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Vezető testületeink munkájából

Aktuális hőpályázatok

A NOE Levelek januári számának megjelenése óta négy 
alkalommal ülésezett az Elnökség.

A januári ülésen a tagsági ügyek mellett az alábbi kérdé-
sekben született döntés:

–  Az Elnökség a Választmánynak a Közgyűlés Mandá-
tumvizsgáló Bizottsága elnökéül Gaálné Ombodi Klá-
rát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökéül pedig Wéber 
Vilmost javasolja megválasztásra.

–  Az Egyesület főállású kontrolling vezetőt kíván alkal-
mazni. Dabóczi Ferenc elkészíti az új feladatkör leírá-
sát, valamint annak hirdetési szövegét, melyet a NOE 
vezetőségi listáján, valamint az egyesület honlapján je-
lentetünk meg. A jelentkezőket a NOE Elnökségének és 
Ellenőrző Bizottságának tagjai hallgatják meg.

–  Az Elnökség javaslatot tesz a Választmánynak ideigle-
nes főtitkár személyére, a jelölt: Kardosné Gyurkó Ka-
talin.

Január 20-án választmányi ülés volt, melyen a követ-
kező határozatok születtek:

–  a Választmány egyhangúlag megválasztotta a Mandá-
tumvizsgáló Bizottság elnökének Gaálné Ombódi Klá-
rát

–  a választmány egyhangúlag megválasztotta a Szavazat-
számláló Bizottság elnökének Wéber Vilmost

–  a testület 2010. február 1-jétől az áprilisi közgyűlésig 
Kardosné Gyurkó Katalint választotta a NOE főtitkárá-
nak.

A február 3-i elnökségi ülésen tagsági ügyek mellett az 
elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a NOE csatla-
kozik a Kézenfogva Alapítvány május 1-jei rendezvényéhez.

Az Elnökség március 3-i ülésén tagsági ügyek mellett a 
következő kérdésben hozott döntést:

–  Az Elnökség a régiós titkári munkakör ellátására ko-
rábban bevezetett rendszeres pályáztatást megszünteti. 
A régiós titkárok foglalkoztatása folyamatos, az elnök-
ség háromévente értékeli a munkájukat, ill. probléma 
esetén megteszi a szükséges lépéseket.

Március 17-én rendkívüli elnökségi ülés volt, melyen a 
következő határozatok születtek:

–  Az Elnökség megbízza Kecskés Lászlót, hogy önkéntes 
munkában lássa el a Bárka 2009. Nonprofit Kft. ügyve-
zetői teendőit. A megbízatás 2010. december 31-ig szól.

–  Az Elnökség 2010. április 1-től három fővel bővíti a NOE 
Titkárság létszámát. Az új munkatársak feladata a NOE-
FON további működtetése, szabad kapacitásukban se-
gítik a NOE Titkárság munkáját. Fizetésük fedezete a 
NOE-FON működtetésére kapott pályázati támogatás.

–  Az új alkalmazottak: Csongor Andrea, Mezei Ádám, Vá-
mos Veronika. 

–  A NOE 2010. évi költségvetési tervéről az ülésen végső 
döntés nem született, a beterjesztett tervezeten további 
módosításra volt szükség. 

 A később kiküldött, módosított költségvetési tervet és a Köz-
gyűlés elé terjesztendő 2009. évi zárszámadást és közhasznú-
sági jelentést az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

A NOE képviseletében Szombathy Márta részt vett a Krí-
zis Alap tanácsadó testületének január 14-i ülésén. Az ülésen 
Herczogh László miniszter tájékoztatást adott arról, hogy a 
PSZÁF bírságokból további 500 millió Ft került a programba. 
A Testület egyhangúlag támogatta a Program április 30-ig 
történő meghosszabbítását. A tanácskozás során a szerveze-
tek képviselői megállapították, hogy sok önkormányzat nem 
használja ki a lehetőségeit. A jelenlévők egyetértettek abban, 
hogy ki kell dolgozni egy olyan rendszert, amely eléri azokat 
a célcsoportokat, amelyekhez a Kríziskezelő Program nem 
jut el.

Kedves Tagtársak!

Az Önkormányzati Minisztérium két pályázatot tett köz-
zé, amelyekre vonatkozóan – tekintettel a közeli beadási ha-
táridőre: 2010. május 31. – már korábban feltettük a szük-
séges tudnivalókat a NOE honlapjára és vezetői listájára. 

Most újból, a NOE Leveleken keresztül is szeretnénk 
felhívni a figyelmeteket a pályázatokra. Az egyes Pályázati 
útmutatók összefoglalóan tartalmaznak minden fontos in-
formációt. (Az alábbiakban önkormányzati tulajdonú laká-
sokkal nem foglalkozunk.) 

Különösen is felhívjuk a figyelmeteket a kémények fel-
újítási lehetőségére. Sok a kémények hibájából, műszaki ál-

lapotából származó tragédia, füstmérgezés, addig előzzük 
meg a bajt, amíg lehetséges! 

– Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor 
kémények) felújításának támogatása (Kódszám: LFP-
2009-LA-7)

A támogatás célja a lakóépületek – társasházak és lakás-
szövetkezetek – üzemelő, fűtő- és/vagy vízmelegítő-beren-
dezései égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás 
gyűjtőkéményeinek (ún. termofor kémény) biztonságtechni-
kai felújítása. 

A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező 
lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűj-

H Í R E K
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tőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés 
felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek 
mértéke a bekerülési költség maximum 40%-a, de lakáson-
ként legfeljebb 80 000 Ft lehet. 

Az önkormányzat mint támogató a pályázó kedvezmé-
nyezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót 
terhelő saját részt. A pályázónak a pályázat benyújtásakor 
20 000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie.

–  A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasz tásának szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 
(ÖKO-PROGRAM) 

 (Kódszám: LFP-2009-LA-9)
A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek – társas-

házak és lakásszövetkezetek – lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 
A következő célokra nyújtható támogatás: 

1.  A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szük-
séges berendezések (termosztatikus szelepek és/vagy 
lakásonkénti központi vezérlés, szoba termosztát al-
kalmazása) beszerelése.

2.  A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az 
épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosz-
tására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők 
és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

3.  Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen be-
lül:

 a) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
 b)  az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer át-

alakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszok-
kal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, két-
csöves fűtési rendszer kialakítása. Ebben az esetben 
a lakásokban lévő hőleadók (radiátorok) szükség 
szerinti cseréje is támogatható. Az igényelt állami 
támogatás mértéke a bekerülési költség maximum 
50%-a, de lakásonként legfeljebb 77 000 Ft lehet.

A pályázatok Pályázati felhívása, a Pályázati útmutató 
és valamennyi melléklet a minisztérium internetes honlap-
járól (www.otm.gov.hu) és az ÉMI Nonprofit Kft. internetes 
honlapjáról (www.emi.hu) tölthető le.

DOMBAI MÁRIA

ÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ
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Csak NOE-tagoknak – Indul a Családi Kártya

Kedves Tagtársaink!

Mint előző lapszámunkban már hírt adtunk róla, 
2010. május 3-ától Egyesületünk a CIB Bankkal közö-
sen Családi Kártyát bocsát ki, amely minden NOE-tag 
számára ingyenes banki szolgáltatásokat és vásárlási 
kedvezményeket nyújt. A kedvezményeket a jövőben 
folyamatosan bővíteni kívánjuk.

A Családi Kártyát minden tagunk (rendes, pártoló és 
várományos tag) a 2010-re érvényes tagsági igazolványával 
ingyenesen kiválthatja. A kiváltás a CIB Bank fiókjaiban sze-
mélyesen történhet úgy, hogy tagjaink bankszámlaszerző-
dést kötnek valamely CIB fiókban.

A Családi Kártya kiváltása minden tagunknak meg-
éri, mert külön pénzbe nem kerül, ugyanakkor a kár-
tyával a leggyakrabban használt banki szolgáltatások (át-
utalás, kp. felvét stb.) ingyenesek, és a kapcsolódó vásárlási 
kedvezmények folyamatosan bővülni fognak.

Ha rokonaitok vagy barátaitok szeretnék a Családi 
Kártya kedvezményeit igénybe venni (de nincs vagy keve-
sebb, mint három gyermekük van) akkor pártoló tagként 
belépve az egyesületbe juthatnak hozzá a szolgáltatásokhoz.

Az ingyenes banki szolgáltatás ingyenes számlaveze-
tést, átutalást és havi négy ingyenes készpénz-felvételt jelent 
bármely bank automatájából. 

Vásárlási kedvezményt a Családi Kártyára egyelőre az 
Alexandra könyváruház, az Opel, számos gyógyszertár és 

a Hervis Sportáruház biztosít. A kedvezmények részleteiről 
a www.csaladi-kartya.hu honlapon adunk tájékoztatást. In-
nen át lehet navigálni a CIB Bank honlapjára is, ahol a fo-
lyószámla szerződés, a kitöltendő nyomtatványok és további 
részletek is megtekinthetők. Az eddigi EDC kedvezmények 
a NOE-tagkártyával továbbra is igénybe vehetők, és ezzel 
párhuzamosan a Családi Kártyával fizethetők. A fenti – és a 
honlapon olvasható, folyamatosan bővülő – kedvezmények 
azonban csak a Családi Kártyával érvényesíthetők. 

Hogyan tovább? A közeljövőben a vásárlási kedvez-
ményeink bővítésén túl szeretnénk könnyebben elérhetővé 
tenni számotokra költséges kulturális és turisztikai progra-
mokat is. Előzetesen több megbeszélést folytattunk, melyek 
reményeink szerint néhány hónapon belül sikeres megálla-
podással zárulnak. A Családi Kártya lefedettsége országos, 
és arra törekszünk, hogy minél több országos hálózattal 
rendelkező üzletláncban kedvezményeket lehessen igénybe 
venni vele. Fontosnak tartjuk azonban a helyi és regionális 
kedvezmények biztosítását is. Ezért szívesen segítünk a helyi 
egyesületeknek és csoportoknak a jogi feltételek biztosításá-
ban. Egyúttal várjuk ötleteiteket és észrevételeiteket.

Ingyenes banki szolgáltatások + vásárlási 
kedvezmények = támogatás a NOE-nak

A kártyával történő vásárláskor keletkező banki jutalék 
egy részét a CIB Bank átengedi a NOE-nak. (Más ban-
kok kártyájával történő fizetés esetén ezt a hasznot az adott 
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kártyát kibocsátó pénzintézet teljes mértékben „lenyeli”, míg 
a CIB ennek egy részét a NOE-nak adja.) Ez minden 1000 Ft-
os vásárlás esetén 5-7 Ft közötti jutalékot jelent az egyesület 
számára, melyet az elnökség a kedvezmény-rendszer 
működtetésére és további kedvezmények megszer-
zésére, valamint a NOE programjaira fordít. A kártya-
használat tehát a kedvezményt adók körének bővítését és a 
NOE programjainak támogatását jelenti úgy, hogy eközben 
a CIB a legkedvezőbb banki feltételeket nyújtja Nektek. Az 

egyesület a vásárlási kedvezményeket teljes egészében átad-
ja a tagjainknak.

Kérjük, ha segíteni tudtok további kedvezmények 
elérésében, jelezzétek!

Reméljük, hogy a Családi Kártya Mindnyájatok számára 
jól használható eszköz lesz a hétköznapokban. Elérhetősé-
geink: kecskes.noe@gmail.com vagy a (70) 4575-431 (flottás) 
telefon.

DR. SZABÓ ENDRE, KECSKÉS LÁSZLÓ

NOE családi számlacsomag – CIB Classic Magánszámla 

Számlavezetési díj 0 Ft 

Bankközi átutalás GIRO-n keresztül CIB Internet Bankon, CIB Házibankon vagy CIB WAP Bankon 0 Ft 

Állandó átutalási megbízás teljesítése GIRO-n keresztül 0 Ft 

Csoportos beszedési megbízás 0 Ft 

1 000 000 Ft-os baleseti halálra szóló balesetbiztosítási szolgáltatás havi díja1 0 Ft 

NOE családi számlacsomag – CIB Online Számlacsomag 

Számlavezetési díj 0 Ft 

1 000 000 Ft-os baleseti halálra szóló balesetbiztosítási szolgáltatás havi díja1 0 Ft 

Bankkártya2

Éves kártyadíj 0 Ft 

Társkártya éves tagsági díj 0 Ft 

Főkártyával történő díjmentes készpénzfelvételek száma (bármely belföldi ATM-nél)2 4 db 

Egyenleglekérdezés CIB ATM-en 0 Ft 

CIB Mobilbank

Számlafigyelő havi díj 0 Ft

1  A biztosítási szolgáltatás a szerződés megkötésének időpontjában 18-65 év közötti életkorúak esetén vehető igénybe. A kockázatviselés időtartama legké-
sőbb annak a naptári évnek a vége, amelyben a biztosított a 70. életévét betöltötte. Részletes tájékoztatás az életbiztosításhoz tartozó biztosítotti füzetben 
található, amely elérhető a CIB Bankfiókokban. A biztosítási szolgáltatást a Generali-Providencia Zrt. nyújtja.

2  CIB Classic vagy CIB Online Magánszámlához kapcsolódó CIB-NOE Családi MasterCard Standard típusú betéti bankkártyák esetében.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A bankkártya termék részletes leírását a CIB Bank Lakossági Üzletág Általános Szerződési 
Feltételek és a vonatkozó kondíciós lista tartalmazza.

A  J O G Á S Z  V Á L A S Z O L

Ingatlan adásvételi szerződéssek kapcsolatos tudnivalók

Miért javasolható mindenképpen egy teljes tulaj-
doni lap megtekintése? 

Mindenképpen kérjünk le az adásvételi szerződés meg-
kötése előtt egy teljes tulajdoni lapot (mivel ez valamennyi 
bejegyzést szó szerint tartalmaz) vagy az ügyvédnél (takarnet 
rendszer), vagy magunk járjunk el az illetékes földhivatalnál! 

Az ingatlan-nyilvántartás ugyanis közhiteles, a bejegy-
zett adatok és tények fennállását az ingatlanhoz kapcsolódó-
an hitelesen tanúsítja. Senki sem hivatkozhat eredményesen 
arra, hogy azok fennállásáról nem tudott, továbbá vélelmez-
ni kell, hogy az oda bejegyzett jogosultat illeti meg az adott 
jog. Érdemes tudni, ha mi vagyunk feltüntetve tulajdonos-

ként egy ingatlan tulajdoni lapján, annak kell bizonyítania az 
igazát, aki ezt valamiben cáfolja.

A tulajdoni lapok számozva vannak településenként, a 
szám mellett pedig a település neve található. Az ingatlan-
nyilvántartás számítógépes rendszerében az ingatlan tulaj-
doni lapjának száma megegyezik a helyrajzi számmal. 

Hogyan épül fel a tulajdoni lap?
A tulajdoni lap három részből áll a következők szerint.
Az I. rész az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmaz-

za. Ilyen a település neve, az ingatlan címe, helyrajzi száma, 
fekvése (bel/külterület), ingatlan területe m2-ben, művelési 
ága (pl. gyümölcsös, erdő) vagy a művelésből kivett terület 
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megnevezése (pl.: út, beépítetlen terület, az épület fő ren-
deltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület stb.), 
mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi 
osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jö-
vedelem, az ingatlan jogi jellege (pl.: társasház, védett terü-
let, bányatelek), telki szolgalmi és földhasználati jog. 

A II. rész az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi infor-
mációt tartalmazza. Ilyen a tulajdonjog (tulajdonos adatai/
tulajdoni hányad/tulajdonoshoz fűződő kiskorúság/gond-
nokoltság ténye – ha van), állami tulajdon esetén az állam tu-
lajdonosi jogait gyakorló szervezet neve, vagyonkezelői jog.

A III. rész az ingatlanhoz fűződő egyéb jogokat és azok 
jogosultjait tartalmazza. Ilyen többek közt a földhasználati 
jog, haszonélvezet és a használat joga, elő/visszavásárlási 
jog, vételi jog, tartási és életjáradéki jog, jelzálogjog, vég-
rehajtási jog, továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogo-
sultjához kapcsolódó tények (pl.: bírósági ítéleten alapuló 
tulajdoni korlátozás/építési, telekalakítási tilalom, építési 
korlátozás/kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása/be-
jegyzés iránti kérelem elutasításának ténye, elidegenítési és 
terhelési tilalom), ranghely fenntartás/ingatlan-nyilvántartási 
eljárás felfüggesztésének ténye/tartós környezetkárosodás/
épület létesítésének vagy lebontásának ténye.

Mit jelent a széljegyzés?
Figyeljünk oda a széljegyre, amit a tulajdoni lap első ré-

szén (az ingatlanadatokat megelőzően) találhatunk! Ennek 
tartalma: az ingatlannal kapcsolatos beadványokat a benyúj-
tás, azaz az érkeztetés napján széljegy formájában az I. részt 

(lásd fent) megelőzően feljegyzik. A széljegyzések tanúsítják 
a megindult, folyamatban lévő eljárást az ingatlan-nyilván-
tartásba való bejegyzés iránt. A tulajdoni lap tartalmát érintő 
változás, illetve a változás bejegyzésére irányuló kérelem el-
utasításának bejegyzése után a széljegyet törlik.

A széljegyzés alapján a tulajdoni jog és egyéb jogok még 
nincsenek bejegyezve, de a széljegyben megjelölt szemé-
lyek szerződés vagy egyéb jog alapján valamilyen igényt, 
jogosultságot formálnak az ingatlanra. Ezek adott esetben a 
leendő vevő tulajdonszerzését is megakadályozhatják vagy 
korlátozhatják, mivel az ő tulajdonjogának a bejegyzésére 
majd csak e széljegyek elintézését követően kerülhet sor (ez 
az ún. rangsor elve).

Jó tudni továbbá:
•  A vevőnek érdemes több oldalról is ellenőriznie az el-

adói oldal által elmondottakat. Magunk is felkereshet-
jük akár a szomszédokat, hogy kié a kiszemelt lakás, 
ki lakik ott, van-e bérlő, és egyáltalán ismerik-e a tu-
lajdonost.

•  Az eladó kifizetés utáni feladata a közművek pontos 
számszerű leolvasása, illetve a számlák kiegyenlítése 
a kulcsátvétel napjáig, a vevőé pedig a közművek át-
íratása.

