GIÓ

A vörösiszap-tragédia



Az or szág szin te egy em ber ként moz dult meg, hogy két
ke zük mun ká já val, ado má nyok kal se gít sék Kolontár és
Devecser vörösiszap súj tot ta te le pü lé se it. Gyûj tést szer -
vez tek ka ri ta tív egye sü le tek, mun ka he lyek, ön kén te sek ér -
kez tek, hogy se gít se nek az iszap el ta ka rí tá sá ban.  A men tõ
mun ká la tok ren de zet ten foly tak-foly nak a devecseri ka to -
li kus plé bá nia köz pon ti sze re pé vel, Mód Mik lós atya és
se gí tõi el is me rés re mél tó mun ká já val.

Ok tó ber 11-én és 12-én sze mé lye sen jár tunk a
tra gé dia ál tal érin tett ré gi ó ban, és így el sõ kéz bõl
kap hat tunk ér te sü lé se ket ar ról, hogy pon to san
mi lyen se gít sé get vár nak tõ lünk az ott élõk. Se gít -
ség nyúj tó szán dé kunk így va ló ban „me der be te re -
lõd het”, cél zot tá és ez ál tal ha té kon  nyá vál hat, hi -
szen az iga zi se gít ség nyúj tás az, ha va ló ban a se gít -
ség re szo ru ló szük ség le te it elé gít jük ki, és nem az,
ha se gít ség nyúj tás ürü gyén meg unt tár gya ink tól
sza ba du lunk meg…

Hét fõn mint a NOE ön kén te sei lá to gat tunk el
Devecserre Egyed Éva tit kár ság ve ze tõ vel,
Kutassy Je nõ és Ka ta Pé ter tag tár sunk kal. Vit -
tünk ado mány ként élel met, plüss já té ko kat – re -
mél jük, nagy örö met okoz tunk ve lük – és pénzt,
amibõl a ré gi ós tit ká runk azt tud ja meg vá sá rol ni, ami re
szük ség van… Be szél get tünk Mik lós atyá val, aki ab ban
kért tõ lünk se gít sé get, hogy tér ké pez zük fel egye sü le -
tünk ben, van-e olyan csa lád, aki a kör nyé ken la kást ad -
na ki olyan csa lá dok nak, akik nek meg sem mi sült az ott -
ho nuk.

Egy pár órá ra mi is la pá tot ra gad tunk, és pró bál tuk
iszapmentesíteni azo kat a ré sze ket, aho va egy Bobcat
nem fér be a Pap kert ben. Más nap a NOE-t kép vi sel ve
Sol tész Mik lós szo ci á lis, csa lád- és if jú ság ügyekért
fe le lõs ál lam tit kár ral és de le gá ci ó já val ér kez tem
Devecserre. Ek kor le he tõ sé gem nyílt be szél get ni a
fa lu pol gár mes te ré vel, a gyer mek jó lé ti ve ze tõ vel és
ma guk kal az ott élõk kel is. 

Úgy tû nik, a leg na gyobb prob lé ma je len leg az,
hogy a tél kö ze led té vel sok csa lád ott hon nél kül ma -
radt. Gya ko ri, hogy tí zen él nek egy szo bá ban is me rõ -

sök nél, ro ko nok nál, és az is elõ -
for dul, hogy csa lá dok sza kad nak
szét a hely szû ke mi att. Ezek nek a
csa lá dok nak a lak ha tá sát még a
tél be áll ta elõtt meg kell ol da ni.

Ne héz kér dés, hogy a csa lá -
dok el sze ret né nek-e köl töz ni a vörösiszapos te rü let -
rõl, vagy sem. A leg fon to sabb, és eb bõl kell ki in dul ni,

hogy vis  sza sze ret nék kap ni az éle tü ket. Aki nek
nincs hi tel a há zán, meg kap ja a meg fe le lõ kár té rí -
tést, és ha nem ra gasz ko dik a szü lõ föld jé hez, ak kor
el fog men ni, hi szen el ér ték te le ned nek a föl dek, az
ál la to kat kény szer vá gás ra kel lett vin ni. Az em be -
rek nek nem csak la kás ra, ha nem mun ká ra is szük sé -
gük van ott hon vagy aho vá köl töz nek. Van nak olya -
nok is, akik nem tud nak köl töz ni, il let ve nem érin -
tet te õket az ár – õk ma rad nak. De va jon ho gyan
kap ják vis  sza az éle tü ket? És hogy bir kóz nak meg
az él mé nyek kel, ahogy a ka taszt ró fa után az idõ sek
ott ho ná ban mos dat ták az em be re ket, mert csak ott
volt még víz, és le pe dõ be csa var va vit te el õket a
men tõ he li kop ter… Vagy mit él tek át azok a csa lá -
dok, akik vis  sza men tek, de még az nap éj sza ka jött

a ri asz tás az új ve szély re fi gyel mez tet ve… A ká ro sul -
tak nak min den se gít ség re szük sé gük van. Lát szik,
hogy az élet új ra in du lá sá hoz erõs kor mány za ti tá mo -
ga tás  kell, hogy ne úgy gon dol junk e te le pü lé sek re,
mint má so dik Csernobilra.

Na gyon jó volt ta lál koz ni más ön kén te sek kel, kü lön
pél da ér té kû a ré gi ós tit ká runk és a Bap tis ta Sze re tet -
szol gá lat kö zött ki ala kult, szin te már ba rá ti kap cso lat.
A Sze re tet szol gá lat na gyon so kat tett az ott élõ nagy -
csa lá do sa in kért, ami ért iga zán há lá sak le he tünk. 

A ta pasz tal tak lel ki leg na gyon meg vi sel tek, cso dá -
lom azo kat az em be re ket, akik ott dol goz nak, ki tar ta -
nak, és ké pe sek hin ni ab ban, hogy új ra jó lesz. Há lás
va gyok azért, hogy van csa lá dom, van hol le haj ta ni a
fe jem, és sok sze re tõ em ber vesz kö rül. 

KARDOSNÉ GYURKÓ KA TA LIN

2010. december 11

S E G Í T S É G N Y Ú J T Á S

TÁJKÉP VÖRÖSISZAPPAL
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V E Z E T Ő K É P Z Ő

NOE Ve ze tõ kép zõ 2010.
Ked ves Ol va sók!

Né hány sor ban pró bá lom ös  sze fog lal ni, amit ta lán nem is
le het, hogy az el múlt két hét vé gén mi kép pen is mer tem
meg a NOE tör té ne tét, hit val lá sát, cél ja it és szer ve ze tét.

Áll jon hát itt e né hány gondolat, amely el me sé li e hat
nap tör té ne tét. 

Lakitelek és Do bo gó kõ: két el té rõ föld raj zi hely szín,
me lyen meg nyílt a NOE hit val lás nak har minc nagy csa lá -
dos szív. Az el sõ hét vé gén me sét hall hat tunk a NOE ala pí -
tá sá ról és hõs ko rá ról, a de mog rá fi ai hely zet rõl, a stra té gi -
á ról és a meg fe le lõ kom mu ni ká ci ó ról. Meg is mer tünk rég -
óta mû kö dõ és ma is ak tív egye sü le te ket, akik az ér ték fel -
mu ta tás ban és a kö zös ség épí tés ben ed dig is je les ked tek.

A má so dik hét vé gén már ba rá tok ként gyûl tünk ös  sze,
vár va a ta lál ko zást, iz ga tot tan ér dek lõd tünk, kér dez get tük
egy mást. Lel künk ben már ki csí rá zott a NOE hit val lá sa, ér -
dek lõd ve, tett re ké szen ér kez tünk, a csa lá dot ott hon hagy -
va más ra.

Ala po san át be szél tük az ön kén tes mun ka ér té két,
majd rész le te sen meg is mer tük az ado mány gyûj tés mi -
ként jét. So kat meg tud tunk a mé di á ról, be szél get tünk a
NOE eti kai kó de xé rõl, majd ve ze tõ ink tõl hall hat tunk hi -
te les sza va kat a NOE je le né rõl. Mind eze ket a tar tal mas
prog ra mo kat be szél ge té sek kel, gya kor la tok kal és hu mor -
ral fû sze rez tük, s vé gül az zal a hit tel és meg gyõ zõ dés sel
in dul tunk ha za, hogy tar so lyunk ban a to váb bi ak hoz az
út ra va lót meg sze rez tük.

Na gyon jól ös  sze ba rát koz tunk, gaz da god tunk ren ge -
teg is me ret tel, ér zés sel, s ha za vit tük ma gunk kal, hogy
meg oszt has suk a csa lád dal, ta gok kal és a kör nye ze tünk kel.

Min den részt ve võ ne vé ben kö szö nöm ezt a két fan -
tasz ti kus hét vé gét a szer ve zõk nek, elõ adók nak, szál lás -
adók nak és min den ki nek, aki bár mi ben se gí tett, hogy
ezek az in for má ci ók, em be rek, ér zé sek hoz zánk el jut hat -
tak!

Hiszem, hogy az ér té kek, a kö zös ség és az ér de kek ér -
vé nye sí té se ös  sze ko vá csolnak. Min ket, csa lád ja in kat, csa -
lád ja ink csa lád ja it, kör nye ze tün ket, s majd ve lük jön nek a
ba rá ta ik...

Kí vá nok a Ked ves Ol va sók nak bol dog hét köz na po kat,
a NOE 23 éves múlt ja, je le ne és jö võ je ara nyoz za be azo -
kat! Sze re tet tel és üd vöz let tel a részt ve võk ne vé ben:

TÓTHNÉ KISS AN GÉ LA

NYIRÁD

Nagy vá ra ko zás sal, nyi tott ság gal és kí ván csi ság gal ké -
szül tem Lakitelekre, a NOE ve ze tõ kép zõ re. Már az uta zás
is rend kí vü li volt, az zal, hogy Or si Nagy ko vá csi ból fel -
aján lot ta au tó ja sza bad ka pa ci tá sát az út vo na lán. Nagy sze -
rû csa pat jött ös  sze a Nép fõ is ko lán, majd a má so dik hét -
vé gén, a do bo gó kõi Walden Ho tel ben. Ha be le gon do lok,
még ma is meg ha tott -
ság gal tölt el, hogy 28
édes anya és 2 édes apa
ott hon ha gyott 2 tel jes
hét vé gé re fér jet, fe le sé -
get, 3, 4, 5, 6, 8 gyer me -
ket, és el jött ta nul ni, öt -
le te ket, új is me re te ket
és in for má ci ó kat sze -
rez ni, hogy ve ze tõ ként
má so kat majd mi nél
job ban tud jon szol gál -
ni. Úgy ér zem, olyan
meg erõ sí tést, lel ke se -
dést és tá mo ga tást kap -
tunk nem csak az elõ -
adók tól, ha nem egy -
más tól is, hogy eb bõl

erõt me rít he tünk a ne he zebb na pok ban. Tud va azt, hogy
nem va gyunk egye dül, s se gít ség re min dig szá mít ha tunk
egy más tól. A ta nu lás utá ni vá gyat az is mu tat ja, hogy ét ke -
zé sek köz ben vagy sok szor az éj sza ká ba nyú ló elõ adá sok
után, még a szo bák ban is to vább foly tak a be szél ge té sek.
Na gyon sok hasz nos in for má ci ó val, is me ret tel, má sok ta -

pasz ta la ta i val és sok új
ba rát ság gal let tünk gaz -
da gab bak. Fan tasz ti kus
volt a han gu lat! Az utol -
só na pon saj nál tuk,
hog y vé ge lett…

Kö szö net a szer ve-
zőknek: Már ti nak, Évi -
nek és mind azok nak,
akik a hát tér mun kát vé -
gez ték, kö szö net az elõ -
adók nak, a tá mo ga tók -
nak és HÁ LÁS KÖ SZÖ -
NET a HÁ ZAS TÁR SA -
INK NAK!!!

ÁDÁM C SÓ AN GÉ LA

CSE PE LI CSO PORT

Megerõsítés és lelki támogatás
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az ország területén több régióra van osztva. Farmos a
Közép-magyarországi Régióban helyezkedik el, ennek a központja Monoron van.

A Régió 2010. október 16-án, szombaton tartotta az éves rendes konferenciáját, melyen
megjelent a NOE régiós titkára, Dabóczi Ferenc, a NOE fõtitkára, Kardosné Gyurkó Katalin, a

központi titkársági dolgozók Egyed Éva vezetésével, Rónai Viktória, Szita Brigitta és
Ifkó M. Judit. A Régió központjából négyen jöttek, Szõnyiné Gábor Mária, Vitálisné Malik Judit

és még két egyesületi tag. De jöttek az ország számos területérõl, így Csökmõtõl egészen
Szombathelyig, vagy épp Budapesttõl Kecskemétig. A helyi egyesületi tagok nagy lelkesedéssel

készültek és várták a messzirõl és közelebbrõl érkezõ kedves vendégeket.

Dél elõtt 10 órá ra meg is ér ke zett min den ki, és el kez -
dõ dött a nagy mun ka. A kon fe ren ci át Vitálisné Ma lik Ju -
dit (ré gi ós tit kár) nyi tot ta meg, ki nek rö vid ke be ve ze tõ -
je után Szõnyiné Ma ri ka (ré gi ós tit kár) ka pott szót. Kö -
szön töt te a kon fe ren cia ös  szes részt ve võ jét, majd is mer -
tet te a nap fon to sabb meg be szél ni va ló it. Fel szó la lá sá -
ban meg kö szön te a he lyi egye sü let nek és el nö ké nek a
szív es fo gad ta tást, és di csér te azt a szép he lyet, ahol a
ren dez vény meg ren de zés re ke rült. E rö vid be ve ze tõ
után mél tat ta a he lyi egye sü let ed dig el ért ered mé nyét,
az el nök nek a kö zös sé gért tett ki emel ke dõ mun ká ját. A
tér ség ben is ugyanolyan prob lé mák kal küz de nek a csa -
lá dok, mint bár hol az or szág te rü le tén, mond ta. 

