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

Má jus 15. Vá laszt má nyi ülés

Az idei év má so dik Vá laszt má nyi ülé sé nek idõ pont ja a
Nem zet kö zi Csa lád nap ra eset t. Az ülés az ün nep hez mél tó,
rö vid, han gu la tos mû sor ral kez dõ dött. Szé kely Haj nal ka
újon nan meg vá lasz tott el nök kö szön tõ je után Csiky
Zoltán né (Klá ri) el nök sé gi tag be szélt a csa lád ér té ke i nek
min den kul tú rán és ko ron át íve lõ fon tos sá gá ról. Ze nei alá -
fes tést a 11 éves Vidákovics Ben já min (ti ze dik gyer mek a
csa lád juk ban) adot t, majd Sza bó End re rö vid nép ze nei mû -
so ra után el kez dõ dött az ülés ér de mi ré sze.

Az új el nök ség a sa ját és az egész NOE ne vé ben meg kö -
szön te a le kö szönt el nök sé gi ta gok ál do za tos mun ká ját.
Majd az új tiszt ség vi se lõk (Mohay Ta más, Gyer tyás Já nos el -
nök sé gi ta gok, va la mint Kapot Il di kó és Fá bi án Ber ta lan el -
nök sé gi pót tag ok) rö vid be mu tat ko zá sa kö vet ke zett.

Az ülés ki emel ten jó hí rei:  
• Orosháza kép vi se lõ-tes tü le te Oros há za Vá ro sért ki -

tün te tést ado má nyo zott a he lyi Nagy csa lá dos Egye sü -
let nek, 

• a XVII. ke rü le ti MAFÉSZ té rí tés men te sen he lyi sé get
ka pott az ön kor mány zat tól,

• a Sziget szent mik lósi NE (SZINE) kö zös sé gi há zat ka -
pott a he lyi ön kor mány zat tól.

Az el nök ség be szá mo ló já ban töb bek kö zött szó esett ar -
ról, hogy saj ná la tos mó don nagy a le mor zso ló dás a bu da -
pes ti szer ve ze te ink nél. Fon tos a he lyi szer ve ze tek ben a ge -
ne rá ció vál tás.

Az iz zó- és ház tar tá si gép  cse re pá lyá zat na gyon meg -
moz gat ta a he lyi egye sü le te ket, nagy öröm, hogy sok egye -
sü le tünk adott be pá lyá za to kat.

A „Szö vet ség az ér di csa lá do kért” be mu tat ko zá sa kap -
csán Kar dos né Gyurkó Ka ta lin min den tag egye sü le tet biz -
tat ar ra, hogy pró bál ja la kó he lyén meg szer vez ni a he lyi
szö vet sé get. A jó ra kell szö vet kez nünk, jó len ne az egész or -
szá got csa lád ba rát tá vál toz tat ni, mert mi nél több ilyen he -
lyi szö vet ség van, an nál ha té ko nyabb lesz az ös  sze fo gás.

Szó esett még a CIB bank kár tya prog ram ról és az új
Voda fonos szer zõ dés rõl.

Jú ni us 1. El nök sé gi ülés

Az El nök ség a tag sá gi ügyek tár gya -
lá sa so rán fel vet te a Szász ber ki és a
Tak so nyi cso por tot.

A Ba la ton Ré gi ó ban tör tént sze -
mé lyi vál to zá sok mi att az el nök ség a
ré gió mû kö dé sét 2010. au gusz tus
31-tõl fel füg gesz ti. A ré gi ó hoz tar to zó szer ve ze te ink át me -
ne ti idõ szak ra át ke rül nek a szom szé dos (Al-Du na és Fel sõ-
Du na) ré gi ók hoz.

Me zei Ádám ki lé pé se után a NOE-FON to váb bi za var ta -
lan mû kö dé se ér de ké ben az el nök ség 2010. jú ni us 15-tõl
rész mun ka idõ ben, szak mai ve ze tõ ként al kal maz za Joachim
Györg y nét.

Ez zel egy idõ ben az el nök ség fel ha tal maz za Kar dos né
Gyurkó Ka ta lint, hogy Szom bat hy Már tá val kezde mé nyez -
zen tár gya lá so kat, hogy – amen  nyi ben anya gi for rást ta lál
rá – há rom hó na pos idõ szak ra szak ér tõ ként, meg bí zá si
szer zõ dés ke re té ben ve gyen részt a NOE-FON mun ká já ban.

Az el nök ség el nök he lyet tes sé vá lasz tot ta Kiss Már tát.
Az el nök ség meg tár gyal ta a CIB Bank kal kö ten dõ szer -

zõ dés mó do sí tá sát, ami re egy részt tör vé nyi vál to zá sok,
más részt a NOE ké ré se mi att van szük ség.

Az el nök ség fon tos nak tart ja a Nagy csa lá dos ok If jú sá gi
Ta go za tá nak (NIT) mû kö dé sét, a NOE-s ta pasz ta la tok és tu -
dás át adá sát a fi a ta lok nak, ezért fel mé ri, hogy je len leg hol
és mi lyen if jú sá gi te vé keny ség fo lyik.

Az el nök ség nek a fel kért szak ér tõk kel együtt át kell gon -
dol nia, hogy mi a Csa lád kong res  szus cél ja, és azt, hogy ki -
ket aka runk meg szó lí ta ni ez zel a ren dez vén  nyel. Na gyon
saj ná la tos, hogy az idei ren dez vényt le kel lett mon da ni.

To vább ra is részt ve szünk a Né pe se dé si Kerekasz tal
mun ká já ban.

Az el nök ség tag jai az el múlt idõ szak ban jár tak a Kon -
dorosi NE 20 éves tiszt újí tó köz gyû lé sén, Monoron a Kö -
zép-ma gyar or szá gi ré gió Gyer mek nap ján, a bu dai Vár ban a
„Mi énk a Vár” el ne ve zé sû ren dez vé nyen.

EGYED ÉVA

TIT KÁR SÁG VE ZE TÕ

2010 .  AUGUSZTUS 3

Vezetõ testületeink munkájából

Sajnos az idei Családkongresszusra nagyon kevés család jelentkezett.
A visszajelzésekbõl kitûnik, hogy a családok anyagi ereje hiányzik a részvételhez.
Ezért az elnökség nehéz szívvel úgy döntött, hogy az idei Családkongresszus elmarad.

SZÉKELY HAJNALKA

ELNÖK



É R D E K V É D E L E M

2010. má jus 15-én ha tály ba lé pett a kis ter me lõi élel mi -
szer-termelés, -elõál lítás és -értékesítés fel té te leirõl
szó ló 52/2010. (IV. 30.) FVM ren de let. A te vé keny séget ko -
ráb ban sza bá lyo zó 14/2006. FVM ren de let hez ké pest ez a
ren de let az ed di gi ek nél lé nye ge sen ked ve zõbb fel té te le ket
te remt a kis ter me lõk tevé keny ségéhez. Alap ve tõ kü lönb -
ség an nak a te rü let nek („ré gió”) a ki ter jesz té se, ame lyen a
kis ter me lõ ér té ke sít he ti ter mé két akár a vég fel hasz ná ló fo -
gyasz tó nak, akár kis ke res ke del mi vagy ven dég lá tó, il let ve
köz ét kez te té si lé te sít mény (a to váb bi ak ban együt t: ven dég -
lá tó lé te sít mény) szá má ra. A kis ter me lõ ter mé sze tes sze -
mély, aki nek nem kell vál lal ko zást, cé get ala pí ta nia és fenn -
tar ta nia, te vé keny sé gé hez ked ve zõ adó zá si sza bá lyok kap -
cso lód nak. A kis ter me lõ egyet len fel ada ta a kor sze rû és mi -
nõ sé gi ter me lés, a vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sa mel lett.

A ha tály ba lé pett ren de let fõbb tar tal mi vál to zá sai az
aláb bi ak:

– Alap ter mé kek (pl.: al ma, krump li, tej, hús...) és fel dol -
go zott kis ter me lõi ter mé kek (sajt, lek vár, kol bász...) ér té ke -
sít he tõ ek a vég sõ fo gyasz tó szá má ra az egész or szág te rü le -
tén, és ezen túl me nõ en be ke rül het nek bol tok ba és ven dég -
lá tó egy sé gek be is a ré gi ó ban. Ré gió a kis ter me lõ gaz da sá -
gá nak he lye vagy la kó he lye sze rin ti me gye és az az zal szom -
szé dos me gyék, va la mint Bu da pest.

– Az ér té ke sí tés ház hoz szál lí tás sal is tör tén het.
– A kis ter me lõ a sa ját gaz da sá gá ban ne velt és köz fo -

gyasz tás cél já ra en ge dé lye zett vá gó hí don le vá gott ser tés,
juh, kecs ke, szar vas mar ha, strucc és emu hú sát sa ját gaz da -
sá gá ban vagy la kó he lyén a vég sõ fo gyasz tó nak, il let ve a ré -
gi ón be lü li kis ke res ke del mi vagy ven dég lá tó lé te sít mény -
nek ér té ke sít he ti. A kis ter me lõ tu laj do ná ban lé võ, gaz da sá -
gá ban ne velt ba rom fi és nyúl fé lék vá gá sa a gaz da ság ban
meg tör tén het, vá gás utá ni hús vizs gá la tát a ha tó sá gi vagy a
jo go sult ál lat or vos a le vá gás he lyén vég zi el, en nek alap ján
a ba rom fi és nyúl fé le hú sa a ré gi ó ban for ga lom ba hoz ha tó.

– Kis ter me lõi élel mi szer ér té ke sí té sét a kis ter me lõn kí -
vül a ve le egy ház tar tás ban élõ sze mély, va la mint a kis ter -

me lõ há zas tár sa, be jegy zett élet tár si
kap cso lat ban élõ élet tár sa, nagy ko -
rú gyer me ke, test vé re, szü lõ je, nagy -
szü lõ je is vé gez he ti. (Ko ráb ban ki kel lett mind nek kü lön
vál ta nia a kis ter me lõi en ge délyt.)

– Kis ter me lõi elõ ál lí tás és ér té ke sí tés ka te gó ri á já ba a
méz mel lett a mé hé sze ti ter mé kek is be letar toz nak.

– A kis ter me lõ ter mé két kistermelõi ven dég asz tal szol -
gál ta tás sal is kí nál hat ja. Kis ter me lõi ven dég asz tal: a csa lá di
ma gán ét ke zé sek hez elõ ál lí tott há zi élel mi sze rek hez és
gaszt ro nó mi ai ha gyo má nyok hoz kap cso ló dó te vé keny sé -
gek be mu ta tá sa és az el ké szí tett élel mi sze rek fel kí ná lá sa
hely ben fo gyasz tás ra, na pi leg fel jebb ti zen hat sze mély ré -
szé re a kis ter me lõ gaz da sá gá ban vagy la kó he lyén.

– Az ad mi niszt rá ció egy sze rû sö dik, gyárt mány lap he -
lyett adat la pot kell ve zet ni, egy sze rûbb ada tok kal, de az
élel mi szer biz ton sá gi fel té te lek be tar tá sa mel lett. 

Je len tá jé koz ta tást fi gye lem fel hí vás nak szá nom. Tag sá -
gun kat mind a ter me lõi, mind a fo gyasz tói ol dal ról érin ti
az élel mi szer el lá tás / be szer zés min den na pi fel ada ta. A fo -
gyasz tók vár ha tó an je len tõs mi nõ ség ja vu lást ta pasz tal hat -
nak, ha a kö vet he tet len ke res ke del mi lánc út vo na la he lyett
a kis ter me lõi élel mi sze rek ke rül nek a he lyi bol tok kí ná la tá -
ba, vagy a köz ét kez te tés út ján a tá nyé runk ba.

Ha tag sá gunk ból bár ki ked vet érez ah hoz, hogy ter me -
lõ ként ve gyen részt az élel mi szer-elõ ál lí tás ban, an nak
igyek szem se gít sé gé re len ni ab ban, hogy a fen ti ek nél rész -
le te sebb tá jé koz ta tást kap jon te vé keny sé gé hez. A ha zai vi -
dék fej lesz té si kor mány prog ram, va la mint az EU kö zös ag -
rár prog ram ja (CAP) ko moly tá mo ga tá si rend szert dol go -
zott ki a kis ter me lõi te vé keny ség tá mo ga tá sá ra és fej lesz té -
sé re.

Azok a cso por tok, ter me lõk vagy ér dek lõ dõk, akik szí -
ve sen fog lal koz ná nak a kis ter me lõi te vé keny ség gel a gya -
kor lat ban vagy akár el mé let ben, ké rem, je lez zék ezt a
zsuzsa.med ve@g mail. com cí men.

