
220-221.

Áldott pünkösdnek ...
(részlet)

Áldott pünkösdnek feltetszett újsága,
Szép rózsákkal ékes az erdőnek tája.
Az szép madárszókkal ékes az erdőnek ága.

Hallod az fecskéket az ő szólásokban?
Vígasságot mutat minden nap magában,
Bús szíveket megvígasztal minden nap 
magában.

Kinek kell bánkódni, ha az szép violák,
Mindenféle rózsák magát látni hagyják?
Gyengén ő meghajtja, színét is meghagyja,
Egyik kegyes leszakasztja, az másiknak adja.

...
  Ismeretlen költő

2010. május
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Elnöki köszöntő

Közgyűlési beszámoló

Kedves Tagtársak!

Köszönöm, hogy megtiszteltetek bizalmatokkal, és a köz-
gyűlésen rám bíztátok hazánk egyik legnagyobb és legelis-
mertebb civil szervezetének vezetését a következő két évre.

Meglepetésként ért a jelölés, és gondolkodási időre volt 
szükségem, hogy el tudom-e vállalni ezt a nagy felelősség-
gel járó munkát. Elfogadásához szükségem volt a családom 
támogatására, hiszen így rájuk több feladat hárul a közeljö-
vőben, és ezt meg is kaptam tőlük. Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy három jelölt közül a Közgyűlés nagy többség-
gel engem választott. 

Az Elnökség munkája az utóbbi egy évben nem volt 
feszültségmentes, sok dolgot újra kell gondolnunk. Most 
kettős feladat vár ránk. Egyfelől folytatni kell hasonlóan jó 
színvonalon az eddigi munkát, másfelől fel kell ismernünk, 
miben kell megújulnunk. Örvendetes, hogy sikerült friss 
erőket bevonni az Elnökségbe, de továbbra is számítunk ta-
pasztalt, már sokszor bizonyított tagtársaink munkájára. Az 
elmúlt években a NOE anyagi helyzete is ingadozó, többször 
egyenesen aggasztó volt. Nagyon reméljük, hogy most nyu-
godtabb időszak elé nézhetünk.

Elődöm, Dr. Szabó Endre küzdelmes években vezette 
Egyesületünket. Négy éve egy súlyos krízishelyzet után si-
került helyreállítani a NOE egységét, és azóta a tagság támo-
gatásával komoly eredményeket értünk el a családok érdek-
védelmében. Megtettük, amit lehetett. A demonstrációkon 
megtapasztalhattuk a NOE összetartó erejét, ez minden 
résztvevő számára meghatározó élmény volt. A médiában 
való számos megjelenésünk következtében a NOE ismertsé-
ge megnövekedett. Nagy kihívás ezt a munkát folytatni, de 
remélem, rám kevesebb küzdelem vár.

Izgalmas időket élünk, az új kormány előzetes tervei re-
ményt keltőek, de ez nem jelenti azt, hogy ezentúl kevesebb 
lesz a feladatunk szakmai javaslatok terén. Szakértőinknek 
ezután is bőségesen lesz munkájuk. A médiában továbbra 
is meg kell jeleníteni a családokban rejlő értékeket, hogy 
a több gyermek vállalásáról ne az elszegényedés jusson az 
emberek eszébe. A Család a gazdasági válságban is bizonyí-
totta megtartó erejét.

Az „építkezés” időszaka következik nem csak az ország-
ban, hanem a NOE-n belül is. Helyi egyesület vezetőjeként 
jól látom, milyen óriási feladata van szervezeteinknek tele-
püléseink életében. Önkénteseink a közösségi rendezvé-
nyek szervezésében és az adományszervezésben is helyt 
állnak, megmutatva a NOE szellemiségét.

Nagyon pozitív az az üzenet, amit aktív szervezeteink 
közvetítenek településük lakosságának a nagycsaládok éle-
téről, családjaink összetartásáról. Ezért fontosnak tartom 
csoportjaink, egyesületeink megerősítését, a régiók mun-
káját, valamint hogy egyéni tagjaink újabb csoportokat ala-
kítsanak. Azok a családjaink, akik csoportot szeretnének 
alakítani, bátran forduljanak a legközelebbi régiós közpon-
tunkhoz vagy a Titkársághoz!

A NOE és helyi szervezetei eredményeiket vezetőik és 
önkénteseik munkájának köszönhetik. Nagyon fontos, hogy 
újabb segítők is álljanak közéjük „csatasorba”,  mert szükség 
van rá!

Még egyszer köszönöm a bizalmat, és ígérem, minden 
tőlem telhetőt megteszek, hogy ezt megszolgáljam, és a NOE 
a következő két évben tovább erősödjön.

SZÉKELY HAJNALKA

ELNÖK

Április 24-én volt a NOE 2010. évi közgyűlése. A 9:30-ra 
meghirdetett közgyűlés nem bizonyult határozatképesnek, 
ezért az előzetesen kiküldött meghívó értelmében 10:30-kor 
megismételt közgyűlést tartottunk az eredetivel azonos napi-
rendi pontokkal, és ez alapszabályunk és a meghirdetés sze-
rint a jelenlévők számától függetlenül határozatképes volt.

A Közgyűlés elfogadta
•  az Egyesület 2009. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolóját látható többséggel, 921 ellenszavazat és 
882 tartózkodás mellett, 

•  az Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót látható többséggel, 1 ellenszavazat és 3097 tartóz-
kodás mellett, 

•  a közhasznúsági jelentést látható többséggel, ellensza-
vazat nélkül, 300 tartózkodás mellett,

•  az Egyesület 2010. évi költségvetési tervét látható több-
séggel, 1122 ellenszavazat és 151 tartózkodás mellett.

A hagyományokhoz híven az Egyesület idei közgyűlésén 
is többen részesültek díjazásban. Az Egyesület NOE-díjjal 
köszönte meg a következők áldozatos munkáját:

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Soproni Tagegyesü-
lete, Nagycsaládosok Egri Egyesülete, Nagycsaládosok József-
városi Egyesülete, Ludotéka Ferencvárosi Csoport, Balázsi Csil-
la és Kuik Imre (Tiszavasvári), Kapot Ildikó (Veszprém), Marik 
Judit és Déri Gábor (Szentendre, 2009-ben az Év Családja 
Pest Megyében), Németh Zoltánné (Nyíregyháza), Dr. Rosta 
Margit (Nagykanizsa), Dr. Stigár Tamásné (Szigetszentmiklós), 
Szuszikné Medgyesi Zita (Debrecen), Terényi Tiborné (Tata-
bánya), Tímár Imre és Tímár Imréné (Kondoros).