•  Illetékfizetés tekintetében célszerű már a szerződésnél 
utalni arra, hogy kívánunk új/használt ingatlant vásá-
rolni/eladni a közeljövőben, vagy esetleg építeni.

DR. GARANCSY GEORGINA

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

Házasság Világnapja Monoron

A Házasság Világnapja alkalmából a Közép-magyaror-
szági Régió Monoron, a Vigadóban nagyszabású ünnepséget 
rendezett a hozzá tartozó egyesületek és a meghívott ven-
dégek számára. Az ünnepséget a Régió két titkára, Mária és 
Judit nyitotta meg. A Vigadó nagyterme zsúfolásig megtelt, 
minden korosztály képviseltette magát, a legfiatalabbjától a 
legidősebbig mindenki eljött. 

Egy ide illő szép verset mondott el Judit, ezzel kezdő-
dött a délutáni műsor. Egy fiatal pár latin táncot és szambát 
táncolt, majd egy hölgy fuvolázott. Nekem nagyon tetszett, 
hogy egy ötgyermekes család saját szerzeményét adta elő, 
az anyuka kísért zongorán, az apuka fuvolán, a három lány 
énekelt, a két fiú ütős hangszeren kísért. Egy középkorú há-
zaspár elmesélte a házasságuk hanyatlását, majd amikor a 
bajból kilábaltak, a már meglévő két gyermekük után szüle-
tett még öt, és innentől csak tündöklik a házasságuk. 

Monoron él egy házaspár, akik házasságuk 56. évfordu-
lóját ünnepelték. A feleség elmesélte az 56 év szépségét, és 
azt mondta, ha volt egy kis rossz, azt sem szabad eltitkolni.

Volt egy hölgy, aki bemutatta a résztvevőknek, hogy jó-
gával is ki lehet mutatni az egymás iránti vonzódást és szere-

tetet. Egy evangélikus lelkész arról beszélt, hogy a házasság-
ban élőknek mennyivel szebb az élete. Majd egy gimnazista 
lány zongorakísérettel előadta a saját szerzeményét a szere-
lemről. A végén egy néptánc csoport lépett fel, akik a forró 
hangulatot még forróbbá varázsolták. Tapsvihar közepette 
vonult le a csoport, és ekkor az addig nagyon remekül be-
szélő konferanszié bemutatkozott az ünneplő közönségnek, 
amely ezt még nagyobb tapssal fogadta.
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Az ünnepség végére meglepetéssel készültek a helyi 
egyesület vezetői és tagjai. Szerény állófogadást rendeztek a 
vendégek tiszteletére, pezsgővel, borral, pogácsával és süte-
ménnyel kínáltak minket. Meglepetés ajándékkal is készül-
tek, egy-egy mézeskalács szívet kapott mindenki NOE fel-
irattal. A magam és a Farmosi Egyesület nevében köszönöm 

a szíves fogadtatást és a gyönyörű műsort. További eredmé-
nyes munkát kívánok az egyesület vezetőinek és a régiós tit-
károknak.

BERTALAN IGNÁC

A NAGYCSALÁDOSOK FARMOSI EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE

20 éves a Nyíregyházi NE

2010. február 20-án ünnepelte 20. születésnapját a nyír-
egyházi Családi Kör Egyesület.

Nagyon sok régi és új tagcsaládunk segített megszervezni 
az ünnepséget, de a szervezés oroszlánrésze és az összehan-
golás Németh Zoltánné Marika érdeme, aki 2010 januárja óta 
egyesületünk elnöke.

Részt vettek gyerekeink, kicsik és nagyok, táncoltak, ze-
néltek, verseket mondtak. Köszöntöttük húszéves gyerme-
keinket is és a régi nagycsaládos vezetőket. Meghívott ven-
dégeink között voltak még a megye és a város vezetői is, és 
a tiszteletbeli tagjaink.

A NOE vezetőségét képviselte Dr. Szabó Endre elnökünk, 
régiós titkárunk, Szilágyiné Kerekes Margit és két munka-
társa. „Gyermekeink” vezetői is megtiszteltek bennünket, 
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Tiszavasváriból Tóthné Nácsa Irén, Nagykállóból Csonkáné 
Kerezsi Katalin. Az ünnep hangulatát emelte gyermekeink 
saját készítésű tortája, a családok által sütött sütemények, de 
nagy sikert aratott a régi jó zsíroskenyér savanyú káposztá-
val és lila hagymával. Evés után a rég nem látott barátokkal 
megvitattuk az élet dolgait. 

Mindenki jól érezte magát, alig akartunk elválni. Köszön-
jük, hogy ott lehettünk.

BOLANOWSKI GABRIELLA

NYÍREGYHÁZA

Az Elnök Úrral találkoztunk

2010. február 28-án este 7 órától fogadott minket (engem 
a Fészekrakó Egyesület képviseletében, Anita lányomat a 
NOE Ifjúsági Tagozatának képviseletében) dr. Sólyom László 
köztársasági elnök úr. A személyes hangvételű beszélgetésen 
a tompai, szegedi és a makói nagycsaládos egyesületek ve-
zetői is részt vettek. 

Elnök Úr fél óra alatt meghallgatta a bemutatkozásainkat. 
Kifejezetten az aktuális helyzetünkre: a létszámunkra, az ak-
tivitásunkra, a problémáinkra és a sikereinkre volt kíváncsi. 
Mivel én ültem mellette, én kezdtem meg a beszámolókat. 
Először az ajándékokat adtam át: egy újságot az egyesüle-
tünkről, Gizus fantasztikusan igényes munkáját, a Pásztor-
tűz Egyesület ajándékát, valamint Szakál Aurél múzeumigaz-
gató úr könyvét, a Kiskunhalas Anno címűt. Majd beszéltem: 
igyekeztem valós helyzetet tárni elé, nem a negatív dolgokra 
fókuszálva. Beszéltem a kismama klubról, hiszen mi onnan 

indultunk. Ez kifejezetten tetszett neki, közelebb is fordult 
hozzám. Beszéltem az Aprók Táncáról, az adománygyűjtés-
ről, a rajzkiállításról és az Önkéntes Pontról. Nem hallgattam 
el a munkanélküliség miatti szomorú hangulatot sem. Na-
gyon figyelmesen meghallgatott, majd kérdezett. Közvetlen 
és kedves ember, igazi érdeklődéssel fordult felénk. 

Amikor végére értünk a bemutatkozásoknak, kifejtette, 
hogy a harmadik éve tartó országjárásán először fordult elő, 
hogy nem panaszáradatot hallott, hanem új kezdeménye-
zéseket és eredményeket is. Örült, hogy fiatalok vagyunk, 
nem „nagymamakorúak”, tehát lesz, aki tovább viszi a NOE 
munkáját. Hisz benne, hogy ez fontos, pótolhatatlan feladat. 
Mi vagyunk a kovász a társadalom szövetében. A beszélgetés 
után fogadáson vettünk részt, majd elbúcsúztunk. 

Én kifejezetten erősödtem ezen a találkozón. Azon kívül, 
hogy megismerhettük a többi egyesület életét egy kicsit (és 
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összehasonlíthattuk, hogy náluk mindenhol az önkormány-
zat mennyire örül nekik, és támogatja őket pénzzel, kap-
csolattal és jó szóval...), meghallottuk és újra megértettük, 
milyen fontos ez a tevékenység, nem szabad elhagyni vagy 
abbahagyni!

Az alábbi helyen egy képet is láthattok róla: 
http://www.baon.hu/galeria/37015

VARGA JUDIT

KISKUNHALAS

G Y E R M E K N E V E L É S

Ne neveljünk nemi szerepekre az óvodában? 
A többség alkalmazkodjon a kisebbséghez, vagy a kisebbséget 

fogadja be szeretettel és nyitottan a többség?

Az Egy, az Egység fogalmának megközelítése a külön-
böző filozófiai elméletek fontos kérdése. Nekünk magya-
roknak nem kell absztrakt elméleteket olvasgatnunk, hogy 
megértsük a problémát. 

Mennyi is az egy? 
Kérdezzük egy kisóvodástól, és ő büszkén tartja az egyik 

mutatóujját felénk: Egy! A következő kérdésre, hogy „Van ke-
zed, van lábad?” A válasza az, hogy van kezem és van lábam, 
miközben mind a két kezére és mind a két lábára rámutat. 

Van kezem, lábam, szemem, fülem – mondja bárki, és fel 
sem merül bennünk, hogy csak egy keze, egy lába, egy sze-
me, egy füle lenne, pedig egyes számot használt! A kettő je-
lenti ugyanis a teljes léthez szükséges szerveket, tehát a kettő 
jelenti az egységet. Beszélünk jobb és bal agyféltekéről, ezek 
feladata nem a különálló jobb és bal oldalunk vezérlése! Egy 
agyunk van, amelynek kiemelt szerepe van abban, hogy a 
szerveinket használni tudjuk, képesek vagyunk például két 
kezünk, két lábunk tudatos koordinációjára is, de szerepe 
van abban is, hogyan látjuk a világunkat. 

Ha elvesztem az egyik kezem, félkarú leszek, ha a lábam, 
akkor féllábú, ha a szemem, akkor félszemű. Az agyunk se-
gítségével képesek vagyunk a veszteség hátrányos követ-
kezményeinek minimalizálására, de a veszteséget a legnagy-
szerűbb robotok beépítésével sem tudjuk teljesen pótolni, a 
robotok csak bizonyos funkciókat vesznek át, az egységes 
működésben maradnak hiányok. 

Az emberi egység is hasonlóan bontakozik ki egy em-
berpárban, akik közös életre szövetkeznek. Amennyire hi-
bás nevelés a jobb kéz hagyományos használata érdekében 
az, hogy „Vedd elő a szebbik kezed!”, azaz a jobb kezed, 
ugyanannyira hibás nevelés a nemek közti alá- és föléren-
deltségi viszonyra nevelni a gyerekeket. A balkezeseket 
nem operációval és nem a feladatok alóli felmentéssel segíti 
feladatainak ellátása érdekében a környezet, hanem azzal, 

hogy a feladatok megoldásában az egyénnek szabadságot 
ad1. A nemi szerepek a családon belül alakulnak használha-
tóvá a munkamegosztás során, de a munkamegosztáshoz a 
feladatokat, munkákat ismerni kell. A nemi szerepek egy ré-
sze biológiai adottság, de ez csak az alap! A nemi szerepek 
betöltésére képessé kell válni! Nem attól lesz egy nő 
anya, hogy megszüli a gyermeket, hanem attól, hogy 
képes érzelmi kapcsolatot létesíteni a gyermekével 
és felelősen gondozni, nevelni. Nem attól lesz egy fér-
fi apa, hogy szexuális viszonyt folytat egy nővel, és a 
kapcsolatból gyermek születik. Az apává válás talán 
még nehezebb folyamat, mint a biológiailag erőseb-
ben támogatott anyává válás. Apává válni a felelősség 
vállalására való képesség nélkül szinte megoldhatat-
lan feladat. Az apa szerepre még inkább nevelődni kell, ha 
nem így lenne, a gyermekvédelemnek lényegesen kevesebb 
feladata lenne. 

Mondhatják (mondják is) egyesek, hogy a társadalom el-
sődleges érdeke, hogy mindenkiből jó munkavállaló legyen, 
a család magánügy, a nevelési intézmények a munkaválla-
lói szerepre, az egyéni karrierre készítsenek fel. Válaszom 
kettős: a jó munkavállaló is felelősséggel végzi a munkáját, 
kitartó, megbízható, ugyanúgy, mint a jó szülő. Másrészt fel-
hívom a figyelmet arra, hogy az ember közösségi lény, és 
időskorában sem él meg abból, hogy a nyugdíjra félretett 
aranyait nyalogatja. Azokat az aranyakat valakinek aktuális 
munkával kell iható, ehető falattá, meleg környezetté vará-
zsolnia, ehhez pedig szükség van következő generációkra. 
Azt a gondolatot, hogy ha megöregszem, nem is akarok élni, 
csak addig vallják az emberek, ameddig az öregedés lehető-
sége közelivé nem válik.

Kicsi korban főleg a minta nevel, az apaszerepre az 
apa mintája. Igen, de hol vannak a mindennapi apák, akik 
közelében természetesen lehet apává nevelődni? Az óvo-

1  Balkezesként nyugodtan állíthatom, hogy még nagyon sok megoldandó feladat van e téren is. Alapeszközök – például ollók – nehezítik az életünket, de 

megtanultuk, hogy a nehézségekkel meg kell küzdenünk, és észre sem vesszük. Van persze rossz példa is. Máig emlékszem a szintén balkezes húgom 

sírásaira, amikor elsősként meglátta a kékbe kötött füzetet, és mögötte a haragos tanító nénit, aki a „szép” kezének használatát erőltette, de akkor sem 

ez volt az általános. Az ilyen tanító nénihez majd nem viszik a balkezes gyermekeiket a szülők, ha van szabad választásra lehetőség, ugyanúgy, mint a 

rossz óvó nénihez, aki a tűzhelyhez parancsolja az építkező fiúk közül a kislányokat.
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dában sincsenek férfiak, akik a férfi-kisgyerek kapcsolatra 
mintát adhatnának. Óvodapedagógusok képzésében részt-
vevő oktatóként mondhatom, hogy nagyon jó óvó bácsik 
lennének az óvodákban, ha az ott dolgozó szakembe-
reket anyagilag és erkölcsileg megbecsülnék!

Nagyon jó példát adnának esélyegyenlőségből a gyer-
mekükkel otthonmaradó apák, ha a gyermeknevelési tá-
mogatás választását nem csak a munkanélküliség kudarca 
után engedhetnék meg maguknak! A pedagógusok megbe-
csülése, a gyermekek otthoni nevelésére vállalkozó szülők 
megbecsülése, munkájuk anyagi elismerése valóban állami 
feladat, éppen az óvodák működését szabályozó szakmi-
niszter feladata! Ebben kellene jeleskednie a szakma vezető 
politikusainak!

Térjünk vissza anyanyelvünkhöz! Ha valaki megházaso-
dik, akkor „fele-ség”-gé válik, az új, jövőbe mutató egység 
fele lesz. Feleség lesz, nem ágyas. Az ágyas jogai a szexuális 
életre korlátozódnak. A feleség nem csak élettárs, akinek a 
másik életében való részesedése – az ősi magyar bölcsessé-
get kifejező anyanyelvünk szerint – nem annyira tisztázott, 
mint amennyire a feleségé. A „társ” lehet útitárs, bajtárs, de 
lehet szolga is, aki urának egyetlen társa. A régi magyar 
nyelvben a „feleség” nem a nemi szerepre utalt. A feleség – 
anyanyelvünkkel kifejezett normáink szerint – egyenrangú 
fél, akinek az egységben önálló szerepe van, akár ő a jobb, 
akár ő a bal kéz. 

„Nem létezik szeretet anélkül, hogy a másikban ismer-
jük meg magunkat, ahogyan szabadság sincs anélkül, hogy 
kölcsönösen elismernénk egymást. Azért kell a másikra való 
nyitottságnak az emberi lényben szabadnak lennie, hogy 
Isten odafordulását viszonozni tudja. Képmás volta ellené-
re, és éppen ez tűnik számomra fontosnak, ez a másik is 
mindenekelőtt Isten teremtményeként mutatkozik meg. A 
képmás teremtményisége olyan intuíciót fejezett ki, amely 
az itt vázolt összefüggésben a vallásilag botfülűeknek is, 
mint amilyen én is vagyok, mond valamit. Isten csak addig 
marad „a szabad emberek Istene”, amíg nem számoljuk fel 
a teremtő és a teremtmény különbségét.” Jürgen Habermas 
marxistaként induló, „vallásilag botfülű” filozófus beszélt így 
azon az ünnepségen, amelyen átvette a frankfurti könyvvá-
sár alkalmából a német könyvkereskedők 2001. évi békedí-
ját a szeptemberi New York-i katasztrófa után.

 Mi kell tehát ahhoz, hogy a másikat el tudjuk fogadni? 
Először is az, hogy magunkat megismerjük és elfogadjuk. 
Aki magát nem ismeri, és ezért nem tudja elfogadni, 
annak nagy nehézségei lesznek mások elfogadásával. 
Önmagunkat tehát meg kell ismernünk a megismerési ké-
pességeinknek megfelelő szinten. Hosszú folyamat ez! 

A pici babának meg kell tanulnia, hogy ő az anyjától füg-
getlen lény, ugyanakkor az anyjával folytatott „kommuniká-
cióban” ismer erre a tényre. Majd meg kell tanulnia azt, hogy 
nem azonos a saját tükörképével, de a tükörképén keresztül 
lesz csak fogalma önmagáról. 

Az óvodás gyerekeknek is lehetőséget kell kapniuk arra, 
hogy önmagukat megismerjék, ehhez a másiktól való elkü-
lönülésüket is meg kell élniük. A csoportok legegyszerűb-

ben más csoportoktól történő elkülönülésükkel határozzák 
meg magukat. „Mi lányok vagyunk, nem fiúk!” Mi tart össze 
egy-egy csoportot? A közös játék, a közös érdeklődés, a kö-
zös programok. A nemiség alapján nem alakulnak óvodai 
csoportok, a közös játék során igen. Az óvodába járó kisfiúk 
között nagyon sok olyan gyermek van, akit az édesapjához 
nem köt közös cselekvés, közös otthoni feladatvégzés, nemi-
ségét otthoni „férfidologként” nem tudja megélni, mert nincs 
férfi a családban. A testnevelési foglalkozásokon, a mosdók, 
WC-k használatában kialakított nemi csoportok segítik ben-
nük a hasonló társaikhoz kötődés kialakulását. Miért lenne 
jó, ha az önazonosságuk fiúcsoportokban történő megélé-
sére az óvodai csoportokban sem lenne lehetőségük? Érde-
künk az, hogy a gyerekek önképe a biológiai fejlődéshez 
képest lemaradjon, vagy eltérően alakuljon?