DR. MED VE ZSU ZSA
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Kistermelõket és fogyasztókat
érintõ jogszabályváltozás

Igen, a postai csekkekrõl van szó, amelyek nem szavatosak a végtelenségig, határidõre kell
befizetnünk õket, különben megromlanak… Apróságok, melyekre mégis állandóan figyelnünk
kell, és nem szabad sárgaságba esni miattuk.

Mégis, most egy ideig jobban szemügyre kell vennünk õket. Májustól az átutalási megbízással
történõ készpénzbefizetést a sárga csekken szereplõ dátumnál legalább két nappal korábban kell
befizetnünk a postán, azaz ha a vízszámlánk befizetési határideje június 22., akkor június 20-ig fel
kell adnunk az összeget. A módosításra a pénzügyi szakemberek szerint azért van szükség, mert az
átutalás a postán keresztül két napig tart.  

Mostantól fogva a mi dolgunk, hogy észben tartsuk, a csekken feltüntetett fizetési határidõ nem
azonos a postai befizetésével. A fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénz a szolgál-

Kicsi, sárga és nem tûr halasztást...
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Õ S Z I  T A L Á L K O Z Ó  2 0 1 0

Sze ret nénk, ha mind nyá jan na gyon jól érez né tek ma ga to -
kat vá ro sunk ban, Pé csett. Ezért igyek szünk olyan prog ra -
mot szer vez ni, hogy min den ki meg ta lál ja a ked vé re va lót.
Né hány köz ér de kû in for má ci ót gyûj töt tünk ös  sze a ta lál ko -
zó val kap cso lat ban.

A szál lást, mint az elõ zõ le vél ben ír tuk, min den ki ma ga in -
té zi. Az ol csóbb szál lás le he tõ sé ge ket ös  sze gyûj töt tük az in for -
má ci ós hon la pon, mely nek cí me: www.ot pec s 2 0 1 0 . 5 m  p.eu

Ebéd szom bat ra kér he tõ a hely szín tõl 5 perc re lé võ ét -
te rem ben 600 Ft/fõ áron. Gu lyás, po gá csa és al ma lesz a
me nü. Kér jük, igé nye te ket je lez zé tek a NOE fe lé (e-mai len:
szi ta.b rigit ta@ noe.hu, te le fo non: 06-1/317-4909) 2010. au -
gusz tus 13-ig, az ös  szeg be fi ze té sé nek iga zo lá sá val. 

(Fi zet ni tud tok át uta lás sal a NOE 11705008-20109369
szá mú bank szám lá já ra. Kér jük, a meg jegy zés be fel tét le nül
ír já tok be, hogy ÕT ebéd … fõ re.)

A hely szí nen egész nap lesz cso mag meg õr zõ, mo bil
WC, il let ve meg fe le lõ hely a szop ta tás ra is.

Az ön kor mány zat szom bat ra in gyen biz to sít ja a részt ve -
võk nek a 33-as busz hasz ná la tát, mely a Tet tyét a vas út ál lo -
más sal kö ti ös  sze, érint ve a busz pá lya ud vart és a bel vá rost
is. A rész le tek rõl ké sõbb adunk tá jé koz ta tást.

A ne héz kes és drá ga par ko lás meg ol dá sá ra a kö vet ke zõt
ja va sol juk:
– akik au tó val ér kez nek, azo kat a kör nyé ken lé võ in gye nes

par ko ló he lyek re irá nyít ják az ön kén te sek. Ha ezek a par -
ko lók be tel tek, a vas út ál lo más mel lett lé võ par ko lót le het
in gye ne sen igény be ven ni (és utá na a 33-as bus  szal föl -
men ni a Tet tyére). Ide irá nyít juk majd a Tet tyére ér ke zõ
kü lönbu szo kat is par kol ni.

– a kü lönvo nat tal ér ke zõ ket vár juk az ál lo má son, és se gí -
tünk meg ta lál ni a 33-as já ra to kat. 

A mú ze u mok kal kap cso lat ban nagy az ér dek lõ dés. A

Szé kes egy ház és a Dóm Mú ze um in gyen meg te kint he tõ
mind há rom na pon a NOE tag kár tyá val. Szá mol ja tok ve le,
hogy mind két he lyen le het es kü võ szom bat dél után, és ek -
kor fel füg gesz tik a lá to ga tást. A Szé kes egy ház ban es te
20.00 óra kor egy or go nakon cer tet hall gat hat tok, ami az
Õszi Ta lál ko zó részt ve võ i nek in gye nes.

A me gye ke ze lé sé ben lé võ mú ze u mok ra a kö vet ke zõ
ked vez ményt kap tuk: mind há rom nap min den mú ze u mot
meg le het te kin te ni egy csa lá di jegy meg vál tá sá val, mely -
nek 1500 Ft/család az ára. Majd elõ re is mer tet jük, me lyek
azok a mú ze u mok. amik eb be a kör be tar toz nak. A je gyet a
mú ze um ban min den ki ma gá nak ve szi majd meg. (En nél
még a mú ze u mok éj sza ká ja is töb be ke rül.) Emel lett a Zsol -
nay Mú ze um in gyen lesz lá to gat ha tó.

A Cel la Sep ti cho ra (sír kam rák) lá to ga tá sa 400 Ft/fõ, ill.
a csa lá di jegy 1000 Ft. Mi vel egy szer re ke ve sen me het nek
csak be a sír kam rák, a Tet tye té ren lé võ Tet tye bar lang
(2500 Ft/csa lád, ill. 500 Ft/fõ) és a Pin tér kert ar bo ré tum
(600 Ft/csa lád) lá to ga tá sá ra, kér jük, elõ re je lent kez ze tek
(e-mai len: szi ta.b rigit ta@ noe.hu, te le fo non: 06-1/317-4 9 0 9 ),
2010. au gusz tus 13-ig a NOE Ti tkár sá gon, és az ös  s z  e get
szin tén át uta lás sal, a je lent ke zés sel egyidõben fi zes sé tek be
a NOE 11705008-20109369 szá mú bank szám lá já ra. (Kér -
jük, a meg jegy zés be fel tét le nül ír já tok be, hogy ÕT sír kam -
ra … fõ, ÕT bar lang … fõ, ÕT ar bo ré tum … fõ.) Az ar bo ré -
tum ban ve tí té ses elõ adást is tar ta nak ne künk. 

Fel hív juk a fi gyel me te ket, hogy pén te ken és va sár nap is
ér vé nyes a ked vez mé nyes jegy! Aki te he ti, azt hasz nál ja ki!

A ren dez vény meg nyi tó ja 10 óra kor a Tet tyén lesz. Ez -
után a szín pa don – egyórás ebéd szü net tel – fél 4-ig mû sor
vár ha tó. Köz ben já té kok, ve tél ke dõk a csa lá dok nak: csa lá di
kincs ke re sés, sí e lés a nap sü tés ben, la bi rin tus, íjá szat, sár -
kány do bá lás, KRESZ ve tél ke dõ, hor gá szat, dió tö rés, Teddy-
Maci kór ház, lo vas be mu ta tó, báb szín ház, ve te rán au tók fel -
vo nu lá sa stb.
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tató számláján megjelenik, ezért a lejárat elõtt
két nappal el kell intéznünk a feladást.

A lakosság egy része labilis pénzügyi egyen-
súlya megtartására használja a közüzemi díjak
befizetésének csúsztatását. Mostantól nem
csak arra kell figyelnünk, hogy be legyen
fizetve a számla, hanem arra is, hogy pontosan
mikor. Kicsi, sárga papírdarabok, mégis job-
ban alhat a család apraja-nagyja, ha csak a
feladóvevény van nálunk.

CSONGOR ANDREA

Õszi Találkozó Pécs
2010. szeptember 18. 
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A kö zel ben lé võ Ha vi he gyi temp lo mot – Pécs bú csú já -
ró he lyét – nyit va tart juk 10.30–13.30-ig, s egy kis kon cer -
tet is szer ve zünk ide.

Akik meg éhez nek, egész nap zsí ros ke nye ret kap hat nak
hagy má val, s ihat nak a fi nom pé csi tet tyei for rás víz bõl.

A kö vet ke zõ prog ra mok ra kér jük a je lent ke zé se ket:

A nap ra kész tud ni va lók a fo lya ma to san fris sí tett hon la -
pon ta lál ha tók meg: www.ot pec s2010.5m p.eu

NOE flot tás te le fo non ér dek lõd het tek to vább ra is:
+36-70/635-1813
E-ma il: noepec s@p ph f.hu
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MIRE MENNYIÉRT HOL HATÁRIDÕ
Ebéd 600 Ft/fõ NOE titkárság 2010. augusztus 13.
Cella Septichora 400 Ft/fõ, ill.       1000 Ft/család NOE titkárság 2010. augusztus 13.
Tettye barlang 500 Ft/fõ, ill.       2500 Ft/család NOE titkárság 2010. augusztus 13.
Pintér kert arborétum 600 Ft/család NOE titkárság 2010. augusztus 13.

RÉGIÓS CSALÁDI NAPOK

Családi Nap Bátaszéken

Jó érzés volt már kora reggel a buszra várva ismerõs
arcokkal találkozni.

Egyesületünkbõl nagyon sok család jelentkezett,
Bátaszék közelsége miatt nem is kellett hosszú ideig utaz-
nunk.

A helyi szervezõk szeretettel fogadtak bennünket, a re -
gisztráció után több mint hétszázan gyûltünk össze a sport-
pálya melletti területen.

Sok színes program várt bennünket. Megnyitó beszédet
mondott Bognár Jenõ, Bátaszék város polgármestere, Sirok
János, a Bátaszéki Nagycsaládos Egyesület elnöke és a NOE
részérõl Vári Ferenc elnökhelyettes.

A köszöntõk után sok gyerek – kicsi és nagy egyaránt –
kézmûves foglalkozásokon vett részt. Sok szép munka
került ki a kezük alól, nagy sikere volt a gipszképkészítés-
nek (szalvéta technikával), a hablapokból készült virágok-
nak és a természetes anyagok formás üvegbe töltésének.

A véradó kamionnál egész nap folyamatosan jelent -
keztek az önkéntes véradók. A sportvetélkedõn is sokan
részt vettünk. Napközben sétáltunk a városban, megnéztük
a romkertet, a templomot, a Fõ utcát. A finom ebéd után
újabb programok vártak bennünket. Ismét nagy sikert ara-
tott Buci bohóc, aki az édesanyákat vicces vetélkedõre
invitálta (Sági Erzsike részvételét a nézõk vastapssal ho -
norálták).

A családok nagy örömére volt lovas kocsikázás, tûzoltó-
bemutató és habparti is.

Az egész nap megkoronázása a fiatalok zenés színpadi
elõadása, a rendkívül színvonalas mûsor és a fülbemászó
dallamok marasztaltak volna bennünket, de az idõnk lejárt.

Nagyon szép napot töltöttünk el Bátaszéken, sok él -
ménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk.

Biztosak vagyunk benne, hogy szeptember 18-án, a
Pécsett megrendezendõ Õszi Találkozón sok család fogja
ismerõsként üdvözölni egymást.

Kívánunk addig is szép nyarat mindenkinek.

TÓTH CSALÁD

PÉCS



H E LY I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Õ L

2010 .  AUGUSZTUS 7

A pé csi ek szer ve zé se szá mom ra elõ re ga ran cia volt ar ra,
hogy egy szín vo na las ren dez vé nyen ve hes sek részt fe le sé -
gem mel. Ér ke zé sünk kor ki de rült, hogy „ki csi a vi lág”, hi -
szen a bátaszé ki pol gár mes ter rel nem elõ ször ta lál koz hat -
tam, ugyanis két éve Kon do ro son járt. Ak kor volt 10 éves
kap cso la tunk a szlo vá ki ai Nagysal ló val, mely nek Bátaszék
is testvér települése. A ju bi le u mi ün nep sé gen volt sze ren -
csém meg is mer ni.

Na gyon szín vo na las és szá mom ra ked ves mû sort kö vet -
het tünk fi gye lem mel a szín pad ról. Ma gam is ját szom tu bán
a szar va si vá ro si ze ne kar ban, így min dig nagy él ve zet tel és
hoz zá ér tés sel hall ga tom más ze ne kar ok mu zsi ká ját. Le a ka -
lap pal a fi a ta lok elõt t!!!

A prog ram sok ré tû volt és al kal maz ko dó. (Három nap pal
a ren dez vény elõtt még fél mé te res víz állt a sport pá lyán,
ami mi att né hány hely színt meg kel lett vál toz tat ni.) So kan
ad tak vért és vet tek részt di ag nosz ti kai szol gál ta tá son.