Bölcső-díjat kaptak:
Aranybölcsős támogatók:
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány (Budapest), Ferrero 

Magyarország Kft. (Budapest), Fővárosi Vízművek Zrt. (Bu-

V E Z E T Ő  T E S T Ü L E T E I N K  M U N K Á J Á B Ó L
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dapest), Griff Bábszínház (Zalaegerszeg), HIPP Kft. (Buda-
pest), HÍR TV Zrt. (Budapest), HOYA-LENS Hungary Kft. 
(Budapest), HSBC Credit Zrt. (Budapest), Ínyenc Kifőzde 
(Budapest), Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis 
(Szentendre), Mango Hungary Kft. (Budapest), Mecseki Erdé-
szeti Zrt. (Pécs), Miknai Ferenc (Farmos), MKB-Euroleasing 
Autóhitel Zrt. (Budapest), Móricz Zsigmond Színház (Nyír-
egyháza), Penny Market Kft. (Budapest), Stúdió 68 Reklám-
ajándék Kft. (Budapest).

Ezüstbölcsős támogatók:
Alexandra Könyvkiadó (Pécs), Marika Shop (Budapest), 

Mátyás Sütő Kft. (Debrecen), Medgyesi Jenő (Budapest), Pé-
csi Nemzeti Színház (Pécs), Ragonese Kft. (Budapest), Tóth 
Könyvkereskedés és Kiadó Kft. (Debrecen), WestEnd Ingat-
lan-hasznosító és Üzemeltető Kft. (Budapest).

Bronzbölcsős támogatók:
CBA Kereskedelmi Kft. (Alsónémedi), Csontos Lajos 

(Püspökladány), Dombay Zsolt (Szentendre), Energy Fitness 
Klub (Szombathely), Gazdabolt (Szentendre), Gerhard 
Stengel (Gyula), Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szaba-
dalmi és Védjegy Iroda (Budapest), Inter-Computer Infor-
matika Zrt. (Budapest), KU-PA Üvegipari Kft. (Szentendre), 
Mister Classic Kft. (Budapest), MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyrt. (Budapest), Pécsi Direkt Kft. (Pécs), Pismány Pékség 
(Szentendre), SANOMA Budapest Zrt. (Budapest), Scorpion 
Trans srl. (Farkaslaka), Tengerszem Sportáruház (Budapest).

Elismerő Oklevelet kapott:
Adamik Pálné (Köröstarcsa), dr. Baán László (Budapest), 

Barkóczy Ferencné (Pécs), Bartus Ferenc és Kriszti (Oros-
háza), Berczi Zita (Érd), Bognár Józsefné (Sárvár), Bor-
gulya Pálné (Orosháza), Boros Odette (Monor), Bökönyi 
Éva (Püspökladány), Csonka Tiborné (Sárvár), dr. Fejér 
Tibor (Budapest), Garzó Lászlóné (Köröstarcsa), Harmath 
Károlyné (Monor), Hellebrandné Körmendi Edit (Tatabá-
nya), Horváth Zsoltné (Várpalota), Jakabné Vizeli Mária 
(Budapest), Kertész Ágnes és Sándor (Tiszavasvár), Kovács 
János (Pécs), Kovács László (Szombathely), Köhler Rozália 
és Kovács Imre (Érd), Lóránt Lajosné (Várpalota), Mikula 

Lajosné (Ópusztaszer), Molnár Ernő Csaba (Kunmadaras), 
Nyírő Ferencné (Tatabánya), Pálfi Zója (Szombathely), Rácz 
Andrásné (Püspökladány), Selmeczi Józsefné (Szentendre), 
Szombathelyi Sándorné (Ópusztaszer), Tagschererné Szabó 
Teréz (Szentendre), Takácsné Jandovich Gyöngyi (Zalaeger-
szeg), Tormáné Zöldi Szilvia és a Nagycsaládosok Nagykőrö-
si Egyesülete (Nagykőrös), Urbán István (Budapest).

A közgyűlésen megtartott tisztújítási szavazás ered-
ménye:
 
elnöki tisztségre leadott szavazatok:
Székely Hajnalka 19188 mandátum
Török Ádám 3273 mandátum
Fábián Bertalan 2097 mandátum

főtitkári tisztségre leadott szavazatok:
Kardosné Gyurkó Katalin 22177 mandátum
Rosdy Tamás 2229 mandátum

elnökségi tagságra leadott szavazatok:
Gyertyás János 20465 mandátum
Kiss Márta 18872 mandátum
Tóthné Nácsa Irén 14439 mandátum
Mohay Tamás 5544 mandátum
Kapot Ildikó 4971 mandátum
Fábián Bertalan 4866 mandátum
Török Ádám 2814 mandátum

Ezek alapján az Elnökség összetétele:
elnök: Székely Hajnalka (2012-ig)
főtitkár: Kardosné Gyurkó Katalin (2014-ig)
elnökségi tagok: Csiky Zoltánné (2012-ig)
 Dabóczi Ferenc (2012-ig)
 Gyertyás János (2014-ig)
 Kiss Márta (2014-ig)
 Mohay Tamás (2014-ig)
 Tóthné Nácsa Irén (2014-ig)
 Vári Ferenc (2012-ig)
elnökségi póttagok: Kapot Ildikó (2014-ig)
 Fábián Bertalan (2014-ig)

Búcsú 

Kedves Mindannyian,
(…de különösen azok, akik ott voltatok a tisztújító köz-

gyűlésen)!
Tisztelettel informállak benneteket, hogy május hónapban 

a NOE-ban betöltött státuszomról, NOEFON-os munkatárs, 
saját szántamból lemondok. Új állásajánlatot kaptam, amelyet 
elfogadtam.

Az önkéntes státuszom – roma referens –, továbbra is meg-
marad, így szívesen veszem, ha ez ügyben kerestek, és dol-
gozhatunk együtt.

MEZEI ÁDÁM
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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 12 913
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 3 740
18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 342 565
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 69 774

Helyreigazítás

Kedves Tagtársaink!

A NOE Levelek közgyűlési számában az Egyesület közhasznúsági jelentéséből a Mérleg és az Eredménylevezetés 
sajnálatos hiba miatt rosszul jelent meg.

A hibáért szíves elnézéseteket kérjük. 
Itt tesszük közzé a jó változatot.

Kedves Tagtársak!

Az előző NOE Levelekben megjelent elnöki beszámoló 
pontosítására van szükség. A 16. oldalon a Gazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységek második bekezdésének a köze-
pén kezdődő mondat helyesen így szól:

„Az eltelt hónapok alatt a NOE-FON alapvetően jó prog-
ramnak bizonyult, néhány probléma azonban felmerült a 

kft. működtetésével kapcsolatban, ezért a NOE-FON mű-
ködésére elnyert első pályázat eredményes lezárása után 
az addigi, önkéntesként dolgozó ügyvezető lemondott, és 
a helyére decemberben fizetett (félállású) alkalmazott ke-
rült.”