A társak kapcsolatában mindig is mindenütt jelen van a 
konkurenciaharc, függetlenül a nemiségtől. Ki az erősebb, 
okosabb, ügyesebb? Ma a versenyzés kényszere és elismert-
sége elfogadott. Egyre több szülő fogadja el jónak a verseny-
ző típusú iskolát, miközben sok szülő (gyakran éppen a ver-
senypártiak, akik helyzetbe akarják hozni csemetéjüket) a 
gyereküket a biológiai és sokszor értelmi érettsége ellenére 
a verseny elől bújtatják 6 éves koruk után is az óvodákban. 
Az iskolai versenyzés ellen a XIX. század nagy magyar pe-
dagógusai még erőteljesen felemelték a szavukat, ma már 
ezek a hangok – bár vannak – nem jutnak a közvélemény 
elé. Pedig nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk ezekről!2 
A rivalizálás természetes, ugyanakkor a rivalizálás veszélyes 
ágainak lemetszése szükséges. Ez az irányított szocializáció, 
amely a családokban és az óvodákban, iskolákban folyik. 
A jó pedagógus, a szerető szülő nem diktál, hanem helyze-
teket teremt, segít, támogat a helyzetek megoldásában, és 
természetesen nyesegeti a vadhajtásokat. 

„Aki belsőleg addig alacsonyodik, hogy másokat ösztö-
nei kielégítésére használ, vagy hagyja, hogy őt arra hasz-
nálják, az elveszíti az érzékét az ember sérthetetlen méltó-
sága iránt. Nem ismeri fel, nem tapasztalja meg, nincs oka 
rá, hogy védelmezze azt, és ereje sincs hozzá. Más embe-
rekhez való viszonya utilitaristává lesz, az fogja érdekelni: 

2 Nehogy félreértés legyen, a verseny visszaszorítása nem az egyéni értékelés megszüntetését jelenti! 
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mi hasznom van a másikból? Hogyan érhetem el, hogy azt 
tegye, amit én akarok? Hogyan növelhetem az emberek fö-
lötti hatalmamat?” – figyelmeztet Gabrielle Kuby a „Nemek 
forradalma” című könyvében. Ezt a haszonlevű viselkedési 
formát akarja erősíteni már kicsi gyermekkortól az új ren-
delkezés?

Az ember teljessége abban az egységben bontakozhat ki, 
amelyben a nemek egyediek, mint külön-külön a kezünk és 
a lábunk, de a családban egyenrangúak a saját szerepüket 
végezve, a másik feladatának értékét nem megkérdőjelezve, 
minősítve. A gyerekeket az óvodában úgy kell önazo-
nosságuk megismerésére és elfogadására képessé 
tenni, hogy képesek legyenek igazán szeretni má-
sokat és együttműködni másokkal. Ez a feladat, és az 
óvodákban dolgozók döntő többsége ezt nagyon jól tudja, 
de jó lenne, ha az állam nem minősítené a bérezési elveivel 
a kisgyermekek gondozását alulfizetett, ezáltal alárendelt 
női szereppé! Ha megbecsült és „jól fizetett” munka lesz a 

kisgyermekek nevelése, akkor beszélhetünk a nemek közti 
esélyek egyenlőségéről! 

Végezetül, de kiemelten figyelmeztetek Habermas gon-
dolatára. A Teremtő és a teremtett közti különbség adja meg 
annak lehetőségét, hogy a teremtmények egyenrangúak le-
gyenek. Ha a különbség eltűnik, mindig lesznek önjelöltek, 
akik a Teremtő helyére lépnek! Megtörténik ez egy családon 
belül, ahol a férj, mint „Teremtő” diktál, egy férfi, aki férfiere-
jéből akar megélni, de egy magát felsőbbrendűnek gondoló, 
parancsokat osztó nő is tönkreteheti a párkapcsolatra épülő 
egységet. És jöhetnek, jönnek is a Teremtő szerepére vágyó 
vezetők, a diktátorok, akik vallják, hogy „Mindenki egyenlő, 
de vannak még egyenlőbbek!”. Ezt kell a család egységében 
a másikat elfogadó szeretetre képesen önmagukat is megva-
lósító két nem tagjainak önismeretre, felelősségre és megbíz-
hatóságra nevelésével, a nemi szerepek gyakorlását segítő 
szituációkkal, játékokkal elősegíteni már az óvodában. 

SZILÁGYINÉ DR. SZEMKEő JUDIT

I F J Ú S Á G I  T A G O Z A T

2010. február 28-án igen fontos és megtisztelő feladatot 
láthattam el. Lajosmizsére voltam hivatalos Sólyom László 
köztársasági elnök meghívására. A találkozón az elnök úr 
az ifjúsági tagozat helyi működésére, nehézségeire, ered-
ményeire volt kíváncsi. Beszámolómat egy-két általános do-
loggal kezdtem. Elmondtam, hogy az IT mit tart céljának, 
feladatának. Ezek után beszámoltam egy-két helyi ifjúsá-
gi pályázatról, majd elmondtam, hogy nehéz a fiatalságot 
megmozdítani, de ha ez sikerül, akkor abból csak jó sülhet 

ki (főként az IT berkein belül). Az elnök úr nagyon kedves 
volt, örült, hogy az IT is képviselve volt és hallott felőle (fe-
lőlünk). A beszélgetés után részt vehettem az állófogadáson 
is. Itt már sajnos nem volt alkalmam beszélgetni az elnök 
úrral. Örülök, hogy ott lehettem, és mintegy szócsőként tol-
mácsolhattam az IT helyzetét.

HÉRÁK ANITA

KISKUNHALAS

Kedves Fiatalok!

A Nagycsaládosok Ifjúsági Tagozatának programja idén a 
„2010. a Gyermekszegénység éve” kampány alatt fut. Ehhez 
írtunk egy nagyszabású, 6 programpontból álló pályázatot. 
Az egyes programpontok kapcsolódnak az európai uniós és 
a hazai kampánysorozat kiemelt fókuszheteihez. A pályázat 
még elbírálás alatt van – de nagyon reménykedünk. A pro-
jektünk mottója: 

Ô nem tehet róla – Te tehetsz ellene!

Íme a projekt – egyben a pályázat – váza. Már ennek ösz-
szeállítása is igen izgalmas, január óta tartó csoportmunka 
volt, de a nagy feladat csak ezután vár ránk, hiszen mindezt 
(reméljük) meg kell valósítani! 

1.: Kisfilm készítése: ismerősöktől, barátoktól, isko-
lákból és idegenektől – beleegyező nyilatkozat aláíratásával 
– rövid interjúkat kérünk a gyermekszegénység témájában. 
Ezeket filmre vesszük, és egy kisfilmet vágunk össze belő-
lük. Ezt a kampánysorozat minden állomásán vetíteni fog-
juk. Ez április 30-ra fog elkészülni.

2.: Honlap, első kiadvány: a honlap a Eurochild nevű 
szervezet gyermekszegénység elleni honlapjának hivatalos 
magyar fordítása, melyet saját tartalmakkal bővítünk ki. (En-
nek előzménye a NOE és a Eurochild több éves együttmű-
ködése.) A kiadványban a NOE egyik korábbi kiadványát 
bővítjük, aktualizáljuk. Tartalmazni fogja az Európa Tanács 
írását a gyermekszegénységről, továbbá lesznek benne gye-
rekektől, fiataloktól begyűjtött írások, mondatok ugyaneb-
ben a témában.

Sólyom László vendégei voltunk

A NIT 2010-es munkaterve – Gyermekszegénység ellenes projekt
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3.: Szabadtéri rendezvény (május 29.): a nagy nyilvá-
nosság megszólításával és több zenekar fellépésével ez lesz 
a legnagyobb programunk. A helyszínen több sátrat fogunk 
felállítani, melyekben a szegényes élet több arcát mutatjuk 
be. Itt osztani fogjuk a „Mit kíván a szegény gyermek?” című 
szórólapot.

4.: „Gyermekszenátus” és második kiadvány a 
Családkongresszuson (július 17.): a programra előzetes 
jelentkezés alapján lehet majd jönni. Minden egyesület, cso-
port 2-2 főt delegálhat. Továbbá ott lesznek a Családkong-
resszuson résztvevő NIT segítők. A második kiadvány a 
Gyermekszenátusban megfogalmazott vélemények, javasla-
tok összefoglalása és ennek a politikusok felé szánt verziója 
egy kis füzetben formájában.

5.: Ôszi Találkozó, Pécs (szeptember 18.): a NOE-
nak ezen a rendezvényén is megjelenünk, itt a kulturális hát-
rányok kiemelése lesz a cél.

6.: Harmadik kiadvány: Gyermekjogi füzet. A NOE 
Levelekben eddig megjelent gyermekjogi cikkek összefogla-
lása, illetve új tartalmak. Megjelenési határideje: október 18.

A pályázat előkészítéséről, illetve a megvalósulásról az 
ifjúsági levelezőlistán folyik az egyeztetés. Ha szeretnél ide 
felkerülni, írj a szilvassy.rita@noe.hu címre! Így be tudsz 
kapcsolódni a szervezésbe, lebonyolításba!

ÜDVÖZLETTEL: SZILVÁSSY RITA ÉS IFKÓ M. JUDIT 
NIT KOORDINÁTOROK

Ötödik túránk címe:

„Tegnap a Gyimesbe jártam”

2010. július 24-én, szombat délután indulunk, és augusz-
tus 7-én, szombaton hajnalban érkezünk.

Az idén nagyon sok hegyen fogunk keresztülmenni, de 
amint felértünk, onnan már csak lefelé kell menni.

Nyárádszeredából indulunk, Szováta (sós tó), Parajd (só-
bánya). Átmegyünk a Bucsinon, a Balánbányai víztározótól 
felsétálunk az Egyes-kőhöz. Átmászunk az Ördög-hágón, 
majd Terkő-mezőn át megérkezünk a Gyimes-völgybe. El-
megyünk az ”Ezeréves határhoz”, a Gyimesi-hágón átkelve 
érkezünk Csíkszeredába. Majd átkelünk Tolvajos-tetőn, és 

onnan már szinte csak lefelé gurulunk Székelyudvarhelyig.
A kerékpárokat kiszállítjuk, mi menetrendszerinti busszal 
megyünk, majd a továbbiakban már kerékpáron túrázunk 
(mindössze 300 km-t). A felszerelésünket kísérő autó szállít-
ja. A túra folyamán jellemzően sátorban alszunk, és magunk 
főzünk.

Amennyiben érdekel a dolog, akkor kérlek, hogy értesíts 
jöveteli szándékodról legkésőbb május elsejéig.

 
VIGYÁZÓ ISTVÁN

MAROKTELEFON: +36 30/246-6566
CÍM: BP., KERTÉSZ U. 22. H-1073

VEZETÉKES TELEFON: 321-3704
VILLÁMPOSTA: VIGYI5@GMAIL.COM

Túra
A Zuglói (Bp. XIV. ker.) Nagycsaládos Csoport szervezé-

sében biciklitúrán vettem részt július 4-től 12-ig. A létszám 
folyamatosan változott, 23-27 fő között. Összesen nyolc nap 
alatt tekertünk kb. 228 km-t. Mindenki nagyon jól bírta, pe-
dig voltak 7-8 éves gyerekek is. Sőt, amikor Szlovákiából jöt-
tünk haza (54 km-t), fel is bosszantott, hogy az út vége felé 
a 9 éves öcsém nevetve előzött le, miközben én levegő után 
kapkodtam.

Szállás
Az első nap mindenki sátorban aludt. Azon az estén volt 

leginkább tábori hangulat, mert saját kezűleg faragott nyár-
sakkal, a felnőttek által kialakított tűzrakó helyen szalonnát 

Kerékpáros székelyföldi tábor középiskolásoknak!

Zuglói biciklitúra, 2009
Beszámoló, ahogy Tószegi Eszter, 14 éves résztvevő látta



219.
2010. évi tisztújító közgyűlés

Napirendtervezet

2010. április 24., szombat 9.30 – 15.00 óra (érkezés 8 órától)

Helyszín: Szent Margit Gimnázium, Budapest, XI. Villányi út 5–7.

A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 2-3 perces sétával elérhető.
Megközelíthető: a Moszkva tér és a Déli pályaudvar felől 61-es villamossal, 

a Deák térről 47-49-es villamossal, valamint a 7-es autóbusszal vagy 6-os villamossal. 

Megnyitó – Himnusz 

1. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére 
2. A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

3. NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása 
4. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése 
5. Beszámoló az Egyesület működéséről

6. Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése 

8. A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása 
9. A 2010. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása

10. Tisztújítás: javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás

Szünet

11. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése) 

Zárszó – Szózat –Tavaszi szél 

Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, 
a megismételt közgyűlés 2010. április 24-én 10.30-kor kezdődik. 

A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal rendelkező
 jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

2010. április
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A 2009. év is a küzdelmek éve volt Egyesületünk életé-
ben. A körülöttünk zajló, legtöbb esetben negatív történé-
sek állandó készenlétben tartották az Egyesület vezetőségét. 
A társadalomban végbemenő folyamatok (gazdasági válság, 
elszegényedés, értékvesztés, demográfiai csődhelyzet) miatt 
Egyesületünk tevékenysége a továbbiakban is hiánypótló a 
társadalom szempontjából.

Értékközvetítés

A NOE ismertsége és elismertsége ebben az évben is 
nőtt. Sólyom László köztársasági elnök úr ebben az évben is 
megtisztelte figyelmével a NOE-t, országjárása és a határain-
kon túli magyarlakta területeken tett látogatásai során min-
denütt találkozott helyi nagycsaládos vezetőkkel. A hagyo-
mányokhoz híven a tavalyi év végén is fogadáson köszönte 
meg Egyesületünknek a családokért végzett munkáját.

2009 júniusában a Konrad Adenauer Alapítvánnyal kö-
zösen a Parlament Felsőházi termében megrendeztük a 
második „Helyi szövetség a családokért” konferenciát. 
A Németországban 2004-ben kezdődött mozgalmat 2008-
ban Magyarországon is meghirdettük, és nálunk is fejlődés-
nek indult, néhány település már elkötelezte magát a moz-
galom mellett.

2009-ben is sok helyen megemlékeztek a Házasság Vi-
lágnapjáról. Pécs mellett egyre több helyi szervezet vállalko-
zik arra, hogy saját településén szervezzen ilyen ünnepséget. 

2009. február 7-én a Széchenyi Társaság báljának a ked-
vezményezettje a NOE volt, a bál bevétele a NOE-t illette.

Nagy országos rendezvényeink is tanúságtételek voltak. 
A májusi margitszigeti Családi Nap minden résztvevő szá-
mára felemelő élményt jelentett. A rendezvény fővédnöke 
szintén Sólyom László köztársasági elnök úr volt. Nagyon 
örültünk, hogy az eseményen nem csak tagjaink, hanem 
„egyszerű érdeklődők” is részt vettek. Csodálatosan sikerült 
a soproni Õszi Találkozó is. Szép zárása volt az évnek az egri 
egyesület által szervezett karácsonyi ünnepség színvonalas, 
hagyományőrző jellegű programokkal – ide is az ország tá-
voli pontjairól is jöttek családok. Mindhárom rendvény szer-
vezői dicséretet érdemelnek.

A 2009-es évben örvendetesen sok színvonalas helyi 
NOE-s program zajlott, melyeken lehetőségeihez mérten 
az Elnökség is képviseltette magát. Képviselőink eljutottak 
Erdélybe, Kárpátaljára és a Vajdaságba is ottani testvérszer-
vezeteinkhez. Egyre több helyi szervezetünk tart fenn jó 
kapcsolatot a helyi médiával, így sok kezdeményezés nem 
marad a NOE berkein belül, hanem szélesebb körökben ter-
jed a nagycsaládosok híre. 

Több Pest megyei nagycsaládos egyesület kezdeménye-
zésére megalakult a Pest Megyei Területi Családügyi Tanács. 
A PeMeTeCsaTa elmúlt évi munkájának egyik legnagyobb 
eredménye, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyű-
lése megalapította az Év családja díjat. Ezen túl minden év-
ben pénzjutalommal és egyhetes üdüléssel ismerik el egy, 

a hagyományos családmodellt ápoló, életükkel, hétköznapi 
munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, 
hozzátartozóik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal 
példát mutató család teljesítményét.

Mindig öröm, amikor a híradások szomorú valóságába 
sikerül becsempészni a NOE alapgondolatát: Családban élni 
jó, nagycsaládban élni még jobb! A 2009-es évben az aktu-
ális kérdések mellett több olyan médiaszereplésünk is volt, 
ahol ezt meg tudtuk mutatni. Az Egyesület ismertségének 
növekedésével egyre több fórumon tudjuk kifejteni értéke-
inket, és talán sikerül lassan a közvélemény formálása is. 
Egyre több szerkesztő érdeklődik a családi értékek és a de-
mográfiai gondok iránt.

2009-ben nagy sikerű rajz- és képzőművészeti pályázatot 
bonyolítottunk le a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal 
közösen, a nyerteseknek az értékes jutalmakat az őszi sop-
roni találkozón adtuk át.

Immár rendszeresnek tekinthetjük azt is, hogy a NOE 
egyetemi-főiskolai szakdolgozatok tárgya.

Érdekvédelmi munkánk 

A 2009-es évben igen nehéz és küzdelmes érdekvédelmi 
munkára kényszerültünk. Az Elnökség munkájának legna-
gyobb részét az érdekvédelem töltötte ki. 

Egyesületünk vezetői, szakértői sokat szerepelnek a leg-
különbözőbb sajtóorgánumokban. A 2009-es évben a követ-
kező napokon és témákban tartottunk sajtótájékoztatót:
–  január 8. A véradó szolgálat ellehetetlenítése, a 2008-as 

Angyali Csomagküldő Szolgálat tapasztalatai (az Országos 
Vérellátó Szolgálattal közösen)

–  február 19. A kormányzat legújabb családtámogatási intéz-
kedéseinek várható hatása, a PTK házasságra vonatkozó 
részeinek tervezett módosításairól

–  március 5. A kormány legújabban bejelentett „családtámo-
gatási” intézkedéseinek várható hatásairól

–  április 2. A tervezett családellenes intézkedésekről, vala-
mint az április 4-i jótékonysági árverésről

–  április 23. A Bajnai-csomag várható hatásairól, a szocpollal 
kapcsolatos szakmai kérdésekről

–  május 7. Az ingatlanadó várható hatásairól, illetve az egyre 
szaporodó kilakoltatásokról

–  június 5. „Digitális pótcselekvés” – az oktatási reformokról 
(a PDSZ-szel közösen)

–  május 14. A Nemzetközi Családnap alkalmából a Margitszi-
geti Családi Napról

–  május 27. A tervezett családtámogatási rendszer buktatóiról
–  június 15. Tanévzáró sajtótájékoztató: Sólyom László nem 

írta alá a családellenes törvénycsomagot, valamint milyen 
nehézségekkel néznek szembe a gyerekes családok a nyári 
iskolaszünet alatt

–  június 16. A szocpolról 
–  július 10. A Családbarát Önkormányzat címmel kitüntetet-

tekről

Beszámoló a NOE 2009. évi tevékenységéről
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–  július 28. A lakáselvesztésekről, kilakoltatásokról
–  szeptember 16. A 2010-es költségvetésről (a MOK-kal és a 

PDSZ-szel közösen)
–  szeptember 24. Az újonnan induló NOE-FON-ról
–  szeptember 28. A gyermekétkeztetés, a művészeti oktatás 

megnyirbált támogatásáról, az egészségügy leépítéséről (a 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével és 
a Bethesda Gyermekkórházzal együtt)

–  október 7. A tervezett adóváltoztatásokról
–  október 21. A segélyezésről és a válságkezelésről
–  november 11. Az óvoda- és iskola-finanszírozásról, a gaz-

dasági döntések várható hatásairól
–  november 27. A családi pótlék szülői adóalapba vonásáról

 
Véleményezünk minden olyan javaslatot, koncepciót, 

törvénytervezetet, rendeletet és ezek módosításait, amelyek 
a szociális szférát, családi és gyermekellátásokat, szolgáltatá-
sokat, foglalkoztatást érintik. Ezek természetesen jóval több 
területre terjednek ki, mint a NOE alaptevékenységei (pl. 
szociális szolgáltatások, rehabilitáció stb.), de mi alapvetően 
a saját hatókörünkbe tartozó anyagokhoz adunk NOE véle-
ményt, javaslatot, kritikát stb. 