Ne kem a vá ros né zõ prog ram tet szett a leg job ban, mely -

ben bi zo nyá ra sze re pet ját szik a fent
em lí tett szlo vák kap cso lat. 1947-ben
Kon do ros ról te le pí tet tek ki Nagysal -
ló ba ren ge teg csa lá dot, ugyan ek kor
a sal lói ak nagy ré szét Bátaszéken te -
le pí tet ték le. A táj ház igen fel ké szült ve ze tõ jé vel elõ ször ta -
lál koz tam, de na gyon ma ra dan dó be szél ge tést foly tat hat -
tam ve le.

Re mek volt a to váb bi vá ros né zõ prog ram is: a rom ker tet
és a temp lo mot szak ava tott em ber, a gim ná zi um igaz ga tó ja
mu tat ta be. Sze ren csénk re az or go na hang ját is meg cso dál -
hat tuk, sõt a „til tás el le né re” még a mû vész urat is „meg lá to -
gat tam” a ját szó asz tal nál.

A ven dég lá tás is iga zi NOE-s for má ban és mi nõ ség ben,
min den ki meg elé ge dé sé re szol gált.

Sze gé nyebb len nék, ha nem men tem vol na el!  
VÁ RI FE RENC

EL NÖK HE LYET TES

Kicsi a világ...

Hatvan - Régiós Családi Nap

Az idõjárás kegyes volt hozzánk az Észak-magyarországi
Régió Hatvanban tartott régiós napján. A nap hét ágra,
jelmezes gyermekekre, népviseleti ruhás táncosokra és
bográcsban fõdögélõ krumplira sütött nagy erõvel. Én két
gyerkõcömet is vittem, hogy a kaland biztosítva legyen.

A rendezvény a Hatvani Vasutas Mûvelõdési Házban és
annak udvarán zajlott, ahol kétszáz ember töltötte ki a ren-
delkezésre álló teret.  A hagyományos régiós napot Bertalan
Angéla régiós titkár és Vámos Istvánné, a Hatvani Csoport
vezetõje szervezte, és sem komoly tervekben, sem vidám-
ságban nem volt hiány. Tíz órakor a polgármester úr, a cso-
port vezetõje és én röviden köszöntöttük a résztvevõket.

Késõbb színvonalas mûsor következett bábjátékkal (itt a
békák jelenlétének okára is fény derült), néptánccal,
énekkel és fergeteges harcmûvészeti bemutatóval, ahol
pacifista nézeteinket némileg félretéve csodálattal
figyeltük titkársági referensünk, Vámos Vera stílusos harc-
modorát. Az udvaron népi játékok folytak, és a nagycsalá-
dosok még nagyobb családjuk megnyugtató légkörében

lubickolva találhattak új és régi
ismerõsökre, örökzöld témákra és új
kihívásokra. 

Sok helyrõl érkeztek tagjaink,
Vácról, Herédrõl, Domoszlóról,
Egerbõl, Pécelrõl, Fótról, Pásztóról és Ecsédrõl. A részt ve -
võk nagyon gyorsan ráálltak a közös csatornára, hiszen
azonos értékek mentén, hasonló élethelyzetben éljük meg
világunkat, ezért is számíthatunk ünnepnapnak minden
találkozást. Mire a gulyás megfõtt, a hangulat is családias
lett.

Sajnos sokan az árvízzel kapcsolatos gondok miatt nem
tudtak eljönni, és ez nemcsak témaként merült fel, hanem a
tennivalók megbeszélésére is lehetõséget adott. A régiós
nap felüdülés, feltöltõdés és egyben új lehetõségek, felada-
tok meglátásának ideje volt számomra, és annak megtapasz-
talása, hogy egyesületünk mennyire élõ és gyümölcsözõ.

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

FŐTITKÁR

Kiskunhalason jártam
2010. jú ni us 5-ére meg hí vást kap tam Kis kun ha las ra, a Dél-
al föl di ré gió ren dez vé nyé re.

Az idõ szép volt, meg le põ mó don nyá ri as, egy- e gy szel -
lõ vel, né ha egy kis fel hõ sö dés sel.

A hely szín egy is ko la, mely nek nagy ud va rán nem le he -
tett ér zé kel ni a több száz em ber tö me gét.

Egy szer re volt ré gi ós ta lál ko zó, csa lá di nap és gyer mek -
nap. Azért ír tam kü lön a jel zõ ket, mert mind a há rom nak
kü lön és egy ben is fon tos je len tõ sé ge volt.

A NOE köz pont tól az egyik leg tá -
vo labb fek võ ré gió éle té be lát hat -
tam be le, ta lál koz hat tam és be szél -
get het tem rég nem lá tott is me rõ -
sök kel, meg is mer ked het tem a kis -
kun ha la si egye sü let tag ja i val és ön kén te se i vel.

Csa lá do kat lát tam együtt szó ra koz ni, ját sza ni, pi hen ni.
Ön fe led ten ját szó gyer me ke ket, aki ket egész nap ra le fog lal -
tak az aka dály ver seny ál lo má sai. A ver seny sze rep lõi –
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A szer ve zé si mun kák már feb ru ár ban el kez dõd tek. Részt
vet tek ben ne a tom pai, a mély kú ti egye sü let ve ze tõi, tag jai,
va la mint a kelebi ai cso port tag jai is. Kö szö net ér te, nél kü -
lük nem ment vol na! Iga zi ös  sze fo gás volt! 

Elõ ször a ha la si strand ra ter vez tük az ese ményt. Na -
gyon-na gyon iz gul tunk, jól si ke rül-e, tet szik-e min den ki -
nek, amit ki ta lál tunk. Jó lesz-e az ebéd? El jön nek-e, akik
ígér ték? Az tán az utol só hé ten ked den, te hát 4 nap pal a ren -
dez vény elõtt ki de rült, hogy hi á ba az özön víz ide jén oly biz -
ton sá got su gár zó ho mok ten ger, csak meg állt a stran don a
víz, ott csak iszap bir kó zást tart hat nánk (azt meg még sem,
ek ko ra gyerekekkel)... Fél óra alat t(!) meg ta lál tuk az új te re -
pet ma gunk nak: a Kert vá ro si Is ko la ud va rát és föld szint jét
kap tuk meg. 

A hos  szú ra nyú ló esõs, hû vös idõ után ez a szom bat volt
az el sõ iga zán nap su ga ras me leg nyá ri idõ, amint az a ké pe -
ken is lát szik. Még a Nap is mo soly gott! Öt szá zan vol tunk,
szá mos dél-al föl di te le pü lés rõl, és na gyon jól érez tük ma -
gun kat. A gye re kek nek a tûz ol tó au tó, a bá tor ságpró ba és a
sok lu fi tet szett a leg job ban. 

Én csak a kö vet ke zõ éj sza ka esz mél tem rá, hogy bi zony
el fe lej tet tem va la mit! A hoz zánk lá to ga tó egye sü le te ket szí -
ve sen meg szó lí tot tam vol na, akár a szín pad ra is hív tam vol -
na, hogy min den ki meg tud ja, kik va gyunk, mi lyen sok hely -
rõl jöt tünk. Ez az egy hi ány ér ze tem van, amit sze ret nék mi -
ha ma rabb pó tol ni. Ha le het, mi nél ha ma rabb új ra itt, Ha la -
son ren dez ni egy ilyen nagy sza bá sú ren dez vényt.

Pe dig elõt te azt mond tam: so ha töb bé ilyet nem vál la -
lok, sõt, re me té nek ál lok... az tán lát tam a sok gyer mek és
fel nõtt örö mét, és most úgy ér zem: még, még sok ilyet sze -
ret nék!

VAR GA JU DIT

KIS KUN HA LAS, FÉ SZEK RA KÓ EGYE SÜ LET

EL NÖK

ered mé nyük tõl füg get le nül – szép aján dé ko kat kap tak.
Volt ro vás írás, go kart-bi cik li, mo to ros szi mu lá tor, egész -

ség ügyi teszt, sport pá lya, cél ba do bás, kéz mû ves fog lal ko -
zás, hit tan sá tor, ká bí tó szer ke re sõ ku tya és a leg nép sze -
rûbb az ud var kö ze pén egy tûz ol tó au tó. A gye re kek és a fel -
nõt tek is be száll hat tak, fel mász hat tak, az ös  szes fel sze re lést
ki le he tett pró bál ni (si sak, töm lõ, fecs ken dõ), min den -
félével ját szot tak, és per sze a szi ré nát is sok szor meg-meg -
nyom ta va la me lyik lur kó.

Köz ben a nagy szín pa don tán co sok, bá bo sok, éne ke sek
szó ra koz tat ták a kö zön sé get. Dél ben fi nom ebé det tá lal tak,

és egy fél órá ra el csen de se dett az ud var. Asz ta lok nál, a fû -
ben kis cso por tok ban meg ka pó lát ványt nyúj tott a „nagy
csa lád”. Dél után ra már a gye re kek is el fá rad tak, a sok aján -
dék kal és lu fi val el in dul tak ha za fe lé.

Ré gen volt en  nyi re ak tív na punk és en  nyi re nyu godt
utunk ha za fe lé, sa ját gyer kõ ce ink már Kis kun ha las ha tá rá -
ban bé ké sen alud tak.

Jól érez tük ma gun kat!

BAT TYÁNI KA TIN KA

RÉ GI ÓS BI ZOTT SÁ GI TAG

Kiskunhalasi Régiós Családi Nap
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Szombat van, s legkésõbb reggel fél nyolc körül indulnom
kell, tehát kelés 6-kor. Ráadásul jó lenne nem hátrahagyni
mindent a családra, hanem a szokásos házimunkából azért
valamit bevégezni, már amit az alvó nagykamaszok mellett
komolyabb zaj nélkül lehetséges. Ilyenkor, amikor egy
héten egyszer lehetne és nagyon is szükséges lenne kicsit
hosszabban aludni, mélyen átérezhetõ, mit is jelent a NOE-
ban közmunkásnak lenni, s higgyétek el, igen erõsen kere-
si az ember ennek az egésznek az értelmét. És meg is lehet
találni. 

Az ezeréves Monostorapátiban – ha jól emlékszem –
mindössze 1100-an laknak, s ehhez képest igen erõs és
népes egyesület várt minket a sportpályán, s ami még
nagyobb örömöt jelentett, számosan itt voltak már elõzõ
napon Veszprémbõl és Nagykanizsáról, hogy segítsenek az
elõkészületekben. Az idõ éppen ragyogóra váltott (a
megelõzõ napokban igen sokat szenvedtünk a sok esõtõl),
s konyhások serege készítette elõ már elég korán a
délidõre tervezett bográcsgulyást. Eddig jó – gondoltam, s

abban a folyamatban valóban nem
is történt hiba, közben pedig igen
közvetlen módon szót is válthat-
tunk nemcsak a polgármester
helyettesével, hanem az egyre népe-
sebb ünneplõ közönséggel is: becslésem szerint lehettünk
úgy háromszázan. 

Soós Gyula, a helyi egyesület vezetõje örök idõkre szóló
érdemeket szerzett rövid köszöntõjével, s fõképpen azzal,
hogy a vendégeket nem a rangjukon, hanem kereszt-
nevükön szólította. Ez nekem igen jólesett, mert a 15 ezer
tagcsaládot a tagnyilvántartásban látni, meg itt szemtõl
szemben egymást néven szólítva és elfogadva tapasztalni –
hát ez nagy különbség. Fogni lehetett, hogy a NOE él,
mûködik, a közösségek összetartanak, hogy mindez
valóság. 

Tetszett a minikonferenciák ötlete is: három egymást
követõ témában 1-1 órás elõadást lehetett meghallgatni,
aztán kérdezni, beszélgetni – bár az utolsó téma végét az
éhség lecsípte. Fél kettõre már mindenkiben nagyon égett
az aggodalom, mi lesz azzal a gulyással, s fõképpen: mi lesz
vele a gulyás nélkül! De kiderült, a többiek igen szívósan
fárasztották magukat kézmûves foglalkozással, sporttal,
játékkal, így a focipálya melletti padokon együtt kezdtünk
ebédelni. 

Megerõsödött bennem, nagyon is értelmes és érdemes
tenni ezekért a közösségekért, nagyon is jó összejönni egy
évben 1-2-3 alkalommal, hogy megerõsítsük egymást
konkrét hétköznapi ügyekben (pl. bodzaszörp receptek), a
családi dolgainkban (pl. hogyan bírjuk szóra a férjünket,
aki ilyenkor bezzeg segít és tüsténkedik), hogy lássuk és
tapasztaljuk: az országban igen sok boldog nagycsalád él.
Élhetõ és követhetõ a minta.