Ez után a ven dég lá tó el nök, Ber ta lan Ig nác és Bo ros
Zol tán, Farmos volt pol gár mes tere bemutatta a he lyi
egye sü le tet és a köz sé get. Bertalan Ignác el is me rõ en
szólt ar ról a ti zen két év rõl, amit Boros Zoltánnal együtt
dol goz tak a fa lu ért és az egye sü le tért. Sok min dent el ér -
tek együtt, a Hi va tal na gyon sok ban tá mo gat ta az Egye -
sü le tet, az anya gi a kon kí vül. Kö zö sen ér ték el eb ben az
év ben a „Csa lád ba rát Ön kor mány zat” ki tün te tõ cí met,
ame lyet a Par la ment ben ve het tek át 2010. jú ni us 14-én. 

Boros Zoltán ki tért a mon dan dó já ban ar ra is, hogy
hány tag ja volt a Nagy csa lá dos ok Farmosi Egye sü le té nek
ak kor, ami kor õ pol gár mes ter lett, és most mennyi, az

idõk so rán a dup lá já ra nö ve ke dett a lét szá m. Ez szá má ra
nagy öröm, mond ta, mert a csa lá dok nak van ho vá tar -
toz ni uk. Az El nök úr nak ugyan an  nyi idõt kívánt az egye -
sület élén erõ ben és egész ség ben, mint amen  nyit ed dig
el töl tött. 

A kon fe ren ci án vol tak újon nan ala kult egye sü letek
ve ze tõi. Min den ki sze ret te vol na, hogy a prob lé má ját
meg be szél jük, de saj nos ar ra az egész  nap is ke vés lett
vol na.

Sok jó öt let tel gaz da godtak a messzi rõl  jöt tek  is. A
szol no ki egye sü let el nö ke a tör vé nyes sé gi vizs gá lat ról
be szélt és osz tot ta meg ta pasz ta la ta it, me lyet a tö rök -
szent mik ló si egye sü let ve ze tõ je ki egé szí tett, mi vel a nyá -

ron mindket tõ jük -
nél volt vizs gá lat. 

Gyor san telt az
idõ, az is ko la ebéd -
lõ jé ben, ahol a kon -
ferencia zajlott, már
érez ni  lehetett a fi -
nom sül tek il la tát.
De ebéd elõtt még
elsétáltunk a Víz par -
ti Élet Há zá ba, ahol
elõ adást tar tott ré -
szünk re Wébel Ti -
bor, majd sik ló kat is
si mo gat hat ott, aki
aka rt. Ezek után
még egy kis meg le -
pe tés ko csi ká zás ra is
volt lehetőség Né -
meth Ist ván lo vas
hin tó já val vagy Cse -
ri Ar nold pónifo ga -
tával. Az ebéd el fo -

gyasz tá sa után még egy kis be szél ge tés re ke rült sor ká vé
és sü ti el fo gyasz tá sa mel lett, majd szép las san ha zain dul -
tak a ta lál ko zó részt ve või. 

Ah hoz, hogy a ven dé gek jól érez zék ma gu kat és fi -
nom ebé det egyenek, az egye sü le ti tagok mun ká ján kí -
vül a vál lal ko zók tá mo ga tá sa és mun ká ja is kel lett. Igen
sokan voltak, köszönjük mindannyiuk önzetlen
segítségét és támogatását. És persze köszönet minden
egyesületi tag nak, aki azon fá ra do zott, hogy ez a kon fe -
ren cia si ke re sen le bo nyo lód jon!

BER TA LAN IG NÁC

A NAGY CSA LÁ DOS OK FARMOSI EGYE SÜ LE TÉ NEK EL NÖ KE

FARMOSRA FIGYEL A RÉGIÓ
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Vár os i  Nag yc sal ádo sok Na p j a  2010 .
A nyár fo lya mán fel me rült az öt let, hogy szük ség len -

ne egy, a NOE Pá pai Cso port ja ál tal szer ve zett vá ro si ren -
dez vény re. En nek cél ja, hogy Pá pa vá ro sá ban is mer teb bé
te gyük a Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le tét és ez zel
együtt cso por tun kat is. A fõ cél a fi gye lem fel kel tés volt,
felhívni a fi gyel met a nagy csa lád fon tos sá gá ra. Azt is sze -
ret tük vol na, hogy a kör zet csa lá do sa i nak/nagy csa lá do sa -
i nak le he tõ sé gük nyí ljék egy kul tu rá lis és szó ra koz ta tó
jel le gû prog ra mon részt ven ni. 

A 2010. jú li us 18-i tag gyû lé sen ja vas la tot tet tem a Vá ro -
si Nagy csa lá dos ok Nap ja meg szer ve zé sé re, me lyet a tag -
ság el fo ga dott. 

Se gít sé get kér tünk a
Vá ro si Ön kor mány zat -
tól és sze mély sze rint a
pol gár mes ter tõl. Se gít -
sé get né mi anya giak ban
és tech ni kai hát tér ben
kap tunk. El kezd tünk
szpon zo rok után ku tat -
ni, és si ke re sek is vol -
tunk, szpon zo ra ink tár -
gyi esz kö zök kel (já té -
kok, édes sé gek) tá mo -
gat tak, ké sõbb eb bõl ol -
dot tuk meg a ve tél ke -
dõk és a tom bo la dí ja zá -
sát. Meg szer vez tük a
fel lé põ ket, részt ve võ -
ket, akik mind annyi an
in gyen, jó té kony sá gi
ala pon vál lal ták a köz -
re mû kö dést. Így vé gül na gyon szí nes, egy ben igen tar tal -
mas prog ra mot si ke rült ös  sze ál lí ta nunk. Part ner szer ve -
ze tek re ta lál tunk, akik kel a jö võ be ni együtt mû kö dés rõl is
meg ál la pod tunk. 

A ren dez vényt há rom he ti ke mény mun ka elõz te meg.
A fel me rü lõ vá rat lan hely ze te ket és ne héz sé ge ket né mi
stressz árán, de vé gül prob lé ma men te sen si ke rült meg ol -
da nunk. A szer ve zés so rán sok ki adá sunk volt, és vá rat lan
költ sé ge ink is fel me rül tek, ezek egy ré szét ci vil alap ból,

egy ré szét a cso port ös  sze gyûj tött „cso port pén zé bõl” , egy
ré szét pe dig „sa ját zseb bõl” fi nan szí roz tuk. 

A ren dez vény pla kát ja it a vá ros és a kör nye zõ te le pü lé -
sek számtalan pont já ra ki he lyez tük. Több in téz mény be is
el jut tat tuk (óvo dák, is ko lák, hi va ta lok, hir de tõ fe lü le tek),
ez zel – va la mint, hogy a prog ram ra a vá ros szin te va la -
men  nyi köz is mert mû vé sze ti cso port ját és a vá ro si tûz ol -
tó sá got, rend õr sé get is meg hív tuk – szé les kör ben si ke -
rült el ter jesz te nünk a program hí rét. 

A ren dez vény zök ke nõ men te sen zaj lott, a szín pa don
fo lya ma tos mû sor volt, a szín pad mel lett pe dig fánk evõ

ver seny, csa lád-to tó, bi -
cik li aka dály ver seny,
asz falt rajz-ver seny zaj -
lott. A tûz ol tó ság és
rend õr ség is je len volt
au tó ik kal, a gye re kek
nagy örö mé re. A ren -
dez vény egész ide je
alatt in gye nes lég vár
vár ta a gye re ke ket, va la -
mint le he tõ sé get biz to -
sí tot tunk kéz mû ves
fog lal ko zás ra, Baranta
be mu ta tó meg te kin té -
sé re és íjá szat ra is. A
ren dez vény fer ge te ges
ut ca bál lal zá rult, a pá -
pai TAN DEM ze ne kar
jó vol tá ból. Ta lán ér zé -
kel te ti a han gu la tot,
hogy a zá rá sul ki tû zött

ti zen nyolc óra he lyett csak es te húsz óra kor lett vé ge a
ren dez vény nek. 

Sze ret nénk jö võ re is meg is mé tel ni a Vá ro si Nagy csa lá -
dos ok Nap ját, va la mint több ha son ló ren dez vényt is szer -
vez ni a vá ros ban. 

Minden közremûködõnek na gyon szé pen kö szön jük a
munkáját, segítségét! 

KRASZTEL LÁSZLÓNÉ

NOE PÁ PAI CSO PORT VE ZE TÕ JE

Ha pedig itt van az õsz, akkor biztosak lehetünk
benne, hogy felélénkül Tolnán a Lehel utcai tor nacsarnok
és környéke. Itt tartja ugyanis hagyományos sportnapját a
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. Most is könnyû kis
bemelegítéssel kezdõdött a nap, ráhangolva a „háztömb
körüli” futásra, melyhez a város rendõrautója jött el
„felvezetõ autónak”. Köszönet érte.

Nagy örömünkre igen sokan jöttek el, fõleg gyerekek,
így számos csapat indulhatott a sorversenyeken,
amelyeket egyformán élvez kicsi és nagy is. 

Õszi sportnapjaink hagyománya, hogy meghívunk a
megyébõl származó vagy valamilyen módon megyénkhez
kötõdõ ismert sportembert vagy közéleti személyt. Az

idén Tamás Zsolt bonyhádi ultratriatlonos világbaj -
nokunk volt a vendégünk. Nagy érdeklõdéssel várt él -
mény beszámolója után õ is beállt egy kis focizásra.

Egyesületünk kedves hagyományt szeretne teremteni
azzal, hogy az elõször iskolapadba ülõ elsõseinket
köszöntjük. Nekik most Tamás Zsolt adta át az ajándé ka -
inkat.

A mozgalmas és sportos nap után igazán megér -
demelte minden résztvevõ a finom tolnai halászlét,
amelyet a Civil Házban Lasi (Lampek Gyuri) és kuktái
fõztek.

MAKÓ ZOLTÁN

TOLNA NE

I t t  van az  õsz ,  i t t  van  új ra . . .
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2010 szeptemberében megint Nagycsaládos Országos
Találkozón vehettünk részt. Ezúttal Pécsett töltöttük a
hónap harmadik hétvégéjét.

Szombatunk a színháznál történõ gyülekezéssel kez -
dõdött. Sajnos az indulásunk – ahogy a két nap fo lyamán
mindig – esõben történt. 3 órás út után, Kaposváron
tartott pihenõvel megérkeztünk utunk céljához.

Elsõ dolgunk szállásunk elfoglalása volt. Ezután
indultunk fel a Tettyére, ahol a megnyitó zajlott. Ve ze tõ -
ink úgy döntöttek, hogy a szakadó esõre való te kintettel
mindenki eldöntheti, mit szeretne csinálni. Körbenézés
és a nagyon népszerû zsíroskenyér el fogyasztása után,
volt aki a maradás, és volt aki a Pécsre vezetõ sétálás mellett döntött. Idõnket városnézéssel és a kollégiumban

töltöttük. Itt a fiatalok pihenéssel, míg az idõsebbek egy
kis melegítõ ital elfogyasztásával ütötték el a várakozást a
többiekre. 

Esti programunkat a gyerekek alig bírták kivárni,
hiszen a Cella Septichorát – Ókeresztény emlékeket be -
mutató sírkertet látogathattuk meg. Elõtte a belvárosban
sétálgattunk és ismerkedtünk a látnivalók történeteivel. A
sírkert rengeteg érdekes dolgot tartogatott számunkra,
ám a kisebbek nagy kíváncsisága ellenére csontvázat nem
láttunk. Mint ahogy minden NOE találkozón, itt is
belevetettük magunkat az éjszakába, ám az esõ köz be-
szólt. Elsõ célunk a dómban tartott hangverseny volt. A
gyerekek számára ez nem volt a legmegfelelõbb program,
azt hiszem, a legtöbb szülõ sem erre számított, ezért né -
há nyan tovább is álltunk. Innen a mûvelõdési központba,
a Budapest Saxophone Quartett és Vukán György jazz -

Pécsi hétvége

A ke rü le ti ha gyo má nyo kat kö vet ve Fe renc vá ros õszi
kul tu rá lis ren dez vé nye, a Fe renc na pi bú csú ke re té ben
ad ta át ok tó ber 8-án, pén te ken az Ádám Je nõ Ze ne is ko -
lá ban dr. Bács kai Já nos polgármester a „Fe renc vá ros ért
Ér dem érem” ki tün te tést, me lyet eb ben az év ben töb bek
kö zött a Ludotéka Fe renc vá ro si Nagy csa lá dos Cso port
ve ze tõ je, Pá lin kás Lász ló is át ve he tett.