DR. SZABÓ ENDRE

ELNÖK
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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 0 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 134 430 142 419

07. Anyagjellegű ráfordítások 38 879 85 200

08. Személyi jellegű ráfordítások 37 327 34 560

09. Értékcsökkenési leírás 2 045 1 132

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.) 137 930 145 553

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 3 740
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Vezető testületeink munkájából

Az előző NOE Levelek megjelenése óta két alkalommal 
ülésezett az elnökség. Az április 7-i ülésen a tagsági ügyek 
mellett az Elnökség elfogadta a közgyűlés Mandátumvizsgá-
ló Bizottságának összetételét. Ezek szerint a Bizottság tagjai: 
elnök: Gaálné Ombodi Klára (őt a Választmány választotta 
meg), tagok: Gaál Édua, Egyed Éva, Ifkó M. Judit, Pfeilné 
Latorcai Krisztina, Rónai Viktória, Szita Brigitta.

Az április 24-i közgyűlés által megválasztott új összeté-
telű elnökség május 5-én tartotta első összejövetelét. Ennek 
hivatalos részén kizárólag tagsági ügyek szerepeltek a napi-
renden, utána kötetlen beszélgetés folyt. 

Sólyom László köztársasági elnök május 6-án a Sándor-
palotában fogadta Szabó Endrét és Székely Hajnalkát. A 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének leköszönő és újon-
nan megválasztott elnöke, valamint az egyesület főtitkára, 
Kardosné Gyurkó Katalin tájékoztatták az államfőt a NOE 
hazai terveiről és közös programjairól az egyre növekvő 
számú határon túli nagycsaládos szervezetekkel. Az államfő 
elismerését fejezte ki a NOE helyi szervezeteinek közösség-
teremtő munkájukért, az országos szervezetnek érdekérvé-
nyesítő tevékenységéért. Egyúttal támogatásáról biztosította 
az egyesület új vezetését.

Pályázat a válság következtében önálló lakhatásukat 
elveszített kisgyermekes családok megsegítésére

Sajnos sok család vesztette el otthonát az elmúlt 
időben, nekik talán a legkisebb segítség is jól jön 
most. Ha ismer valaki ilyen családot, érdemes elol-
vasnia ezt a kis cikket… 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Haj-
léktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázat olyan kis-
gyermekes családoknak szól, akik 2008. szeptember 30-át 
követően váltak otthontalanná, és akik jelenleg nem ren-
delkeznek beköltözhető saját tulajdonú lakással vagy ön-
kormányzati bérlakással. A támogatás feltétele még, hogy 
az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme ne ha-
ladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (99 750 

Ft/főt), illetve hogy vállalja a támogató intézménnyel való 
együttműködést.

A támogatás mértéke legfeljebb 300 000 Ft, melyet ha-
vonta kap a család 6-12 hónapon keresztül. A támogatás ki-
zárólag lakásbérleti, albérleti díjra, albérlet egy összegű tar-
tós lekötésére, kauciójára fordítható. 

A pályázók a pályázatot személyesen a támogatandó la-
kásbérlet fekvése szerinti településhez tartozó szociális segí-
tő szervezetnél nyújthatják be. 

A pályázat részletei, illetve az adatlap az SZMM honlapjá-
ról tölthető le. http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID
=16388&articleID=42489&ctag=articlelist&iid=1

NOE telefon flotta a Vodafone-tól

A NOE és a Vodafone 2006-ban kötött együttműködési 
megállapodást, amely szerint az egyesületi tagok és környe-
zetük (családtagjaik), valamint az önálló jogi személyiségű 
NOE szervezetek egy a Vodafone által biztosított  „NOE tari-
facsomag”-ot  vehetnek igénybe. 

A kedvezményes tarifacsomag döntő eleme a teljes körű 
egymás közötti ingyenes hívhatóság. 

A NOE telefonflottának jelenleg mintegy 1500 előfizetője 
van. 

Az elmúlt hónapban vált esedékessé a szerződés meg-
hosszabbítása. Mint két évvel ezelőtt, most is arra töreked-
tünk, hogy minél kedvezőbb havidíjakat és percdíjakat 
érjünk el, a flottán belüli ingyenes hívhatóság megtartása 
mellett.

A több héten át folytatott megbeszélések eredményeként 
aláírt megállapodás alapján a következő két ajánlat áll a NOE 
tagcsaládjai és tagszervezetei rendelkezésre:

NOE FLOTTA II. Tarifa
A csomag főbb jellemzői: nettó 800 Ft havidíj (100%-ban 

lebeszélhető) és nettó 900 Ft havidíj – kötelező Wireless 
Office szolgáltatás (50%-ban hálózaton belül és 50%-ban 
minden irányban lebeszélhető a belföldi, nem emelt díjas hí-
vásokból, alap percdíjon), azaz összesen nettó 1700 Ft, brut-
tó 2125 Ft havidíj.

A tagok részére biztosított csomag esetében az 1700 Ft-
ból 450 Ft csak a Vodafone hálózatában, a fennmaradó ösz-
szeg minden irányban lebeszélhető) .
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Alap percdíj nettó 19 Ft/perc, kedvezményes percdíj net-
tó 13,30 Ft (másodperc alapú számlázás), SMS díja nettó 15 Ft 
(a tarifa tartalmaz havonta 40 db Vodafone hálózatán belüli 
belföldi normál díjas sms-t).

Tehát a minimálisan fizetendő havidíj nettó 2700 Ft-ról 
1700 Ft-ra változott, csökkenő percdíjak és ingyen sms-ek 
biztosítása mellett. (A várható havi számla például 90 perc 
csoporton kívüli beszélgetés és 15 db Vodafone és 15 db 
Vodafone hálózatán kívüli sms esetén  3150 Ft-ról 1930 Ft-ra 
változik, ami mintegy 40%-os díjcsökkenést jelent.)

Tekintettel a nagycsaládok igényeire, amely elsősorban a 
minél alacsonyabb havidíj melletti, egymás közötti kapcso-
lattartásra terjed ki, sikerült a tagok számára elérhető másik 
csomagra is ajánlatot kapni:

NOE FLOTTA I. Tarifa
A csomag főbb jellemzői: havidíj: nettó 800 Ft (100%-ban 

lebeszélhető) és nettó 400 Ft havidíj – kötelező Wireless Of-
fice szolgáltatás. A két díj összesen nettó 1200 Ft, azaz bruttó 
1500 Ft

Percdíj nettó 19 Ft/perc (10 mp számlázási egység), SMS 
díja nettó 15 Ft (a tarifa tartalmaz havonta 40 db Vodafone 
hálózatán belüli belföldi normál díjas sms-t). 

Ezen csomag a csoporton (szülők, egyéb flottatag ro-
konok, barátok) kívül keveset beszélő gyermekek számára 
lehet kedvező, hiszen például 40 perc flottán kívüli beszél-
getés és 15 Vodafone és 15 Vodafone hálózatán kívüli sms 
esetén  az eddigi minimum nettó 3150 Ft-ról nettó 1425 Ft-ra 
változik, ami mintegy 55%-os díjcsökkenést jelent.