DABÓCZI FERENC

ELNÖKSÉGI TAG, A RÉGIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKE

2010 .  AUGUSZTUS 9

Régiós Családi Nap a Balaton Régióban

Régiós Családi Nap Monostorapátiban

2010. jú ni us 5-én Mo nos -
tor apá ti ban jár tunk, ahol
a Ba la ton Ré gió csa lá di
nap ján vet tünk részt. A
ré gió ifi ta go za tá ból
14-en már a ren dez vény
elõt ti na pon le men tünk
Mo nos tor apá ti ba, hogy
elõ ké szít sük a csa lá di
nap prog ram ját. 

Más nap reg gel már a
ha sunk ra sü tött a nap,
ami kor meg éb red tünk.
Iz ga lom mal vár tuk a ki -
sebb és na gyobb csa lá do -
kat a ren dez vény re. Gyu -
la bá csi min dig, min den -

hol meg je lent. Ren ge teg prog ram
kö zül le he tett vá lasz ta ni, ame lye ket
a csa lá dok nagy lel ke se dés sel fo gad -
tak. Le he tett lo vas hin tó ra ül ni,
íjászkod ni, va la mint az erõ seb bek
csa pa to san kö tél hú zás ban ve het tek részt.  A ki sebb gyer me -
kek, de a fel nõt tek is él ve zet tel fúr tak-fa rag tak és kézmû ves -
kedtek a sát rak ban. Ezek mel lett szá mos ve tél ke dõ és há -
rom elõ adás is vár ta az ér dek lõ dõ ket. 

A prog ra mok mel lett ju tott idõ Mo nos tor apá ti ne ve ze -
tes sé ge, a fa lu mú ze um meg lá to ga tá sá ra is. A há zi gaz dák
több fé le ételt is ké szí tet tek az éhes csa lá dok ré szé re. A bog -
rács ban ké szült gu lyás min den ki nek na gyon íz lett (én két -
szer is vet tem be lõ le). Jó volt néz ni a bol dog, ön fe led ten
ját szó és be szél ge tõ csa lá do kat.

OZO RAI SZON JA

VESZP RÉM NOE IF JÚ SÁ GI TA GO ZAT (NIT)
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Gyereknap Harangodon

Az Észak-ma gyar or szá gi Ré gi ó ban a gyer mek na pi  ren dez -
vény meg tar tá sát eb ben az év ben a Nagykál lói „Csa lá di
Kör” Nagy csa lá dos ok Egye sü le te vál lal ta. A Csonkáné
Kerezsi Ka ta lin ál tal ve ze tett egye sü let tar tal mas prog ra -
mok kal ké szült a ré gi ó ban élõ csa lá dok szá má ra. A ré gi ó -
hoz tar to zó mind egyik me gyé bõl kép vi sel ték ma gu kat a
csa lá dok (Püs pök la dány, Má té szal ka, Tiszavasvári, Nyír egy -
há za, Deb re cen, Ti sza fü red, Far mos stb.). A részt ve võ ket a
NOE el nö ke, Szé kely Haj nal ka, va la mint a püs pök la dá nyi
ré gi ós iro da ve ze tõ je, Szilá gy iné Ke re kes Mar git kö szön töt -
te. Ven dé gei is vol tak a ta lál ko zó nak: a NOE ve ze tõ sé gi tag -
jai kö zül Tóth né Nácsa Irén, va la mint ko ráb bi el nö künk, dr.
Sza bó End re, aki a NOE him nu szá val kö szön töt te a je len le -
võ ket, va la mint be szá molt az ár víz súj tot ta te rü le ten az nap
lá tott ese mé nyek rõl. 

A szí nes prog ra mok kö zül min den ki ta lál ha tott ma gá -
nak va lót, a fel nõt tek ér dek lõd ve szem lél ték a kál lai la ko -
dal mast, az Arany Al kony Nyug dí jas Klub ének ka rát. A gye -
re ke ket szó ra koz tat ta a báb szín ház, a kung- fu be mu ta tó, a
hul a hopp cso port, a kéz mû ves fog lal ko zá sok, a sport ren -

dez vé nyek, a kincs ke re sõ ver seny,
va la mint szá mos más prog ram is. A
bát rab bak a tó vi zét is ki pró bál ták,
de aki hi deg nek ta lál ta, az fü röd he -
tett a ho mok ban. Az ener gia ta ka ré -
kos sá tor ban to tó kat le he tett ki töl te -
ni, mel  lyel ér té kes nye re mé nye ket
kap hat tak a részt ve võk. 

A nagykál lói ak min den kit ven dé -
gül lát tak egy tá nyér pász tor tar ho nyá ra és ke men cés po gá -
csá ra. Nagykál ló pol gár mes te re kö tet len be szél ge tést foly -
ta tott az or szá gos egye sü let el nö ké vel, Szé kely Haj nal ká val,
aki nek mél tat ta a nagykál lói egye sü let mun ká ját, ered mé -
nye it.  Min den ki el fá rad va, él mé nyek kel és em lé kek kel tel -
ve ér ke zett ha za. Sze ret nénk meg kö szön ni min den ki nek a
mun ká ját, aki a ré gi ós gye rek na pi ren dez vény szer ve zé sé -
ben, le bo nyo lí tá sá ban részt vett. Jö võ re, re mé lem, min den -
ki vel ta lál ko zunk.

TÓTH NÉ NÁCSA IRÉN

EL NÖK SÉ GI TAG

2010. június 12-én tartottuk a Felsõ-Tisza Régió családi napját Nagykálló-Harangodon. Sokan érkeztek a régió különbözõ
településeirõl. Aki itt volt, nagyon jól érezte magát a kánikula ellenére is. Köszönet a szervezõknek és a kitalálóknak a sok
színes prog ramért, többek között a fürdõzési lehetõségért és a sárdagonyázásért is, mert a gyerekek ezt különösen
élvezték. Külön köszönjük régiós titkárunknak, Szilágyiné Kerekes Margitnak és csapatának, valamint a Nagykállói
Egyesület tagjainak áldozatos munkájukat. 

NÉMETHNÉ, MARIKA

NYÍREGYHÁZÁRÓL



HELYI  SZERVEZETEINK ÉLETÉBÕL

Ra gyo gó nap sü tés sel aján dé ko zott meg ben nün ket a Te -
rem tõ jú ni us 5-én, no ha elõt te és utá na is zi man kós, esõs
na pok vol tak. Így az tán jó ked vû gye rek zsi vaj töl töt te be az
au tó buszt, ami vel el in dul tunk Sop ron ból Táp ra, a Ré gi ós
Csa lá di Nap ra.

A fa lu gyö nyö rû, tisz ta, vi rá gos, az em be rek ked ve sek. A
Hegy sort be töl töt te a kéz mû ve sek so ra. A gye re kek agya -
goz tak, ne me zel tek, gyön gyöt fûz tek, kézmûveskedtek. A
ko vács mû helyt lel ke sen mu tat ták be gon do zói, a fúj ta tót
még ki is pró bál hat ták a gye re kek. A sport pá lyán lo va gol -
ni, íjászkod ni le he tett. A skan zen te rü le tén fel ál lí tott szín -
pa don a nép tán co sok, éne ke sek egy más után nap es tig szó -
ra koz tat ták a részt ve võ ket. Azt sem tud tuk, ho va kap kod juk
a fe jün ket, hogy le ne ma rad junk va la mi rõl. Szen zá ci ós né -
pi gye rek já ték ok kal le he tett ját sza ni, ver se nyez ni. Na gyon

tet szett, ahogy ve tél ke dõn, tár sas já té kon ke resz tül töl töt -
ték a gye re kek fe jé be a kör nye zet vé del mi is me re te ket.

A sza ká csok ki tet tek ma gu kért, a fi nom vad pör költ va -
cso rá val csak a ré tessü tõ as  szo nyok ve het ték fel a ver senyt.
No meg a tá pi bor sem utol só!

A faj sú lyo sabb ki kap cso ló dást ked ve lõk nek Dr. Ba logh
Ba lázs elõ adá sa a gyerek-c salád-közösség kap cso la tá ról el -
gon dol kod ta tó volt.

Az ügyes ke zû anyu kák és apu kák ki ál lí tá son mu tat ták
be fest mé nye i ket, folt var ró mun ká i kat, né pi vi se le te i ket,
gyûj te mé nye i ket. Mi csak egy kis mu zsi ká val kö szön het tük
meg ezt a gyö nyö rû na pot.

Szen zá ci ós szer ve zés volt, na gyon jól érez tük ma gun kat,
kö szö net ér te!

DR. ÁRVAY GYÖRG Y NÉ KRISZ TI
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Régiós Családi Nap Tápon 
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Az aláb bi ös  sze ál lí tást he lyi szer ve ze te ink be szá mo -
ló i ból ol lóz tuk

„Sze re tek ve lük len ni” – ír ja ke re set len sza vak kal szol no ki
tag egye sü le tünk ve ze tõ je éves be szá mo ló já ban. Ez az ér zés -
vi lág már ön ma gá ban meg in do kol ja, mi ért va gyunk NOE-
tagok, és mi ért is mû köd tet jük ezt az egye sü le tet. An nak ér -
de ké ben, hogy to vább ra is jól érez zük ma gun kat a tár sa sá -
gunk ban, köz re a dunk né hány jól si ke rült öt le tet, kez de mé -
nye zést tag egye sü le te ink éle té bõl, éves be szá mo ló ik alap -
ján. Az öt le tek köl csön ve he tõk, to vább ad ha tók, más öt le -
tek kel ke resz tez he tõk, meg mo so lyog ha tók, fel hasz nál ha -
tók, még akár le  is fity mál ha tók. Most, a fo ci vb után tar ta -
lé kol ha tunk egy kis szur ko lást ne kik is…

A NOE-s év ün ne pek kö ré szer ve zõ dik, ha gyo má nyok és
ri tu á lék öve zik, épp, mint az em be ri éle tet ál ta lá ban. Mos -
ta ni írá sunk ban az ün ne pi ké szü lõ dé se ken kí vü li ese mé -
nyek rõl, le he tõ sé gek rõl sze ret nénk öt let bör zéz ni, az zal a
nem tit kolt szán dék kal, hogy el les hes sük egy más tit ka it, és
sa ját tag egye sü le tünk ja vá ra for dít has suk azo kat.

Eg ri egye sü le tünk idõ rõl idõ re meg hív egy ún. pél da -
kép sze mé lyi sé get, aki elõ ad ja élet tör té net ét, és kö tet len
be szél ge tést foly tat a jelenlévőkkel, hi te les sé té ve az át -
adan dó ér té ke ket, em be ri sor so kon átszürem lítve fon tos
si ke re ket, ku dar co kat. Keszt he lyen az el nö ki be szá mo ló
év rõl év re ös  sze kö tõ dik egy fény ké pes ve tí tés sel, ami szí -
ne seb bé te szi az ada tok kal tûz delt anya got. Bé kés csa bán
ar ra jöt tek rá, hogy az elõ adá sok egy ré szét jó idõ ben ér de -
mes sza bad té ren tar ta ni, han gu la to sabb le het, mint te rem -
ben ücsö rög ve.

A mél tán nép sze rû kéz mû ves fog lal ko zá so kat Mo son -
ma gya ró vá ron ne mes egy sze rû ség gel Bütyköldének ne ve -
zik. Az is mert tech ni kák mel lett Gábortelepen tök fa ra gás -
sal is fog lal koz nak, Marka zon kür tõska lá csot süt nek, Mély -
kú ton szal vé ta tech ni káz nak, Szent end rén Lu ca-na pi bú zát
vet nek, Török szent mik ló son pe dig origamit haj to gat nak.
A ceg lé di be szá mo ló ban szó esik egy Mes ter sé gek ha gyo -
má nyai el ne ve zé sû fog lal ko zás ról, ami bi zon  nyal ha gyo -
mány õr zõ ér té kû le het.

Ér de kes meg ol dá sok ról ol vas ha tunk a be szá mo lók ban
az egye sü let egyé ni ar cu la tá nak ki ala kí tá sá ról, ami fon tos
le het a kö zös ség te rem tés és ös  sze tar to zás szem pont já ból.
Így pél dá ul Ma kón sa ját, emb lé más pó ló ja van a csa pat nak,
Petõ fiszál lá son pe dig egy rep re zen tá ci ós fal ékes ke dik az
egye sü let éle té bõl vett pil la nat ké pek kel az iro dá ban. A kö -
zös iden ti tást se gí ti az is, hogy sok he lyen a ta gok ból vál -
nak elõ adók, ki ál lí tó mû vé szek, kü lön bö zõ té mák szak ér -
tõi, és így oszt ják meg tu dá su kat egy más sal.