Áll jon itt a laudáció:
Pá lin kás Lász ló kép zett sé gét te kint ve elekt ro mû sze -

rész, hosszú ide je a Heim Pál Kór ház Anya tej gyûj tõ Szol -
gá la tá nak mun ka tár sa. A leg töb ben azon ban úgy is mer -
jük Fe renc vá ros ban, hogy a Nagy csa lá dos ok Or szá gos
Egye sü le té nek ke rü le ti Ludotéka Cso port já nak ve ze tõ -
je, 10 gyer mek édes ap ja és több száz fe renc vá ro si csa -
lád se gí tõ je. Fe le sé gé vel, Szeredai Or so lya ta ní tó nõ vel
el sõ gyer me kük szü le té se, 1985 óta él nek a Fe renc vá -
ros ban egy Nagy vá rad té ri, 164 la ká sos tár sas ház ban.
Pá lin kás Lász lót – és csa lád ját – min den ki a szó leg ne -
me sebb ér tel mé ben vett kö zös sé gi em ber ként is me ri
szû kebb és tá gabb kör nye ze té ben egy aránt: kap cso lat -
te rem tõ ké pes sé ge, se gí tõ kész sé ge és ten ni aka rá sa ta lá -

lé kony ság gal és irigy lés re mél tó
fá rad ha tat lan ság gal pá ro sul.
Nem csak ba rá tai és ház be li la -
kó tár sai, ha nem a Haller té ri
Szent Vin ce plé bá nia és a ka to -
li kus Bo kor kö zös ség is so kat
kö szön het ne ki. 

Az évek so rán kez de mé nye -
zé sé nek és ak ti vi tá sá nak kö -
szön he tõ en ala kul tak ki ezek a
kö zös sé gek iga zi, má sok fe lé is nyi tott és se gí tõ kész kö -
zös sé gek ké. 

Ve ze té sé vel Ludotéka név vel já ték köl csön zõ is ala -
kult, de fe le sé gé vel együtt szer vez tek memory-ver s enyt,
mac kó ki ál lí tást és eti ka tan fo lya mot is. A Fe renc-na pi
bú csú ban év rõl év re igen nép sze rû kéz mû ves fog lal ko -
zá so kat tart a gye re kek nek. Mind emel lett el kö te le zett
kör nye zet vé dõ is. 

Is me ret sé gei és kap cso la tai ré vén részt vesz nem csak
a ke rü let ben, ha nem az or szág tá vo lab bi vi dé ke in la kó,
ne héz hely ze tû csa lá dok tá mo ga tá sá ban is.

K I T Ü N T E T É S

N O E  I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T



koncentjére tartottunk. Ké -
sõbb a hideg elõl elbújva
egy útba esõ netkávézóba
tértünk be. Elég volt csupán
5 család, hogy minden szé -
ket elfoglaljunk – hát ez a
nagy család átka. Miután
min denki elfogyasztotta ita -
lát, és néhá nyan csatla koz-
tak hozzánk, visszain du l -
tunk a kollégiumba. Leg-
többen aludni tértek, de
akadtak, akik még beszél -
gettek, és élvezték az együtt tölthetõ kevés idõt.

Másnap reggel csapatunk fele, a hajnalig tartó dor bé -
zolásnak hála, eléggé fáradtan és persze késve érkezett a
reggelihez. Néhány család reggelét a dómban tartott
misével folytatta, volt aki csak pihent, de akadt olyan is,
aki bevásárolni indult. 9 óra körül táskáinknak már
buszunk csomagterében kellett volna sorakozniuk. Ez
kisebb csúszás nélkül nem is lett volna az igazi. Egy óra
múlva a Tettyén található Mésztufa-bar lan got láto -
gathattuk meg. Rengeteg mindent tudhattunk meg a
mésztufa kia   lakulásáról és a sárkány legendájáról, sõt,
még a fejünk felett is függött egy, kissé ijesztõen. Kö -
vetkezõ jegyünk a nem messze levõ arborétumba szólított
minket. Bár ez egy esõ nélküli napon sokkal érdekesebb
lett volna, így is sok értékes információt tudhattunk meg
a különbözõ növényekrõl. Az egyetlen hely, ahol kar -

szalagunkat használtuk, a
Zsolnay-múzeum volt. Min -
denki eldönthette, hogy
mennyi idõt szeretne a
szebbnél szebb tárgyak
között tölteni. Délutánunk
szabadidõvel záródott. Az
esõ elõl és meleg étel remé -
nyében sokan az Árkádot
választották idõtöltésül. 

Hazafelé utunk nem telt
unalmasan. Sofõrünknek
hála meséket nézhettünk,

melyeket a felnõttek jobban él vez tek csemetéiknél.
Megtekinthettük buszunkból Sziget váron Zrínyi Miklós
kirohanásának helyszínét. Késõbb egy kisebb kvíz volt a
gyerekek számára, ahol próbára tehették megszerzett
tudásukat. 

Mindenki szomorúan vette tudomásul, hogy a hétvége
hamar véget ért. Reméljük, jövõre többen leszünk, hisz
ezek a találkozók nem csak a látnivalókról szólnak,
hanem arról is, hogy olyan emberekkel lehetünk, akiket
hosszú évek óta ismerünk, de csak ritkán láthatunk. 

Mindig örülünk az új résztvevõknek, tessék kihasz -
nálni a kirándulások lehetõségeit!

Köszönjük szervezõinknek ezt a kellemes hétvégét,
ahogy minden megszervezett utat!

PETE RÉKA

(ZALAEGERSZEG)

NOE LEVELEK 225–226.16

Romániában jártam…
A szen te si Együtt Nagy csa lá dos ok Egye sü le tét kép vi sel -

ve nyolc na pot töl töt tem Ro má ni á ban, Camp inában, ahol
négy má sik ma gyar fi a tal lal részt vet tünk a „Discovering

Europe Through Art and Craft”  if jú -
sá gi cse rén. 18 órás fá rasz tó uta zás
után meg ér kez tünk Ro má nia leg na -
po sabb vá ro sá ba, ahol ta lál koz tunk
ro mán, len gyel, lett, lit ván, olasz, tö -

rök csa pat tár sa ink kal. Elõ adá so kat és be mu ta tó kat néz -
tünk más nem ze tek nép mû vé sze ti te vé keny sé ge i rõl, kul -
tú rá já ról, nép szo ká sa i ról. Be mu tat tuk Ma gyar or szág nép -
vi se leteit, nép szo ká so kat, éne kel tünk ma gyar nép da lo kat,
és tán col tunk nép tán co kat. Szá mos kre a tív kéz mû ves te -
vé keny sé gen vet tünk részt: cso mó zás, fes tés, ba ba var rá sa
nép vi se let ben, haj to ga tás, gyöngy fû zés, fül be va ló ké szí -
tés, ka vics fes tés.

Egy na pot töl töt tünk Bras só ban és egy má si kat Bu ka -
rest ben, ahol meg is mer ked tünk Ro má nia nép mû vé sze té -
vel, il let ve meg lá to gat tuk a fõbb lát ni va ló kat. Részt vet -
tünk egy vá ro si ren dez vé nyen, ahol min den nem zet be -
mu tat hat ta az or szá gát és nép szo ká sa it. Az utol só na pon

el lá to gat tunk egy ro mán ár va -
ház ba, ahol sze gény kis ro mán
gye re ke ket lá to gat tunk meg,
ját szot tunk ve lük, és egy kis
idõ re vi dám sá got pró bál tunk
va rá zsol ni kis éle tük be. Új ba -
rá to kat sze rez tünk, és olyan
nem zet kö zi is me ret sé gek re
tet tünk szert, ame lyek se gít sé -
gé vel a jö võ ben or szá gok kö -
zöt ti együtt mû kö dé se ket va ló -
sít ha tunk meg.

VAS JUDIT

SZENTES

N O E  I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T
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Ha za ér tünk Bul gá ri á ból, bár a szí vünk az óta is vis  sza -
húz. Gon do lom, a töb bi ek ne vé ben is mond ha tom, hogy
éle tünk egyik leg jobb nya rán va gyunk túl, kö szön he tõ en
a NEO-nak és az Utilapunak. 

Olyan él mé nye ket, ta pasz ta la to kat és tu dást sze rez -
tünk, amellyel nagy mér ték ben gaz da go dott az éle tünk.
Alap ve tõ is me re tek re tet tünk szert em beri  jog okból,
ame lyet ta nul má nya ink, mun kánk és éle tünk so rán is
hasz no san tu dunk al kal maz ni. Eu ró pa szá mos or szá gá ból
ba rá tok ra lel tünk, biz to san élet re szó ló kap cso la tok is
szü let tek. Ha za tér tünk óta min den nap be szé lünk Bul gá -
ri á ban meg is mert paj tá sa ink kal, és nem csak mi ma gya -

rok, ha nem min den ki egy ön te tû en ar ról ál mo dik, hogy
egy szer mind együtt vis  sza tér hetünk a nyu ga lom és a bé -
ke hely szí né re, Bul gá ria szí vé be, Uzanába, Gabrovóba.

Az Open Space for Human Rights prog ram ke re té ben
11 na pot töl töt tünk el nonformális ta nu lás sal, ját szás sal,
csa pat épí tõ tré nin gek kel, ki rán du lá sok kal és a tá bor tûz -
nél el töl tött fe led he tet len éj sza kák kal. A re mek szer ve zés -
nek kö szön he tõ en a prog ra mokat úgy alakították, hogy
kö szön he tõ en a kez de ti csa pat épí tõ já té kok nak, már az
el sõ nap annyi ra meg sze ret tük egy mást a részt ve võk kel,
mint ha egész éle tünk ben a leg jobb ba rá tok let tünk vol na.
Ös  sze tar tó, sze re tet tel jes, 26 fõ bõl ál ló kis csa pat tá vál -
tunk, akik ha együtt van nak, bár mi re ké pe sek, hogy job -
bá te gyék a vi lá got.

Sze ret ném meg kö szön ni a le he tõ sé get, hogy el jut hat -
tam ide, és éle tem leg jobb két he tét tölt het tem el Bul gá ri -

á ban. Az itt el töl tött idõ nek és em be rek nek kö szön he tõ -
en gyö ke re sen meg vál to zott az élet szem lé le tem, és
Gabrovóban el dön töt tem, hogy vál toz tat nom kell. Ha za -
té ré sem után az el sõ dol gom az volt, hogy fel mond tam a
mun ka he lye men, mert köny ve lõ ként egy író asz tal mö -
gött töl töm el min den na po mat, mi köz ben a vi lág oly
nagy és oly cso dás. A jö võ ben em ber jo gi ak ti vis ta ként ter -

ve zem az éle te met, va la hol egy ka ri ta tív szer ve zet nél. Úgy
tûnik, ehhez a bol gár tá bor ve ze tõ jé tõl se gít sé get is ka -
pok, így ta lán már az idén elkezd he tek dol goz ni kül -
földön, ad dig pe dig ve ze tõ kép zé se ken pró bá lom tu dá so -
mat bõ ví te ni.

Még egy szer kö szö nöm szé pen a le he tõ sé get, és min -
den ki nek azt kí vá nom, hogy leg alább egy szer az éle té ben
érez ze azt a sze re tet, amit mi egy más tól kap tunk
Uzanában.

VAS JU DIT

SZEN TES

Bulgáriában jártunk

Kedves Fi a ta lok!
So kan kö zü le tek kap cso lat ba ke rül tek már a NOE

If jú sá gi Ta go za tá val, de olya nok is akad nak, 
akik még nem…

A NOE IT cél ja:  egy be gyûj te ni a NOE ber ke i ben 
lé võ, 15-28 éves kor osz tályt (hi szen õk fog ják 
to vább vin ni a nagy csa lád szel le mi sé gét és az

Egye sü let mun ká ját), meg mu tat ni szá muk ra a NOE
alap sza bá lyá ban is sze rep lõ ér dek vé del met, 

ér ték fel mu ta tást és kö zös ség épí tést.
A cél ból, hogy a Ti száj íze tek sze rint ala kul jon az IT
jö võ je, sze ret nénk tud ni, hogy Ti mit sze ret né tek! 
Mi lyen prog ra mon ven né tek részt, mit csi nál ná tok
sza bad idõ tök ben szí ve sen (más nagy csa lá dos 
fi a ta lok kal együtt)… bár mi lyen öt le tet szí ve sen 
fo ga dunk, ami vel job bá, szeb bé vál hat az IT! 
Öt le te ket, ész re vé te le ket, óha jo kat, só ha jo kat 

vá runk a vamos.veronika@noe.hu e-mail cím re!
Üd vöz let tel: 

Vá mos Ve ro ni ka
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2010. ok tó ber 15-16-án Ko lozs vá -
rott tar tot tuk meg a Kár pát-me den -
cei Csa lád szer ve ze tek Szö vet sé gé nek
évi köz gyû lés ét. Tiszt újí tás is tör tént,
a le kö szö nõ Tö rök Iván utód ja ként

(kö szö net mun ká já ért) el nök ké Sal -
lay Te rézt vá lasz tot tuk Po zsony ból (Fecs ke Egye sü let), al -
el nök meg Krizsán Vilmos Adáról (Vajdasági Nagy -
családos Egyesületek Szövetsége) és jó ma gam let tünk. A
jó han gu la tú, szín vo na las ren dez vé nyen a Kár pát-me den -
cei csa lá do kat érin tõ elõ adá so kat is hall hat tunk. Saj nos a
hely zet nem an  nyi ra ró zsás, a ha tá ron tú li ma gyar csa lá -
dok szá ma szin te min de nütt csök ken, egy-egy ki vé tel lel.

A leg kü lön fé lébb KCSSZ csa lád szer ve ze tek (43 tag szer -
ve ze tünk van a kör nye zõ or szá gok ma gyar lak ta te rü le te -
in) pont eb ben a két ség beej tõ hely zet ben je len te nek
üdí tõ ki vé te le ket, hi szen ahol meg je le nünk, ott nem a
fo gyás jut a szem lé lõ dõ eszé be, ha nem az élet, a gye rek -
zsi vaj ke re ke dik felül. Jó pél da er re a ven dég lá tó ko lozs -
vá ri Élet fa Egye sü let. A ren dez vény egy be esett fenn ál lá -
suk öt éves ju bi le u má val is. Ador ján Ka ti, Müller Ka ti
és má sok ve ze té sé vel cso dá la to san ös  sze fog ják a ko lozs -
vá ri ma gyar csa lá do kat, öröm volt hall gat ni azt a sok fé le
te vé keny sé get, amel  lyel meg moz gat ják a he lyi ma gyar -
sá got. 