A 2009. év során az országos érdekvédelmi csapat állandó 
tagjai – Cser Károlyné, Dombai Lászlóné, Kormosné Debre-
ceni Zsuzsa, Morvayné Bajai Zsuzsanna és Szombathy Márta 
– számos konferencián, értekezleten, egyeztető tárgyaláson 
vettek részt. Képviselték a NOE-t a Krízis Alapban, a Felső-
oktatási Kerekasztalban, a Népesedési Kerekasztalban és a 
Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testületben. Koncepció-
kat állítottak össze, egy nagyobb lélegzetű tanulmányt írtak, 
sajtótájékoztatókon, a Harmadik királyfi – harmadik király-
lány mozgalom indító konferenciáján vettek részt, közremű-
ködtek a Nemzeti Ifjúsági Stratégia előkészítésében, nem-
zetközi romakonferenciákon, egyes témákban eljártak az 
illetékes minisztériumok tárcavezetőinél. Publikáltak az írott 
és az elektronikus sajtóban, NOE-tagegyesületekhez és több 
régiós napra látogattak el, és a legfontosabb tudnivalókról 
tájékoztatót írtak a NOE Levelekbe, amelyek a honlapon is 
megjelentek. 

Kiemelésre érdemesek: az oktatáspolitikai tárgyalásaik; 
a lakáspolitikával kapcsolatos tevékenységeik, mint az épí-
tési tanácsadás, műszaki kérdések, támogatási koncepciók, 
a pénzügyi-technikai és a lakáselvesztés kezelése; kiemel-
ten figyelemmel kísérték az energia-megtakarítást célzó pá-
lyázatokat, több esetben a kiírásánál kedvezőbb feltételeket 
jártak ki; kedvezményes belépőt értek el az Állatkertnél, és 
a megnövekedett igényeknek megfelelően szakmailag és 
létszámában is jelentős mértékben bővítették a telefonos és 
internetes komplex tájékoztatást. Kiemelkedő a Népesedé-
si Kerekasztalban, a Krízis Alapban, a gyermekszegénység 
elleni programban, a Helyi Szövetség a Családért mozga-
lomban, valamint a Gazdasági és Szociális Tanácsban vég-
zett munkájuk; a tagság és más hozzánk fordulók tájékoz-
tatásában kifejtett elméleti és gyakorlati tevékenységük; az 
egyes szakterületeken tevékenykedők bevonása az orszá-
gos érdekvédelem tevékenységébe, a családi pótlék szülői 
adóalapba vonását teljes sikerrel megtámadó, valamint a 
bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos alkotmánybíró-

sági beadvány sikere (az ún. potyautas-járulék megtámadása 
viszont rajtuk kívül álló okokból sikertelen volt), és igen ér-
tékes a mindezekkel kapcsolatos kommunikációs munkájuk 
is. Jelentős időt, energiát és szaktudást igényel az egyedi ér-
dekvédelemben, ill. a NOE-FON keretében és ezeken kívül 
végzett tevékenységük. Rendszeresen részt veszünk társa-
dalompolitikai szakmai fórumokon, konferenciákon, segít-
jük e szakmák képviselőinek, kutatóinak munkáját. (Titkár-
ságunkra hozzávetőlegesen 200 szakmai fórumra érkezett 
meghívó.)

Kormosné Debreceni Zsuzsa személyében jelen vagyunk 
a Gazdasági és Szociális Tanácsban is (GSZT). A GSZT alap-
vetően hosszú távú és nemzeti szintű stratégiai kérdéseket 
tárgyal, de a kormány kérésére véleményezi az aktuális 
programokat, stratégiákat stb. is. 

Továbbra is sikeres a jogász szakértőink: Avvakumovits 
György, Bibó Irén, Medve Zsuzsa és Szolnoki János által tar-
tott jogsegélyszolgálat, valamint az építési tanácsadó szolgá-
lat, melyet Dombai Lászlóné szakértőnk működtet. Ezekről 
részletesen írtunk a tavalyi beszámolóban, most is ugyanazt 
tudnánk megismételni.

Az év elején sikeres tűzifa akciót bonyolítottunk le közö-
sen az ECHO Televízióval, melynek keretében 32 rászoruló 
család jutott tűzifához az ország egész területén.

Közösségeink 

2009-ban 5 tagegyesületünk és 5 tagcsoportunk alakult 
meg, a belépő egyéni tagcsaládok száma 399 volt.

Örömünkre szolgál, hogy tagszervezeteinkben ez évben 
is pezsgő élet folyt. Közösségeink jelentős része aktív kap-
csolatot tart a Titkársággal. A választmányi ülések látogatott-
sága egyre jobb, ezeken az üléseken hatékony munka zajlik. 

Egyesületünk 2009-ben is fővédnöke volt a BRINGÓ Ta-
vaszváró Kölyöknapoknak, a rendezvény számos családot 
mozgatott meg.

2009 júliusában körülbelül száz fővel a NOE részt vett a 
Révfülöp és Balatonboglár között megrendezett Balaton-át-
úszás versenyen.

A Régiós bizottság hatalmas munkát végzett. A régiókban 
folyó munka az elmúlt évben viszonylag nyugodtan telt, ami 
azt mutatja, hogy a 2008-ban kialakított struktúra működik, 
a régiós titkárok a feladataikat az egyesületek és csoportok 
megelégedésére el tudják látni, s a legtöbb helyen remek 
együttműködések alakultak ki. Nagy öröm volt látni az egy-
re népszerűbb régiós vezetői találkozókat, s még inkább azt, 
hogy sok helyen a következő vezetőségi kör is részt vesz eb-
ben a munkában. Mindez azért nagyon fontos, mert azok 
az önkéntesek, akiknek van rálátásuk az egyesület egészére, 
tudják, hogy a NOE milyen sokkal több, mint adott helyen 
30 család Mikulás-ünnepsége, jól megértik az egységünk 
fontosságát, és átérzik a közösségépítő munka felelősségét, 
s persze sok jót tanulnak egymástól. Sokat beszélgettünk az 
egyesületek és csoportok működésének fenntarthatóságá-
ról, az egyszemélyi vezetés (még ha hősként tisztelhető is) 
helyett a vezetői csapat szükségességéről, a vezetés átadá-
sának módszertanáról, önkéntesek motiválhatóságáról, az 
érdekeltségek világos megkülönböztetéséről, az individuális 
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fogyasztói szemlélet elleni küzdelem szükségességéről. Vi-
szonylag sok helyi rendezvényen, tréningen és találkozón 
vettünk részt régiós bizottságként 2009-ben is, s a régiókon 
keresztül nagyon lényeges információkat kapott az elnök-
ség, ill. a munkabizottságok. Õrizzük és ápoljuk nagycsalá-
dos értékeinket és közösségeinket. 

Ifjúsági Tagozat

A NIT (Nagycsaládosok Ifjúsági Tagozata) 2009-ben 
folytatta működését. Kevesebb alkalom volt a személyes 
találkozásokra országos szinten, erősödtek viszont a he-
lyi kezdeményezések. Ahogy a 2008-as év az országos ifis 
életről szólt, úgy a 2009-es a helyi ifjúsági élet elindításáról. 
Februárban Kiskunhalason volt egy hétvége, melyet a he-
lyiek szerveztek. Több alkalommal jelentkeztek választmá-
nyi ülésen vagy a titkárságon személyesen is, hogy beszá-
moljanak, illetve továbblépéshez segítséget kérjenek. Nem 
egy esetben maguk a fiatalok jelezték valamilyen formában, 
hogy tervezik a tagozat beindítását helyben, ehhez kértek 
információkat. A NOE Levelekben új szerkezetű cikksoro-
zat indult, melynek nagy sikere volt. Az anyagok összeállí-
tásában nagy segítséget jelentettek a fiatalok által beküldött 
anyagok. Megrendeztük első „Szakma-szimatoló” progra-
munkat, melyet idén folytatni tervezünk. Ezen a programon 
különböző hivatású emberek mutatják be munkájukat az 
érdeklődőknek. A találkozót a NOE Titkárságán tartottuk, 
de mintául szolgálhat bárkinek: olyan, helyi szinten megva-
lósítható program, amely nem költségigényes, és alkalmas a 
fiatalok összefogására, egybegyűjtésére. Ez a program is azt 
bizonyította, hogy minél többféle programot nyújtunk a fia-
taloknak, annál többhöz érünk el, hiszen erre az alkalomra 
teljesen új arcok is jöttek. 

A Titkárság munkájáról

Egyesületünk folyamatosan növekvő, egyre szerteága-
zóbb tevékenységének jelentős része a Titkárságon keresztül 
zajlik. A sokszínű feladatot a budapesti irodában Kormosné 
Debreceni Zsuzsa szociálpolitikai ügyvivő és Egyed Éva 
titkárságvezető irányításával Ifkó M. Judit, Pfeilné Latorcai 
Krisztina, Rónai Viktória, Szilvássy Rita és Szita Brigitta látja 
el. A Titkárság meghosszabbított karjaként működik a hét 
regionális irodánk. Az itt dolgozó munkatársaink: Al-Duna 
Régió – Várdainé Kiss Krisztina, Balaton Régió – Horváth 
Tamás, Dél-alföldi Régió – Benedek Szilvia, Észak-magyar-
országi Régió – Bertalan Angéla, Felső-Duna Régió – Hor-
váth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Szilágyiné Kerekes Margit 
és Közép-magyarországi Régió – Szőnyiné Gábor Mária és 
Vitálisné Malik Judit.

A Családjainkért Alapítvány szociális ügyeit heti egy al-
kalommal (szerda) Titkárságunkon bonyolítja az Alapítvány 
munkatársa, Szimlerné Medveczky Andrea.

Tavaly részletesen leírtuk a Titkárság tevékenységét, ezt 
most nem ismételjük meg. Az itt folyó munka Egyesületünk 
életének szíve-lelke. A 2009. évi száraz adatok a postaforga-
lomról: a beérkező levelek száma: 3764, a kimenő levelek 
száma: 1186 volt. Ezek a számok nem tartalmazzák az e-ma-

ilen érkező és kimenő leveleket, melyek száma napi szinten 
20-40 db.

Adományosztás

A beérkező adományok legnagyobb részét a regionális 
irodáinkon keresztül juttattuk el a családokhoz. Két helyi 
szervezetünk által (Ludotéka – Ferencvárosi Csoport, József-
városi NE) közel 700 db élelmiszer- és ruhacsomagot küld-
tünk ki. Mindkét helyen rendszeresen dolgozó önkéntesek 
tartják rendben a raktárt és készítik a csomagokat. 

Igen sikeres volt Karácsony előtt az Angyali Csomagkül-
dő Szolgálatunk munkája. Lakossági felajánlásoknak kö-
szönhetően háromszáz család ünnepét sikerült szebbé ten-
nünk. 

Ezúton is hálásan köszönjük azon önkénteseink munká-
ját, akik egész évben segítették a munkánkat. Továbbra is 
számítunk rájuk!

Gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek

A 2009-es évben a forrásteremtés új, eddig számunkra is-
meretlen területeire merészkedtünk. Két ízben (áprilisban és 
novemberben) jótékonysági árverést szerveztünk. Rengeteg 
műtárgy adomány és felajánlás érkezett, ezúton is köszönjük 
minden helyi vezetőnek, hogy mozgósította a helyi művé-
szeket, mecénásokat. 

Az Elnökség 2009 áprilisában – már hosszabb ideje tör-
ténő fontolgatás után – elhatározta, hogy non-profit vállal-
kozást hoz létre. Ennek célja az volt, hogy valamikor az eb-
ből származó nyereség a NOE tevékenységét támogassa, s 
mindezt úgy tegyük, hogy lehetőleg eleve az egyesület pro-
filjába vágó, közhasznú tevékenységet végezzünk. A Bárka 
Kft. nevű vállalkozás a nyáron bejegyzésre került, és első 
tevékenysége a NOE-FON tájékoztató szolgálat lett, amit idő-
közben sikerült széles körben ismertté tenni. Az eltelt hóna-
pok alatt a NOE-FON alapvetően jó programnak bizonyult, 
néhány probléma azonban felmerült a kft működtetésével 
kapcsolatban, ezért decemberben az addigi, önkéntesként 
dolgozó ügyvezető helyére fizetett (félállású) alkalmazott 
került, a vállalkozások menedzselésében kevésbé járatos El-
nökség mellé pedig Vállalkozási bizottságot választottunk. 
Az már az év végén látszott, hogy a Bárka Kft.-ben a tevé-
kenység fenntartása alapvetően az állami pályázatok, ill. tá-
mogatások függvényében lesz folytatható.

Nemzetközi ügyeink

Kormos Zsuzsa két európai szervezetben, az Eurochild-
ban (ennek célja a gyermekszegénység visszaszorítása az 
EU-ban) és a FEFAF-ban (háztartásbeliek európai szövetsé-
ge) képviseli a NOE-t, az utóbbi szövetségnek alelnöke. Részt 
vesz a szervezetek munkájában, közgyűlésein, konferenciá-
in, konzultál velük európai szintű, profilba vágó ügyekben, 
írásos anyagokhoz ad véleményt, a magyar helyzetről szóló 
tájékoztatást stb. Az Eurochildban folyó munkába időnként 
fiatalokat is bevonnak. 
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Márki László képviseli Egyesületünket az Európai Nagy-
családos Szövetségben (ELFAC) (melynek alelnöke), az ő 
révén tartjuk a kapcsolatot azokkal a családszervezetekkel, 
amelyekkel a Család Világszervezet európai régiójában mű-
ködtünk együtt, és az ELFAC égisze alatt ő koordinál szá-
mos, európai uniós szintű akciót is. Az ELFAC 2009. évi lisz-
szaboni közgyűlésén a NOE-t Szabó Endre elnök képviselte.

Az idén is több, család témájú nemzetközi konferenciára 
hívták a NOE képviselőit előadás tartására, kerekasztal-be-
szélgetések részvételére vagy vezetésére. Számítanak a ja-
vaslatainkra külföldi konferenciák előkészítésénél is. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai Parlamentben 
dolgozó egyes magyar képviselőkkel (akik erre hajlandók), 

igyekszünk velük együttműködni a családokat, fiatalokat, 
gyermekeket, női esélyegyenlőséget érintő ügyekben. 

Kedves Tagtársaink!
Amint azt Ti is láthatjátok, rengeteg a feladat, melyekben 

sokan magukhoz mérten a maximumot hozzák. Kérlek Ben-
neteket, hogy lehetőségeitek szerint Ti is támogassátok az 
egyesületet, vegyetek részt a munkánkban helyi, régiós vagy 
országos szinten, hiszen ez nem egyszemélyes vállalkozás, 
hanem annak a tizenötezer családnak a közös ügye, akiket a 
NOE hajója a fedélzetén hordoz.