 A meglévő flotta-előfizetések esetében a módosított 
díjszabás szerinti számlázás a szerződés érvénybelépését kö-
vető 30 napon belül érvényesül oly módon, hogy az egyedi 
előfizetések a hozzájuk tartozó számlazárási napokat kö-
vetően folyamatosan kerülnek átváltásra, azaz a következő 
havi számlák már az új tarifa alapján készülnek. 

Az átváltás automatikusan a NOE FLOTTA II. díjszabásra 
történik. Azoknak, akik a NOE FLOTTA I. díjszabást kérik, a 
1270-es telefonszámon kell ezt jelezniük.

 DR. KUTASSY JENő, EGYED ÉVA

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

„Nem csak a 20 éveseké a világ…”

Az úton még poroszkál, nemde néhány korosztály… 
Mondjuk úgy, hogy az Újkígyósi Nagycsaládos Egyesület 
alakulásának 20 éves jubileumi ünnepségén minden életkor 
képviseltette magát 2010. március 27-én a kétfogásos vacso-
rával fűszerezett, zenés, táncos műsorral díszített rendezvé-
nyen. 

A néhai Oláh Józsi bácsi alakította egyesület folyamato-
san él, lankadatlan kitartással, harcos, törekvő lendülettel, 
állandó tenni akarással, amit mi, mint jelenlegi vezetőség 
még hajdan tőle tanultunk, mint kiscserkész-újoncok. Azóta 
a mi gyermekeink is felnőttek, s remélhetjük, hogy az ál-
talunk képviselt közösségi, emberi értéket magukévá téve 
akkor is tovább él az összetartás, a közös programok, a 

másokért érzett felelősség, a család szeretete, ha mi régiek 
kiöregszünk. Ezen az estén úgy néztünk a megjelentekre, 
gyermekeink gyermekeire, hogy boldogság sugárzott arcun-
kon, a megelégedés öröme vert gyökeret szívünkben, főleg 
mikor együtt énekeltük Halász Jutka: Boldog születésnapot 
című dalát. Az est színvonalas, közel egyórás műsorát fiatal-
jaink szervezték, színesítették szereplésükkel. Az angyalok 
keringője, a színi stúdiós fiataljaink musical blokkja, a kis 
táncosok standard és latin-amerikai ritmusai sokunk számá-
ra ritkán látható élményt nyújtottak.

Elnökünk, Popol Mihályné ünnepi köszöntője után kelle-
mes meglepetésben részesült 10 tagtársunk, akik több éves 
aktív munkájukért elismerésben, jutalomban részesültek egy 
szál gyönyörű rózsa kíséretében. A finom, kiadós vacsora 
előtt polgármesterünk, Szebellédi Zoltán, aki maga is hat-
gyermekes édesapa, kedves felesége által sütött sütemény-
ből kínálta a társaságot.

Közösen énekeltük el a nagycsaládosok himnuszát, a Ta-
vaszi szelet. A szintetizátoron megszólalt egyszemélyes ze-
nekarunk is, és rophattuk a táncot a jubileumi 180 szeletes 
torta tűzijátékos felkínálásáig. Szerencsés nyereményre is 
szert tehettünk tombola jegyeink sorsolásakor. Több, mint 
200 nyereménytárgy várt gazdájára, amit egyrészt tagjaink 
felajánlásából, másrészt az önkormányzat által nyújtott tá-
mogatásból sikerült megvásárolni. Az összejövetel, a szóra-
kozás éjfélkor ért véget. A gyermekek elfáradtak, a szülők 
úgyszintén.

Támogatókat sem nélkülöztünk. Fő támogatónk Oláh 
Timót alpolgármester, aki egyesületünk alapítójának fia. 
Ezen kívül támogatott bennünket Újkígyós Város Önkor-
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mányzata, a Nemzeti Civil Alapprogram, valamint a Soproni 
Ászok Söröző tulajdonosa.

Húsz éves jubileumi évfordulónk megmutatta, hogy a 
családnak, a családok összetartásának van jövője. Ha egy 
kicsi gyermek pozitív szülői példát lát maga előtt, akkor éle-
te végéig, gyermek, ifjú, felnőtt és idős korában is követen-
dőnek, tanítandónak véli és aktív résztvevője lesz a családi 
érték felmutatásának, a közösségi összetartásnak, az egyen-
lőségnek.

Nem csak a 20 éveseké a világ... Biztatunk minden orszá-
gunkban működő nagycsaládos egyesületet, civil szerveze-
tet, akik mostanában vagy ezután fognak megalakulni: ki-
tartással, szívből, lélekből jövő segíteni akarással a másokért 
való küzdelem meghozza gyümölcsét, és társadalmunknak 
legalább egy része céltudatos, a jövő nemzedékét építő em-
berré válik.

GEDÓ GÁBORNÉ

AZ ÚJKÍGYÓSI NAGYCSALÁDOSOK ELNÖKHELYETTESE

Pécsi Régiós Sportnap

Kedves Pécsi Nagycsaládosok!
 
Örömmel fogadtuk meghívásotokat a március 21-én 

megrendezett sportnapotokra. Mivel eddig sosem tudtunk 
róla, kellemes meglepetésként ért minket, hogy gondoltatok 
ránk is! A Komlói Egyesület finoman fogalmazva szerény 
forrásokkal rendelkezik, ezért sokat számít nekünk, ha ilyen 
rendezvényekhez csatlakozhatunk. 

A  21-iki sportnapon három családdal képviseltük váro-
sunkat. Biztos vagyok benne, hogy jóval többen érkezünk, 
ha előre tudtuk volna, hogy ilyen jól sikerül ez a vasárnap! A 
kezdeti óvatos ismerkedés a „Nevkóban” a gyerekek számá-
ra nem tartott sokáig. Gyorsan megszállták a három részre 
osztott sportcsarnokot, és focival, kézilabdával, kosárlab-
dával melegítettek a játékos sportvetélkedőre. Eközben mi, 
felnőttek ismerősökkel beszéltük meg az elmúlt időszak 
ügyes-bajos történéseit. A sorváltó játékra a hét csapat kö-
zött a mi srácaink is beneveztek két pécsi „versenyzővel” ki-
egészülve. Nagy örömmel teljesítették a feladatokat, és végül 
az első helyen végeztek. A részvételért kapott ajándékokon 
a felnőttek közreműködése nélkül is igazságosan osztoztak. 
Látszott rajtuk, hogy hozzá vannak szoktatva: a nagycsalád 
nem egy emberről szól! Rövid kitérő után – amely termé-
szetesen ismét a labdáról szólt – ultimátumot kaptunk: ha 
nem jöttök az uszodába, megyünk egyedül! Mivel ismerjük 
a „bandát”, jobbnak láttuk, ha csatlakozunk a fuldoklók csa-
patához! Nem hagytuk ki a kínálkozó lehetőséget, aminek 
meg is lett az eredménye: miután a gyerekek látták, hogy 
kit lehet rávenni a játékra, biztosították a napi folyadékszük-
ségletet számunkra! A „repülőhal” akcióban már azt sem 
tudtam, kit dobálok a vízbe, sorban álltak! Nem is gondol-
tuk volna, hogy ilyen gyorsan letelik az a három óra, amit 
a közös játékra szántunk! Kissé nehezünkre esett kijönni 

a medencéből, pedig az izomláz csak másnap jelentkezett. 
A gyors öltözködés és elköszönés után az utcára lépve már 
elhangzott a kérdés: – Apa, jövő héten is eljövünk?