SZA BÓ END RE

Tisztújító Közgyûlés

A Mi  k u l ás  ig az  t ör  t é ne  t e
Ked ves Gye re kek! Gon do lom, mind nyá jan iz ga tot tan

vár já tok már a Mi ku lást! Szé pen ki tisz tí tot tá tok a ci põ tö -
ket, és oda ké szí tet té tek az ab lak ba – hát ha ke rül be le va la -
mi fi nom ság. 

Tud já tok, hogy ki volt az õse a mai Mi ku lás nak? Egy ré -
ges-rég élt püs pök, akit Mik lós nak hív tak. Sze re tet tel ajánl -
juk az el sõ Mi ku lás igaz tör té ne tét.

Szent Mik lós püs pök Krisz tus után 245-ben a kis-ázsi ai
Ana tó li á ban, Patara vá ro sá ban szü le tett
gaz dag csa lád gyer me ke ként. Alig kezd -
te el is ko lá it, ami kor Patara vá ro sá ban
nagy jár vány tört ki, és mint kis gyer -
mek, ár va ság ra ju tott. Ezért a szü le i tõl
örö költ ha tal mas va gyo ná val Patara ér -
se ké hez – aki ap ja test vé re volt – a vá ros
ko los to rá ba köl tö zött. Az õ fel ügye le te
mel lett ne vel ke dett, s gyer mek évei alatt
meg sze ret te a ko los to ri éle tet, majd is -
ko lá i nak be fe jez té vel a pa pi hi va tást vá -
lasz tot ta. Éle tét az em be ri ség nek és a
gye re kek ta ní tá sá ra szen tel te. Bár ki kér -
te, min dig se gí tett. Em ber sze re te te, se -
gí tõ kész sé gé nek hí re mes  sze föld re el ju -
tott. Az em be rek kezd ték imá ik ba fog -
lal ni a ne vét. Egyik za rán dokút já ról vissza fe lé be tért imád -
koz ni Ana tó lia fõ vá ro sá ba, Myra vá ros ba, ahol le gen dás kö -
rül mé nyek kö zött püs pök ké vá lasz tot ták. 

Va gyo nát a gye re kek és az em be rek meg se gí té sé re for dí -
tot ta. Egy sze rû em ber ként élt a nép kö zött, mi köz ben ta ní -
tott és sze re te tet hir de tett. Éhín ség ide jén a tel jes egy há zi
va gyont a nép ét kez te té sé re for dí tot ta, ami ért szem be ke -
rült az egy ház zal, ha lá la után ezért az en ge det len sé gért egy
idõ re ki is ta gad ták az egy ház ból! 

Min den es te órá kig sé tált a vá ros ka ut cá in, be szél ge tett
az em be rek kel, fi gyelt a gond ja ik ra. Így tör tént a le gen dá ját
al ko tó eset is, ami va ló já ban meg tör tént:

A ko los tor szom széd sá gá ban élt egy el sze gé nye dett
ne mesem ber, aki úgy el nyo mo ro dott, hogy betévõ fa lat ra
is alig ju tott ne ki és csa lád já nak. Há rom férj hez me nés
elõtt ál ló lá nya azon vi tat ko zott egy es te, hogy me lyi kük
ad ja el ma gát rab szol gá nak, hogy tud jon se gí te ni a csa lá -
don, és hogy va la me lyik má sik férj hez tud jon men ni. Ek -
kor ért a nyi tott ab lak alá Mik lós püs pök, és meg hal lot ta
az al kut. Vissza si e tett a temp lom ba, egy ma rék ara nyat kö -

tött egy ken dõ be, és be dob ta az ab la -
kon. A lá nyok azt hit ték, cso da tör tént.
Majd egy év múl va ugyan eb ben az idõ -
ben még egy kesz ke nõ ara nyat do bott
be a má so dik lány nak. Ki si et tek, mert
lép te ket hal lot tak az ab lak alól, s ak kor
lát ták, hogy egy pi ros ru hás öreg em ber
si et el a sö tét ben. A har ma dik év ben
ezen a na pon na gyon hi deg volt, és be -
pa lán kol va ta lál ta az ab la kot. Ek kor fel -
má szott a szik la ol dal ban épült ház te te -
jé re, és a nyi tott tûz hely ké mé nyén dob -
ta be az ara nyat. A leg ki sebb lány ép pen
ek kor tet te ha ris nyá ját a tûz hely re szá -
rad ni, és az pont be leesett. Az is me ret -
len jó te võ rõl kezd ték azt hin ni, hogy a

kör nye zõ he gyek bõl ma ga a Tél apó jön el ezek kel az aján -
dé kok kal. Az idõ fo lya mán még is ki tu dó dott a ti tok, hogy
a jó te võ ma ga Mik lós püs pök. Ugyan is a leg ki sebb lány -
nak be do bott arany ban volt egy olyan da rab, amit a he lyi
arany ke res ke dõ elõ zõ leg ado má nyo zott Mik lós püs pök -
nek egy sze ren csés üz le tet kö ve tõ en. Ezt fel is mer ve már
min den ki tud ta, hogy ki a ti tok za tos se gí tõ! Ada ko zá sa i ért
a nép el ne vez te „No el Baba”-nak, ami azt je len ti, „Aján dé -
ko zó Apa”. A ke resz tény ül dö zé sek alatt õt is el fog ták,
éhez tet ték, kí noz ták, de ki vé gez ni nem mer ték. Hos  szú,
bé kés öreg kort ért meg.
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E s é  l y t  a  k é  p e s  s é  g e k  n e k

KIS ÖS  SZE GÛ SE GÉLY KÉ REL MEK KÜ LÖN FÉ LE
KÖZ ÜZE MI SZÁM LA EL MA RA DÁ SOK ESE TÉN

Kér jük, néz zé tek meg a Csa lád ja in kért Ala pít vány se gé lye zé si pá lyá za ti fel -
tét ele it. A rész le te ket el ol vas hat já tok a NOE honlap ján (www.noe.hu) 
a Csa lád ja in kért Ala pít vány ne vé re kat tint va. 

SE GÍT SÉG NAGY ÖS  SZE GÛ EON ÁRAMDÍJ

SZÁM LA EL MA RA DÁ SOK ESE TÉN

Kü lön kér jük, hogy akik nek na gyobb ös  sze gû el ma ra dá suk van az EON áramszolgáltatóval szem ben, azon nal je lent -
kez ze nek Szim ler And rea prog ram fe le lõs nél! Az er re a cél ra ren del ke zés re ál ló sza bad ke ret re kü lön fel té te lek sze rint
le het pá lyáz ni de cem ber kö ze pé ig.

A Csa lád ja in kért
Ala pít vány Esélyt a ké -
pes sé gek nek prog -
ram ja nem csu pán ar -
ra fi gyel, hogy tá mo ga -
tást  nyújt son a jel lem -
zõ en nagy csa lád ok ban

vagy egyéb ok ból ne he zebb kö rül mé nyek kö zött ne vel ke -
dõ, jó ké pes sé gû gyer me kek te het sé gé -
nek, erõs sé ge i nek ki bon ta koz ta tá sá -
ban, és ösz tön díj jal, ta nul má nyi hét vé -
gék kel te gyen hoz zá ah hoz, amit sa ját
ere jük bõl tesz nek ön ma guk jö võ jé ért.

Célunk az, hogy egész sé ges lel kü le -
tû, tel je sí te ni tu dó, ki egyen sú lyo zott és
bol dog fel nõt tek ké vál has sa nak. Eb ben
a szü lõk kel, pe da gó gu sok kal kéz a kéz -
ben  ha la dunk. Ezt az ös  sze fo gást idõn -
kén ti, szü lõk kel kö zös hét vé gék kel
igyek szünk erõ sí te ni. Egy ilyen nagy sze -
rû hét vé gé re ke rült sor Bá lint atya ven -
dég sze re tet ét él vez ve, a szen te si nagy -
csa lá dos ok kö zül so kak nak ott hont adó
szen te si Szent An na plé bá ni án.

A gyer me kek nek mó dot adunk ar ra
is, hogy hiteles em be re ket hall has sa -
nak ar ról, mi ként vál tak hi va tá suk el kö -
te le zett je i vé. Ez út tal két kis pa pot kí sért
el a  Sze ge di Sze mi ná ri um spi ri tu á li sa,
Ve réb Lász ló atya az Esélyt a ké pes sé -
gek nek hét vé ge részt ve või kö zé. A vaj -
da sá gi Temerinbõl és az er dé lyi Nagy -
bá nyá ról in dult két fi a tal em ber osz tot -
ta meg ve lünk hi va tá sá nak tör té ne tét és
élet cél ja it.

A tar tal mas hét vé gén gye re kek és szü lõk meg is mer -
het ték a pro jekt ala pú ok ta tás si ke res mód sze re it, meg -
hall gat ták ket te jük elõ adá sát,  és meg is mer ked het tek e
szép al föl di vá ros ne ve ze tes épü le te i vel is. A lan gyos ok -
tó ber ele ji idõ nek kö szön he tõ en egy lám pa fé nyes es ti
strand für dõ zés so rán le he tett la zí ta ni a fe szült fi gye lem
órái után.

BA LOGH LÁSZ LÓ

A CSA LÁD JA IN KÉRT ALA PÍT VÁNY FEL HÍ VÁ SA

Szim ler  And rea (06/70/426 0070)



Tény leg sze gé nyek va gyunk?
Gon do la tok a Sze gény ség Éve kap csán

A sze gény ség év ez re dek óta je len
van az em be ri ség éle té ben, és szû -
kebb ha zánk ban is saj ná la tos mó don
a mai na pig élõ prob lé ma. Eu ró pa

egé szé re is igaz, hogy a sze gény sé get
nemhogy si ke rül ne fel szá mol ni, ha nem tar tó san, szí vó -
san és nö vek võ mó don je le nik meg.  

Nem vé let len te hát, hogy 2010-et az Eu ró pai Unió a
sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem
évé nek nyil vá ní tot ta,. A szá raz ada tok sze rint az Unió la -
kos sá gá nak 16%-a, 84 mil lió em ber sze gény, és en nél szo -
mo rúbb, hogy ezen be lül a gyer me kek ará nya jó val na -
gyobb, el éri a 20%-ot. Eu ró pá ban száz mil lió gyer mek él,
kö zü lük húszmil lióan sze gé nyek, és ez a szám még nem
tar tal maz za azo kat a vál to zá so kat, ame lyek az el múlt két
vál ság év nyo mán ke let kez tek. Ná lunk a TÁRKI már vég -
zett becs lé se ket a vál ság ha tá sa i ról, és
a leg újabb ada tok sze rint a vál ság kö -
vet kez té ben a 19%-os gyer mek sze -
gény ség 25%-ra nõtt, ezen be lül a
nagy csa lá dos oké 34%-ra emel ke dett.
Iga zat kell ad nunk azok nak az eu ró pai
szak ér tõk nek, akik sze rint a gyer mek -
sze gény ség mér té ke és tar tós sá ga, sõt
saj ná la tos nö ve ke dé se egy sze rû en
bot rány. 

A né pes ség 14%-át ki te võ több -
gyer me kes csa lá dok ban a ma gyar
gyer mek né pes ség 28%-a él, te hát igen je len tõs szá mú
gyer me ket érint a sze gény ség. Ma gyar or szá gon ma min -
den ha to dik gye rek olyan ház tar tás ban él, ahol nin csen
ak tív ke re sõ, kö zü lük szin tén je len tõs a nagy csa lád ok
gyer me ke i nek ará nya. 

Sok nagy csa lád ban meg elég sze nek a ke vés sel, az egy -
sze rû vel, az ol csó val, a szû kös sel, a hasz nált tal, az ado -
mán  nyal. Bát ran, kre a tí van, op ti mis tán küz de nek meg a
ne héz sé gek kel. De ez még sem le het ok ar ra, hogy be le -
nyu god junk a gyer me ke ink sze gény sé gé be, a tény be,
hogy in kább meg tar tóz tat ják ma gu kat a fi a tal ja ink a gyer -

mek vál la lás tól, mint hogy sze -
gény ség re szül je nek.

Ah hoz, hogy a gyer me kek
és fi a ta lok ké pe sek le gye nek
egész ség ben fel nõ ve, meg fe le lõ
kép zett ség gel ak tív mun ka -
erõk ként hoz zá já rul ni a tár sa da -
lom fenn tar tá sá hoz, el en ged he -
tet len, hogy biz to sít suk szá -
muk ra azo kat a lét fel té te le ket,
ame lyek en nek a cél nak az el -
éré sé hez szük sé ge sek. Az új kor -
mány meg örö köl te a Sze gény -
ség éve prog ram ja i nak foly ta tá -
sát, és a spa nyol–bel ga–ma gyar
EU el nök ség, az ún. trió tag ja -

ként el kö te -
lez te ma gát a gyer mek sze gény ség
vis  sza szo rí tá sá ra. A nyi lat ko za tok sze -
rint a gyer me kek és fi a ta lok hely ze té -
nek ja ví tá sa a pri o ri tá sok kö zött sze re -
pel, és ez re mény re ad okot. Va ló di aka -
dályt je lent a meg va ló sí tás ban az or -
szág gaz da sá gi-pénz ügyi hely ze te,
azon ban bí zunk ab ban, hogy még is si -
ke rül majd fo ko za tos ja vu lást el ér ni a
gyer me kek hely ze té ben. 