Vál to za tos hely szí ne ken for dul nak meg tag ja ink egye -
sü le te ik szer ve zé sé ben, mint pél dá ul a Pla ne tá ri um (ka rá -
csony elõtt kü lö nö sen ak tu á lis a bet le he mi csil lag ról szó ló
ve tí té sük, nem csak tu do má nyos szem pont ból), a bé kés csa -

ba i ak csepp kõ bar lang ban jár tak,
sok he lyen szer vez tek bi cik li tú rát
(Ka ri ka-tú ra), a ka lo csai csa pat a
Pak si Atom erõ mû ben is járt, lábat -
lani cso por tunk pe dig szik la má szás -
sal pró bál ko zott. A mis kol ci ak lát ták
a Fes z ty-körképet, a med ve ott hon pe dig a szent end re i ek -
nek tet szett meg. Bé kés csa bai cso por tunk kis vo na to zott,
ami va ló ban min den ki szí vét me len ge tõ él mén  nyé vált,
hisz a kis vo na to zás ma re ne szán szát éli.

A kö tet le nebb prog ra mok vál to za tos tár há zát nyúj tot -
tuk az el múlt év ben. A bé kés csa ba i ak elõ sze re tet tel drót -
hin táz tak (bár mit je lent sen is ez), elõ for dul tak te het ség ku -
ta tó Ki mit tud?-ok, bol ha pi ac, tánc ház, kis ma ma klub, amit
Ka lo csán sze re tet kuc kó nak aposzt ro fál nak, Sziget szent -
mik ló son pe dig Öle lõ Ház nak. Marka zon a sze mét szü ret
„ara tott”, és együtt tet ték rend be a gaz dát lan sí ro kat. Nagy -
bán h egye si csa lád ja ink együtt tet tek el sa va nyú sá got,
zakuszkát, ol vas tunk anya-lá nya hét vé gé rõl, gye rek rajz-ár -
ve rés rõl, ba ba ko csi-to ló ver seny rõl. (A szent end re i ek de -
monst rál tak így a for ga lom cse kély ke biz ton sá ga el len.)
Tea há zi csi cser gõ a ne ve a SZINE han gu la tos vé le mény cse -
re – kap cso lat tar tó ren dez vé nyé nek. (Rossz má jú an: plety -
ka klub, de mint tud juk, a plety ka a kap cso la tok ha bar csa).
A mak lári cso por tot az a nagy öröm ér te, hogy új ját szó te -
ret avat hat tak, sõt, ez al ka lom ból le vág ták a fa lu ma lac ká -
ját, és min den ki fel hasz nál hat ta „ré szeges rö fi je gyét” vagy
„jó zan rö fi je gyét” is, úgy hogy meg ad ták a mód ját a ma lac -
ka ki mú lá sá nak.

A ki sebb cso por tok nak az az elõ nyük, hogy sze mé lyes
kap cso lat tar tás sal jól kom mu ni kál nak, pél da er re a pil is -
boros jenõiek ko ma tál rend sze re, így kö szön tik ugyan is az
új don sült édes anyá kat. Pusz tazá moron csak át kell szól ni
te le fo non egy más nak, ha új jó szág szü le tik va la me lyik istál -
lóban…

A nagy csa lá dos ren dez vé nye ink nem ke vés le le mé nyes -
ség rõl té ve ta nú sá got, kü lön bö zõ fi ze tõ esz kö zö ket ve zet -
tek be a ve tél ke dõk dí ja zá sá ra, amit ké sõbb aján dék tár -
gyak ra le he tett be vál ta ni, nevesül a kraj cárt vagy Török -
szent mik ló son a fa bat kát. Ezek a pénz ne mek ki csi ben le ké -
pe zik a nagy be tûs élet ta pasz ta la ta it, va la mint õket is el kell
ké szí te ni valakinek…

Több be szá mo ló ból is ki de rült, hogy a pá lyá zat író tré -
ning nagy si kert ara tott, mi vel szo ron ga tó szük sé günk van
e tech ni ka el sa já tí tá sá ra pénz ügye ink fel vi rá goz ta tá sa vé -
gett. Nagy si ke re ket arat tak a rajz- és me se író pá lyá za tok,
egyes he lye ken li ci tál ni is le he tett a gyõz tes raj zok ra, ha
nem is fa bat ká ért, de el kelt va la men  nyi. A he lyi strand be lé -
põ bõl ka pott en ged mény el éré se sok csa lá dot ör ven dez te -
tett meg Kis kun fél egy há zán.

Vé gül szót ej tünk egye sü le te ink mé dia kap cso la ta i ról,
mely nek nagy sze re pe van új ta gok to bor zá sá ban, te vé -
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BESZÁMOLÓKBÓL OLLÓZTUK

Bocsánat, van egy szabad ötlete?
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keny sé günk nép sze rû sí té sé ben, kö zös ér té ke ink át adá sá -
ban. Ezen a te rü le ten a péceliek je les ked tek, akik amel lett,
hogy fo lya ma to san üze mel te tik Tele-Házukat, sa ját ké szí té -
sû do ku men tum fil met ad tak ki Eu ró pa jö võ je a csa lá dok -
ban kez dõ dik cím mel. A film a kü lön bö zõ kul tú rák bé kés
egy más mel lett élé sé rõl szól, ve gyes há zas sá gok har mo ni -
kus be mu ta tá sán ke resz tül.

Sok tag szer ve ze tünk ala kí tott ki gyü möl csö zõ kap cso -
la tot a he lyi rá di ó val, té vé vel, írott saj tó val, és ezek se gít -
sé gé vel job ban részt tud nak ven ni a ré gió éle té ben. Ceg -
lé den a he lyi könyv tár ral mû köd nek együtt a prog ram -
szer ve zés ben, Dévaványán a he lyi rend õr ség gel is csi nál -

tak már kö zös sza bad idõs te vé keny sé get. (Mel lõz zük a
rossz má jú kom menteket!)

Min dent ös  sze vet ve: akár ad ven ti for ralt bort szür csöl -
get ve (Rú zsa), akár a Szent Iván-na pi tá bor tûz nél ül ve
(Petõfiszállás), vagy Csa lá di Bo lon do zás köz ben (Szi get -
szentmiklós), a hon fog la lás ide jé be utaz va és jur tasá tor ban
ül ve (Lá bat lan), vagy épp a dis zkó dro gokról okul va
(Móvár) sok idõt töl töt tünk együt t, szí nes pa let tá ját mu tat -
va a vi lág nak a nagy csa lá dos élet ér zés rõl, ös  sze tar to zás ról,
és ar ról, hogy „jó ve lünk len ni.”

CSON GOR AND REA

Azt fontolgattam, talán elsõ gondolatként arról beszélek
majd, hogy mi is kell az embernek a boldogsághoz. Mert
egy huszadik születésnapon minden bizonnyal azt halljuk
majd a legtöbbet: boldog születésnapot. Aztán azzal foly-
tatom – tervezgettem –, hogy a nagycsalád tényleg lehet a
boldogság forrása, hogy az emberi öröm mennyire meg-
sokszorozódik a több gyermek és a több generáció együtt -
élésében, hogy az ilyen környezetben felnövõ gyerekek
kiegyensúlyozottabbak, érzelmileg stabilabbak, kiváló a
szervezõkészségük, remekül tudnak együttmûködni. S
hogy ezt az együttmûködést, közösségben gondolkodást és
cselekvést milyen nagyszerû megtapasztalni ebben a kis
társaságban, amely itt mûködik Kondoroson.

Aztán persze – ahogy egyébként egy nagycsaládban
meglehetõsen szokásos – egészen másképpen alakult. Azt
láttuk, hogy Vári Feri erõs családi támogatással a
közösségének elsõ számú szolgálója. Talán ez volt a legelsõ
és legmélyebb élményem az egész estében. Ilyen kézzel-
foghatóan már rég nem tapasztaltam a tisztelet és az elis-
merés jelenlétét: ahogyan szépen nyugodtan, néha elõtér-
ben, máskor háttérbõl rendezte a dolgokat, ahogyan az
egész programot igényesen összeállították, ahogyan az
méltósággal lezajlott, családiasan, de azért egy civil
szervezet közgyûléséhez szükséges valamennyi formaságot
megtartva – csodálatos volt! Tudjátok, az ember sokféle
közösséget lát nagyvárosokban is, a fõvárosban különösen,
de azokban nagyon sokszor azt érzem, hogy igazán mélyen
még sincs közük egymáshoz az embereknek, mert mintha
abban az illúzióban élnének, hogy egy hitelkártyával és
mobillal, internettel az élet minden lényeges dolga elin-
tézhetõ. A valódi összefogást, hogy valóban közös a sor-

sunk, amit csinálunk, például a
községünk fõterének és fõutcájának
lekövezése, a mi ügyünk, az nekünk
fontos, és unokáink is járni fognak
azon – ezt szinte csak vidéken ta -
pasztalom. Néha így Pestrõl nézve
az az ér zé sem, az ország valójában
vidéken él, és ott is azoknak az
áldozatvállaló, közösségépítõ ve -
ze  tõknek köszönhetõen, mint Vári
Feri és társai. 

Még egy dologért nagyon tisztelem õket: hogy 20 év
után nemcsak egy szép ünnepséget voltak képesek meg -
szer  vezni a kondorosiak kiváló muzsikával és vacsorával
(ekkora krémes nem sok helyen terem a Kárpát-medencén
belül!), hanem jelentõs lépést tettek az egyesületük
hosszú távú mûködõképessége, a nagycsalád értékeinek
további felmutatása érdekében: képesek voltak két évtized
után vezetõváltásra, méghozzá nagy válság és szemé-
lyeskedõ események nélkül. 

Szóval, amirõl beszélni szándékoztam, arra senki sem
volt kíváncsi, azt hiszem, tudták nélkülem is; ami az elnök-
ség képviseletében köszöntõként elhangozott volna, ahe-
lyett egy-egy csokor virág csöndes átadása történt meg, s az
elegendõ volt. Ezért is nagyon jó a vidéket járni a NOE-ban:
mert ugyan mi is jól elfáradunk a munkában, de nagyon
mély közösségi élményt és a közösséget szolgáló alázatot
ott lehet megtanulni. Kondoros jó példa erre. 

DABÓCZI FERENC

ELNÖKSÉGI TAG, 
A RÉGIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKE
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Kondoroson jártunk



Hosszú, esõs hetek után szép nap köszöntött ránk június
utolsó szombatján. Ezen a napon ünnepelte legrégibb cse-
peli csoportunk megalakulásának 20. évfordulóját, mely
csoport alapítója és motorja a kezdettõl Cser Éva volt. A
reá jellemzõ alapossággal és elkötelezettséggel vezette
egyre gyarapodó „családjait”, miközben gyakorta esett
áldoza tul az „ügynek” ideje, ereje, sõt idõnként lakása
befoga dó képessége is… Az ünnepi mûsor egyben méltó
zárása volt két évtizedes munkájának is. Mintha neki, a
törékeny, mosolygós, õsz kontyos, mindenkinek mosolyt
szánó hölgy nek írta volna Weöres Sándor szép sorait.

„Alattad a Föld
feletted az ég,
benned a létra.”

A csoport tagjai színvonalas mûsorral és kiállítással
készültek a rendezvényre. Megható volt látni és hallani,
ahogy apraja és nagyja egy szívvel vállalt részt a majd
kétórás mûsorban. A rendezvényt közös tortaevés, kéz -
mûves foglalkozás, majd családias beszélgetés követte.

A NOE-t Székely Hajnalka elnök, Dabóczi Ferenc
elnökségi tag és Csiky Zoltánné elnökségi tag kép vi -
selték.

Cser Éva értékes munkásságát Dabóczi Ferenc is mél-
tatta, s az ünnepelt elfogódottan vette át a Sólyom
László köztársasági elnök által személyére dedikált
könyvet.

Isten éltesse Évát, a csepeliek Éva nénijét a stafétabot
átadása után is, s reméljük, továbbra is számíthatunk

 szak  mai tapasztalatára, önzetlen
támogatására, jó egészséget kíván-
va neki is, családjának is.
Köszönjük ezt a húsz évet, mely
idõnként híjával volt az anyagi
lehetõségeknek, de soha nem a lel -
ke sedésnek, és hogy a NOE  színeit
egy valódi „csepelikum”-mal gaz -
dagította.

CSIKY KLÁRI

H E LY I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Õ L
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TISZTELGÉS EGY NOE-ALAPÍTÓ „ANYA” ELÕTT



H E LY I  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Õ L

A  J O G Á S Z  V Á L A S Z O L

A 2010. évet szo ká sos év ér té ke lõ köz gyû lés sel kezd tük,
ahol tá jé koz tat tuk a tag sá got az elõ zõ évi prog ra mok ról és
a pénz ügyi gaz dál ko dás ról.