Szerintetek ezek után meg kell kérdezni a srácoktól, hogy 
jól érezték-e magukat?

Szeretnénk még egyszer megköszönni a részvételi lehe-
tőséget, remélem, jó alapja lehet partnerkapcsolatunk kibő-
vítésének! Biztos vagyok benne, hogy a régiós találkozón, 
Bátaszéken is jól fogjuk érezni magunkat, és keresni fogjuk 
a lehetőséget, hogy ezt a kedves gesztust valahogy viszo-
nozzuk! Ötletünk már van is, de a részleteket majd akkor, 
ha már biztos a dolog! Addig is jó egészséget  kívánunk 
mindannyiótoknak a Nagycsaládosok Komlói Egyesületé-
nek nevében!

NYERS GYÖRGY

NAGYCSALÁDOSOK KOMLÓI EGYESÜLETE
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Nagycsaládos találkozó Mátyusföldön

A Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületével öt éve tart 
a kapcsolatunk, többször köszönthettük őket Pécsett a Há-
zasság Világnapja rendezvényein. Ezúttal mi viszonoztuk a 
látogatást. A nagycsaládos találkozónak a csallóközi Deáki 
(Diakovce, Szlovákia) volt a helyszíne. Délután Bíró László 
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense 
előadását hallgathattuk meg (mint megtudtam, előző nap 38 
fokos láza volt, mégis vállalta az utazást…), majd szentmisét 
mutatott be a deáki templomban. Ehhez azért néhány szót 
hozzá kell fűzni: Deáki község a Szent Márton-hegyi (mai 
nevén Pannonhalma) bencés szerzetesek birtoka volt, akik a 
XIII. században kolostort építettek a faluban. Itt használták 
azt az 1223-ban keletkezett kódexet, ami később Pray-kó-
dex néven vált híressé a benne talált legősibb összefüggő 
magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd és könyörgés révén. 
A szentmise után hallhattuk élő szóban is előadva az ere-
deti 13. századi szöveget!  A szertartást a Nyitrai Konstantin 
Egyetem énekkara korhű gregorián énekekkel kísérte. Ez-
után egy más műfaj következett: a kultúrházban a budaka-
lászi 1111. sz. Szent István cserkészcsapat tagjai Pipó József 
– Andrásfalvy Etelka: Szent Márton élete c. rockoperáját ad-
ták elő. A szent életének legfontosabb eseményeit felidéző 
darab több képben idézi föl az őt ért viszontagságokat, majd 
egy fergeteges fináléban teljesedik ki. Nagyon találó volt a 
szereposztás, nem hittem volna, hogy amatőr színészekkel 
ilyen hiteles előadást lehet produkálni!

Másnap reggel Gután hajtottunk fejet a magyarságáért 
ártatlanul elítélt és börtönben 1957-ben elhunyt felvidéki 
magyar politikus, Esterházy János tiszteletére felállított kop-
jafánál. A község temetőkápolnájánál az 1848-as emléktáblát 
friss koszorúk borították. Mellette két emlékfalon az 1947-es 
kitelepítettek hosszú-hosszú névsora…

A Vág partján lévő ősi falu, Szímő nevezetes szülötte 
Jedlik Ányos, akiről leginkább azt tudjuk, hogy a dinamó 
feltalálója volt. Azt már kevesebben tudják, hogy bencés 
pap-tanárként foglalkozott a fizikával (no lám, megint a ben-
cések…) és a diákoknak készített szemléltető eszközöket, 
amelyekkel a különböző elektromos jelenségeket mutatta 
be. Eközben több tucat felfedezést tett, amelyeket azonban 
nem védett le szabadalommal – ő csak tanítani akart –, és így 
ma ezeket a találmányokat Siemens, Volta és más feltalálók 
neve alatt ismeri a világ…

A másik ismert találmánya a szikvíz (szódavíz) – és így a 
a fröccs – felfedezése, ami a magyar irodalomba is bevonult 
Vörösmarty Mihály Fóti dala révén (Fölfelé megy borban a 
gyöngy…). A falu híres szülöttének emlékét egy kis múzeum 
őrzi, ahol több találmány (pl. a „villanydelejes forgany”) hű 
másolata is ki van állítva.

Szimő nevezetességei ezzel még nem értek véget: a falu 
templomát Szent Márton tiszteletére emelték, és a község 
főterén egészalakos bronz szobor mutatja be a savariai szü-
letésű szentet (no lám, megint Szent Márton…), amint fél kö-
penyét a koldusnak adja.

A napba még egy gyors nyitrai látogatás fért bele: Szímő 
alpolgármestere szakavatott vezetésével tekinthettük meg 
a várat és a püspöki palotát, közben megismerhettük a 
Mátyusföld elmúlt 1100 évének a történelmét Szvatopluktól 
Szent Istvánig, majd a megvakított Vazulon keresztül (itt 
őrizték a nyitrai várban) a török- és tatárdúláson át napjaink 
politikai történéseiig. Élményekkel gazdagodva, lélekben 
épülve indultunk haza a találkozóról.

VÁRDAINÉ KISS KRISZTINA 
(PÉCS)

I. Házas Bál Szigetszentmiklóson

A Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete (SZINE) 
értékrendjében kiemelt szerepet kap a házasság, a család és 
a gyerekek. Rendezvényeinket mindig fontos mondanivaló-
val töltjük meg, nem csupán a szórakoztatás és a szórakozás 
a célunk! Így történt, hogy a hozzánk érkező jelzéseket, ké-
réseket és ötleteket báli éjszakává formáltuk.

Célunk az volt, hogy az egykori időkben oly sikeres, sok 
évtizede megszüntetett, városi „Házas Bál” újraélesztésével 
visszahozzuk a városba ezt a fajta közösségi megmozdulást. 
A városunkban élő házaspárok és baráti kapcsolataik csa-
patépítésünk eredményeként forrjanak egy nagy egységgé 
az est végére! Mindenki kulturáltan szórakozhasson anélkül, 
hogy több tízezer forintot kellene egyetlen este kifizetnie. 
A megjelent hölgyvendégeink ne csak feleségek, háziasz-
szonyok, édesanyák, hanem ismét nők, az est ragyogó gyé-
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Tavaszi zsongás a nagycsaládosoknál

Ebben az évben olyan korán volt húsvét, tán még a tap-
sifülesnek is fáztak a fülei. Ez persze nem zavarta egye-
sületünk apraját-nagyját abban, hogy most is megtartsa 
„Húsvéti játszó”-ját. Zsúfolásig megtelt a kis birodalmunk. 
Lengyelfalusiné Kata hozta ezúttal is a jobbnál-jobb ötlete-
it és a hozzávalókat. Így készülhetett a WC-papír gurigából 
tapsifüles, a tojás összetört héjából mozaikkép, kifújt tojás-
ból festett különlegességek a „tojásfákra”, asztalokra, és így 
kelhettek életre a fehér gipszformák egy kis pingálással. Igen 
jó hangulatban telt a nyuszivárás. Köszönet minden résztve-
vőnek!