Nem csu pán ér zel mi és em be ri es -
sé gi kér dés, hogy a nagy csa lá dos gyer me kek mi lyen kö -
rül mé nyek kö zött nõ nek fel. Kõ ke mény gaz da sá gi és né -
pe se dé si kér dés ez, hi szen ha nem szü le tik kel lõ szá mú
gyer mek, és õk nem lesz nek majd ké pe sek fel nõ ve kép -
zet ten és egész sé ge sen dol goz ni, ak kor nem tud juk fenn -
tar ta ni a tár sa da lom biz to sí tást, a nyug díj rend szert, az
egész ség ügyet, az ok ta tást, el nép te le ned nek a fal va ink
stb. Ele mi ér de ke a tár sa da lom nak, hogy meg te gye a
szük sé ges be fek te té se ket eb be az em be ri tõ ké be, ami a
fenn ma ra dá sun kat biz to sít ja. Fe ke te Gyu la, nem rég el -
hunyt ne ves írónk, aki egyéb ként köz gaz dász is volt, A
Hi tel c. fo lyó irat ban S.O.S. EU RÓ PA! c. írá sá ban fog lal ta
ös  sze éle te so rán le szûrt ta pasz ta la tait, és ko moly gaz da -
sá gi elem zés ben fej tet te ki, hogy mi lyen kö vet kez mé -
nyek kel jár, ha nem szü le tik kel lõ szá mú gyer mek, és õk
nem kap ják meg mind azt, ami re szük sé gük van. Ön zõ,
ön gyil kos tár sa da lom ké pe bon ta ko zik ki az írás nyo mán
– és ez zel saj nos nem iga zán tu dunk vi tat koz ni. Meg kell
vál toz tat ni a gon dol ko dá sun kat, hogy a ha lál he lyett az
éle tet szol gál juk. 

A sze gény ség tel jes meg szün te té se nyil ván il lú zió, de
je len tõs csök ken té sé ért er köl csi kö te les sé günk min dent
le het sé gest meg ten ni. Ne néz zük, ki ér de mes, ki ér dem te -
len a se gít ség re! Gyer me ke in ket il le tõ en kü lö nö sen nincs
lét jo go sult sá ga ilyen gon do la tok nak. Kezd jünk el cse le -
ked ni, ki-ki a ma ga kör nye ze té ben! Aki csak egy em bert
(gyer me ket) is meg ment, az egész vi lá got men ti meg –
mond ta Gan dhi.

KOR MOSNÉ DEB RE CE NI ZSU ZSA

É L E T Ü N K

NOE LEVELEK 225–226.20
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T á p l á l ó  s z e r e t e t
Ha valaki járt már a dimbes-dombos Nógrád me gyé -

ben, vagy olvasott Mikszáth Kálmán kedves palócairól,
annak nem kell sokat mesélni a táj varázslatos szépségérõl
s az ott élõ emberek vendég sze rete té rõl, dolgos életérõl.

Szeptember 29-én elõzetes meghívás alapján a zuglói
csoport „hat kislányos” anyukájával, Husztik Krisztinával
útnak indultunk, hogy a Nógrád nevû falu Napraforgó
Egyesületét meglátogassuk. Ennek a falunak lelkes
asszonyai, élükön Nyilas Kálmánné Irénkével régóta
tanakodtak már, hogyan segíthetnék kertjeik felesleges
termésével a városi embereket. Asszonyi szorgalmukból
az éléskamrákban sorakoztak a befõttek, lekvárok,
nógrádi savanyúságfélék. Mindenbõl több sikeredett, a
„felesleget” tavaly csepeli és józsefvárosi nagycsaládok
kapták, ebben az évben a zuglóiak részesültek a tápláló
szeretetben.

A Napraforgó Egyesület klubtermében a látványtól

(sok-sok színes üveg az asztalon)
elérzékenyülve alig jutottunk szó hoz.
Az asszonyok még tojást, ba bot,
zöldséget, gyógyteát, aszalt gyümöl -
csöt is gyûjtöttek nekünk. Megven dé -
geltek a maguk sütötte, náluk hagyo -
mányos lakodalmi süte ményekkel is. Ígéretet kaptunk,
hogy híres túrós lepényük receptjét is meg osztják velünk
a NOE Levelekben.

A megható ünnepségen jelen volt a Duna TV, s tán
ennek a hírnek köszönhetõ, hogy meghívták a nógrádi
asszonyokat a tévé stúdióba, ahol megsütötték a híres
lepényüket. Nekünk már nem is jutott belõle – talán a stáb
tüntette el? Szép emlék nekem az a szeptemberi nap,
legyen benne sokunknak része!                                       

CSIKY ZOLTÁNNÉ

ELNÖKSÉGI TAG

A törõdés megnyilvánulása
Au gusz tus 31-én e-mailt kap tam a

NOE-ból, ami ben Ifkó Ju dit meg kér -
dez te, mit szól nék hoz zá, ha idén a
Zug lói Cso port csa lád jai len né nek a
Táp lá ló Sze re tet ak ció ked vez mé nye -

zett jei. Né hány mon dat ban el me sél te,
hogy a Nóg rá di Nap ra for gó Egye sü let tag jai egész év ben
be fõt te ket, lek vá ro kat, sa va nyú sá go kat, szá rí tott és egyéb
fi nom sá go kat ké szí te nek, ame lye ket egy adott na pon át -
ad nak a nagy csa lá dos ok nak. A le vél tar tal ma is le nyû gö -
zött, ám ami kor meg néz tem a NOE hon lap ján a ta va lyi át -
adá son ké szült ké pe ket, már a kön  nye im mel küsz köd tem
a meg ha tó dott ság tól. Ez az ér zés vé gig meg ma radt, de
nem csak ben nem, ha nem min den ki ben, aki va la mi lyen
for má ban kap cso lat ba ke rült e szív bé li jó ság tár gyi meg -
nyil vá nu lá sá val.

Szep tem ber 29-én a Zug lói Cso port kép vi se le té ben
Husztik Krisz ti, a NOE el nök sé ge ne vé ben Csiky Klá -
ri men tek el au tó val Nóg rád ba, hogy részt ve gye nek a

meg hitt ün nep sé gen, és át ve gyék a 348 üveg be zárt sze re -
te tet, ami ki e gé szült még jó né hány ki ló gyü mölc  csel,
zöld ség gel, 3 do boz to jás sal. Ké sõbb me sél ték, hogy az õ
sze mük sem ma radt szá ra zon, ami kor a sok ked ves em -
ber rel ta lál koz tak, be szél get tek, és meg cso dál ták azt a te -
mér dek szép, szí nes üve get, amely an  nyi em ber ke ze nyo -
mát és egész éves igye ke ze tét di csér te. Krisz ti a kö vet ke zõ -
ket mond ta: „Pél da ér té kû és kö ve ten dõ a tö rõ dés, amely
idén a zug lói nagy csa lá dos ok fe lé irá nyult. Idõt, mun kát
nem kí mél ve nyúj ta nak pénz ben fel nem mér he tõ se gít sé -
get a vá ro si rá szo ru lók nak, mond ván: ma guk nak több ju -
tott, mint amit fel tud nak él ni, hát jus son más nak is! Cso -
dá la tos él mény volt lát ni azt az õszin te, me leg, sze re tet tel -
jes fo gad ta tást, ami vel a Nap ra for gó Egye sü let dol gos tag -
jai vár tak ben nün ket. Ilyen tisz ta, meg ha tó pil la na to kat
ne héz kön  nyek nél kül meg él ni, ne kem sem si ke rült. Há -
lás va gyok, hogy ott le het tem, én kép vi sel het tem a zug ló -
i a kat, hos  szú idõ re ele gen dõ lel ki táp lá lé kot kap tam,
igyek szem to vább ad ni.” 

A zug lói ve ze tõk kel meg be szél tük, hogy olyan csa lá -
dok nak fog juk osz ta ni a ka pott ado mányt, akik nek az idei
nyá ron pénz hí ján nem volt le he tõ sé gük bár mit is be fõz -
ni, el ten ni. Ak kor ér ke zett hoz zánk a se gít ség, ami kor már
egy ide je fo lya ma to san ar ról ér te sül tünk, hogy egy re
több csa lád küsz kö dik, nél kü löz, sõt van nak, akik idõn -
ként éhez nek. Mi ma gunk is gyûj tés be kezd tünk, mert
még sem néz het jük tét le nül a kör nye ze tünk ben nö vek võ
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Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30 dkg liszt, 5 dkg cu kor, 7 dkg
ol vasz tott zsír, 2 dkg élesz tõ fel fut tat va, (1-1.5 dl lan gyos tej,
pi ci cu kor, pi ci liszt), 1 db to jás, pi ci só.
A tész tát jól ki dol goz zuk és  kb. 1 órán ke resz tül ke leszt jük

Hoz zá va lók a töl te lék hez:
70 dkg tú ró, 25 dkg cu kor, 3 evõ ka nál ré tes liszt, 2 dl tej föl, 2
cso mag va ní li ás cu kor, ke vés re szelt cit rom héj, pár csepp cit -
rom lé, 3 to jás sár gá ja, 30 dkg fõtt át tört bur go nya, 3 to jás fe -
hér jé bõl fel vert hab

Sü tés elõtt meg szór juk a tú rótöl te lé ket az aláb bi ke ve rék kel:
10 dkg cu kor, 1 kis ka nál fa héj, 1 kis ka nál ka kaó
Elõ me le gí tett sü tõ ben 180 fo kon kb. 30 per cig süt jük.

NÓG RÁ DI TÚ RÓS LE PÉNY

nyo mo rú sá got. Hi he tet len öröm volt eb ben a hely zet ben
hoz zá kez de ni a ka pott kin csek át adá sá hoz. Sok csa lád el -
jött a ne kik szánt ado má nyért, töb bek nek el vit tük au tó -
val. Egy négy gye re kes édes anya a kö vet ke zõ le ve let küld -
te, mi u tán el jut tat tuk hoz zá a nóg rá di ak kül de mé nyét:

„Kér lek, tol má csold kö szö ne tün ket! Olyan meg ha tó és
szív me len ge tõ, hogy va la ki is me ret le nül be le ad ja a szí vét
és min de nét, és dol go zik, hogy má sok nak se gít sen... és te -
le lett az asz tal fi nom sá gok kal és a ben nük lé võ sze re tet -

tel. Nem tud tam meg úsz ni kön  nyek nél kül, mi kor ki pa -
kol tam a dol go kat, mert jó ezt érez ni, és na gyon kö szön -
jük ne kik.” 

Mi, akik köz ve tí tõk vol tunk e Táp lá ló Sze re tet ak ci ó -
ban, há lá sak va gyunk azért, hogy e nem min den na pi él -
mény ben ré szünk le he tett. Bol do gan me sél jük min den fe -
lé a sze re tet e cso dá la tos meg nyil vá nu lá sát. Kö szön jük.

LEHÕCZ MONI KA

ZUG LÓI CSO PORT

A  M I  C SA  LÁ  DU N K  –  R A J ZPÁ LY Á ZA T

Kópis Beatrix • 
I. helyezett

Krekó Barbara •
II. helyezett

A hat va ni és a herédi cso port kö zös szer ve zé sé ben au gusz tus 28-án
a Par la ment be mentünk. A ve ze tést Guzi Lász ló vál lal ta, hisz már 10
éve dol go zik kor mány õr ként, így olyan he lyek re is be néz het tünk, aho -
va egyéb ként nem le het!

Rögtön a belépés után már a lép csõk szá ma is si kert ara tott a gye -
re kek kö ré ben. A sé ta so rán lát tuk a ko ro nát, a dísz lép csõt, be néz tünk
a két ülés te rem be, a két tár sal gó ba, a Va dász te rem be (itt ki me het tünk
az er kély re is), a de le gá ci ós te rem be, a két ko vá csoltvas lép csõ ház ba
(mely ara nyo zott), az egyik arany lép csõ ház ba, és át men tünk a ho rosz -
kó pos fo lyo són is.

Min den ki jól érez te ma gát, nagy élmény volt az Országház bejárása.
Mi után ki jöt tünk, egy órát ked vünkre sé tál ha ttunk, a leg töb ben a Du -
ná hoz men tek le.