DR. SZABÓ ENDRE 
ELNÖK

E Ft-ban
2009 2009 2010
Terv Tény Terv

Áthozat az előző évről 28 977 28 977 Áthozat az előző évről 15 560
Bevételek Bevételek
Egyéni tagdíjak 25 000 23 899 Egyéni tagdíjak 30 000
Tagegyesületi tagdíjak 8 000 8 401 Tagegyesületi tagdíjak 10 000
Állami támogatás 0 17 191 Állami támogatás 32 809
SzJA 1% 5 000 2 671 SzJA 1% 5 000
Pályázatok Pályázatok
 – az országos Egyesület céljaira 83 566 62 651  – az országos Egyesület céljaira 60 000
 – tagszervezetek céljaira 2 300 400  – tagszervezetek céljaira 2 000
Pénzbeli adományok 12 000 20 223 Pénzbeli adományok 10 000
Programok Programok
– Pályázat 2 500 2 128 – Pályázat
– Pénzbeli támogatás 1 700 1 302 – Pénzbeli támogatás
– résztvevőktől 3 800 1 431 – résztvevőktől 4 000
Bankkamat jóváírás (kapott kamatok) 5 417 Bankkamat jóváírás (kapott kamatok) 200
Valorizált természetbeni adományok 35 000 57 112 Valorizált természetbeni adományok 60 000
Egyéb bevételek 2 405 5 691 Egyéb bevételek 3 000
Bevételek összesen 181 276 203 517 Bevételek összesen 217 009

Kiadások Kiadások
Működési feltételek Működési feltételek
Személyi kiadások és járulékok (Titkárság) 24 103 19 978 Személyi kiadások és járulékok (Titkárság) 30 000
Megbízási szerződések 1 000 873 Megbízási szerződések 1 500
Iroda működtetése 14 518 17 517 Iroda működtetése 23 500
Kiküldetés, szállítás 4 975 3 677 Kiküldetés, szállítás 5 000
NOE Levelek (nyomda és posta) 14 200 9 197 NOE Levelek (nyomda és posta) 15 000
Régiós működési kiadások 16 370 15 862 Régiós működési kiadások 18 000
Pénzügy (bank, könyvelés) 2 463 3 542 Pénzügy (bank, könyvelés) 4 500
Egyéb működés 4 960 4 161 Egyéb működés 3 000
Működés összesen 82 589 74 807 Működés összesen 100 500

Rendezvények, szakmai programok Rendezvények, szakmai programok
Éves nagyrendezvény – Margitsziget 1 500 301 Éves nagyrendezvény – Családkongresszus 4 500
Őszi Találkozó 2 390 157 Őszi Találkozó 2 000
Belső pályázat 800 330 Régiós pályázat 1 800
Vezető továbbképzés 1 700 915 Vezető továbbképzés 4 700
Tagszervezetek (átfutó) támogatása 6 200 3 463 Tagszervezetek (átfutó) támogatása 2 000
Szakmai programok (NOE-FON) 2 400 29 407 Szakmai programok 28 500
Nemzetközi kapcsolatok 1 300 584 Nemzetközi kapcsolatok 2 000
Rendezvények, szakmai programok összesen 16 290 35 157 Rendezvények, szakmai programok összesen 45 500
TÁMOP 2.5.1 pályázat 28 709 27 601 KVVM izzó pályázat 7 000
Cél szerinti adományok 1 000 3 057 Cél szerinti adományok 4 000
Valorizált természetbeni adományok 35 000 57 112 Valorizált természetbeni adományok 60 000
Összes kiadás 163 588 197 734 Összes kiadás 217 000
Tagdíjveszteség (2007–2009) 19 200 Tagdíjveszteség (2009–2010) 12 000
Maradvány 46 665 15 560 Maradvány 3 569

Áthozat 28 977 28 977 Áthozat 15 560
Bevétel 181 276 203 517 Bevétel 217 009
Kiadás + veszteség 163 588 216 934 Kiadás + veszteség 229 000
Maradvány 46 665 15 560 Maradvány 3 569

Gazdálkodási beszámoló 2009. és költségvetési terv 2010.
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1.  Csak most derült ki, hogy a pénzügyi beszámolókban sze-
replő tagdíjbevételek számviteli előírások és könyvelési 
gyakorlat miatt nem a ténylegesen befolyt összegek: a tag-
díjfizetési felszólítás és a csekk kiküldése számlázásként 
már befizetésnek minősült (holott józan „paraszti” ésszel 
a pénz beérkezését tekintené az ember befizetésnek). 
A könyvelési gyakorlat szerint a 2007-ben és 2008-ban így 
kiszámlázott, de be nem érkezett tagdíjak a 2009. év vé-
gével veszteségként leírhatók. Azok a volt tagjaink, akik 
2008-ban már nem fizettek tagdíjat, persze általában 2009-
ben sem fizettek, de a könyvelésünkben ez majd csak egy 
év múlva lesz leírható akkor is, ha közben a tagdíj nem fi-
zetése miatt már megszűnt a tagságuk. Innen ered a 2008-
as teljesítés és a 2009-es terv alatt egyaránt szereplő, igen 
nagy összegű tagdíjveszteség. Ez egyben arra is rávilágít, 
hogy az év elején a könyvelés szerint meglévő áthozat va-
lójában lényegesen alacsonyabb volt.

2.  Hasonlóan félrevezető hatású az a számviteli előírás is, 
amely szerint az államigazgatásból kapott összegek nem 
akkor könyvelendők el bevételnek, amikor az Egyesület 
számlájára beérkeznek, hanem akkor, amikor az Egyesü-
let kiadja őket. Ezért az állami támogatás, az SZJA 1%-os 
támogatás és az államigazgatástól kapott pályázati támo-
gatások (pl. NCA) 2009-ben beérkezett összegeinél sok-
szor lényegesen alacsonyabb a bevételnél szereplő összeg, 
mert csak az van benne, amit 2009-ben el is költöttünk. 
A már megkapott támogatás fennmaradó része a 2010-es 
bevételi tervet növeli.

3.  Az pedig már néhány éves gyakorlatunk (szintén a szám-
viteli előírásoknak megfelelően), hogy a tagdíjakat ahhoz 
az évhez kell bevételként elkönyvelni, amelyik évre szól-
nak, nem pedig a beérkezésük évéhez.

4.  Mindezek alapján meg kell állapítanunk, hogy a számviteli 
előírások követése miatt a gazdálkodási beszámolónk és a 
költségvetési tervünk nem igazán áttekinthető. Minthogy 
ez a beszámoló egyébként sem hivatalos irat – a hivata-
los beszámoló a közhasznú jelentésben szereplő mérleg 
és eredménykimutatás, amely viszont szinte semmit nem 
mond arról, hogy mire is költöttünk –, a jövő évtől kezdve 
szerencsésebb lenne visszatérnünk ahhoz a régi gyakorla-
tunkhoz, hogy az előírás szerinti közhasznú jelentés mel-
lett a tagságnak a tényleges pénzforgalmat tükröző beszá-
molót adunk a közgyűlésre. Erre sajnos most már nem volt 
idő, és ezért a tagjainktól elnézést kérünk. A mostani be-
számoló azt jól mutatja, hogy mire költöttünk 2009-ben, 
csak a bevételek könyvelésénél térnek el az előírások a 
„józan paraszti ész” felfogásától.

5.  Sokakban felmerülhet, hogy lehet az, hogy 2009 nyarán 
önkéntes befizetést kellett kérnünk a tagságunktól, azután 
az év végére nagyobb maradványunk keletkezett. Ennek 
az az oka, hogy 2009 első felében állami támogatást tény-

legesen nem kaptunk, és a támogatásunkkal kapcsolatos 
huzavonák nyomán még az sem volt teljesen biztos, hogy 
a megígért támogatáshoz (és nem csak egy töredékéhez) 
legalább a második félévben hozzájutunk. Emiatt 2009 
nyarán fizetésképtelenné vált volna a NOE, ha a tagsá-
gunk nem segített volna. Ismételten köszönjük mindazok 
segítségét, akik támogattak bennünket. Az állami támoga-
tás beindulása azután stabilizálta a helyzetünket.

6.  A tagságtól kapott önkéntes befizetéseket figyelembe 
véve az Elnökség úgy döntött, hogy most nem javasol tag-
díjemelést.

7.  A kiadások között a szakmai programok során NOE-FON 
megjelöléssel a tervezettnél sokszorosan magasabb összeg 
áll. Valójában a NOE-FON program maga a 2009. évben 
nullszaldós volt, a NOE nem a saját erejéből tartotta el, 
igen jelentős pályázati támogatást kaptunk hozzá, ez az 
országos Egyesület céljaira kapott bevételeknek része. A 
NOE csak a Bárka Kft megalapítási költségeit állta, a Kft 
pedig nem kifejezetten a NOE-FON befogadására jött lét-
re, a CIB kártyával kapcsolatos tárgyalások során merült 
fel a létrehozása.

8.  A 2010. évi költségvetési terv a Titkárság költségeire a 
tavalyinál jóval nagyobb összeget állít be. Ennek oka az, 
hogy amint azt a NOE Levelek mostani számában má-
sutt olvashatjátok, az Elnökség úgy határozott, hogy a 
NOE-FON a továbbiakban nem a Bárka Kft-ben, hanem 
a NOE-ban működik tovább (mégpedig csak akkor, ha 
ennek a fedezetét kormányzati vagy egyéb támogatásból 
megkapjuk). A Bárka Kft-ből átveendő dolgozók munka-
bére és a NOE-FON dologi költségei (elsősorban a call 
center fenntartása) ezért a Titkárság során szerepelnek. 
Ennek a fedezete a bevételeknél a szakmai programokba 
van beépítve. 

9.  A 2009. évi tervben a bevételek között szerepeltek Pályá-
zatok az országos Egyesület, illetve tagszervezetek céljai-
ra, de a Programok sornak is volt Pályázat alsora tervezett 
(ha nem is túl magas) bevétellel. Ezt a különbségtételt nem 
tartjuk indokoltnak, hiszen az országos Egyesület céljaira 
elnyert pályázati támogatások nagyrészt programok meg-
valósítására, nem pedig működésre szólnak, ezért a 2010. 
évi tervben a Programok soron a Pályázat alsorra nem 
terveztünk külön bevételt. Hasonlóan jártunk el a külön 
soron szereplő Pénzbeli adományok, illetőleg a Program 
alsoraként álló Pénzbeli támogatás kapcsán.

10.  Általában, a Rendezvények, szakmai programok című 
kiadási fejezet tervei pályázati bevételekre vannak alapoz-
va, ezek lényegesen csökkenhetnek, ha a pályázataink nem 
bizonyulnak elég eredményesnek.

KARDOSNÉ GYURKÓ KATA

FőTITKÁR

Megjegyzések a gazdálkodási beszámolóhoz 
és a költségvetési tervhez
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A Családjainkért Alapítvány 2009-ben is folytatta a ha-
gyományos segélyezést. Lehetőségei alapján átlagban min-
den harmadik kérelmező családnak tudott segítséget nyújta-
ni, összesen 3,2 MFt összegben. Az előző évhez képest mind 
az összeg, mind a kérelmezők száma 50 százalékkal növe-
kedett, az átlagos segélyösszeg pedig mintegy negyedével 
nőtt. Sajnos a rendelkezésre álló pénzből csak arra futotta, 
hogy átmeneti pénzügyi nehézségek megoldásában adhas-
sunk korlátozott összegű segélyt. Mozgásterünk növelése 
érdekében arra törekszünk, hogy a közműszolgáltató cégek-
kel új típusú együttműködést alakítsunk ki a közműcégekkel 
szembeni, a szolgáltatás megszüntetésével fenyegető elma-
radások megoldásához, elősegítve a tartós fizetőképesség 
helyreállítását. Ez természetesen alapos és nagyon körülte-
kintő előzetes vizsgálatot és elbírálást követel meg. Ezen a 
téren sikerrel kötöttük meg az első kísérleti megállapodást 
az EON-nal.

Az Esélyt a képességeknek program keretében köz-
vetlenül kifizetett ösztöndíjak összegét 60%-kal, 6,7 MFt-ra 
tudtuk növelni, a támogatott kisiskolások száma immár meg-
haladta a 20 főt. Tudni kell, hogy amikor egy gyermek beke-
rül a tartós támogatott (ösztöndíjas) körbe, azzal mintegy 1,5 
MFt forrás biztosítását kell 8 évre előre megoldanunk. Ért-
hető, hogy csak nagyon óvatosan bővíthetjük a programban 

támogatottak számát. Mellettük erre a célra gyűjtött támoga-
tásokból két – rövidtávú – középiskolás ösztöndíjprogram-
ban Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében közel 50 diákot tudtunk támogatni, átlagosan 
mintegy évi 90 ezer forinttal.

Megszerveztük az Üdülj és okosodj tábort, egy nyelvi ok-
tatótábort és két sikeres hétvégét. Utóbbiak közül kiemel-
kedik a támogatott általános iskolásokkal (és köztük immár 
két gimnazistával), valamint szüleikkel töltött, előadásokkal 
és Mikulás-járással tarkított, nagysikerű decemberi hétvége. 
Ezt azzal a céllal szerveztük, hogy szorosabbra fonjuk a kö-
telékeket a szülők, az Alapítvány és mindenekelőtt persze 
maguk a támogatottak közötti eredményes együttműködés 
érdekében.

A forrásszerzés érdekében sikeres jótékonysági előadáso-
kat szerveztünk, és erősítettük a támogatók szerzését célzó 
munkánkat is. Mindez a pénzügyi-gazdasági válság körül-
ményei között a korábbinál jóval nagyobb erőfeszítésekkel 
jár. Mégis bizakodással tekintünk a 2010-es esztendőre, re-
mélve, hogy erőfeszítéseink gyümölcsei a támogatott csalá-
dok és gyerekek érdekében lassan beérnek.

DR. BALOGH LÁSZLÓ

KURATÓRIUMI ELNÖK

Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 
2009. évi tevékenységéről

Az Otthon Segítünk Alapítvány (www.otthonsegitunk.
hu) gyakorlati segítséget, támogatást és barátságot kínál in-
gyenesen azoknak a családoknak, amelyekben legalább egy 
iskoláskor alatti gyermeket nevelnek.

2009-ben 10 szervező végzett a szervezői tanfolyamon. 
Négyen társai lettek a korábbi szervezőknek: Fóton Pálfy-
Novák Anikó, Pécsen Buzás Márta és Jankai Csilla, Székes-
fehérváron Palkovicsné Szécsényi Julianna. Varga Anikó 
Budapest VII. kerületében néhány éves szünet után indí-
totta újra a szolgálatot, Monoron László Tímea, Szentendrén 
Péliné Oravecz Zsuzsanna fogott hozzá lelkesen a szolgálat 
felállításához, amely a korábbi években nem tudott elindul-
ni. Hárman családi okok miatt nem tudták még elkezdeni a 
helyi szolgálat építését.

Jelenleg Budapest 8 kerületéből (III., VII., X., XI., XIII., 
XIV., XV., XVI., XXII.) kiindulva szinte az összes buda-
pesti kerületben, valamint 13 településen (Ajka, Buda-
örs, Esztergom, Fót, Gödöllő, Gyöngyös, Pécs, Szentendre, 
Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Tiszavasvári, Zalaegerszeg) 
segítik a kisgyermekes szülőket. Önkénteseink három nagy 
társadalmi csoportból jönnek: az egyik a még gyerekeikkel 

otthon lévő, gyakran nagycsaládos édesanyák, a második 
csoportba olyan szülők tartoznak, akik pillanatnyilag mun-
kanélküliek, harmadrészt olyan nyugdíjas nagyszülők vagy 
nagyszülő korú emberek, akik szívesen segítenek fiatal csa-
ládoknak.

Komolyan foglalkoztunk a szolgálatnál tevékenykedő ön-
kéntesek közösségépítésével. Ezt a célt szolgálják a havonta 
tartott esetmegbeszélések és továbbképzések, baba-mama 
klubok, a helyi szolgálatokban szervezett kirándulások. Két 
szupervíziós találkozót Székesfehérváron és Tatabányán 
tarthattunk, városnézéssel, a helyi nevezetességek megisme-
résével összekötve, és nem utolsósorban a helyi szolgálatok 
szervezőinek és önkénteseinek vendégszeretetét élvezve.

Családi délelőttök címmel előadás- és beszélgetéssoro-
zatot indítottunk kéthetente csütörtökön, ahol lehetőséget 
adtunk a fiatal családokat érdeklő kérdések megbeszélésére.

Az anyagi bázis megteremtése rendkívül fontos feladat, 
ennek érdekében 2009-ben is folyamatosan kerestük a pá-
lyázati lehetőségeket, szponzorokat, adományozókat, fo-
gadtuk az SZJA 1%-os felajánlásokat is, megteremtettük az 
on-line adományozás lehetőségét a honlapunkon. Sajnos az 

Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány 
2009. évi tevékenységéről
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anyagi források folyamatos beszűkülését tapasztaltuk. 2009-
ben nyertünk NCA pályázatokat, a Telekom Civil Díjcsomag 
pályázatán egyéves ingyenes telefonhasználatot az egyik ve-
zetékes telefonunkra. Folyamatosan biztatjuk a szervezőket, 
hogy írják meg a helyi pályázatokat, amelyekhez csak ők 
férnek hozzá.

Az EU Grundtvig Élethosszig tartó tanulás program ke-
retében novemberben „Tegyünk együtt az európai családo-
kért” címmel nemzetközi műhelyt szerveztünk. A 19 részt-
vevő az Európai Unió 7 országából érkezett azért, hogy egy 
hétig együtt tanuljon velünk, megismerje különböző magyar 
civil szervezetek sikeres programjait, átadja egymásnak ta-
pasztalatait, és végiggondolja, mit tehetünk a fenntartható 

családért, ezáltal a fenntartható Európáért.
Valamennyi sajtóorgánumon (elektronikus, írott sajtó, in-

ternetes honlap és fórumok), illetve irodai elérhetőségünkön 
keresztül igyekeztünk széleskörű nyilvánosságot biztosítani 
tevékenységünknek, hogy a segítségre szorulók megtalálja-
nak bennünket, illetve mi is aktívan fel tudjuk kínálni a szol-
gálat nyújtotta támogatást. A teljesség igénye nélkül igyek-
szem néhányat felsorolni: Kossuth Rádió, Magyar Katolikus 
Rádió, Lánchíd Rádió, MTV1, ATV, Vital TV, Demokrata és 
számtalan helyi újság.