Vol tunk ki rán dul ni a Tropi car i um ban, Esz ter gom ban,
Szent end rén. Több si ke res pá lyá za tunk volt: a Környe -
zetvédelmi és Víz ügyi Mi nisz té ri um tól nyer tünk 2,5 mil lió
fo rin tot ener gia ta ka ré kos iz zók ra, nyer tünk tá mo ga tást
gye rek tá bo ro zás ra, és be ad tunk pá lyá za tot mû kö dé si költ -
ség re az NCA-hoz.

Részt vet tünk a Kis kun fél egy há zán rendezett ré gi ós ér -
te kez le ten, tag ja ink vol tak szak mai to vább kép zé sen. Ott
vol tunk a NOE tiszt újí tó köz gyû lé sén, ahol két ta gunk –

Adamik Pál né Zsu zsa és Garzó Lás zlóné Icu ok le vél ki tün -
te tés ben ré sze sült az egye sü le tünk ben vég zett ál do za tos
mun ká já ért.

Tar tot tunk anyák és apák na pi ün nep sé get, ahol tea dél -
után ke re té ben a pol gár mes ter úr kö szön töt te az édes -
anyá kat. A gyer me ke ink kis mû sor ral ked ves ked tek, majd
ap ró aján dé ko kat ké szí tet tek a kéz mû ves fog lal ko zá son. A
kel le me sen el töl tött dél utá non meg fo gal ma zó dott ben -
nünk a gon do lat, több ször kel le ne ilyen csa lá di as han gu la -
tú ös  sze jö ve telt ren dez ni.

RÓ BERT LÁS ZLÓNÉ

EL NÖK
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A Köröstarcsai Nagycsaládos Egyesület életébõl

Polgári eljárásokban nyújtott jogi segítségnyújtás

A 2003. évi LXXX. tör vény (Jstv.) sze rint az ál la mi jo gi se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok há rom cso -
port ra ka te go ri zál ha tó ak: a pe ren kí vü li, a pol gá ri el já rá sok ban és a bün te tõ el já rá sok ban va ló jo -
gi se gít ség nyúj tás. Rész le te seb ben a pol gá ri el já rá sok ban va ló jo gi se gít ség nyúj tás lé nye ges ele -
me i rõl fo gok ér te kez ni, te kin tet tel ar ra, hogy több nagy csa lá dos tár sunk is meg ke re sett eb ben a
té má ban.

A fen ti tör vény ér tel mé ben pol gá ri pe res el já rá sok ban a fel pe res, az al pe res, a be avat -
ko zó (per be hí vott), a ké rel me zõ és a ké rel me zett fél párt fo gó ügy vé di kép vi se le tét a jo -
gi se gít ség nyúj tó szol gá la tok biz to sít ják.

Hol és ho gyan igé nyel he tõ a jo gi se gít ség nyúj tás ra vo nat ko zó ké re lem?
A ké rel met az ügy fél nek (er re kü lön nyom tat vány áll ren del ke zés re a me gyei/fõ vá ro si hi va ta lok ban, il let ve le tölt he tõ a
www.k i h. gov .hu-ról is) a la kó he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint il le té kes me gyei/fõ vá ro si igaz ság ügyi hi va tal jo gi se -
gít ség nyúj tó szol gá la tá nál kell sze mé lye sen be nyúj ta nia vagy pos tán meg kül de nie. 
Fon tos ki emel ni, hogy a pe res el já rá sok ban jo gi kép vi se le tet nem min den jo gi se gí tõ lát hat el, hi szen párt fo gó ügy véd
csak ügy véd és ügy vé di iro da, va la mint az a tár sa dal mi szer ve zet (ala pít vány, ki sebb sé gi ön kor mány zat stb.) le het,
amely nek van ügy véd meg bí zott ja. Gya kor lat ban ez úgy tör té nik, hogy az ügy fél az en ge dé lye zõ ha tá ro zat bir to ká ban
ke re si meg az ál ta la ki vá lasz tott jo gi se gí tõt. 
A jo gi se gí tõk név jegy zé ke meg ta lál ha tó a www.k i h. gov .hu-n, to váb bá a www.ir m. gov .hu-n, il let ve a me gyei/fõ vá ro si
igaz ság ügyi hi va ta lok ban sze mé lye sen is kér he tõ fel vi lá go sí tás.

Men  nyi idõn be lül dönt a jo gi se gít ség nyúj tó szol gá lat a ké re lem el bí rá lá sá ról?
1. Sze mé lye s be adás ese tén: le he tõ ség sze rint azon nal (leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül). 
2. Írás ban be nyúj tott ké re lem alap ján: 10 mun ka na pon be lül.

Mi ben se gít a jo gi se gít ség nyúj tó szol gá lat?
A jö ve del mi és va gyo ni hely ze té nek vizs gá la ta nél kül, il le ték- és díj men te sen tá jé koz tat ja ar ról, hogy a ké rel mé nek el bí -
rá lá sa me lyik bí ró ság vagy ha tó ság fel adat kö ré be tar to zik, az el já rás meg in dí tá sa és le foly ta tá sa mi lyen költ sé gek kel jár
szá má ra, to váb bá rö vid tá jé koz ta tást ad az egy sze rû meg íté lé sû ügyek ben fel me rült jo gi kér dé sek ben. Sze mé lye s meg ke -
re sés ese tén szó ban vagy te le fo non ad tá jé koz ta tást, írás ban érdeklődõ ügy fél ese té ben pe dig írás ban.

Med dig kér he tõ és med dig tart a párt fo gó ügy vé di kép vi se let?
Tá mo ga tás ként a párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé sét a fél a pert be fe je zõ ha tá ro za tot meg elõ zõ tár gya lás be re -
kesz té sé ig kér he ti. Lé nye ges ki emel ni, hogy a tá mo ga tás ha tá lya a tá mo ga tás en ge dé lye zé sé rõl szó ló ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl kezd ve a per jog erõs be fe je zé sé ig tart.



A  J O G Á S Z  V Á L A S Z O L

C S A L Á D I  É L E T,  G Y E R M E K N E V E L É S

Ki állja a pártfogó ügyvéd díját?
1. Az ügyfél helyett az állam viseli (kivéve, ha a bíróság a perben annak viselésére kötelezte az ellenérdekû felet): 

• családban élőnél: akiknél a családban az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyis 28.500 Ft-ot,

• egyedülálló személynél: ha a nettó jövedelme nem haladja meg a 42.750 Ft-ot,
• jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki családjában olyan gyermeket gon-

doz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív
korúak ellátásában részesülõ közeli hozzátartozójával él közös háztartásban; közgyógyellátásban részesül;
átmeneti szállást igénybe vevõ hajléktalan, menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt, vízumkiadás,
tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valame-
lyik felmenõje magyar állampolgár vagy az volt,

• ha a felet tárgyi költségmentesség illeti meg,
• ha a felet személyes költségmentesség illeti meg.

2. A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves idõtartamra megelõlegezi:
• ha a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg,
• rászorulóknál: akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 85.527 Ft-ot. 

Bõvebben errõl a témáról a Jstv. szól, egyéb kérdések a dr.garancsy.georgina@t-online.hu e-mail címen is feltehetõk.

DR. GARANCSY GEORGINA
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ATYAÉLMÉNY
Egy édesanya így emlékezik:

Nagyon kicsi voltam, talán két-három éves. A szüleimnek
valamilyen programjuk volt, és engem elvittek egy
kedves nénihez, hogy vigyázzon rám. Az éjszakát is ott
töltöttem. Másnap, talán már unatkozhattam, a néni
adott egy piros léggömböt: „Ezt odaadom, játsszál vele!
De nagyon vigyázz rá, mert az unokámé, és keresni
fogja.”
Én igazán nagyon vigyáztam rá, de hát a léggömböknek
az a szokásuk, hogy kidurrannak. Hát egyszer csak ez is
kidurrant. A néni egy rossz szót sem szólt, csak mosoly-
gott, de én mégis valami igen nagy bajnak éltem meg –
hiszen kérték, hogy vigyázzak rá –, és keserves sírásra
fakadtam. Gyerekfejjel úgy éreztem, hogy valami nagy,
helyrehozhatatlan rosszat tettem.
És akkor érkezett meg édesapám. A néni elmesélte neki,
hogy miért sírok. Õ csak mosolygott, leguggolt hozzám,
és a zakója belsõ zsebébõl elõvett egy piros léggömböt:
„Odaadjuk?” A sírást egybõl abbahagytam, és örömmel
bólintottam, hogy igen. Minden bánatom elszállt, újra
szép volt a világ.
Egy kicsit azért csodálkoztam is. Azt már tudtam, hogy
nem terem minden nap édesapám zsebében léggömb.
Most õ volt az Atya, a mindenható, aki jóságosan letöröl
minden könnyet. Ez az élményem aztán alapélmény lett.
Bármi baj történt, ha beesett a babám szeme, ha eltörött,
elromlott valami, mindig õt vártam, és tudtam, hogy
megjavítja, helyrehozza, hogy számíthatok rá. Hogy
letörli a könnyeimet.

Oázis, 2010. április, XX. évf. 1. 58. szám

Hírlevél egyéni

tagoknak

Évek óta visszatérő probléma, hogy egyéni tag -
családjainkhoz hogyan tudnánk eljuttatni aktuális
információkat. 
Az elmúlt időszakban több olyan lehetőség adódott
nagycsaládosok számára (izzó- és háztartási gép
csere akció), amelyről egyéni tag családjainkat nem
tudtuk időben értesíteni. Ennek oka főként az, hogy
a NOE Levelek egy-egy számának átfutási ideje más-
fél-két hónap is lehet, ami alatt egy adott pályázat
nagyjából le is fut. A kellő időben való tájékoztatás
és az egyenlő esélyek érdekében egy új szolgáltatást
szeretnénk indítani egyéni tagjaink számára: a hír-
levelet. Ennek érdekében kérjük, e-mailen
(noe@noe.hu) jelezzék, ha szeretnének felkerülni a
hírlevél levelezőlistájára. Ez lehetőséget ad szá-
munkra, hogy gyorsan, olcsón eljuttassunk olyan
információkat, amivel egyéni tagcsaládjaink min-
dennapi életét megkönnyíthetjük, színesít hetjük.
Éljünk a lehetőséggel, válaszoljunk ügyesen a
bajokra!

GYURKÓ KATA

FŐTITKÁR



É L E T Ü N K

Jú ni us ele jén meg jár tam az ár víz súj tot ta vi dé ket. Ha tal mas
a pusz tí tás. A ké pek jól il luszt rál ják. Lát tam ös  sze dõlt há za -
kat, nagy csa lá dos ok ott ho nát, nem csak vá lyog há zak vol tak
ezek. Sok ház ban még most is áll a víz. A le vo nu lás után bo -
ká ig érõ, un do rí tó sza gú, szen  nyes iszap ma rad vis  sza. Saj -
nos, ami a szen  nye zett víz hez hoz zá ér, azt ki le het dob ni. A
fel vé te le ken ek kép pen lát ha tó egy két he te vett hû tõ, ez is
sze mét. Csak úgy, mint a kéz zel ké szí tett duny hák so ka sá ga,
vagy a bú tor zat, ezek sem ke rül het ték el a két mé te res
szenny vi zet. Min den hol ki sírt sze mû em be rek. 
Amúgy a te le pü lé se ken mo csár szag ter jeng, min den be be -
le ve szi ma gát, a tri kóm ba is.
A bold vai temp lo mot meg kí mél te a víz. Itt ír ták a ha lot ti
be szé det.

Víz ben ál ló óvo da. A hin ta ló, a ho -
mo ko zó, a má szó ka. Szenny víz ben.
Még job ban er jesz ti a sza got a ká ni -
ku la. Rend õr ség a hely zet ma gas la -
tán, min den sar kon rend õr au tó, a
fosz to ga tás nak esé lye sinc s.
A nagy lel kû ado má nyo zók ál tal sa ját kö zös sé gem ben más -
fél nap alatt 492 ezer Ft gyûlt ös  sze (plusz 70 ezer), kö szö -
net ne kik. Át ad tam a pénzt a Nagy csa lá dos ok Or szá gos
Egye sü le te Észak-al föl di ré gi ós tit ká rá nak, Szilá gy iné Ke re -
kes Mar git nak (Püs pök la dány). Kö szö net ne ki és lel kes csa -
pa tá nak az ál do za tos men tõ mun ká juk ért. 
Sok olyan te le pü lés van, amel  lyel a mé dia saj nos nem fog -
lal ko zik, pe dig épp úgy úsz nak, mint Edelény vagy Fel sõ  -
zsol ca, ahol a ké pek ké szül tek. Ezek re a te le pü lé sek re
(Taktaharkány, Emõd, Ónod) megy a pénz tisz tí tó szer és
ivó víz for má já ban.
Aki le ké sett, és akar még ado má nyoz ni, az a www. noe.hu
hon la pon meg ta lál ja a meg fe le lõ szám la szá mot. A se gít ség
út ja a fen ti út.