Ha za ér ke zés után min den ki bol dog be szá mo ló ba kez dett. 
HERÉDI CSO PORT

Parlamenti látogatás

H E L Y I  S Z E R V E Z E T Ü N K  É L E T É B Ő L
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A„Csa lá di Ol va sás Éve 2010” ren dez vé nyek so rá ban,
az Or szá gos Csa lá di Könyv tá ri Na pok ke re té ben
ok tó ber 10-én vi dám  han gu la tú csa lá di ve tél ke dõ re

ke rült sor a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár im po záns épü le -
té ben. A já té kos meg mé ret te tés re 10 csa pat re giszt rált, mint -
egy 60 fõ vel. A nyolc ál lo más ból ál ló ve tél ke dõ so rán a ne ve -
lõ szü lõk bõl, nagy csa lá dos ok ból, fel nõt tek bõl és ki sebb-na -
gyobb gyer me kek bõl ál ló csa pa tok nak iro dal mi, ze nei kér -
dé sek re is vá laszt kel lett ad niuk, vagy rö vid film rész le te ken
fel kel lett is mer niük né hány je len tõs fõ vá ro si épü le tet, hi -
dat. A rész tve võk nek a ve tél ke dõ so rán nem csak a le xi ká lis
tu dá suk ra volt szük ség, ha nem a kre a ti vi tá suk ra is. Ki kap -
cso ló dás ként, az egy ko ri Pál ut cai fi úk ko ra be li já té ka nyo -
mán, a már szin te tel je sen el fe lej tett go lyó gu rí tá si ver seny -
ben le he tett pon to kat gyûj te ni, vagy le zárt bo rí ték ban, il la -

tuk után fû szer nö vé nye ket kel lett fel is mer ni. A csa pa tok be -
ba ran gol ták az egy ko ri Wenckheim-
és Pál fy-pa  lo ta könyv tár rá át ala kí tott ré sze it, ahol kö zel 800

ezer kö te tet és sok ezer ze ne mû vet, fil met tá rol nak kü lön fé -
le adat hor do zón. A fi a ta lok íze lí tõt kap tak ar ról is, ho gyan
kell hasz nál ni egy ut ca név ke re sõt, avagy ho gyan le het ke -
res ni a könyv tár adat bá zi sá ban. A ver seny zõk meg cso dál -
hat ták a pa ti nás épü let szin te ere de ti ál la po tú szo bá it, ter -
me it. Öröm volt lát ni, hogy a ki seb bek mi lyen át szel le mült

ar ccal áll tak az if jú sá gi könyv tár pol cai elõtt, la poz ták a me -
se köny ve ket, mi köz ben hall gat ták a ne kik szó ló ze ne kar já -
té kát. Bi zony az ol va sás sze re te te a gyer mek kor ban gyö ke re -
zik! A csa pa tok a dél elõtt le zá rá sa ként a Fõ vá ro si TEGYESZ
ré gé sze ti tá bo rá nak mun ká ját be mu ta tó tab lók kal dí szí tett
au lá ban gyü le kez tek. 

Az ered mény hir de tés so rán nem csak a gyõz te sek, ha -
nem a leg fi a ta labb já té ko sok is kap tak könyv aján dé kot, ez -
zel is bi zo nyít va a ré gi mon dást, hogy a rész vé tel hos  szabb
tá von fon to sabb le het, mint a gyõ ze lem. Az év fo lya mán az
„Ol va sás Éve” ren dez vé nye in pró bál ták ösz tö nöz ni az em -
be re ket, fõ leg a fi a ta lo kat, a rend sze res ol va sás ra, hi szen
õk az in for má ci ó i kat már job bá ra az internetrõl szer zik be.
Saj nos ez utób bi elõ nye i  el le né re nagy ban hoz zá já rul ah -
hoz, hogy egy re több a gond a fi a ta labb kor osz tály ol va -
sáskész sé gé vel és szö vegér tel me zé sé vel. Ah hoz, hogy év ti -
ze dek alatt idá ig fa jul tak a dol gok, el sõ sor ban bi zony mi,
fel nõt tek va gyunk a hi bá sak, a ro ha nó élet mó dunk kal, az
ér té ke ink de val vá ló dá sá val. Né mi re ményt ad, hogy a ren -
dez vény kap csán so kan re giszt rál tak új tag ként is, a fõ vá -
ros ban ki ter jedt könyv tá ri fi ók há ló zat tal ren del ke zõ in téz -
mény be, és szá mos ré gi tag is ki hasz nál ta a rend kí vü li nyit -
vatar tás ál tal biz to sí tott al kal mat is me re te ik bõ ví té sé re. 

ZAINKÓNÉ NÉ METH ETEL KA

HI VA TÁ SOS NE VE LÕ SZÜ LÕ

Csa lá di Ol va sás Éve 2010.
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Csa lá dbarát könyvtárak

A Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le té nek és az OSZK Könyv tá ri In té ze té nek kö zös fel hí vá sa

III. Intersport Túranap

Az ol va sás öröm, az ol va sás meg sze ret te té se a csa lá dok
és in téz mé nyek kö zös fe le lõs sé ge!

En nek szel le mé ben hir det jük meg a Csa lá di Ol va sás
Éve prog ram ke re té ben a „Csa lád ba rát Könyv tár” cí mû
pá lyá za tot a te le pü lé si könyv tá rak kö ré ben.
A pá lyá zat ban a könyv tár rö vi den mu tas sa be
• aka dály men tes el ér he tõ sé gét (ba ba ko csi val, ke rek es  -

szék kel meg kö ze lít he tõ ség, ba ba pe len ká zó, ba ba fog lal -
koz ta tó stb.)

• min den cél cso por tot ki szol gá ló ál lo má nyát, gya ra pí tá si
el ve it

• csa lád ba rát szol gál ta tá sa it: be irat ko zás, több csa lád tag
után ked vez mény, csa lá di bér let stb. (leg alább 2010-
ben, de elõny, ha ez na gyobb múlt ra te kint vis  sza)

• csa lád ba rát ren dez vé nye it, idõ sza kos és ál lan dó prog -
ram ja it (leg alább 2010-ben, de elõny, ha ez na gyobb
múlt ra te kint vissza)

• né hány csa lá di be jegy zést a ven dég könyv bõl vagy a
könyv tár elekt ro ni kus le ve le zõ jé bõl (eset leg face book
in te rak tív ol da lá ról)

• a NOE he lyi szer ve ze té vel meg lé võ eset le ges kap cso la t á t.
A be ér ke zõ pá lyá za to kat a Könyv tá ri In té zet mun ka -

tár sa i ból ál ló bí rá ló bi zott ság ér té ke li, de a vég sõ dön tést a
Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le te hoz za meg. Az ál ta -
luk ki vá lasz tott 3 (holt ver seny ese tén több) nyer tes
könyv tár kap majd meg hí vást a de cem ber 18-ai díj áta dó
ün nep ség re, ahol át ve he tik az el is me rést ki fe je zõ dísz ok -
le ve let és aján dé kot.
A pá lyá za tok be kül dé sé nek ha tár ide je: 2010. de cem ber 6.
A pá lyá za to kat az aláb bi cím re kell be kül de ni:
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest, Bu da vá ri Pa lo ta F-épü let
A bo rí ték ra ír ják rá: „Csa lád ba rát Könyv tár” pá lyá zat.

Min den vá ra ko zást fö lül mú ló lét szám, 1400 ak -
tív részt ve võ – mely bõl csak Göd rõl 90 fõ ér ke -
zett két külön busszal – je lez te, szük sé gük van

az em be rek nek a szer ve zett sza bad idõ sport prog ra mok -
ra, sze re tik, ha va la kik meg hir det nek olyan ren dez vényt,
aho vá egyé ni leg, csa lá dos tul, ba rá tos tul, kol lé gás tul el me -
het nek, egy nagy kö zös ség tag ja i ként, egy azon cél ból tölt -
he tik együtt sza bad ide jü ket test moz gás sal. 

2010. no vem ber 6-án a BSI ál tal meg hir de tett III.
Inter sport Tú ra nap si ke rét a ki vé te le sen gyö nyö rû, ta va -
szi as idõ já rá son kí vül biz to sít hat ta a gö di „Be csal” moz ga -
lom csat la ko zá sa a gya log ló nap hoz, raj tunk ke resz tül pe -
dig a NOE, a Há rom Ki rály fi, Há rom Ki rály lány moz ga -
lom is társ szer ve zõ ként tett so kat a csa lá dok mi nél szé le -
sebb kör ben tör té nõ meg szó lí tá sá ért. Az egyik leg ol -
csóbb, leg ele mibb, leg egész sé ge sebb sport ág a gya log lás,
a tú rá zás, plá ne, ha mind ezt a vá ros ból ki sza ba dul va, er -
dõs, he gyes, dom bos út vo na lon tesszük, nem be szél ve a
ki kap cso ló dást, töl te ke zést, a kö zös sé gi ér zés föl erõ sö dé -
sét je len tõ ér té ké rõl. Az el múlt két év ben együtt vé ve nem
vol tak an  nyi an ezen a tú rán, mint ezen a napon, min den -
ki büsz ke le het ar ra, hogy ki kelt az ágyá ból, ki moz dult az
ott ho ná ból csak azért, hogy ki pró bál ja ma gát, ál ló ké pes -
sé gét, ki tar tá sát a 10, 20 vagy 30 km-es tá von. Ter mé sze te -
sen több kü lön le ges ség is biz to sí tot ta von ze re jét e nap -
nak: az Eg ri vár ma kett jé nél lo va gi tor na be mu ta tó ját le -
he tett meg néz ni pi he nés kép pen; együtt gya lo golt ve lünk
Mon spart Sa rol ta tá jé ko zó dá si fu tó vi lág baj nok, a ma -
gyar or szá gi sza bad idõ sport moz ga lom ki emel ke dõ alak -
ja, Pászthy Jú lia és Ber kes Já nos ope ra éne ke sek, dr.

Kisi da Elek, or szá gos hí rû or vos pro fes  szor; a csil lag he -
gyi is ko la ud va rán nagy si kert ara tott a Dunaka land kö tél -
pá lya, sok gye rek pró bál ta ki a bá tor sá got, ügyes sé get
igény lõ fel ada to kat; so kunk nak oko zott örö met a sa ját
ma gunk ál tal el ké szít he tett li la hagy más zsí ros ke nyér és a
szom jun kat ol tó tea el fo gyasz tá sa. A gye re ke ket kü lön
meg le pe tés fo gad ta, tom bo la je gye ket ka pott min den cél -
ba ér ke zõ tu ris ta, amel  lyel a BSI, a NOE, a Ma gyar Sport tu -
risz ti kai Szö vet ség, a Dunaka land Ala pít vány és a Be lé pés
csa lá dos tul moz ga lom aján dék tár gya it nyer het te el. A fo -
tó pá lyá zat ra még nem tud ni há nyan je lent kez nek, de re -
mél he tõ leg el kül dik ké pe i ket a fo tó sok, és tu dunk majd
ered ményt hir det ni. 

Kö szö net min den ki nek, aki rész vé te lé vel, szer ve zõi,
ren de zõi te vé keny sé gé vel, er köl csi, anya gi tá mo ga tá sá val
hoz zá tett va la mit egy si ke res sport nap meg va ló su lá sá -
hoz!

A Be lé pés csa lá dos tul moz ga lom tú ra nap ját tá mo gat -
ták: Göd Vá ros Ön kor mány za ta, Fé tis Kft., CBA Disz kont,
Heim busz. Mé dia tá mo ga tók: Du na TV, Elek troszignál TV,
Inside TV, Gö di Kör kép.

Leg kö ze leb bi ren dez vé nyünk de cem ber 4-én, szom ba -
ton: csa lá di fo ci, VUK – Vá ro si Után pót lás Ku pa, asz ta li te -
nisz, tol las lab da, golf, kéz mû ves fog lal ko zás, ad ven ti asz -
ta li dí szek ké szí té se, kö zös ebé de lés Wich mann Ta más
fõzt jé bõl.

Leg kö ze lebb is le gyünk jó so kan, érez zük na gyon jól
ma gun kat nagy ba rá ti tár sa ság ban!

WAG NER LÁSZ LÓ

Az aláb bi fel hí vást, il let ve pá lyá za tot azért tes  szük köz zé, hogy fi gyel jé tek a ré gi ó tok ban mû kö dõ könyv tá ra kat.
Amennyi ben úgy ta pasz tal já tok, hogy a kör nye ze te tek ben mû kö dõ könyv tár csa lád ba rát, küld je tek egy e-mailt de -
cem ber 12-ig a noe@ noe.hu cím re! A NOE részt vál lal a ver seny zsû ri zé sé ben. Az ered mény hir de tésre de cem ber 18-án,

a NOE Ka rá csony ke re té ben ke rül sor.
CSIKY KLÁ RI – EL NÖK SÉ GI TAG



2010. december 25

É L E T Ü N K

NAGY CSALÁD – KIS LÁBNYOM

A Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete és a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete 2010 májusában indította el „Nagycsalád – kis lábnyom” címû kampányát, amely a

családokat, azon belül is a nagycsaládosokat célozza meg. A program keretében a családok
környezet-, klíma- és energiahasználati tudatosságát szeretnénk növelni, valamint ezen keresztül a

szén-szegény életmód népszerûsítését.
A programon belül

2010. OKTÓBER VÉGÉN 
ORSZÁGOS CSALÁDI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI VERSENYT INDÍTOTTUNK!

A verseny 6 hónapja során a résztvevõknek:
• minden hónap elején le kell olvasniuk és egy online karbon kalkulátorban feljegyezniük

mérõóra állásaikat (elektromos áram, gáz, víz, gépkocsi) – a feljegyzett adatokból a
program a család fogyasztását és a fogyasztáshoz kapcsolódó szén-dioxid kibocsátást

számolja ki;
• kreatív, az egész család bevonását igénylõ feladatokat kell elkészíteniük: például családi tervet

arra, hogy hogyan lehet klímabarát a karácsonyi szünet, mi legyen a menü, milyen
ajándékokat adjunk, vagy milyen programokat szervezzünk. 

A versenyben bármely család részt vehet, folyamatosan lehet regisztrálni a
www.kislabnyom.hu honlapon. 

Az elsõ „beugró” feladat letölthetõ a www.karbonkalkulator.hu oldalról! 
A feladat egy háztartási energiafogyasztást felmérõ klíma-audit, azaz felmérés elkészítése lesz,
amelyet a www.karbonkalkulator.hu oldalra kell feltölteni. Az 1. feladat beadási határidejét

meghosszabítottuk 2010. december 10-ig, ami a 2. feladat beadási határideje is. (Ld. részletesen a
www.kislabnyom.hu honlapon.)

A féléves, 2011 áprilisában végzõdõ versenyben  20 család kap az elért pontszámok alapján
értékes nyereményeket (ízelítõül egy pár: laptop, nyaralás, bicikli)!