E havi gyűlésünk ezúttal kissé rendhagyó volt, mert a 
Paksi Atomerőmű „Tájékoztató Kamionját” látogattuk meg, 
amely Tolnán a gimnázium udvarán várta az érdeklődőket. 
Egyesületünkben megvolt az érdeklődés, hiszen nem keve-

sebben, mint 80-an voltunk kíváncsiak az ország egyetlen 
atomerőművének múltjára, jelenére és a várhatóan megva-
lósuló bővítésére. Köszönjük egyesületünk legnagyobb tá-
mogatójának, hogy létrehozta e kamiont, és így mindenki 
megismerheti az erőmű életét.

Április 17-én a „Bezerédi Napok” keretén belül kultu-
rális műsor volt a város művészeti csoportjai részvételével. 
Színfoltja volt a napnak a Megyei Kórustalálkozó a város és 
a megye kiváló dalárdáival. E napon kaptak lehetőséget a 
város civil szervezetei egy kis bemutatkozásra a „Civil Must-
ra” keretén belül. Ezzel ezúttal egyedül a mi egyesületünk, a 
„Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete” élt... Köszönet a szerve-
zőknek a színvonalas műsorért!

MAKÓ ZOLTÁN

TOLNAI NE

Peren kívüli jogi segítségnyújtás

Állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások a szociális 
hátrányos helyzetben levőknek nyújtanak szakszerű jogi ta-
nácsadást, akár a mindennapi életben felmerülő jogi kérdé-
sek, akár vitás ügyek megoldására. 

Három csoportra bonthatók a segítségnyújtás főbb for-
mái: 

1.   Peren kívüli: jogi segítők által adott jogi tanácsadás és 
okiratszerkesztés.

mántjai lehessenek! A rendezvénnyel megmutatni, milyen, 
amikor egy közösség összefog azért, hogy mindenki jól 
érezze magát, és boldogan, elégedetten távozzék. S végül, 
de nem utolsó sorban, hogy együtt szórakozzunk mi, akik 
a házasságot értéknek és ma is követendő példának tartjuk.

Nagyon komoly csapatmunka, valamint egyhónapos 
szervezés után összeállt a rendezvény. A részt venni szándé-
kozóknak minimális hozzájárulást kellett csak hozzátenni-
ük, így nem lepődtünk meg azon, hogy minden jegy elkelt. 
Különböző hangulatfokozó huncutságokkal és sok megle-
petéssel készültünk a rendezvényre. Nagy gondot fordítot-
tunk a kellékek aprólékos kidolgozására és a dekorációra.

Március 27-én este 6 órától nagy izgalommal vártuk az 
első vendégeket. Vezetőségünk és a vendégeink is estélyi ru-
hában ragyogtak, mindenki vidáman, pezsgővel a kezében 
foglalta el a helyét. Az I. Házas Bált a SZINE elnöke, dr. Stigár 
Tamásné Judit egy pezsgős pohárköszöntővel nyitotta meg. 
Utána a Sziget-Dance Tse kiscsillagjainak szalon- és társastánc 
bemutatóját láthattuk divatbemutatóval ötvözve. Ez a megle-
petésműsor már elvarázsolta a vendégeinket. Ezután hölgy-
válasz következett, és egy keringővel megnyitottuk a Bált. Mi 
is bekapcsolódtunk a Föld Órája nevű, világméretű megmoz-
dulásba, lekapcsoltuk a vendéglő összes energiafogyasztóját, 
és meghitt hangulatban, gyertyafény mellett költöttük el bő-
séges vacsoránkat. A vacsora után megleptük két vendégün-

ket, akikről a szervezés közben véletlenül tudtuk meg, hogy 
aznap ünneplik születésnapjukat. A teljes vendégsereg együtt 
énekelte a Boldog Születésnapot c. dalt, a két ünnepelt szólni 
sem tudott. A kívánságzene, a sodrófás tánc és a sok huncut-
ság rengeteg nevetést és emelkedett jó hangulatot eredménye-
zett. Éjfélkor aztán elővettük a báli jegyeket, és elkezdődött a 
tombolasorsolás. A felajánlásokat a városban működő vállal-
kozók, üzletek, magánszemélyek adták össze, és szinte min-
den báli vendég hozott a tombolába ajándékcsomagot, így 
összesen 300 000 Ft értékben sorsoltunk ki nyereményeket. A 
tombola után virslis hajnalköszöntő következett, majd folyta-
tódott a táncos mulatság. Spontán karaoke is kialakult, hiszen 
a zeneszámokat szinte mindenki ismerte, így gyakran együtt 
énekeltük a tánczenét a zenekarral. 

Az I. Házas Bál reggel ¼ 5 óráig tartott. Még ma is em-
legetjük a jó hangulatú, sikeres estét. Jó volt látni mások 
örömét, a hétköznapi gondok alól kicsit felszabaduló szülő-
párokat, az édesanyák ragyogását, és jó ma is hallani a há-
zaspárok bálon kötött barátságának történetét.

Jövőre ismét megszervezzük, és reméljük, akkor is felejt-
hetetlen élményekkel gazdagíthatjuk vendégeinket.

Köszönet mindenkinek, akik támogatták rendezvényün-
ket, és hozzájárultak az I. Házas Bál fergeteges sikeréhez. 

SZINE
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2.   Polgári eljárásokban: pártfogó ügyvédi képviselet (el-
sősorban a jogi segítők által).

3.   Büntető eljárásokban: személyes költségmentesség 
biztosítása a pótmagánvádló részére; pártfogó ügy-
védi képviselet a sértett, a magánvádló, a magánfél, 
egyéb érdekeltek, illetve a pótmagánvádló számára.

Peren kívüli jogi segítségnyújtás
Ebben az esetben a jogi segítséget nyújtó kizárólag peren 

kívül ad a félnek jogi tanácsot, beadványt/egyéb iratot ké-
szít, ill. a fél irataiba – meghatalmazása alapján – betekinthet.  

Milyen esetekben lehet igénybe venni? 
•  Olyan jogvitában, amely a későbbiekben peres eljárás-

hoz vezethet: a fél eljárási jogainak, kötelességeinek 
megismeréséhez jogi tanácsadás / későbbi perbeli jog-
nyilatkozat megtétele érdekében beadványkészítés (pl. 
keresetlevél).