Hos  szabb tá von mi ben se gít he tünk?
1. Pénzadomány, sok csa lád nak min de ne sze mét. A ke nyér -

pi rí tó tól a ru há ig min dent meg kell ven ni ük.
2. Élõ erõ az új já épí tés hez. Ma gya rul me lós kéz.

SZA BÓ END RE

VOLT EL NÖK
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Pusztított az árvíz

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete jótékonysá-
gi árverést és bazárt szervez a tavaszi ár- vagy belvíz
miatt otthonukat vesztett nagycsaládosok számára. 

A 2010. november 20-ra tervezett árverés
keretében képző- és iparművészeti, népművészeti
alkotások, műtárgyak, illetve borok kerülnek
kalapács alá.

Felkérünk mindenkit, aki támogatásával hozzá
kíván járulni a meghirdetett árverés sikeréhez,
jelentkezzen Egyesületünk Titkárságán személye-
sen, telefonon, faxon, e-mailen (1056 Budapest,
Március 15. tér 8., tel./fax: 317-45-63, noe@noe.hu).

Várjuk művészek, alkotók, magánszemélyek, cégek
felajánlását, akik nagylelkű adományaikkal, támo-
gatásukkal hozzájárulnak a mecenatúra ezen for-
májához.

Az árverésre felajánlott művek a www.noe.hu hon-
lapon folyamatosan kerülnek bemutatásra.



É L E T M Ó D

2010. május 1-jén elindult a KEOP által támogatott, „Nagycsalád – kis lábnyom” névre keresztelt energiatudatosság-növelõ
program a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete
szervezésében.
A projekt átfogó célja a családok, ezen belül a nagycsaládok klíma- és energiatudatosságának növelése, valamint ezen
keresztül a szén-szegény életmód népszerûsítése, terjesztése és elõsegítése. 
A program elsõ fontos eseménye a régiós klímakoordinátorok képzése volt május végén – a klímaváltozásról, háztartási
energiahatékonyságról szóló egynapos oktatáson a NOE régiós titkárai vettek részt, akik késõbb a projekt során a helyi
családos képzéseket szervezik majd. Reményeink szerint a projekt befejezése után is a klíma- és energiatudatos életmód
elõmozdítói lesznek a NOE szervezetén belül, és a projekt során biztosított segédanyagok segítségével folyamatos ta -
nácsadást tudnak biztosítani.

Energiatudatosság vetélkedõ a Nagykállói Régiós Családi Napon

Június elsõ és eddig egyetlen nyári kánikulát hozó hétvégéjén a Felsõ-Tisza Régióban, Harangodon jártunk. Hirdettük a
programot, vittünk – mutatóba – környezetbarát termékeket, köztük egy bambuszborítású laptopot, és vetélkedõvel,
nyereményekkel is készültünk.
Nagy örömünkre a hõség nem vette el a családok gondolkodási kedvét: a közel 600 résztvevõ harmada kitöltötte az ég haj -
latváltozással, energiafelhasználással kapcsolatos kérdõívet! Az eredmények alapján 60 résztvevõ kapott ajándékot: a bio
élelmiszertõl a napelemes elemlámpáig sok apróbb meglepetést osztottunk ki. A három fõ díjazott egy-egy vízszûrõs
kancsót és egy PET-palack zsugorítót vehetett át.
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„Nagycsalád – kis lábnyom” kampány

Külön köszönet illeti a családi nap szervezõit, akik kiemelt helyet biztosítottak a Kislábnyom-csapatnak,
buzdították a vetélkedõ résztvevõit és (hamuban sült) pogácsával bocsátottak utunkra! 

A Kislábnyom program energiatakarékos 
(értsd napenergiával fûtött, 40 fokos) standja

A gyerekek otthoni
takarékossági ötleteket 

gyûjtöttek a kérdõív 
segítségével

Vízzel mûködõ 
számológépet kaptak a 

helyes megfejtõk

PET-palack zsugorító és bio/fair trade élelmiszerek 
– ezt rejtette a piros táska, amely a három fõdíj

egyik nyertesének járt



É L E T M Ó D

A Kislábnyom program során sok helyre eljutunk, 2010 júliusában és szeptemberében az ország tíz településén tartunk
majd „Klímabarát otthon” képzést, illetve õsztõl egy fél évig tartó fogyasztásmérõs, megtakarítós, feladatmegoldós
versenyt is indítunk! A megtakarított energia lesz az egyik nyeremény, a többi
egyelõre meglepetés ;-)

Csatlakozzatok Ti is a családdal az országos programhoz és 
a 2010 õszén induló energiatakarékossági versenyhez! 

Elkészült és a www.kislabnyom.hu oldalról már le is tölthetõ a „Klímabarát
háztartások” címû családi útmutató! A kiadvány tartalmazza a klímaváltozás-
sal kapcsolatos ismereteket, hétköznapi háztartási energiatakarékossági
tippeket ad, és abban is segít, hogy miképp mérjük fel és tegyük rendbe ottho-
nunk energiafogyasztását, saját energiahasználati szokásainkat.
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További információ:
Antal Orsolya,  Vadovics Edina
Telefon: 28-415-691
E-mail: info@greendependent.org
www.greendependent.org
www.kislabnyom.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

Angol Használtruha boltokban 5% kedvezmény:
• Pécs, Bajcsy-Zs. u. 5.

Extra, jó minõségû ruhák
• Pécs, Alkotmány u. 2. /Kórház tér/

II. o. kilós áru
• Pécs, Ferencesek u. 4/a. /Jókai tér/

I. o. kilós áru
• Szekszárd, Széchenyi u. 1-7.

II. o. kilós áru
• Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Extra jó minõségû áru
• Kaposvár, Irányi D. u. 7.

II. o. kilós áru
• Kaposvár, Irányi D. u. 12.

I. o. áru
• Budaörs, Lévai u. 29.

Kilós áru
• Dunaújváros, Munkácsi M. u. 4.

„Ápol-Lak” Szépségszalon 
5053 Szászberek, Bem u. 1., �� 20/519-3211,
NOE tagok 10-20% kedvezményt kapnak a termékek és szol-
gáltatások árából.

Attila Hotel 
1039 Budapest, Attila u. 20., ��  240-3373,
NOE tagkártyára 20% kedvezményt nyújtanak.

Fortuna Méteráru 
Mezõberény, Fortuna tér 6.,
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.

Bátki László zuglói tagunk bicikli szervizelõ boltja 
1145 Budapest, Egressy u. 178/g, 
�� 30/924-6628     www.bikeshop.hu
NOE tagkártyával 10% kedvezményt ad. 

A holland gyártású és tervezésû Bobike kerékpáros gyer-
mekülésekre internetes rendelés vagy csepeli bemutatóter-
mükben való vásárlás esetén a Bike Planet Kft. 
1211 Budapest, Színesfém u. 12-14.,
www.bikeplanet.hu 10 % kedvezményt biztosít.

Érvényes NOE igazolvánnyal rendelkezõ tagoknak fény -
vissza verõ termékeinkbõl internetes rendelés vagy csepeli
bemutatótermünkben való vásárlás esetén 15% ked-
vezményt biztosít a Bike Planet Kft. 

Csiri-Biri Babatorna – szerte az országban
www.babatorna.hu,
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.

Duna-Dráva Nemzeti Park 
7625 Pécs, Tettye tér 9., 
�� 72/517-200, www.ddnp.hu
2010. évre érvényes nagycsaládos jegy díjai:

• Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum kom-
binált jegye 3.900 Ft

• Tettyei Mésztufa-barlang 2.600 Ft

K E D V E Z M É N Y E K
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Éneklés – orvosi javaslatra

Kép zel jük csak el: az or vos tól ha za fe lé nem egy re cep tet,
egy do boz gyógy szert vagy ép pen egy be uta lót szo ron ga -
tunk va la mi lyen szak vizs gá lat ra, ha nem egy kö ze li kó rus
szó ró lap ját.
Ele in te a gyógy tor nát ja va sol ták az or vo sok, majd jött a mû -
vé szet te rá pia – nem so ká ra az ének te rá pi á ra is sor ke rül het.
Egy re több adat utal ugyan is ar ra, hogy az ének lés egész sé -
ges és elõ nyös azok nál is, akik jó egész ség nek ör ven de nek,
de egy sor bi o ló gi ai és men tá lis be teg ség  esetében is, vagy
akár a szo ci á li san ki szo rí tott vagy izo lá ló dott egyé nek szá -
má ra. 
Nagy-Bri tan ni á ban egy re több olyan szer ve zet van, amely
az ének lés és a tes ti-lel ki jól lét kö zöt ti kap cso lat se gít sé gé -
vel pró bál se gí te ni az em be re ken. 
Egy ko ráb bi vizs gá lat ban pél dá ul idõs ko ri szel le mi le épü -
lés ben szen ve dõ be te gek nél vizs gál ták az ének lés ha tá sa it. 

Hét ked ve zõ fo lya ma tot fi gyel tek meg:

Kom mu ni ká ció: az ének lés elõt ti be ének lés erõ sí ti és „ola -
joz za” a hang kép zõ rend szert és az áll kap csot. Ez kö zös ség -
ben pe dig még szó ra koz ta tó is le het. 

Kog ni tív mû kö dés: fi gye lem re és kon cent rá lás ra van
szük ség, kü lö nö sen, ami kor em lé ke zet bõl ének lünk. A rit -
mus és a szö veg ös  sze kap cso lá sa jó gya kor lás az agy nak. 

Ér zel mi funk ci ók: pél dá ul a kar ve ze tõ vel va ló szem kon -
tak tus is ide tar toz hat, de sok dal ér zel mi üze ne tet is hor -
doz a kö zön ség fe lé. 

Bi za lom: egy cso port hoz va ló kap cso ló dás kor az ének -
hang, az em lé ke zet és a hal lás csak las san fej lõd nek. A ku -
darc tól va ló fé le lem le csök ken, ha a csa pat tag jai együtt ne -
vet nek egy más hi bá ján.

Kap cso la tok: egy ének kar ban min den ki egyen lõ, még
azok is, akik eset leg kró ni kus be teg ség tõl szen ved nek. Ba -
rá tok ra, se gí tõk re ta lál hatsz, meg sza ba dul hatsz a fruszt rá -
ci ó tól és prob lé má id tól, eb ben so kat se gít het nek a da lok,
ami ket éne kel tek. 

Fe le lõs ség: a kot ták má so lá sá val, a szo ba be ren de zé sé vel,
vagy akár a szö veg írás sal olyan ap ró fel ada to kat sze rez he -
tünk, ami ál tal fon tos nak érez het jük ma gun kat. 

Stressz ol dás: a he lyes lég vé te li tech ni ka old ja a fe szült sé -
get és ser ken ti a ke rin gést. Az ének lés so rán endorfi nok sza -
ba dul nak föl, és erõ sö dik az im mun rend szer. 

Az ének lés kü lö nö sen elõ nyös le het pél dá ul kró ni kus
obstruk tív tü dõ be teg ség ben szen ve dõk nél. A „gy ors be lég -
zés” és az „el hú zó dó, kont rol lált ki lég zés” akár a lég zés funk -
ci ós ér té ke ken is ja vít hat. 

A kü lön bö zõ lég zés tech ni kák el sa já tí tá sa akár vis  szá já ra is
for dul hat a kró ni kus tü dõ be te gek nél, hi szen nem egy szer
lát ni, hogy a he lyes lég zés tech ni ka kö ve té se egy faj ta kény -
szer ré vá lik. Az ének te rá pia so rán egész más ok ból ta nul ják
meg a he lyes lég zés tech ni kát, így tu dat ta la nul is ja ví ta nak a
be te gek a min den na pi éle tü kön. 

Az ének lés jó kedv re de rít, el nyom ja a de pres  szi ós tü ne te -
ket. A dal ma gá val ra gad, és egy idõ után éne kel te ti ma gát.
Ta lán ér de mes ki pró bál ni.

For rás: www.in formed.hu

Bu da pest hez kö zel, Fel sõ pakony ban nyu godt, csen des kör nye zet ben pi hen jen ná lunk,
3 szo ba plusz nap pa lis, 2 für dõ szo bá val, fel sze relt kony há val el lá tott pi he nõ há zunk ban. 

Az ud va ron für dõ me den ce és jacuzzi hasz ná la ta és bog rá cso zá si, gril le zé si le he tõ ség vár ja ked ves ven dé ge in ket.  
�� 06-70-264-53-13 vagy 06-20-223-72-52.

NOE ta gok nak ked vez mény!

Zemp lé ni-hegy ség ben, Sá tor al ja új hely ben és Vilyvitány ban 3 szo bás, önál ló, össz kom for tos 
ven dég há zak 12 fõ ig ki adók.