LEHőCZ MONIKA

IGAZGATÓ

Mérleg – 2009

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai
Tárgyév

a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 1 522 0 1 692
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 117  8
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 405  1 184
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  500
5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 28 078 53 559
6. I. KÉSZLETEK 560  743
7. II. KÖVETELÉSEK 13 016 19 614
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK  
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 14 502  33 202
10. C. Aktív időbeli elhatárolások 2 280 0 14 523

11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor) 31 880 69 774

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e
12. D. Saját tőke (13.-18. sorok) 8 608 0 9 533
13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 7 960 8 608
15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 306 29
18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 342 896
19. E. Céltartalékok 6 001 0 9 000
20. F. Kötelezettségek (21.-23 sorok) 3 701 0 35 578
21. I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 000
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 701 34 578
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 13 570 0 12 283

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+20+21 sor) 31 880 0 66 394
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Eredménykimutatás – 2009

adatok E Ft-ban

Tétel-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6) 134 736 0 146 159

01. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás(b+c+d+e) 91 198 94 258

a) alapítótól

b) központi költségvetésből 42 689 43 462

c) helyi önkormányzattól 600 150

d) egyéb 42 689 47 183

02. e) továbbutalási céllal kapott támogatás 5 220 3 463

03. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 7 542

04. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10 749 10 655

05. 4. Tagdíjból származó bevétel 32 657 33 286

06. 5. Egyéb bevétel 132 418

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3 842 0 3 699

C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 138 578 149 858

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 134 430 18 393

07. Anyagjellegű ráfordítások 38 879 -2 209

08. Személyi jellegű ráfordítások 37 327 -896

09. Értékcsökkenési leírás 2 045 -29

10. Továbbutalt támogatás 5 220 3 463

11. Egyéb ráfordítások 50 950 17 270

12. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9  794

13. Rendkívüli ráfordítások

E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 3 500 0 3 134

14. Anyagjellegű ráfordítások 0 2 209

15. Személyi jellegű ráfordítások 896

16. Értékcsökkenési leírás 29

17. Egyéb ráfordítások (Céltartalék) 3 500

18. Pénzügyi műveletek ráfordításai

19. Rendkívüli ráfordítások

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 137 930 21 527

G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 908 0 565

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0

I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 908 565

J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 306 127 766
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Tájékoztató adatok

E Ft-ban

Tétel-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

A. Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.) 37 327 0 35 456

18. 1.Bérköltség 19 745 22 416

ebből:
– megbízási díjak

936

– tiszteletdíjak 0

19. 2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 11 170 5 947

20. 3. Bérjárulékok 6 412 7 093

B. A szervezet által nyújtott támogatások 50 042 0 8 817

Költségvetési támogatás felhasználása – 2009

E Ft-ban
Támogatást nyújtó 

neve
Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege

időpontja összege előző évi tárgyévi
SZMM 2009 25,000 működés, programok 25,000 17,191 0

Vagyonfelhasználás – 2009

E Ft-ban

Megnevezés Előző évi összeg 
Ft

Tárgyévi összeg 
Ft

Felhasználás összege Megjegyzés

% Ft

Saját Tőke 8 608 136 939 1591% 128 331

Tőkeváltozás 7 960 8 608 108% 648

Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők: 0

– közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 306 127 766 41754% 127 460

– vállakozási tevékenység tárgyévi eredményee 342 565 165% 223

– egyéb 0
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Cél szerinti juttatások – 2009

E Ft-ban

Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Megjegyzés

Előző évi tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 48 729 76 743 57% 28 014

– pénzbeli juttatások összesen 9 494 19 631 107% 10 137

ebből: adóköteles

           adómentes 9 494 19 631

– természetbeni juttatások összesen 39 235 57 112 46% 17 877

ebből: adóköteles

           adómentes 39 235 57 112

Továbbutalt támogatás 5 220 3 463 -34% -1 757

Kapott támogatások – 2009

E Ft-ban
Támogató 

megnevezése
Támogatott

cél
Támogatás összege Változás

előző évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szerv szakmai program

működés 31 984 43 462 36% 11 478

Elkülönönített állami pénzalap 0 0

Helyi önkormányzat rendezvény 192 950 395% 758

Kisebbségi települési önkormányzat 0 0

Települési önkormányzat társulása 0 0

Magánszemély szociális támogatás 5 165 18 632 261% 13 467

Jogi személyiségű gazdasági társaság szociális támogatás 7 034 5 385 -23% -1 649

Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szociális támogatás 1 100 0 -1 100

Társadalmi szervezet rendezvény

működés 5 057 1 833 -64% -3 224

Szja 1%-a (APEH) közhasznú

tevékenység 4 687 2 671 -43% -2 016

Nemzetközi szervezet 1 818 677 -63% -1 141

Továbbutalási céllal kapott támogatás továbbutalás 5 220 3 463 -34% -1 757

Összesen: 62 257 77 073 24% 14 816
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A 2009. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

A NOE közhasznú tevékenysége a következő területeken valósult meg.
–  Érdekvédelem, érdekképviselet: 
–  egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel, önkormányzatokkal és hatóságokkal;
–  országos szinten jogszabály-előkészítési munkában való nagyon aktív részvétel. 
–  Tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési.
–  Fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szerzetekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetek-

ben segítségadás.
–  Adományközvetítések lebonyolítása: ruházat, könyv, bútor, élelmiszer, háztartási fogyasztási termékek.
–  Kedvezményes (vásárlási-, üdülési-, szolgáltatási stb.) lehetőségek felkutatása és közvetítése. 
–  Színház- és hangversenyjegyek kedvezményes, illetve ingyenes közvetítése.
–  Rendezvények szervezése és lebonyolítása (országos, régiós és helyi rendezvények).
–  Kapcsolattartás hazai és külföldi családszervezetekkel, hozzájárulás a Kárpát-medencei családszervezetek szemináriuma-

inak megrendezéséhez, aktív részvétel az Európai Unió családpolitikájának formálásában való nemzetközi tanácskozáso-
kon.

–  Kapcsolattartás és együttműködés egyéb hazai civil szervezetekkel a civil társadalom közös ügyeiben.
A fenti szolgáltatásokat minden érdeklődő és rászoruló, nem csak NOE-tagok részére nyújtottuk. 
A 2009. évi beszámoló mellékletét képezi a Tárgyi eszköz nyilvántartás, valamint a Szerződések nyilvántartása. 
A 2009-es év Közhasznú eredményéből további 3 000 e Ft Céltartalékot képeztünk, melyet a korábbi évek be nem fizetett 
tagdíjainak értékvesztésére fogunk felhasználni.   

E Ft-ban
Támogató

megnevezése
Támogatott

cél
Támogatás összege Változás

előző évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szerv 7041 5574 -21% 41

  – SZMM 7041 5574 -21% -1467

  – NCA nk. tevékenység,

működés 5057 5574 10% 517

  – Egyéb fogyasztóvédelem

rendezvény 1984 0 -100% -1984

Elkülönönített állami pénzalap 0 0 0

Helyi önkormányzat rendezvény 192 950 395% 758

Kisebbségi települési önkormányzat 0 0

Települési önkormányzat társulása 0 0

Alapítvány 0 1833 0

Összesen: 7233 8357 16% 799

Pályázati úton elnyert támogatások – 2009

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK SEMMIFÉLE TÁMOGATÁST NEM KAPTAK.
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Itt található az összes jelölt neve, utána zárójelben az őket 
javasló neve, alább pedig a jelöltek bemutatása.

Jelöltek:

Elnök:
Fábián Bertalan (Morvayné Bajai Zsuzsanna)
Székely Hajnalka (jelölőbizottság)
Török Ádám (Fábián Bertalan)

Főtitkár:
Kardosné Gyurkó Katalin (jelölőbizottság)
Rosdy Tamás (Török Ádám)

Elnökségi tagok:
Fábián Bertalan (jelölőbizottság)
Gyertyás János (jelölőbizottság)
Kapot Ildikó (Babustyákné Szabó Krisztina)
Kiss Márta (jelölőbizottság)
Mohay Tamás (jelölőbizottság)
Tóthné Nácsa Irén (jelölőbizottság)
Török Ádám (Morvayné Bajai Zsuzsanna)

Fábián Bertalan

42 éves, gimnáziumi igazgató Gödöllőn. 4 gyermeke van. 
Nagycsaládosként, pedagógusként, értelmiségiként min-

dig foglalkoztatta a közélet. Munkába állásától kezdődően 
részt vett lakóhelye – Pécel – társadalmi életében. Értelmisé-
gi klub szervezése, helytörténeti kutatások, városi rendezvé-
nyek szervezése állt ekkor az érdeklődése középpontjában.

A rendszerváltás idején aktívan részt vett a civil politi-
zálásban (Csökmei Kör, Péceli Fáy András Gazdakör). 1992-
ben csatlakozott feleségével együtt a helyi nagycsaládos cso-
porthoz. 

Az egyesület képviselőjeként négy évig külső tagja volt a 
városi Oktatási és Kulturális Bizottságnak. Részese a nagy-
családos szervezetekre általában jellemző akcióknak (segít-
ségnyújtás, táborok, kirándulások szervezése, családi napok 
lebonyolítása stb.).

A jövőben is szívesen dolgozik a nagycsaládosok, a csa-
ládosok, az emberek érdekeiért.

Székely Hajnalka

1969-ben született, Budapesten. 1991-ben szerzett dip-
lomát az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar biológia-földrajz 
szakán. 1994-ben házasodott össze férjével, Kontra Tiborral. 
Három fiuk van.

2003-ban elvégezte az Otthon Segítünk Alapítvány szer-
vezői tanfolyamát. Még ebben az évben megszervezte a XVI. 

kerületi Otthon Segítünk Szolgálatot, melynek önkéntesei 
kisgyermekes családoknak nyújtanak gyakorlati segítséget.

Ugyanekkor alapította meg a XVI. kerületi Nagycsaládo-
sok Egyesületét 13 családdal, melynek jelenleg az elnöke. Az 
egyesület a kerület egyik legnagyobb civil szervezete lett, 
a döntéshozók már számolnak a véleményükkel. 2006-ban 
megválasztották a XVI. kerületi Szociálpolitikai Kerekasztal 
elnökévé.

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

esetmegbeszélések vezetése, családok látogatása, önkénte-
sek kiközvetítése, kapcsolattartás a családokkal és önkénte-
sekkel és a szakmai támogató szervezetekkel (pl. családsegí-
tői és védőnői szolgálatok);

– a Nagycsaládosok Egyesületében: érdekvédelmi felada-
tok ellátása, közösségi rendezvények szervezése, adomány-
szervezés, önkéntesek koordinálása, adminisztráció, honlap 
kezelés, internetes levelezési lista vezetése, válsághelyzetbe 
került családok segítése, cikkek, beszámolók írása.

2008 óta a NOE elnökségének tagja. Mivel fontosnak tart-
ja a NOE érdekvédelmi munkáját, melynek egyre nagyobb 
jelentősége van napjainkban, részt vesz az érdekvédelmi 
csoport munkájában. A NOE-t képviselte különböző konfe-
renciákon (oktatásügy, családügy, romaügy témákban). 

Török Ádám 
(róla két, nem teljesen azonos bemutatás érkezett, mind-

kettő az ő jóváhagyásával)

Az elnöki jelöléshez kapott bemutatás:
1945-ben született Budapesten. 1967-ben szerzett mező-

gazdasági mérnöki diplomát Gödöllőn. Dolgozott termelő-
szövetkezetben, növényvédelmi szakirányítóként, majd több 
külföldi cég magyarországi leányvállalatánál (Ciba-Geigy, 
Novartis, Syngenta, Monsanto) területi képviselőként és a 
Károli Gáspár Református Egyetemen kutatócsoport igazga-
tóként.

Alapfokú latin és orosz nyelvtudása mellett németül és 
angolul tárgyalási szinten beszél.

A TIT, a Növényvédő Mérnöki és Orvosi Kamara és a Ma-
gyar Agrártudományi Egyesület tagja.

NOE tagsorszáma A 1403/R, egyéni tag, három fiú és egy 
leánygyermeke van, jelenleg 17 unoka nagyapja. Korábban 
Budapesten, jelenleg Veresegyházán él, így tapasztalatból is-
meri a budapesti és a vidéki tagság helyzetét.

Török Ádám igazi nagycsalád képviselője. Családi és 
szakmai tapasztalatai alapján egyaránt alkalmas a NOE el-
nöki tisztének a betöltésére.

2006 és 2010 között főtitkárként tapasztalhattuk, hogy 
az egyesület vezéralakja, meghatározó személyisége volt. 
A főtitkári teendőket átadja más, a gazdasági ügyekben 
jártas, fiatalabb utódjának, de a NOE jövőjéért, jó hírének 

Jelöltek a 2010. évi közgyűlésen esedékes választásra
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megtartásáért, a tagság összefogásáért továbbra is szívvel-
lélekkel kiáll.

Az egyesületnek tapasztalt, megfontolt vezetésre lesz 
szüksége az elkövetkező években, mert a (gazdasági és mo-
rális) válságból kivezető időszakban várhatóan többféle le-
hetőségből kell majd választani gyors döntések alapján.

Török Ádámot gyors észjárása, más társadalmi szerveze-
tekben méltán kialakult tekintélye és megfelelő tapasztalata 
teszi alkalmassá a vezetésre.

Az elnökségi tagságra jelöléshez kapott bemutatás:
1945-ben született Budapesten. 1967-ben szerzett mező-

gazdasági mérnöki diplomát Gödöllőn. Dolgozott termelő-
szövetkezetben növényvédelmi szakirányítóként, majd több 
külföldi cég magyarországi leányvállalatánál (Ciba-Geigy, 
Novartis, Syngenta, Monsanto) területi képviselőjeként és a 
Károli Gáspár Református Egyetemen kutatócsoport igazga-
tóként. A TIT, a Növényvédő Mérnöki és Orvosi Kamara és a 
Magyar Agrártudományi Egyesület tagja.

NOE tagsorszáma A1403/R, egyéni tag, három fiú és egy 
leánygyermek apja, jelenleg 17 unoka nagyapja. Korábban 
Budapesten, jelenleg Veresegyházon él, így tapasztalatból 
ismeri a budapesti és a vidéki tagság helyzetét.

2006-2010 között a NOE főtitkára volt, amit családi okok 
miatt a továbbiakban nem tud vállalni. Minthogy különfé-
le szakmai fórumokon tisztségétől függetlenül is több alka-
lommal képviselte és továbbra is szívesen képviseli a NOE-t, 
egyszerű elnökségi tagként tapasztalatait és idejét a NOE-
ban változatlanul hasznosítani kész.

Kardosné Gyurkó Katalin

31 éves, három gyermek édesanyja, családjával Érden 
lakik. Első diplomát a Modern Üzleti Tudományok főisko-
láján, vállalkozások menedzselése szakon szerzett, majd a 
Corvinus Egyetemen marketing szakirányú másoddiplomát 
is szerzett. Angolul társalgási szinten beszél. Három éve az 
érdi nagycsaládos egyesület vezetője. 2009 szeptembere óta 
Érd város ifjúsági referense. Hivatali feladata: segíteni a fia-
talok közösségeinek épülését.

Két éve a NOE elnökségi tagja. Õ volt a fő szervezője 
(sok-sok segítővel) a Margitszigeti Családi Napnak, olykor 
belecsöppent az érdekvédelembe, és jelenleg ő az elnökségi 
felelőse a Helyi Szövetségek a Családokért mozgalomnak.

Azért fontos számára a NOE, mert itt nap mint nap egy-
másnak segítséget nyújtó emberekkel találkozik, és nagyon 
fontosnak tartja, hogy miközben a világ egyre anyagiasabbá 
válik, ezek az értékek megőrződjenek.

Dr. Rosdy Tamás 

Esztergomban született 1972-ben. Háromgyermekes csa-
ládapa, a NOE tagja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ön-
kéntese.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett előbb tör-
ténelemtanári, majd jogi diplomát. A Magyar Nemzet orszá-
gos napilap kulturális rovatának munkatársaként dolgozott 
1995 és 2000 között, majd a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium sajtófőnöke lett. 2002-től a Heti Válasz Lap- és Könyvki-
adó Kft kiadóigazgatójaként tevékenykedett, 2004-től pedig 
az Open Communications Kft kommunikációs tanácsadója. 
Angol, latin és német középfokú nyelvvizsgája van.

Ismeri és sajátjának érzi a NOE elveit, eszméit, célkitűzé-
seit, tevékenységével azokat hathatósan segíteni tudja. Tudá-
sával, tapasztalatainak felhasználásával Egyesületünk szol-
gálatára készségesen készen áll, mindezek alapján a NOE 
főtitkári feladatainak ellátására alkalmas.

Gyertyás János

Feleségével 3 gyermeket nevel. Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában közgazdasági és beruházási ügy-
intézőként dolgozik. Fő munkaterülete az energiatakarékos-
ságot eredményező korszerűsítések és az ahhoz kapcsolódó 
pályázatok. Felesége informatikai fejlesztő.

A győri Famíliához 2002-ben pártoló tagként csatlakozott 
feleségével. 2-3 nagycsaládos képzésen vett részt, érdekelte 
a szervezetfejlesztés, pályázatírás. 2007 tavaszán az egyesü-
let elnöke lett. A Família azóta a legnagyobb NOE tagegye-
sületek sorába lépett, biztos működési háttérrel és gazdál-
kodással, erős értékrenddel. A Família 2008-tól újra a NOE 
régióközpontként működik. 2008-tól a NOE Régiós Bizott-
ság munkáját bizottsági tagként az értékőrzés, szervezetfej-
lesztés, tudatos vezető utánpótlás felkészítés és az ifjúságügy 
témakörökben segítette.

NOE delegáltként 2008-ban a Regionális Ifjúsági Tanács 
tagja, majd 2009-től az elnöke. Sikerült a megyei önkor-
mányzati Esélyegyenlőségi Tanácsot annak tagjaként a pasz-
szív problémafelvető munkából a megelőző, fejlesztéseket, 
pályázatokat véleményező irányba mozdítania. 

NOE elnökségi tagként az eddig szerzett civil és szakmai 
tapasztalatait, kapcsolatait szeretné szolgálatként felajánlani 
azok számára, akik a közös programok, elért eredmények 
emlékeit és a jövőbe vetett hitet látják maguk előtt, ha meg-
hallják, meglátják a sokunk számára második családot jelen-
tő három betűt: NOE.
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Kapot Ildikó 

39 éves, két diplomával is rendelkező 3 gyermekes édes-
anya. Életének szerves része a közösségi munka. Praktikus 
gondolkodású, tettre kész, fáradhatatlan egyéniség, aki mö-
gött színvonalas egyesületteremtő munka áll.

A Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete 2001 óta a veze-
tése alatt mára a város egyik legnagyobb, sokszínű és fejlődő 
egyesületévé vált. Az egyesület meghatározó tagja, nemcsak 
funkciót, de sok-sok munkát is vállal. 

Neki köszönhető, hogy a NOE-től kiindulva Veszprém-
ben is van „kismama bérlet”, s évek óta a sikeres pályázatok 
által számos rászoruló család jutott el az ország és a világ kü-
lönböző részeire az általa szervezett kirándulások, táborok 
révén. Szervezésében tartalmas, hagyományteremtő sport- 
és közösségi rendezvényeken vehetünk részt. Lelkesen tá-
mogatja és népszerűsíti a közösségi életet a fiatalok köré-
ben, ezzel növelve a napjainkra már formát is öltött Ifjúsági 
Tagozat létszámát is. Eredményesen menedzseli és képviseli 
a családos célokat, eszméket, az anyai mellett az apai szerep 
fontosságát is hangsúlyozva. 

Sikeresen koordinálta házigazdaként a NOE Titkárságá-
val karöltve a 2008 júliusában megrendezett VII. Család-
kongresszust. 

Kiss Márta 

Budapest XVIII. kerületében lakik, építőmérnök, hat 
gyermeke és négy unokája van. 1992 óta NOE-tag. 1995-től 
az akkor szerveződött XVIII. kerületi Szent Lőrinc Csoport 
vezetője volt 6 éven át. 2000-2006 között az elnökség tagja 
volt. 2006 óta a régiós munkában és a vezetőképző szerve-
zésében vesz részt. A választmány tagja.

Fontosnak tartja a NOE értékrendjének, eredeti szellemi-
ségének, céljainak őrzését, továbbadását és megvalósítását; 
a helyi és országos szervezetek egységének és közösségének 
építését.