A családi energiatakarékossági verseny és a díjkiosztó rendezvény 
fõvédnöke dr. Fülöp Sándor, a Jövõ nemzedékek Országgyûlési Biztosa.

További információ:
A projektrõl: Vadovics Edina, tel:+36 20/5121 887, edina@greendependent.org

Sajtókapcsolat: Vadovics Kristóf, tel:+36 20/5121 886, kristof@greendependent.org
A projekt honlapja: www.kislabnyom.hu

VERSENYBEN A NAGYCSALÁDOK 
A LEGKISEBB LÁBNYOMÉRT

– országos energiatakarékossági verseny indul –

„A projekt az E urópai Unió támogatásával, az E urópai
Regionális  Fejlesztés i A lap társ finanszírozásával valósul meg.” 

KEOP-6.1.0/B /09-2009-0036
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A RÁ KÓ CZI SZÖ VET SÉG PROGRAMJA

Ha gyo má nyo san élénk ér dek lõ dés kí sér te mind a két
meg hir de tett té má ban gyer mek rajz pá lyá za ta in kat. Tech -
ni ka i lag is vál to za tos anyag ér ke zett. A be kül dött mû vek
kö zött pasz tell ké pek, ce ru za rajz ok, ak va rell kom po zí ci -
ók, sõt, még li nó met szet is ta lál ha tó. A be kül dött anyag az
or szág min den szeg le té bõl ér ke zett. Deb re cen pe da gó gu -
sai élen jár tak az if jú ság meg moz ga tá sá ban. Nem csak
szám be li leg küld tek több pá lyá za tot, ha nem azok mi nõ -
sé gé bõl is ki tû nik, hogy ko mo lyan ve szik az if jú ság vi zu á -
lis ne ve lé sét.

A be ér ke zett ké pek tar tal mi lag és ki vi te le zé si szem -
pont ból is meg fe lel tek a pá lyá za ti ki írás nak, így nem kel -
lett sen kit az ér té ke lés bõl ki zár ni for mai okok mi att. A bí -
rá ló bi zott ság két for du lós zsû ri zés után tu dott csak vég le -
ges dön tést hoz ni a dí jak oda íté lé sé rõl.

En nek alap ján a ki írás ka te gó ri á i nak meg fe le lõ en az
aláb bi pá lyá za tok ré sze sül nek dí ja zás ban :

I. A MI CSA LÁ DUNK  pá lyá za t dí ja zott jai:
1. he lye zett: Kópis Be at rix (Deb re cen)

2. he lye zett: Krekó Bar ba ra (Kartal)
Meg osz tott 3. he lye zett: Bol di zsár Fan ni (Kakucs) 
és Sán dor Li li (Sá ros pa tak)
II. Az OTT HO NUNK A FÖLD pá lyá zat dí ja zott jai:
1. he lye zett: Ta más Il ka (Kenézlõ)
2. he lye zett: Ko csis Ivett (Deb re cen)
Meg osz tott 3. he lye zett: Hardi Esz ter (Bu da pest) 
és Fe ke te Csa ba (Deb re cen)
A dí jakat a pé csi Õszi Ta lál ko zón adtuk át. A be kül dött

ké pek ér de kes sé ge, hogy gyer me ke ink szem szö gé bõl lát -
hat juk, ho gyan for má ló dik vé le mé nyük kör nye ze tük rõl,
csa lád juk ról és a Föld sor sá ról, me lyen mind an  nyi an
élünk.

Ér de mes volt idén is pá lyáz ni, a legjobb mûvek
alkotóit igyek szünk több fó ru mon is be mu tat ni, így tá -
mo gat ni a mû vé sze ti al ko tás ban te het sé ges gyer me ke in -
ket.

ÁCS ÉR MES KÁR OLY

SZAK ÉR TÕ, A BÍ RÁ LÓ BI ZOTT SÁG TAG JA

Rajzpályázataink eredménye

Tar tom ma gam ah hoz, ha okos, ma ga biz tos, ma gyar ön tu da tú jö võt
sze ret nénk gyer me ke ink nek, anya nyel vû ok ta tás ra van szük sé gük.
Mint fa na ti kus ma gyar sza kos nak en ged tes sék meg egy idé zet:
„Min den nem zet a ma ga nyel vén lett tu dós, de ide ge nen so ha sem.”   

(Bes se nyei György)
Kré ta por, az ér sek új vá ri Czuczor Ger gely Alap is ko la di ák lap ja

A ha tá ron tú li ma gyar ság szol gá la tá ban te vé keny ke dõ Rá kó czi Szö vet ség 2004. óta min den év ben or szá gos ak ci ó ra
hív ja fel a ci vil szer ve ze te ket, ön kor mány za to kat és ma gán sze mé lye ket. Fel hí vá sunk ah hoz a Ma gyar Al kot mány ban rög zí -
tett kö ve tel mény hez kap cso ló dik, amely sze rint az anya or szág fe le lõs sé get érez a ha tá ron tú li ma gya rok sor sa iránt, és tá -
mo gat ni kí ván ja hos  szú tá vú meg ma ra dá su kat a szü lõ föld jü kön.

A ma gyar is ko lá ba be íra tott gyer me ke ket meg il le tõ ok ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tást a ma gyar „ked vez mény-tör vény” ve zet -
te be. Saj ná la tos, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság gal 2003-ban kö tött ál lam kö zi meg ál la po dás a fel vi dé ki ma gyar csa lá do kat az
ok ta tás-ne ve lé si tá mo ga tás köz vet len igény be vé te lé tõl meg fosz tot ta. Ez az zal a ve széllyel jár, hogy Fel vi dé ken az el múlt év -
ti zed ben ta pasz talt, je len tõs mér té kû asszi mi lá ció to vább foly ta tó dik, mi köz ben Ma gyar or szá gon és a ha tá ra in kon túl
egyaránt tra gi ku san fogy a ma gyar nem zet lé lek szá ma.

A Rá kó czi Szö vet ség ok ta tás-ne ve lé si prog ram ja ré vén 10 ezer Ft egy sze ri ösz tön dí jat biz to sít azok nak a csa lá dok nak,
amelyek a gyer me ket ma gyar tan nyel vû is ko lá ba írat ják be. Az ösz tön díj jal egy részt se gít sé get nyújt a csa lá dok nak az is ko -
la kez dés sel ös  sze füg gõ költ sé gek fe de zé sé hez, más részt ez az ösz tön díj ki fe je zi az anya or szág ci vil tár sa dal má nak szo li da -
ri tá sát azok kal a csa lá dok kal, akik vál lal ják gyer me ke ik ma gyar is ko lá ba tör té nõ be íra tá sát. A ha tá ron tú li ma gyar ság ügye
iránt el kö te le zett ci vil szer ve ze tek, ala pít vá nyok, ön kor mány zat ok és ma gán sze mé lyek kö zül van nak olya nok,
akik/amelyek va la mely fel vi dé ki te le pü lés hez kö tõd nek, és ké rik, hogy ado má nyuk az adott te le pü lés re ér kez zék. Ilyen ese -
tek ben a Szö vet ség szí ve sen ve szi, ha az ado má nyo zó a Rá kó czi Szö vet ség kép vi se lõ i vel együtt részt vesz az ösz tön dí jak
ün ne pé lyes át adá sá ban. A ren del ke zés re ál ló for rá sok ed dig nem tet ték le he tõ vé, hogy a prog ram tel jes kö rû en meg va ló -
sul jon Fel vi dé ken, ezért csu pán a szo ci á li san és gaz da sá gi szem pont ból hát rá nyos hely ze tû ré gi ók ban és a szór vány vi dé -
ke ken pá lyáz hat min den csa lád er re az ösz tön díj ra. A töb bi ré gi ó ban a nagy csa lá dos ok és a más te le pü lés re be jár ni kény -
sze rü lõk ré sze sül nek ösz tön díj ban.

2005-ben 1950, 2006-ban 1856, 2007-ben 1819, 2008-ban 1925 és 2009-ben 2200 csa lád ve het te át az ösz tön dí jat.
2010. no vem ber 5-ig 1970 kis el sõs ka pott tá mo ga tást, és több mint 800-an a to váb bi át adá si ün nep sé gek al kal má val kap -
ják majd meg. A szá mok ar ról ta nús kod nak, hogy bár Fel vi dé ken is csök ke nõ ben van a ma gyar ság szá ma, még is egy re töb -
ben vá laszt ják – leg na gyobb örö münk re – a ma gyar is ko lát. 

Ar ra kér jük az ügy iránt ér zé keny pol gá ro kat, ci vil szer ve ze te ket, ala pít vá nyo kat, ön kor mány za to kat, hogy ösz tön díj
prog ra mun kat lehetőségeikhez mérten ado má nyuk kal tá mo gat ni szí ves ked je nek. 

Rá kó czi Szö vet ség • (1027 Bu da pest, Szász Kár oly ut ca 1. IV. em. 1.) • Pos ta cím: 1255 Bu da pest, Pf. 23.
www.rakocziszovetseg.org • Te le fon szám: 00/36/1/201-3067 • E-mail cím: info@rakocziszovetseg.hu 

Bank szám la szám: 11705008-20488172 (OTP Bank) • Fel vi dé ki Ok ta tá si Tá mo ga tás
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Ked ves Tag tár sak!

Öröm mel adunk hírt egy pá lyá za ti le he tõ ség rõl. 
Né hány épí tõ anyag gyár tó cég – Wienerberger Zrt, Bra mac Kft, Tondach Zrt, 

Baumit Kft., Schiedel Kft. – a Wienerberger Zrt. szer ve zé sé ben

ADO MÁ NYO KAT AJÁN LOTT FEL A NOE-NAK.

Ez a tá mo ga tói kör, amely épí tõ anyag ok gyár tó i ból ala kult,
a NOE tag csa lád jai ré szé re kí ván ter mé szet be ni ado má nyt ad ni.

Ezért a Tá mo ga tók és a NOE kö zös pá lyá za tot írnak ki.
A Támogatók fel aján lá suk kal se gí te ni kí ván nak két olyan csa lá dot,aki knek fel tett szán dé ka,

hogy sa ját ott hont épí te nek ma guk nak, de ed dig ele gen dõ ön erõ hi á nyá ban 
ezt nem tud ták meg va ló sí ta ni. 

Az ado má nyo zó cé gek sa ját ter mé ke ik kel kí ván nak tá mo ga tást nyúj ta ni – tég lát,
fö dém rend szert, cse re pet, szi ge te lõ anya got, ké mény-rend szert ad nak 

a két nyer tes csa lád nak.

Tá mo ga tás ban ré sze sül het nek olyan csa lá dok, amelyek
• a sa ját ház tar tá suk ban há rom vagy több gyer me ket ne vel nek, s akik kö zül a leg -

idõ sebb sem töl töt te be a 21. élet év ét és leg alább 2 gyer mek 14 év alat ti
• leg alább két éve a Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le té nek tag jai, és tag dí juk

2009-re és 2010-re is ren de zett 
• Nem pá lyáz hat nak azok, akik a NOE-val vagy bár mely tagszer ve ze té vel mun ka -

vi szony ban, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban vagy más, a Ptk. sze -
rin ti szer zõ dé ses jog vi szony ban áll nak.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. ja nu ár 31.

A rész le tes pá lyá za ti fel té te lek, a pá lyá za ti ûr lap, va la mint a pá lyá zat tel jes anya ga 
meg ta lál ha tó a hon la pon. A to váb bi ak ban a sa ját szer ve ze te tek ve ze tõ je, 

a ré gi ós tit kár vagy a bu da pes ti tit kár ság is tud se gí te ni.
Ol vas sá tok el fi gyel me sen ezt a re mek le he tõ sé get, mert bár szi go rú ak a fel té te lek, s a csa -
lá dok szá má ra is nagy el kö te le zett sé get je lent – az új ott hon lé té nek re mé nyét is hor doz za. 

Min den épí tõ ked vû csa lá dunk nak jó pá lyá zást kí vá nok!
KISS MÁR TA

Lehetõség családi ház építésre
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G Y E R E K S A R O K

VÍZ SZIN TES

1.Ma gyar ze ne szer zõ, gi tá ros, pár já val hat gyer me -
ket ne vel nek. 9. Ének lõ szócs ka 10. Õr zi szé lei! 11. -zug
12. Hí res ószö vet sé gi nagy csa lá dos 15. Hib rid fe le! 17.
Más sal hang zó ki ejt ve 19. Ki szá radt giz gaz 20. Az idõt
mu tat ja 21. Az an go lok öt kor is  szák 23. Ma lac hang ja
25. Ren dez vény le bo nyo lí tó ja 28. Ala cso nyan 30. AZT
vé ge! 31. Mo dern kön  nyû ze nei irány zat

32. Ugyan ez, rö vi dít ve 34. Így ér jük el, akit meg aka -
runk fog ni 36. Fo lya dék 37. Szin tén hí res nagy csa lá dos,
hár mas ik rei van nak és töl csér fü le 39. vég tag 41. RÁF
szé lei! 43. Se kély ten ger par ti  te rü le te ken jel lem zõ ho -
mok for ma 44. Va la mi nek a hi á nyá ban 46. ETZ 47.
György Ró zsa mo nog ram ja 48. Utó el len té te

FÜG GÕ LE GES

2. Fa, tûz, föld, fém és víz 3. eszik 4. …nagy ra! Gye rek -
nek szó ló kö szö nés 5. ta nu ló 6. rag, -ször pár ja 7. to váb -
bá 8. He lyes írás ban hi bá zik 11. Sok gye re kes gö rög is -
ten, né hány is mert gyer me ke: Arész, Pallas Athé né, Di -
o nü szosz, Af ro di té, Her mész, Hé rak lész  13. Be fi ze tett
ebé det fo gyaszt 14. Szõ lõ lé bõl ké szí tett al ko hol 15. Ez a
hí res fi a tal hölgy hét kis em ber ke éte lé rõl és tisz ta ru -
há já ról gon dos ko dik 16. … Eri ka, nagy csa lád ról szó ló
me se köny vek há rom gyer me kes szer zõ je 18. Ka na la zó
21. Ma gad 22. Al va pá rat lan be tûi 24. Kar já ba zár 26.
Nem azt, ha nem … 27. Egyes szám har ma dik sze mé lyû
sze mély név más 29. Egy for ma be tûk 32. Nagy tes tû ba -
goly 33. Eb be az irány ba 34. Pa rancs 35. Nem fiú 37. Et
cetera 38. E dol got 40. Fi ze tés 42. A hal lás szer ve 45.
Fegy vert fog rá

HÍRES NAGYCSALÁDOSOK
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K E D V E Z M É N Y E K

Ü D Ü L É S

GÖNCÖL ALAPÍTVÁNY

(2660 Vác, Ilona u.3. Tel.:1/266-5449
www.goncol.hu )

Süni és Vadon Magazinok elõfizetések során NOE
tagok 15% kedvezményben részesülnek.