•  Ha a fél peren kívül is lezárható jogvitában érintett, e 
vita lezárásának lehetőségeiről tájékoztatni kell / en-
nek lezárására irat készítése.

•  A jogvita lezárását szolgáló, peren kívüli közvetítésben 
vesz részt a fél, így a megállapodás aláírását megelőző-
en szükséges részére a jogi tanácsadás.

•  Mindennapi megélhetését közvetlenül érintő kérdések-
ben (pl. nyugdíj, lakhatás, munkajog).

•  Közigazgatási eljárás esetén: eljárási jogainak, köteles-
ségeinek megismeréséhez jogi tanácsadás / jognyilat-
kozat megtétele érdekében beadvány.

•  Jogi tanácsadás az ügyben, hogy jogainak védelme ér-
dekében mely hatóságnál, szervezetnél milyen típusú 
eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeménye-
zése, vagy az eljárás során jognyilatkozat megtétele ér-
dekében beadvány készítése.

•  Bűncselekmény áldozatának és a bűncselekménnyel 
okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggés-
ben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához 
szükséges eljárás megindításához jogi segítő szakjogá-
szi tanácsadás vagy beadvány (kereset, kérelem, felje-
lentés, vádindítvány stb.) szerkesztése.

•  Polgári/büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kére-
lem elkészítése.

•  Átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt 
tartós lakhatásának, első lakáshoz jutásának elősegíté-
se érdekében okiratszerkesztés.

•  Ha folyamatban lévő bírósági eljárásban vesz részt, 
és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez 
vagy a jogvita peren kívüli lezárásához jogi tanácsadás, 
okirat készítése vagy perbeli jognyilatkozat megtétele 
érdekében beadvány készítése szükséges – feltéve, ha 
az eljárásban nem rendelkezik jogi képviselővel, és a 
pártfogó ügyvéd biztosítása nem is lenne indokolt.

Milyen esetekben kizárt a jogi segítségnyújtás?
Többek közt hitelügyekben, vámügyekben, valamint in-

gatlan adásvételi szerződésekben. Ez utóbbi alól azonban 
van két kivétel: 1. Lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítése 
vagy megterhelése. 2. Az átmeneti vagy tartós nevelésből ki-

kerülő fiatalok első lakáshoz jutása érdekében a jogi segítő 
adásvételi szerződést is készíthet.

Mikor viseli az állam a jogi szolgáltatás díját a fél helyett?
1.  Jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül a rászo-

rultnak – többek közt –, aki
•  családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
gát megállapították,

•  aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak el-
látásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös 
háztartásban,

•  közgyógyellátásban részesül, vagy egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultságát állapították meg, 

•  átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy.
2.  Akiknél a családban az egy főre eső havi nettó jövede-

lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét (28 500 Ft) .

3.  Egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme 
nem haladja meg a minimálnyugdíj 150%-át (42 750 Ft).

4.  Azon személy számára, akiről külön eljárásban megálla-
pították, hogy bűncselekmény áldozata, és a jövedelme 
nem haladja meg a 171 054 Ft -ot (ez az összeg a 2010. 
évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).

Fontos tudni, hogy a rendelkezésre álló jövedelem szá-
mításánál a havi jövedelembe be kell számítani a féllel egy 
háztartásban élő személy jövedelmét is – kivéve, ha ellenér-
dekű személy a féllel fennálló jogvitában vagy közigazgatási 
hatósági eljárásban –, és ezt az összeget kell elosztani a féllel 
egy háztartásban élő személyek számával.

Mit jelent, ha megelőlegezi az állam a félnek a jogi szol-
gáltatás díját? 

Ebben az esetben az előlegezett díjat a támogatás enge-
délyezéséről szóló határozatban megállapított határidőn be-
lül kell az állam részére visszatérítenie. Maximum egy évre 
előlegezi meg az állam, és részletfizetés kérhető.

Kiemelendő, hogy például az illetéket a félnek mind a 
megelőlegezés, mind a másik esetben is magának kell állnia.

Azonban – többek közt – olyan félnek nem lehet támoga-
tást nyújtani, aki a szükséges támogatást az ügyben már ko-
rábban megkapta, vagy ha a fél ügyében eljáró közigazgatási 
szerv a fél beadványának elkészítésében segítséget nyújtott.

Hogyan vehető igénybe a támogatás?
Kérelem formájában történik. A fél lakóhelye vagy tar-

tózkodási helye – ezek hiányában szálláshelye, illetve 
munkavégzésének helye – szerint illetékes megyei (fővá-
rosi) igazságügyi hivatal jogi segítségnyújtó szolgálatánál 
kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. 
A nyomtatvány beszerezhető a megyei (fővárosi) hivatalok-
ban, illetve letölthető az internetről is az Igazságügyi Hivatal 
honlapjáról. Megjegyzendő, hogy a kérelem előterjesztése 
illeték- és díjmentes!

Bővebben erről a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi 
LXXX. Törvényben olvashatnak, vagy feltehetik kérdéseiket 
a dr.garancsy.georgina@t-online.hu e-mail címen is.

DR. GARANCSY GEORGINA



N O E  L E V E L E K  2 2 0 - 2 2 11 4

Kedves Tagtársaink!

Jogsegély szolgálatot végző jogász csapatunk új taggal bővült. Dr. Varga Győző minden hónap első és harmadik hétfőjén 
tart fogadóórát 14:00-tól 16:00-ig fél órás beosztással.

Az ügyvéd úr tanácsadás mellett jogi képviseletet is vállal.

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

Anyának lenni

Gondolatok a családról

Az emberi élet hallatlan nagy érték. Az ember egyedi és 
megismételhetetlen volta, az, hogy milyen sokszínűek va-
gyunk, s ha bármelyikünk nem lenne, mennyire hiányozna 
a világ egészéből: erre életem során több tetten érhető pontot 
találtam.

Drága nagyszüleimmel kezdem.
Mi a húgommal ketten vagyunk testvérek, így nem nagy-

családban nőttünk fel, de édesapámék öten vannak testvérek, 
anyukámék nyolcan, így tágabb értelemben nagycsalád volt 
körülöttünk, s nagyszüleimnek hála ez a nagycsalád sokat 
lehetett együtt. Átélhettük az örömöt, hogy mindig egy ap-
rósággal bővül a család. És felnövekedvén látva magunkat, 
milyen gazdagság ennyi különböző, szeretetre méltó ember, 
ez mély emlék maradt számomra.

Nem beszélve a nagy családi összejövetelekről, ahol a la-
komázások közben megfogalmazódott bennem, hogy milyen 
jó sokan együtt lenni, s hogy milyen megtartó erő a család. 
Nagyszüleim hite és példája egyértelművé tette számomra, 
aztán férjemmel együtt számunkra, hogy sok gyereket sze-
retnénk.