Mohay Tamás 

1959. május 22-én született Budapesten. 4 fia van.
1983-ban néprajzból és szociológiából szerzett diplo-

mát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Muzeológus volt 
a Néprajzi Múzeumban, 1989 eleje óta főállásban az ELTE 
BTK Tárgyi Néprajzi Tanszékén tanít, 1994 óta docensként. 
Kandidátusi fokozatot 1993-ban szerzett néprajzból, egyete-
mi habilitációjára 2009-ben került sor. 1995 és 2006 között 
tanszékvezető volt. 2009 óta főtitkára a Magyar Néprajzi Tár-
saságnak, részt vesz a szakmai közéletben.

A NOE-ba pártoló egyéni tagként első gyermekük szüle-
tését követően léptek be, és voltak évek, amikor aktív sze-
repet vállaltak a családkonferenciákon (előadóként is). Két 
megjelent családkongresszusi kötet szerkesztésében műkö-
dött közre. A szakmai munka utóbb kissé elsodorta az egye-
sülettől, 2008 óta egyéni választmányi tag. 

Tóthné Nácsa Irén

Tiszavasváriban él, 44 éves óvodapedagógus, szoci-
ális munkás gyermek- és ifjúságvédelem szakosodással. 
3 gyermek édesanyja. 2001-től vezeti a helyi egyesületet. 
A Tiszavasvári Önkormányzat képviselőtestületének tagja, a 
szociális és lakásügyi bizottságban tevékenykedik.

A Tiszatér Leader Egyesület vezetőségi tagja, a civil szer-
vezetek koordinálását végzi a térségben. A helyi civil élet 
koordinátora és összekötője az önkormányzattal. A helyi 
Otthon Segítünk Alapítvány megszervezője és működtetője. 
Sikeres pályázat révén a Tiszavasvári Civilház kialakítója és 
üzemeltetője. Jelenleg egy hátrányos helyzetű gyerekeket el-
látó intézmény óvodapedagógusa.

Fontosnak tartja a NOE alapvető értékeit, a közösségépí-
tést, érdekvédelmet, értékfelmutatást, melyek érdekében a 
15 éves helyi egyesületben is dolgoznak. 
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sütöttünk, és késő estig énekeltünk gitár kíséretével. Még 
akkor is hallottuk az énekszót, amikor már a sátrunkban 
próbáltunk aludni, és igazán meglepődtem, mert felismer-
tem pár énekórán vett dalt is. A második naptól a faluházban 
alhattunk, és végre zuhanyozhattunk, de páran a sátorozás 
örömeinél maradtak.

Étkezések
Nem volt okunk panaszra. Mindenféle finom ételt et-

tünk „dunaremetei specialitás” vagy például „rántotta 
Dunaremete módra” néven, és szendvicseket minden meny-
nyiségben. „Szakácsaink” fogásait nagyban befolyásolta, mit 
találtunk éppen a tábori éléskamránkban. 

Programok
Biciklizés mellett sokat kenuztunk a Dunán. Már az is 

elég nagy kaland volt, hogy eldöntsük, ki melyik kenuba fog 
ülni. Nagyon jó vízi túrákat tettünk, sőt láttunk egy csomó 
állatot. Gémet, szárcsát, hattyút, kárókatonát, és néhányan 
láttak vízi skorpiót és egy vidrát is. És bár végül föl nem sike-
rült menni, lementünk egy zúgón. Sajnos rengeteg szúnyog 
volt, de még így sem annyi, mint tavaly.

Az egyik este a felnőttek felvetették a Ki Mit Tud? ötle-
tét, mert a Faluház nagytermében lévő színpad produkcióért 
kiáltott. Ebből jött az ihlet. Az egyik fiú vezetésével heten 
előadtak egy igazán „merész” koreográfiát zenével, pompo-
nokkal és egy kabala papagájjal, aminek az egyik kislány 
öltözött be. A hétből kettő fiú volt, de ők is beöltöztek lány-
nak. Nagyon élvezetes volt a készülődés: smink, frizura, és 
akinek nem volt elég nagy a melle, az kitömködte zoknikkal. 
Emlékezetes este volt, szerencsére le lett kamerázva.

Egyik nap találkoztunk egy másik nagy biciklis csapattal, 
akik Szlovákián keresztül Olaszországból jöttek Budapestre 
egy nemzetközi biciklitúra – Green Bikes For Peace – kere-
tében. Csupa fiatalból állt a csapat mindenféle országokból. 
Õk is Dunaszigeten töltöttek egy éjszakát, mielőtt továbbin-
dultak Győrbe. Azt terveztük, hogy csatlakozunk hozzájuk 
egy darabon, de végül aznap akkora eső volt, hogy inkább a 
táborhelyen maradva társasjátékozással és a faluház könyv-
tárának átböngészésével vártuk ki, míg jobbra fordul az idő-
járás.

Az egész túra nagyon jó élmény volt, a tekerésekkel és 
programokkal igazi nagycsaládos módra. Már alig várom a 
következőt!
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Rejtvény kicsiknek

Kedves Gyerekek!

Húsvéti hímes tojások keresik másik felüket. Segíts nekik!

Rejtvény nagyoknak

Kedves Gyerekek!

Sokan beküldtétek az előző NOE Levelekben megjelent 
rejtvény helyes megoldását. Nyertesként Békefi Ádámot (Bu-
dapest) sorsoltuk ki. Nyereményét postán juttatjuk el hozzá. 
Szeretettel gratulálunk!

A mostani keresztrejtvény megfejtése egy régi népszokás 
neve.

A megfejtéseket május 5-ig várjuk (NOE Titkárság 1056 
Budapest, Március 15. tér 8., noe@noe.hu). 

A sorokba magyar festők vezetéknevét írd! (A zárójelben 
egy-egy híres művük címét találod.) A kettős betűket (ne-
vekben szereplő cz-t is) egy rubrikába írd!

1. …………. István (Keresztapa reggelije)
2. ………….. Merse Pál (Lilaruhás nő)
3. ………….. Árpád (Magyarok bejövetele)
4. ………….. Gyula (Vajk megkeresztelése)
5.  …………..-Novák Vilmos (Szent István. A szegedi 

Hősök kapuja freskója)
6. ………….. Mihály (Ecce homo)
7. ………….. Miklós (Liszt Ferenc)
8. Deák-……………. Lajos (Hazatérő aratók)
9. Iványi-……………… Béla (Ruhaszárítás)
10. ……………….. Béla (Piros kendős lány)
11. M.S. ………...... (Mária látogatása Erzsébetnél)
12.  …………… Huber István (József Attila és Illyés 

Gyula)
13. …………… Victor (Zebrák)
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Volt egyszer egy igen-igen szegény ember. Semmije nem 
volt a világon a három fián meg a parányi házacskáján kívül.

Ezt a kis házat mind a három fiú szerette volna örökségül 
kapni. Az apa azonban egyformán kedvelte mindegyik fiát; 
nem tudta, mitévő legyen, hogy se meg ne rövidítse, se meg 
ne szomorítsa egyiküket sem. Igaz, eladhatta volna a házát, 
és árát szétoszthatta volna a gyerekek közt, de erre sehogyan 
sem tudta rászánni magát. Itt élt az apja, itt a nagyapja, sőt 
még a déd- meg az ükapja is, tőlük örökölte ezt a hajlékot, 
azért ragaszkodott annyira hozzá.

Addig-addig töprengett, míg végül egy jó gondolat ötlött 
az eszébe.

– Próba szerencse, menjetek el világot látni! – mondta a 
fiúknak. – Tanuljatok valami jó mesterséget! Ha visszatértek, 
azé lesz a ház, akinek a legjobb lesz a mesterműve.

A fiúk szívesen ráálltak a dologra.
– Én patkolókovács leszek – mondta a legidősebb.
– Én borbély – mondta a középső.
– Én meg vívómester – mondta a legkisebbik.
Kitűzték a napot, amikor ismét találkoznak a szülői ház-

ban, aztán búcsút vettek az édesapjuktól, megölelték egy-
mást, és ment ki-ki a maga útjára.

Mindegyik derék mestert talált, és jól kitanult nála.
A kovácsnak az lett a dolga, hogy a király lovait patkolja. 

Míg az üllő pengett, míg a vas szikrája hullott, s míg a patkót 
a ló lábára fölverte, százszor elmondta magában: „Most már 
semmi hiba nem lehet: tiéd lesz a ház!”

A borbély reggeltől estig csupa előkelő urat borotvált, s 
ahogy a habot verte, ahogy a borotvát fente, egyre csak azon 
járt az esze, hogy a házat senki más nem kaphatja meg, csak-
is ő.

A harmadik fiú egy híres-neves vívóhoz került. Eleinte 
meg-megtáncoltatták, de ő összeszorította a fogát, és egy 
percre se vesztette el a bátorságát. „Ha egy-két vágástól meg-
ijedsz, sosem nyered el a házat!” – biztatta magát, és meg 
is tanult mindent, amit abban a mesterségben megtanulni 
lehetett.

Letelt a kiszabott idő; a testvérek hazatértek az apjukhoz.
– Mesterek vagyunk mind a hárman – mondták –, de ho-

gyan mutathatnánk meg, mit tudunk?
Összeültek, és tanakodni kezdtek. Amint tanakszanak, 

látják, egy nyúl üget feléjük a mezőn.
– No, ez éppen kapóra jön! – mondta a borbély. Kapta ha-

mar a tálat, szappant, ecsetet, szaporán habot vert, csak úgy 
futtában beszappanozta és megborotválta a nyulat, mindösz-
sze a pofaszakállát hagyta meg.

– Ez már igen – mondta az apjuk –, ilyet még nem láttam! 
Ha a másik kettő nem tesz túl rajtad, tiéd lesz a ház.

Nem sok idő múlva egy uraság robogott arra a hintóján.
– Ide nézzen, édesapám, mit tudok én! – kiáltotta a ko-

vács.

Kapta a szerszámait, a hintó után vetette magát, s akár-
hogy vágtattak a lovak, mind leszedte róluk a régi patkót, s 
újat vert a lábukra, csak úgy futtában.

- Derék legény vagy – dicsérte meg az apja –, látom, te 
is jól érted a mesterségedet. Igazán nem tudom, melyiktek 
érdemli meg jobban a házat: a bátyád vagy pedig te.

Kint álltak a ház előtt, s éppen megeredt az eső. A leg-
kisebbik fiú nem szólt semmit, csak kihúzta a kardját, és 
forgatni kezdte a fejük fölött, olyan gyorsan, hogy egyetlen 
esőcsepp nem sok, annyi sem esett rájuk. A zápor egyre job-
ban nekieredt, most már úgy zuhogott, mintha dézsából ön-
tenék; a fiú forgatta, forgatta a kardot, hogy csak úgy suho-
gott a levegőben; ők meg álltak mellette, és olyan szárazak 
maradtak, mintha az eresz alá húzódtak volna.

Mikor a zivatar elvonult, és a fiú leeresztette a kardját, azt 
mondta az apjuk:

– Itt nincs vita, édes fiam: tiéd a ház.
Ez ellen a másik kettőnek sem lehetett szava.
De mert jó testvérek voltak, és szerették egymást, együtt 

maradtak, ott űzte mindegyik a maga mesterségét a régi kis 
házban: a kovács patkolt, a borbély borotvált, a vívómester 
pedig vívni tanította a legényeket.

Így éltek békében, boldogan, míg meg nem haltak.
JAKOB GRIMM

A három testvér
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A minap az Újtelepen jártam egy betegnél. Feküdt a 
csomóssá gyűrődött párnán, rossz levegőjű, fénytelen szo-
bában, és amikor szólt, meg-megemelte a fejét, hogy a sze-
membe nézzen.

Azt mondják, hogy az ember az arcán vise-
li a múltját, vonásaiba, ráncaiba bevésődnek 
életútjának történései, tekintetében ott lobog-
nak évtizedes, évszázados tüzek.

„Min mehetett keresztül ez az ember!” 
– gondoltam, miután már a szabad levegőn 
voltam. És ennek az embernek a tekintetén át 
kitágult előttem tér és idő, s már nem csak őt 
láttam, hanem nehézsorsú vándorokat, nap-
égette cigányarcokat, olvasva róluk történe-
teinket, meséinket, fájdalmainkat, felfedezve 
a nyomokat, barázdákat, melyeket a nélkülö-
zés, a kirekesztettség nyomott rájuk.

Több évszázada élünk e honban, de ki 

merné bizton állítani, hogy ismeri azokat az embereket, akik 
a legnagyobb kisebbség hazánkban, akiket cigánynak ne-
veznek? S a kérdésre, „miért nem?”, talán nincs is általánosan 

elfogadható válasz. Annyi bizonyos, hogy fé-
lünk, hogy közönyösek vagyunk, elfogultak, s 
ki ezért, ki azért telve előítélettel.

Pedig lehetnénk jobbak, megértőbbek és 
segítőkészebbek.

E célból a NOE Levelekben is foglalkozni 
kívánunk ezzel a kérdéssel. Írásaink fősze-
replői a romák vagy cigányok (a „cigány” nem 
eredeti, saját népneve a cigánynak nevezettek-
nek). Személyes sorsokat, életeket mutatnánk 
be, miközben talán sikerül valami közeleb-
bi képet adni erről a világról. És igyekszünk 
bemutatni a történelmü(n)ket a fellelhető iro-
dalom alapján. Talán sikerül is megbolygatni 
néhány előítéletet.

(V)iszony

É L E T Ü N K

1968-ban negyedik gyermekemet vártam, amikor már 
életbe lépett a gyes. Túl voltam a 3, majd 5 hónapos szülési 
szabadságok „élményén”, előre boldog voltam, hogy ezzel 
a kisbabával végre hosszabb ideig otthon lehetek. Nem vol-
tam tisztában azzal, hogy ezt a vívmányt egyetlen ember, 
Fekete Gyula harcának köszönhetjük. A nevét már 1966 óta 
ismertük az „Egy korty tenger” című remek rádió-sorozatá-
ból, majd 1970-ben indult egy rendkívül érdekes riport-so-
rozata a Nők Lapjában „Éljünk magunknak” címmel. A nagy 
példányszámnak köszönhetően széles lakossági réteg szem-
besülhetett az ország végzetes demográfiai helyzetével. Ez 
a riportsorozat 1972-ben könyv alakban is megjelent a „Ma-
gyarország felfedezése” sorozatban.

Fekete Gyulát, ha ezzel megelégedett volna, „csak” sike-
res, József Attila-díjas íróként, a Magyar Írószövetség örö-
kös tagjaként ismernénk – összeszámoltam: 58 könyve je-
lent meg, regények, esszék, szociográfiai írások, útirajzok, 
elbeszélés-kötetek, tudományos-fantasztikus regények. Õ 
azonban tudását és kifogyhatatlan energiáját az ÉLET szol-
gálatába állította! Ezért támadásban, gúnyban bőven volt 
része, sőt, 1957-ben a börtönt is megjárta. Könyvei közül ta-
lán legismertebb „Az orvos halála”, én azonban felhívom a 
figyelmeteket, legalább két másikat is olvassatok el: „Véreim, 
magyar kannibálok! – Vádirat a jövő megrablásáról” és „Nap-
ló a történelemnek – 1997”.

A rendszerváltásig még zömében a politikát hibáztatta a 
kialakult helyzetért, az elmúlt 20 év után azonban, nagyon 
keserűen, már minket, a gyermeket elutasító embereket. Rö-
vid idézet egyik utolsó írásából: „Ezúttal nem átkozhatjuk 
a balsorsot. Idegen elnyomókat sem okolhatunk, pusztító 
járványokat, természeti katasztrófákat sem. Voltaképp hazai 

hatalmi kényszert sem vádolhatunk, önként és dalolva irtjuk 
magunkat a világból… Igenis minket, ma élő nemzedékeket 
illet minden felelősség… akik végig békés évtizedekben ösz-
szehoztak egy vesztes háborút, 700 ezres emberveszteséggel 
s hétmillió elkaparttal a csatát nem látott mezőn.” Rettenetes 
szavak, bárcsak értő fülekbe hatolnának!

Utolsó évében, tavaly örömmel láthattuk a „Prima-
díjasok” között. Számomra különlegesen szép emlék, hogy 
egy demográfiával foglalkozó baráti körben Vele együtt ün-
nepelhettük a 85. születésnapját. Szép tortát vettem, 85-ös 
gyertyákkal. Nagy szeretettel vettük körül, örült nekünk, azt 
hiszem, nagyon jól érezte magát. 

Minket, nagycsaládosokat és a mi Egyesületünket nagyra 
becsülte, példának állította számos megnyilatkozásában. Mi 
pedig hálával, szeretettel emlékszünk minden szavára, ér-
tünk vívott küzdelmére. 

Isten Veled, Gyula bácsi! 
 

CSER ÉVA

Búcsúzunk Fekete Gyulától, 1922–2010
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Most azt a riportot szeretném közreadni, amelyet egy kis-
város közterületein készítettem. A megkérdezettek véletlen-
szerű kiválasztással lettek riportalanyaim. Helyszűke miatt a 
rögzített kérdés-válaszokat rövidített formában olvashatják. 
A kérdés minden esetben: „Mi a véleménye, milyennek látja 
a romák helyzetét, mit gondol a romákról?”

„– A rendszer most nem kedvez a kisebbségnek, mert na-
gyon létminimum alatt vannak, de ez ellen tenni kellene.”

„– Semmit nem szólok. Én nagyon egyedül vagyok, és 
nem mondok véleményt senkiről, én csak a magam életét… 
Ami véleményem van, az maradjon az enyém.”

„– Nem foglalkozom velük… Tele van a t…m a kisebbsé-
gek kérdéseivel! Túl sokat foglalkoznak vele. Mindegy most, 
hogy roma, zsidó vagy akárki. Akivel nincs probléma, nincs 
probléma! Túl sokat foglalkoznak vele. Ötven évig nem fog-
lalkoztak vele, a kommunista rendszer az elintézte.”

„– Én inkább nem válaszolok.”

„– ………nem, hagyjuk …… ..többségük nem akar dol-
gozni, csak ingyen él……….”

„– Nehéz helyzetben vannak. Még mindig nem jutottunk 
el odáig, hogy felfogjuk, foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. 
Nincs megkülönböztetés a részemről.”

„– Hát…igazából nekem semmi összetűzésem nem volt, 
végül is nincs semmi bajom velük. Ha ugyanúgy dolgoznak, 
mint mások, akkor semmi gond. Ugyanolyan hasznos em-
berek lehetnek a társadalomban.”