EURÓPAI TUDÁSTRANSZFER KIADÓ

www.smartcards.hu web áruházban a „játszva
tanulhatsz” Smart Cards angol nyelvû kommu ni -
kációs társasjátékok vásárlása során 10% kedvezményt
kapnak NOE tagok vásárlásaik során. 

PORTÉKA AJÁNDÉKBOLT

(2600 Vác, Csányi L.krt.55)
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak vásárlásaik

során a termékek árából.

BABY BOKSZ

Gyermekcipõbolt (1067 Budapest, Teréz krt.27.)
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak vásárlásaik

során a teljesáru termékek árából.

JÁNOSSY KIADÓ BT. 
(www.ngkids.hu)
National Geographic KIDS magazin elõfizetése

során NOE tagok 20% kedvezményben részesülnek.

SOFT ONE KFT. 
www.tunderlatta.hu web shopból tagjaink

vásárlásaik során 5% kedvezményt kapnak.

HUNCUTKA WEB ÁRUHÁZ

www.huncutka.com web áruházból tagjaink
vásárlásaik során 5% kedvezményt kapnak.

Üdüljön családjával, barátaival Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy közelében 
BÁRÁNDON, A KOROKNAI PORTÁN. 

Eredetileg népmûvelõ-pedagógus házaspár vagyunk
három fiúgyermekkel. Állattartással foglalkozunk (ló,

kecske, borjak, nyúl stb.). A sok háziállat közelsége
nagy örömet szerez a gyerekeknek. 

Lehetõség van lovaglásra, szekerezésre, íjászkodásra,
kemencében sütésre-fõzésre 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 gyógyfürdõ van a környéken.

Áraink (több éjszaka esetén): 2.500 Ft/fõ, 
12 éves korig 10% kedvezmény.

Üdülési csekket elfogadunk.

Tel.:54/466-193, Mobil: 30/279-2682
bela@koroknaiporta.hu 
www.koroknaiporta.hu

K i r á n d u l á s
<< CSALÁDI CSATANGOLÁSOK>>

Mint NOE-tag és a Hétkaland Egyesület vezetője hívlak
titeket rendszeres havi főváros környéki kirándulásainkra

22001111 ..   ffeebbrruuáárr  1144..

ÁÁrrppáádd--kk ii llááttóó

22001111 ..   MMÁÁRRCCIIUUSS  2266..

AAllssóójjeeggeennyyee--vvööllggyy

RRóózzssiikkaa-- ffoorrrrááss

22001111 ..   JJAANNUUÁÁRR  1155 ..EErrzzsséébbeett --kkii llááttóósszzáánnkkóózzááss
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Jó együtt!Jó együtt!
www.hetkaland.hu

Udvardy Család/Zugló

Várunk!Várunk!

Jelentkezés és info:
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H I R D E T É S E K

NOE-ALEXANDRA KÖNYVCSOMAG

Kóbor kalandjai
Kó bor és az õt be fo ga dó csa lád

ré gi is me rõ se az ol va só nak. Akik
még Kó bor ka land ja it ol vas ták, azok
ma már in for ma ti ku sok, vál lal ko zók,
or vo sok, csa lád anyák. Töb ben ta ná -
rok, és az iro da lom sze re te té re ne ve -
lik azo kat a di á ko kat, akik nek Kó bor
újabb ka land jai szól.

A Kó bor-köny vek nem csu pán a
be szé lõ ku tyá ról szól nak. Egy nagy
csa lá dot is mer he tünk meg, öt le tek -
ben gaz dag, vi dám ka ma szo kat, akik
a kép er nyõ vir tu á lis vi lá ga he lyett a
va ló ság ban ta lál ják meg az élet örö -
me it. Eb ben a kö tet ben na gyobb sze -
re pet kap Dor ka, a macs ka, aki nek
el ár vult kis ci cá it a ku tya ne ve li fel.

Kó bor azon ban kü lö nös ké pes sé -
gé vel fur csa hely zet be so dor ja a csa -
lá dot. Min den bûn cse lek ményt ki szi -
ma tol, és ami kor „szó vá te szi”, a
rend õrök za var ba jön nek. Ám egy al -
ka lom mal rá fi zet a kí ván csi sá gá ra,
csa var gók csap dá já ba esik. Itt tud ja meg, men  nyi re kü -
lön bö zik a tár sa da lom pe re mé re sod ró dott em be rek tár -
sa sá ga a csa lá di kö zös ség tõl – aho vá vé gül vis  sza ta lál.

Né hány fe je zet cím: Kó bor to vább szol gál. Rab ló ka -
land. Kó bor anyá nak ér zi ma gát. Sze mel vé nyek a ma gyar-
ku tya szó tár ból. Ka land a csil lag ga rázs ban. Kó bor, a lo -
pott ku tya. Kó bor a zsi vány ta nyán. Kó bor rab lán con. A
ku tya min dig ha za ta lál.

300 ol dal, ára 2.400 Ft, kap ha tó a köny ves bolt ok ban.

Akik meg vá sá rol ták Kó bor újabb
ka land ja it, azok ré szé re in gyen tud -
juk ad ni az elõ zõ Kó bor-köny ve ket,
amíg a kész let tart:

Kó bor, a két szer ta lált ku tya
Kó bor be szél ni ta nul
Kó bor a se reg ben

SZE MEL VÉNY A KÖNYV BÕL:

Meg pró bál tam el ma gya ráz ni
Kó bor nak, mi lyen szép, szí nes a li -
get õsszel. Nem ér tet te. Egy ál ta lán
nem is mer te a szí ne ket. Az õ sze -
mé ben a vi lág unal mas, egy han gú
és szür ke volt. Bez zeg az or rá ban!
Ezer nyi il lat gyö nyör köd tet te hosz  -
szú szag ló szerv ét, és min den szag -
nak más-más ár nya la ta volt. Õ is
meg pró bál ta meg ér tet ni ve lem,
men  nyi men  nyei il lat ra gyog ja be a
bok rok al ját. Ez sza bad for dí tás ban
va la hogy így hang zik:

A fû alatt ezer nyi ap ró csik lan dós il lat buj kál: po cok
me le ge, ür ge ürü lé ke. Amott egy hús vét ról itt fe lej tett
nyusziszag, amely vér rel jaj dul a vé gén. Az avar an da lí tó
il la tát iz gal mas macs ka szag szab dal ja, akár csak sza po ra
vak kan tá sok az éj sza ka csend jét. … És mind eze ket a sza -
go kat mély, me leg ku tya il lat, pu ha, ma gas em ber szag
fog ja át mint nagy, vi dám nyak örv.” 

Ku tya le gyek, ha ér tem! Azt hi szem, én szag vak va -
gyok…

Kedves Tagtársak! 

50 százalékot meghaladó kedvezményt kaptunk az Alexandra
Könyvkereskedéstõl a tagság számára az alábbi két könyv cso -
magra. Ezekre a könyvekre a kereskedelemben nem lehet
nagyobb kedvezményt kapni. Az egyes csomagok atlaszt,
szépirodalomi és szórakoztató könyvet egyaránt tar tal -
maznak, így az összeállítás az egész család számára értékes
lehet. 
A csomagok meghatározott könyveket tartalmaznak.

A csomag 5 500 Ft
Egri csillagok
Kincskeresõ kisködmön 
Hit – Az Istenbe vetett bizalom 
Mítoszok és legendák közelrõl – A világ legmaradandóbb
mítoszainak és legendáinak bemutatása és értelmezése
A 100 legjobb film – Lenyûgözõ utazás a mozgófilm
történetében.

B csomag 12 500 Ft
Egri csillagok
Kincskeresõ kisködmön 
Hit – Az Istenbe vetett bizalom 
Mítoszok és legendák közelrõl – A világ legmaradandóbb
mítoszainak és legendáinak bemutatása és értelmezése 
A 100 legjobb film – Lenyûgözõ utazás a mozgófilm
történetében 
Világirodalom – A kultúra látképei
Szakítópróba – Megdöbbentõ történetek eltûnt gye re-
kekrõl, felnõttekrõl
A 100 éves Szent István-bazilika
Örömkönyv 
Mindentudó világatlasz

Rendeléseiteket emailben most küldjétek el számomra,
egyszerre több csomagot is lehet kérni (a készlet erejéig). 
email: szepkonyv@gmail.com 
A könyvet kifizetni az átvételkor kell, az átvétel helyszínét
emailben vagy telefonon egyeztetjük.

KECSKÉS LÁSZLÓ





MÉDIATÁMOGATÓINK:

Örömhír

A Nagy csa lá dos ok Kétsopronyi Egye sü le te öröm mel
tu dat ja, hogy 2010. szep tem ber 8-án meg szü le tett
Petrovszki Ani ta és Szász Ár pád 8. gyer me ke, Szász
Bá tor Já nos. Két nõ vé re és öt báty ja vár ta Õt. 

Sár mány At ti la és Ág nes öröm mel tu dat -

ja, hogy Ré ka, Ba lázs, Ben já min, Zsó fia és

Bar na bás után 2010. szep tem ber 21-én,

2900 g-mal és 53 cm-rel meg szü le tett ha -

to dik gyer me kük, Ben ce Bá lint.

Hat va ni Cso port

Öröm mel tu dat juk, hogy 
• 2010. jú ni us 7-én  meg szü le tett a Vá mos
csa lád 8. uno ká ja, Udvardy Bar na bás,
• szep tem ber 4-én a Göbl csa lád el sõ uno -
ká ja, Váli Regõ Má té és
• úgy szin tén szep tem ber 4-én a Bá nyász
csa lád 11. uno ká ja, Ve tõ Sá mu el.
Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got kí vá nunk a
gye re kek nek és csa lád ja ik nak. 

Ros ta Li ka 
Bu da ka lá szi Nagy csa lá dos ok Egye sü le te

A Nagy csa lá dos ok Tá bor fal vi Egye sü le te 
öröm mel tu dat ja, hogy 2010. jú li us 21-én meg szü le tett
Grajczár Jó zsef és Grajczárné Hahn Ka ta lin 2. gyer me ke,
Grajczár Ani kó Lil la.
2010. ok tó ber 23-án szü le tett Nagy Krisz ti na 7. gyer me -
ke, Nagy An gé la Esz ter. 
Hor váth Mar git és Rucz Já nos 4. gyer me ke, 
Rucz Re gi na Mer cé desz 2010. jú li us 29-én lát ta meg a
nap vi lá got. Sze re tet tel gra tu lá lunk ne kik!

Brunner Er zsé bet • Tá bor fal vi NE

A mosonmagyaróvári Életfa Egyesület

örömmel adja hírül, hogy 2010. július 31-én

megérkezett Élõ Dorottya és Papp György

Tamás nyolcadik gyermeke, Anna Rózsa. 

Sok boldogságot és jó egészséget

kívánunk az egész családnak.

Meg szü le tett Fa ze kas Bé la és Il ma 7. uno -
ká ja, Stibernik Bene Bé la. Gra tu lá lunk 
a szü lõk nek, Be á nak és Zo li nak harmadik
gyer me kük höz!

Ri gó Er zsé bet, Keszt he lyi NE

Öröm mel tu da tom, hogy a Mol nár csa lád har ma dik
gyer me ke, Mol nár Ken de Ben de gúz 2010. no vem -
ber 8-án 23 óra kor, 2800 gram mal és 51 cen ti mé ter rel
meg szü le tett.
„Azért mert sze ret tek, jöt tem a vi lág ra, 
S let tem új fény, csil lag, szü lõk bol dog sá ga. 
Sze res se tek en gem igaz sze re tet tel, 
a kin cse tek va gyok, pi ci kincs, de EM BER!”  

Krasztel Lászlóné, NOE Pá pai Cso port ve ze tõ je

Öröm mel tu dat juk, hogy is -
mét nagy szü lõk let tünk!!!
Még pe dig nem is akár hogy! A
leg na gyobb lá nyunk, Ági hár -
mas ik rek nek adott éle tet:
Ber na dett, Jo han na, Mó ni -
ka. Méghogy a nagy csa lád is
az el sõ gye rek kel kez dõ dik...,
ná luk az el sõ há rom mal! Jól
van nak és na gyon bol do gok.
Per sze, a nagy szü lõk is:

Radó Pé ter és Radó Péterné
Er zsé bet