Nagy zárt kert, par ko lá si, kin ti fõ zé si le he tõ ség. 
Pró bál ja ki a sá tor al ja új he lyi ka land park att rak ci ó it: li be gõ, té li-nyá ri bob pá lya, mû anyag sí pá lya, 

ka land tú ra pá lya, szán kó pá lya, tan ös vény stb. Üdü lé si csek ket el fo ga dunk!
Ár: 2000 Ft/fõ/éj, 1 gyer mek ked vez mé nye: 30%. 

Min den to váb bi gyer mek ked vez mé nye 10%-kal nõ. Így a 2. gyer mek ked vez mé nye 40, a 3.-é 50, a 4.-é 60% stb. 
Amen  nyi ben ked ve zõbb, a ház 15.000 Ft/éj. 

Egy szer re 1 csa lá dot, tár sa sá got fo ga dunk, lét szám tól füg get le nül. 
Re mél jük, ven dé ge ink kö zött kö szönt het jük!

Zemp lé ni Vad vi rág Ven dég ház
�� 47/325-638  06 30/375-0978

e-mail: rep k aber nadet t@c itro mail.hu

Ü D Ü L É S
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Üdül jön csa lád já val, ba rá ta i val Deb re cen, Haj dú szo bosz ló, Hor to bágy kö ze lé ben Bárán don, 
a Koroknai Por tán 

Ere de ti leg nép mû ve lõ-pe da gó gus há zas pár va gyunk há rom fiú gyer mek kel.
Ál lat tar tás sal fog lal ko zunk (ló, kecs ke, bor jak, nyúl stb.). A sok há zi ál lat kö zel sé ge nagy örö met sze rez a gye re kek nek. 

Le he tõ ség van lo vag lás ra, sze ke re zés re, íjászkodás ra, ke men cé ben sü tés re-fõ zés re stb. 
Né pi kis mes ter sé gek kel (szö vés, csu hé fo nás, fa ze kas ság) va ló is mer ke dés a fa lunk ban és a kör nyé kén.

A por tán ta lál ha tó még asz ta li te nisz, bi li árd, ko sár lab da, ud va ri já té kok és ke rék pár ok.
El he lye zés 2 db csa lá di apart man ban vagy 2-3 ágyas szo bák ban (kony ha hasz ná lat tal).

Több gyógy für dõ a kör nyé ken.
Ára ink /több éj sza ka esetén/: 2.500 Ft/fõ, 12 éves ko rig 10% ked vez mény.

Üdü lé si csek ket el fo ga dunk.
��  +36 54/466-193 

��  30/279-2682
bela@ko roknaipor ta.hu 
www.ko roknaipor ta.hu

Keszt hely bel vá ro sá ban, a vá ro si strand tól gya log 10 perc re, csa lá di ház ban, kü lön be já ra tú la kás 
5-8 fõ ré szé re ki adó a nyá ri idõ szak ban, egy-két he tes tur nu sok ban. 

Irány ár: 8.000–10.000 Ft/ nap/c salád meg egye zés sze rint.
��  36 83/315-951 19 óra után, Csü tör tö ki Zol tán  

��+36 30/375-0613
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Forex Kft. 
1033 Budapest, Kiscsikós köz 10., 
��  388-8822,  www.forex.hu
Tagjaink 15% kedvezményt kapnak az autóalkatrészek
árából.

Génlabor Egészségügyi Kft. 
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3.,
��  +36 1/301-0408,  www.anyajegyambulancia.hu
NOE tagkártyára 25% kedvezményt nyújtanak a melanoma
szûrés árából.

Godó Panzió
5081 Szajol, Rákóczi út 29., ��  +36 30/995-2090,
www.godopanzio.hu
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak a termékek és szol-
gáltatások árából.

Hársfa Vendégház 
8921 Zalaszentlõrinc, Dózsa u. 8., 
��  +36 70/4273-189,
www.zalaiharsfavendeghaz.hu
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak a termékek és szol-
gáltatások árából.

Rónaszéki & Tausz Ügyvédi Iroda 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 2-4. III/26.
�� 239-0027 vagy 30/221-7271
www.ronaszeki-tausz.hu
Jogi képviselet ellátása és jogi segítségnyújtás során 10-
25%-ig terjedõ kedvezményt kapnak tagjaink az ügyvédi
munkadíjak összegébõl.

Miniakadémia 
2112 Veresegyháza, Viczián u. 32., 
�� +36-20/313-9462,
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások
árából.

Papp Ágnes 
4200 Hajdúszoboszló, Újvárosi út 17/a, 
��  +36 20/482-4949
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak a termékek és szol-
gáltatások árából.

Szebben Szeretnék Járni Egyesület 
1082 Budapest, Corvin köz 6., �� 06/30-637-2008
www.szebbenszeretnekjarni.hu
Nagycsaládosok 5% kedvezményt kapnak a mozgásfejlesztõ
foglalkozások és tanfolyamok árából.

Szurkos István építõipari kivitelezõ 
�� 30/478-5390 www.szakifest.hu
NOE tagok a megrendelt szolgáltatások munkadíjából 20%
kedvezményt kapnak.

Vadregény vendégház 7385 Tormás-Nagymáté  
��  72/479-096 vagy 20/318-6988
www.vadregenyvendeghaz.hu
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások
árából.

Kercsó Kereskedõház 
7140 Bátaszék, Kossuth u. 62.,  �� 74/511-360,
www.kercso.hu
NOE tagok 5-10% kedvezményt kapnak vásárlásaikból.

Ü D Ü L É S
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Õriszent péteren az Őrs ég szí vé ben vár juk a nagy csa lá do so kat – 15 fõ ig – ven dég há zunk ban 
Ven dég há za ink na gyon szép, ter mé szetkö ze li te rü le ten – 1,5 hek tá ron – te rül el. 

Iga zi gyer mekpa ra di csom kis er dõ vel, két kis ta vacs ká val. 
Csen des, nyu godt, még is min den nel el lá tott te le pü lé sen.

Ára ink ból ked vez ményt adunk a nagy csa lá dos ok nak. Vár juk Önö ket sze re tet tel.
Ha lász csa lád

9941 Õriszent péter, Temp lom szer 11.
www.szent peter i11.ex tra.hu

e-mail: arpad.ha lasz@in vi tel.hu
��  +36 20/375-7379 

Ta va lyi áron ol csó nya ra lá si le he tõ sé get kí ná lok hor gá szok, nagy csa lá dos ok, ba rá ti tár sa sá gok ré szé re. 
A ház Balatonalmádi-Vörösberény tér sé gé ben van, hegy te tõn, er dõszé len, szép ki lá tás sal a Ba la ton ra.

A kert nagy, sok gyü mölcs fá val, nyírt gyep pel, kis kony ha kert tel. 
Sza bad té ri sü té si, fõ zé si, bog rá cso zá si le he tõ ség. A fá kon hin ta, gyû rû, füg gõ ágy. Gye re kek nek csúsz da pan cso ló val.

A nya ra ló össz kom for tos: egy pad lás szo ba, nap pa li kan dal ló val, für dõ szo ba, ame ri kai kony ha tel jes fel sze re lés sel. 
A leg kö ze leb bi strand kb. 1,5 km. A Ba la ton örö me in kí vül a kö zel ben bobpá lya, uszo da van. 

Ezenkí vül a kör nyék al kal mas a tú rá zás ra, és hajókirán dulási le he tõ ség is van Ti hany ba 
il let ve vo na to zás Ba da csony ba; Veszp rém is csu pán 9 km (ál lat kert, vár).

Ké nyel me sen 5 fõt, pót ág  gyal 6-7 fõt tu dok el he lyez ni (+sá tor).
Egy tur nus hét fõ es té tõl kö vet ke zõ hét fõ dé lig tart. Egy 5 fõs csa lád ré szé re egy hét 55.000 Ft.

A nya ra ló meg te kint he tõ: argye lan.c8.hu hon la pon.
To váb bi fel vi lá go sí tás a kö vet ke zõ cí men il let ve te le fo non

Argyelán János né
8200 Veszp rém, Hu nya di u. 1/A

��+36 88/424-104
��+36 30/316-90-74

Csol no ki nap kö zis tá bor
Ze nés, mû vé sze ti (szín-, báb já ték, tánc, pan to mim, kéz mû ves) nap kö zis tá bor Csol nokon, 6-15 éves ko rig.

Tur nu sok: jú li us 12-16., 19-23., 26-30., augusztus 2-6-ig, 12 fõs cso por tok ban. 
PROG RAM 8–18 ÓRÁ IG (hét fõ-kedd, csü tör tök-pén tek) 

8–9.30 szín- és báb já ték, pan to mim
9.30–10 jó ga
10–11 pingpong, ko sár- és tol las lab da
11–11.20 tí zó rai
11.20–13.30 egyé ni és csoportos órák
13.40–14.20 ebéd
14.20–16.00 ki rán du lás, fo ci
16.10–16.30 uzson na
16.30–18.00 hen na fes tés, gyöngy fû zés, kéz mû ves mun kák, já ték ké szí tés 
Szer da: ki rán du lás, für dés Szlo vá ki á ban
Pén tek: tá bor tûz 

Hang sze res kép zés (zon go ra, gi tár, fu ru lya, dob, szin ti, fu vo la), ének.
Tur nus ár: 29 ezer Ft/fõ

Je lent ke zés: ��  +36 20/493-1612, e-mail: csolimu vnap k@g mail. com
NOE-s gyer me kek kö zül min den in du ló tur nus ban 2-2 fõ ré szé re szál lást is biz to sí tunk a tur nus dí jon be lül.

Siófok-Sóstón part hoz kö zel, csen des kör nye zet ben, 5 és 7 fõs apart ma nok szom ba ti vál tás sal, 
he ti tur nu sok ban ki adók (par ko lás az ud var ban) kis gyer me kes csa lá dok ré szé re. 

Ho mo ko zó, kis ágy, já ró ka, pe len ká zó, ete tõ szék biz to sí tott.
Ár: 14.000, il let ve 19.600 Ft/éj sza ka (az ár tar tal maz za az ide gen for gal mi adót).

Üdü lé si csek ket el fo ga dunk. NOE ta gok nak 5% ked vez ményt adunk. 
Fény kép a NOE hon lap ján meg te kint he tõ.

��  06-30/462 1473





MÉDIATÁMOGATÓINK

Ez úton ér te sí tek min den kit, hogy áp ri lis 21-én
meg szü le tett a Hor váth csa lád leg if jabb tag ja,
Hor váth Kris tóf. Õ je len pil la nat ban a Kelebi ai
NOE-csoport leg if jabb tag ja. Ez úton kí vá nunk jó
egész sé get az egész csa lád nak.

TÓTH LÁSZ LÓKELEBI AI NOE CSO PORT VE ZE TÕ

Az egy re gya ra po dó kis kun ha la si Fé szek ra kó

egye sü let nagy öröm mel te szi köz zé, hogy 2010.

má jus 19-én 4700 g-mal meg szü le tett a Mé szá ros

csa lád har ma dik gyer me ke, Mé szá ros Ró bert.

Na gyon vár ták már szü lei: Zsuzsó és Ro bi, va la -

mint nõ vé rei: Lil la és Nó ri. 
Egye sü le tünk va la men  nyi tag ja na gyon örül a ba -

bá nak, és igyek szik min den ben se gít sé get ad ni az

új don sült nagy csa lád nak.

Volt el nök sé gi ta gunk, Radó Péterné

Er zsi ke nagy ma ma lett. El sõ uno ká ja,

Tóth Ágos ton Márk má jus 24-én lát ta

meg a nap vi lá got. Sze re tet tel gra tu lá -

lunk ne ki! A NOE EL NÖK SÉ GE

Nagy öröm -
mel adjuk hí -
rül, hogy jú -
nius 24-én
meg   született
Szilvássy Rita
m u n  k a  t á r  -
sunk kislánya,
Luca. A baba és anyu kája jól vannak.

NOE TITKÁRSÁG

Henczné Hlavathy Ág nes és Hencz Lász ló

öröm mel tu dat ják, hogy már ci us 29-én

meg szü le tett ha to dik gyer me kük, Hencz

Már ta Eme se. 

Nagy sze re tet tel fo gad ták szü lei és test vé rei:

Ri ta, Ban di, La ci, Gyön gyi és Boró.

Fo lyó év jú li us ha vá nak 3. nap ján 15 óra 30 perc -

kor meg szü le tett 5. gyer me künk, Gör be Sá ra

3500 g-mal, 55 cm-rel, aki édes any já val együtt jó

egész ség nek is ör vend. Zsó fika, An na, Ma ris ka és

Má té is már na gyon vár ták kishú gu kat.

GÖR BE LÁSZ LÓ

Örömhír