„– Nem nyilatkozom!”
„– Viszontlátásra!”
„– Szerintem ők is ugyanolyan emberek, mint mi.”
„– Ameddig nem bántanak minket, mi sem őket. Ez így 

van.”
„– Van, aki lop, van, aki jó, tisztességes és dolgozik.”
És Ön, kedves Olvasó, a feltett kérdésre hogyan válaszolna?

MEZEI ÁDÁM

É L E T M Ó D

Tavaszi fáradtság ellen

A téli hideg komolyan igénybe veszi a szervezetet, vi-
taminkészleteink, erőtartalékaink lemerülnek. Lassan itt a 
tavasz, és szinte mindannyian találkoztunk már az úgyne-
vezett „tavaszi fáradtsággal”. Levertek, fáradtak, álmosak va-
gyunk még akkor is, ha elég időnk van az alvásra.

Álljon itt egy-két vitaminbomba receptje, aminek segítsé-
gével feltölthetjük szervezetünket a legfontosabb vitaminok-
kal, hogy újra frissen vághassunk a mindennapoknak.

Zöldségsaláta
Hozzávalók: 
50 dkg csicsóka, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál saláta-

ecet, 1 evőkanál olívaolaj, 1 mokkáskanál sós fűszer, 1 po-
hár joghurt, 1/2 fej káposzta, 2 szál sárgarépa, 1/2 uborka, 
esetleg retek

Elkészítés:
Az ecetből, olajból, apróra vágyott hagymából a joghurt-

tal, fűszerrel salátatöntetet készítünk, melybe belereszeljük 
a hozzávalókat: meghámozott csicsókát, káposztát, sárgaré-
pát, uborkát vagy retket, ami zöldség éppen van. Fél órányi-
ra hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek.

 
Gyümölcssaláta
Hozzávalók:
2 db nagy alma, 2 db narancs, 2 db banán, 1/2 citrom, 2 

pohár natúr joghurt, 2-3 evőkanál akácméz
Elkészítés:
A narancsokat, a citromot és az almákat alaposan meg-

mossuk. Áttöröljük. Egy magas tálban a joghurtot kikever-
jük a mézzel. A megmosott gyümölcsöket vékony cikkekre 

vágjuk, a banánt felkarikázzuk. A gyümölcsöket a joghurtba 
lazán beleforgatjuk. Pár órán át hűtőben összeérleljük.
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Egy kedves tagtársunk saját háztartásában próbálta ki az 
alább leírt víztakarékossági módszert. A megadott elérhető-
ségen bővebb információ, szaktanács kérhető.

Egy lehetséges megoldás a mosógép által felhasznált 
ivóvíz újrahasznosítására

Ez a rendszer már három éve üzemel háztartásunkban. 
A módszer lényege: a WC öblítéséhez nem tiszta csapvizet, 
hanem a mosógép szürke mosóvizét használjuk. A „szürke” 
vizet nálunk egy Fagor típusú mosógép biztosítja. 

A gép az általunk legtöbbet használt mosóprogrammal 
55 litert használ. Az elhasznált vizet nem a lefolyóba, hanem 
egy 60 literes, átlátszó, csavaros tetejű hordóba pumpálja. 
Úgy tapasztaltuk, hogy ez a mennyiség egy 4-5 fős család 
napi WC öblítési vízmennyiségét biztosítani tudja, ha a mo-
sógép naponta egyszer mos.

Budapesten a víz és csatorna díja 550-600 Ft körül mozog 
köbméterenként, ez vidéken eléri a 750-800 Ft-ot is. Érde-
mes tehát elgondolkodni azon, hogy tudunk-e tenni valamit 
a kiadásaink csökkentése érdekében. És természetesen nem 
utolsó szempont, hogy nem ivóvízzel öblítjük a WC-t.

Ennek a kis rendszernek a kiépítése saját kezűleg kb. 
8-10 ezer Ft, és kb. 9-10 hónap alatt térül meg.

A készítés előtt meg kell vizsgálni a következőket:
•  Mosógépünk öblítő szivattyúja fel tudja-e nyomni a vi-

zet kb. 65-70 cm-rel magasabbra, mintha a fürdőkádba 

öblítene? (Egy ismerős mosógépszerelő szerint a gyá-
ri magasság a padlótól számított 80 cm.) A mi otthoni 
esetünkben a padlótól számítva 115 cm a hordóba be-
ömlő nyílás magassága.

•  Van-e megfelelő hely a hordó számára, és esztétikailag 
elfogadható-e ez a berendezés a fürdőszobában?

•  Vagyunk-e műszakilag elég járatosak abban, hogy saját 
kezűleg megoldjuk ezt a feladatot?

Rövid leírás:
A mi WC tartályunk egy víztakarékos „Dömötör” tartály. 

Ennek a leeresztő szelepéhez hasonlót építettem a hordó 
aljára. A szelep jó tulajdonsága, hogy a közepén található 
egy túlfolyó nyílás, amely eleve biztonságot ad túltöltődés 
esetén. (Mivel a hordó magasabb, mint a WC tartály, ezért a 
szelepet meg kell hosszabbítani.) Ki kell alakítunk még egy 
túlfolyót, ami a kádba engedi a felesleges vizet, ha a sima 
biztonsági szeleppel bármi probléma adódna.

A többi szerelés nem túl bonyolult, néhány 40-es átmérő-
jű műanyag csövet, egy Y-t és néhány könyököt kell összeil-
leszteni. A képeken pontosan látható ennek a módja.

A mosógép kifolyócsövét meghosszabbítjuk, a hordónak 
egy tartó polcot vagy konzolt készítünk.

A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok a 
jmerza@freemail.hu címen vagy a 06-20/80-20-245-ös tele-
fonon.

MERZA JÓZSEF (BUDAPEST)

Hogyan takarékoskodjunk az értékes ivóvízzel?



2 0 1 0 .  Á P R I L I S 3 5

H E L Y I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ő LÉ L E T M Ó D

 

NAGYCSALÁD, KIS LÁBNYOM 
 

 

� HA TUDNI SZERETNÉTEK, MI KÖZE A 
HŰTŐSZEKRÉNYETEKNEK A GLECCSEROLVADÁSHOZ; 

� HA KÍVÁNCSIAK VAGYTOK, MI AZ A KARBON-
LÁBNYOM; 

� HA TÚL MAGAS A REZSI ÉS KIFOGYTATOK A 
SPÓROLÁSI ÖTLETEKBŐL; 

� HA KÉSZEK VAGYTOK VÁLTOZTATNI 
ENERGIAHASZNÁLATI SZOKÁSAITOKON, DE ELKEL EGY 
KIS BIZTATÁS; 

 
 

CSATLAKOZZATOK A CSALÁDDAL  
A 2010 MÁJUSÁBAN INDULÓ ORSZÁGOS  

„NAGY CSALÁD, KIS LÁBNYOM” PROGRAMHOZ  
ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁGI VERSENYHEZ! 

 

CSÖKKENTSÉTEK OTTHON AZ ENERGIAFOGYASZTÁST, 
MÉRJÉTEK AZ EREDMÉNYT,  

ÉS MÉRJÉTEK ÖSSZE MAGATOKAT MÁSOKKAL! 
 
Várjuk a nagycsaládok jelentkezését, korhatár nincs, előzetes klíma-tudás nem 
szükséges! A részvétel ingyenes. 

 
További információ:  

GreenDependent Egyesület 

Kapcsolat: Antal Orsolya, Vadovics Edina 
Tel.:  28-415-691 
E-mail: info@greendependent.org 
Honlap: www.greendependent.org 

  
  
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 
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Egyetlen fillér többletáldozat nélkül, adója 1%-ával támogathatja a kis és nagycsaládosok érdekei következetes 
képviselőjének, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének sokrétű tevékenységét.

Adószám: 19024471-1-41

Köszönjük támogatását!

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

Homok, sóder, murva, beton, termőföld szállítását 5 ton-
náig vállalom Budapesten, NOE- tagoknak 5% kedvez-
ménnyel!
Tel.: 20/956-5720 Kovács Árpád
e-mail: teherfuvarozas@uw.hu
web: http://teherfuvarozas.uw.hu

Plasztikai sebészet. Dr. Jánky György plasztikai sebész 
rendel: hétfő, csütörtök: 15-19 h. Vállalom, hogy a leg-
alább egy éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes, érvényes 
tagsági igazolvánnyal rendelkező szülők – csak 5-12 év 
közötti –, elálló fülű gyermekét vagy gyermekeit térítés-
mentesen megoperálom, ha igényli és alkalmas a műtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
Tel.: 365-8633; 20/934-8778
e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

VELENCEI-TAVI NYÁRI TÁBORHELY NOE KEDVEZ-
MÉNNYEL
Táborunk 500 méterre a Velencei-tótól várja táborozó 
csoportok jelentkezését. 
Szállás: 1490-1690,-/Ft/fő/éj. 
Étkezés: 1590,- Ft/fő/nap (naponta 5-ször)
Telefon: 20-9929-601
http://www.iranymagyarorszag.hu/velencei-tavi_
vorosmarty_ifjusagi_tabor

Üdüljön családjával, barátaival Debrecen, Hajdúszo-
boszló, Hortobágy közelében Bárándon, a Koroknai 
Portán. 
Eredetileg népművelő-pedagógus házaspár vagyunk három 
fiúgyermekkel. Állattartással foglalkozunk (ló, kecske, bor-
jak, nyúl stb.). A sok háziállat közelsége nagy örömet sze-
rez a gyerekeknek. Lehetőség van lovaglásra, szekerezésre, 
íjászkodásra, kemencében sütésre-főzésre stb. Népi kismes-
terségekkel (szövés, csuhéfonás, fazekasság) való ismerke-
dés a falunkban és a környékén. A portán található még asz-
talitenisz, biliárd, kosárlabda, udvari játékok és kerékpárok.
Elhelyezés 2 db családi apartmanban vagy 2-3 ágyas szobák-
ban (konyhahasználattal). 
Több gyógyfürdő a környéken.
Áraink (több éjszaka esetén): 2500 Ft/fő, 12 éves korig 10% 
kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.
Tel.: 54/466-193, Mobil: 30/279-2682
bela@koroknaiporta.hu
www.koroknaiporta.hu

Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 perc-
re, családi házban, külön bejáratú lakás 5-8 fő részére kiadó 
a nyári időszakban, egy-két hetes turnusokban. 
Irányár: 8000-10 000 Ft/nap/család megegyezés szerint
Tel.: 83/315-951 19 ó után, Csütörtöki Zoltán 
Mobil: 30/375-0613

Pannónia Panzió 2010. évi ajánlata
A panzió Gadány községben van, Marcalitól délre, a Bala-
tontól 23 km-re. 4 db 2 ágyas, 3 db 4 ágyas szobából áll (to-
vább bővíthető 24 fő befogadásig).
Minden szobához fürdőszoba tartozik, a szobák fűthetők. 
Továbbá ide tartozik még egy teljesen felszerelt teakonyha 
és egy 40 fő befogadására alkalmas ebédlő (konferencia te-
rem). A konyha alkalmas arra, hogy a vendégek, családok 
önellátóak legyenek. Igény esetén az étkeztetést is meg tud-
juk szervezni.
Áraink: 
01. 01. – 06. 30. és 09. 01. – 12. 31. között 2000 Ft/fő/éjszaka
07. 01. – 08. 31. (főszezon) 2200 Ft/éjszaka
fűtési idényben 300 Ft/fő/nap fűtési díjat számolunk fel.
A 18–70 év közötti vendégeknek 300 Ft/fő/nap idegenforgal-
mi adót kell fizetni.
Reggeli, igény esetén: 500 Ft/fő
Kedvezmények: 0-4 éves gyerekek szállása ingyenes
5-12 éves gyerekek 50%-os térítési díjat fizetnek
nagycsaládosok (legalább 3 kiskorú gyermek) 10% kedvez-
ményt kapnak, ha egyéb kedvezményre nem jogosultak.

Ifjúsági csoportokat, ha legalább 5 éjszakát eltöltenek ná-
lunk, teljes ellátással (napi 3x étkezés, szállás) 2500 Ft/fő/
nap költségtérítés mellett tudunk fogadni.
A Balaton közelsége, valamint a Boronka-melléki tájvédelmi 
körzet kisvasúttal, lovaskocsizás, lovaglás, gyalog és kerék-
pártúrázás, mind-mind változatos programokat kínálnak. 
Igény esetén az utazás, valamint komplett programok szer-
vezését is vállaljuk.
Reméljük, felkeltettük az érdeklődésüket, és az áraink is 
megfelelnek az elvárásaiknak.
Örömmel, szeretettel várunk minden pihenni, kikap-
csolódni vágyó vendéget. További információ kapható a 
martonlaszlone2@freemail.hu e-mail címen vagy a 30/9398-
127-es telefonon, illetve a panzió gondnokának (Marton 
Lászlóné – Magdi) telefonszámán: 30/239-6863, 70/392-5908.



Görögország
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További infor
mációkkal

kapcsolatban 
érdeklôdjön

irodánkban!

First Class

Utazási Iroda

1053 Budapest
,

Ferenciek ter
e 4.

Tel: 318-22-0
0,

317-00-75

Fax: 317-76-9
4

E-mail cím:

iroda@fcutaza
s.hu

Web:

www.fcutazas.
hu

Június 25 - Július 04. 36 900 Ft/fô
Július 02 - 11. 37 900 Ft/fô
Július 09 - 18. 38 900 Ft/fô
Július 16 - 25. 39 900 Ft/fô
Július 23 - Aug. 01. 39 900 Ft/fô
Július 30 - Aug. 08. 39 900 Ft/fô
Augusztus 06 - 15. 39 900 Ft/fô
Augusztus 13 - 22. 37 900 Ft/fô
Augusztus 20 - 29. 34 900 Ft/fô
Augusztus 27 - Szept. 05. 29 900 Ft/fô
Szeptember 17 - 26. 22 900 Ft/fô
Szeptember 24 - Okt. 03. 19 900 Ft/fô

A fenti árak fejenként, autóbuszos utazással,apartmanban 10 nap/7 éjszakára vonatkoznak!

www.fcutazas.huwww.fcutazas.hu
FCU_hird_210x290.indd   1 3/26/10   2:09:58 PM
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Kedves Tagok!

Nyári nyaralásaitokhoz az EUB utasbiztosítást ajánljuk, amely 15% kedvezményt nyújt NOE tagoknak.
Részletek: www.noe.hu. Az ajánlat a honlapon történt regisztráció és belépés után olvasható.

Latorcai Krisztina

  
 

segít� szolgálat•kisgyermekes családoknak•felkészített, önkéntes segít�kkel• 
tapasztalt, jó barátként•ingyenesen•kedves der�vel•nemzetközi háttérrel 

 
Nem gy�zöd egyedül? 

Nincs a közelben családi, baráti segítség? 
Nehéznek érzed a kisgyermekes éveket? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keress minket! Kérd segítségünket! 
 

B�vebb felvilágosítás és jelentkezés: 
Otthon Segítünk Alapítvány 

tel.: (1) 365 14 36, 0620 596 36 38 
e-mail: otthonsegitunk@webdream.hu 

web: www.otthonsegitunk.hu  



Előfi zetői akció
5 db 2 személyes hosszú hétvégét sorsolunk ki meghosszabbító és 

új előfi zetőink között Opatiján a Kvarner vagy Kristal Hotelba, tengerre néző 

szobával, félpanziós ellátással melyet az Utas Tours ajánlott fel.

w w w . h e t i v a l a s z . h u / e l o f i z e t e s

www.hetivalasz.hu

Az akcióról és a nyereményről bővebben a www.hetivalasz.hu/elofi zetes weboldalon olvashat. • Az akció 2010. április 20-ig 
bankszámlánkra beérkezett vagy készpénzben befi zetett előfi zetési díjakra érvényes. • Lapelőfi zetés a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete tagjai számára: Egyéves: 14 000 Ft (24 180 Ft helyett), féléves: 7600 Ft (12 090 Ft helyett), 4900 Ft (6045 Ft helyett). 
A kedvezmény kizárólag érvényes NOE-tagkártyával vehető igénybe. Kérjük megrendelésnél mindig tüntesse fel a NOE-tagkártya 
sorszámát. Telefon: (06 1) 461-1447, fax: (06 1) 461-1477, e-mail: informacio@hetivalasz.hu
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Örömhír

Örömmel tudatom mindenkivel, 

hogy 2010. január 15-én 4060 

grammal és 58 cm-rel megszületett 

negyedik kisfi unk, Simon Gábor Ma-

gor. Aranyos, jó kisbaba. 

Simon Gáborné Mariann és a 

rengeteg fi ú: apa Gábor, Krisztián, 

Botond, Benedek és a kis Gábor.

Budapest, XVI. kerületi Nagycsalá-

dos Egyesület

Tőkés Imre és Szűcs Ildikó első gyermeke 2009. 06. 13-án született 60 dkg és 31 cm-rel, 2010. 02. 27-én 5,6 kg és 58 cm-es, egészség-es, kékszemű, szülei szeme fénye. A szülők 10 éve pártoló tagok.

A mosonmagyaróvári Életfa Egyesület 
örömmel tudatja mindenkivel, hogy új tag-
gal gyarapodott: 2010. február 24-én meg-
született Pólyáné Hanusz Borbála és Pólya 
Tibor negyedik gyermeke, Levente. És akik 
a kistesó érkezését már nagyon várták: 
Zoltán, Csaba és Katalin. Jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk a családnak.
Lauer Kati

Örömmel tudatjuk, hogy 2009. 

11. 30-án megszületett Molnár 

Balázs nevű kisfi unk.

Molnár-Melovics Zsuzsa

Battyányi Géza és felesége,  

Battyányiné Somogyi Angéla 

örömmel adja hírül, hogy három 

fi uk után 2009. november 4-én 

megszülettek iker lányaik, Anna 

és Boglárka.

Szeretettel gratulálunk a család-

nak! 

Örömmel tudatjuk, hogy a NOE Pápai Csoport első 2010-es babája a Szakács család 4. gyermeke, Szakács Márton, aki 2010. február 22-én 3950 g-mal és 55 cm-rel megszületett.

Örömmel tudatjuk, hogy 2010. január 21-én megszüle-tetett Majs Máté, a Weninger család negyedik fi a.
Megszületett Gazdag Gábor ötödik gyermekként, 2009. augusztusban. Édesanyja, Piszman Ditta és gyermeke jól vannak.
Makk András, Rosta Lika Budakalászi Nagycsalá-dosok Egyesülete