Öt gyermeket nevelünk, és azt mondhatom, hogy minden 
eddigi igenünkkel, mellyel elfogadtunk egy-egy életet, min-
den gyermekkel újabb és újabb isteni gazdagság tárult elénk.

Azt is megtapasztaltuk, hogy nemcsak az életükre kell 
igent mondani, hanem a növekedésükre, a velük való játszás-
ra, hogy meghallgassuk őket, hogy az időnket rájuk szánjuk. 
Mindezekkel nap mint nap igeneket mondunk, mellettük 
döntünk. Igen, a te életed nekem fontos. Ez az anyai hivatás: 
fürdőzni abban az örömben, hogy együtt lehetek a gyerme-
keimmel; ezek a drága percek, drága órák, hónapok, évek. Ne 
érezzük feleslegesnek, elvesztegetett időnek!

Nap mint nap átélem, hogy minden percet, amit gyere-
keimmel töltök, sokszorosan kapom vissza utána ajándékba: 
egy ölelés, egy mosoly, egy összekacsintás, egy hálás tekintet, 
egy megértő simogatás, egy vigasztalás, egy esti beszélgetés 
formájában.

Másképp is megpróbálom érzékeltetni:

Minden gyermek egy-egy lelki vitamin, sőt ha a férjemet, 
főleg szarkasztikus humorát beleszámítom, úgy már hat kü-
lönleges vitamin minden nap, csak nekem…csodanekem, 
csodamagamnak, ahogy Bruckner Szigfrid mondaná. Hát 
hogy ne irigyelném azt, akinek kilenc, tíz, tizenkét vitaminja 
van… csodaneki, csodamagának!

Akár reklámszöveget is írhatnék:
„Tizenhat éve nem járok szoliba, műkörmöshöz, fitness te-

rembe, mert testi-lelki felüdülésre ott van a lelki vitaminokban 
gazdag családom.”

Számomra, számunkra mindez egyértelmű, de az anyai hi-
vatás megbecsüléséért azért még sokat kell fáradozni. Sokan 
úgy gondolják, hogy aki otthon van a gyerekeivel, az nem dol-
gozik. Sőt, az igazán valaki, aki családján kívül valósítja meg 
önmagát, szakmájának, hivatásának él!

Én elsődleges hivatásnak azt tartom, hogy az ember, ha 
nő, legyen feleség és édesanya, ha férfi, legyen férj és édes-
apa. Hiszen hiába lesz valaki a munkájában sikeres, a család 
nyújtotta boldogságot ez nem képes pótolni.

Alsótagozatos gyerekeknek tartok órákat, s amikor a jö-
vőjükről beszélnek, csak foglalkozás kerül elő (ez persze va-
lamennyire érthető, hiszen hat-tíz éves gyerekekről van szó).

Én mégis próbálom becsempészni azt a gondolatot a szí-
vükbe, hogy a foglalkozásuk mellett mindnyájuknak lesz egy 
más élethivatásuk, a legtöbbjüknek a család; feleségek és fér-
jek, apukák és anyukák lesznek, s fontos, hogy erre a hiva-
tásra ugyanolyan izgalommal és tudatosan készüljenek, mint 
a foglalkozásukra. Ne VAGY-VAGY-ként gondolják el, hanem 
ÉS-ként. Ne úgy gondolkodjanak, hogy tűzoltó leszek VAGY 
férj, katona VAGY édesapa, hanem vadakat terelő juhász ÉS 
férj és édesapa.

Befejezésként a reményemet szeretném megfogalmazni:
Amíg gyermek születik erre a csodálatos világra, addig a 

jövőbe vetett bizalom nem halhat ki.
Engem ez a remény éltet.

NAGY TERÉZ (BUDAPEST)

Ha az ember betölti a 85. életévét, gyakrabban kezdi 
látogatni a kórházakat. Pár hónap alatt három város kór-
házában feküdtem, s mindháromban kétágyas szobákban. 

Nos, a Jóisten úgy szeretett, hogy mindegyik szobatársam 
családos ember volt. Jóleső érzéssel töltött el, amikor a 75 
éves férjet a 70 éves neje bekísérte, levetkőztette, feje alatt 
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Triplo (háromszor csodálatos)

Nem vagyok jó apa. Szeretném rendes emberré nevelni 
gyermekeinket, és „beléjük plántálni” mindazt, ami ehhez 
kell, de a saját magam kemény, zord atyai módszerein nem 
tudtam túllépni. A fegyelem őreként az irgalmat bizonyos 
helyzetekben valahogy sohasem sikerült megjelenítenem. 
És történt, hogy a feleségem fölhívott az egyik délután. Né-
hány mondat után elmondta, hogy aznap kisfiunk nagyon-
nagyon rossz jegyet kapott. Hirtelen elöntött a méreg! De a 
feleségem jó édesanyaként próbálta őt mentegetni, így ki-
derült az is, hogy a számon kért tananyag okán van némi 
mentsége. Indulatom egy kicsit csillapodott. Aztán meséli 
tovább, hogy gyermekünk megkérdezte, mikor érek haza, 
mert – mint aki végítéletét várja – számolja vissza az időt. 
A telefonbeszélgetést úgy fejezte be, hogy a fiam nagyon fél, 
hogy ki fog kapni; és milyen jó lenne, ha egy kicsit megértő 
és irgalmas lennék. Na, most légy okos apa!

Volt időm a dologra rákészülni. És érdekes módon a fe-
leségemmel folytatott beszélgetés kapcsán eszembe jutottak 
a korábbi gondolatok is. Azt is éreztem, hogy őt ez most na-
gyon bántja. Hát mégsem lehetek kegyetlen! Este hat óra is 
elmúlt már, amikor hazaindultam a munkából, és az járt a 
fejemben, hogy vajon mit is csináljak.

Lehet, hogy valamit adni kéne neki. Valamit figyelmezte-
tő jelként. Megálltam egy boltnál. Körbe-körbejártam a pul-
tokat. Édesség? Jutalmat csak nem vihetek neki! Megakadt a 
szemem egy csokiszeleten: „TRIPLO”. Igen, ez jó lesz!

Hazaértem. A feleségem suttogva mondta, hogy a gyer-
mek fél órája már ötpercenként lejött, megnézte az órát, 
aztán ¼ 8-kor úgy érezte, hogy nem bír a fáradtságával, és 
gyorsan le kell feküdnie. Fölmentem hozzá a szobába. A ta-
karó alól semmi sem látszott ki.

– Szia, kicsim, mi újság?
Semmi válasz.
– Valami baj van, igaz? Nem mondasz semmit?
– Nem, mert nagyon elversz.
– Bánt nagyon téged is ez a rossz jegy?
Apró bólogatás a paplan alatt.
– Figyelj csak, mondani szeretnék valamit, de gyere elő a 

takaró alól, mert nem látom a szemeidet.
No, nagy nehezen előbújt.
– Úgy érzem, szomorú vagy emiatt a rossz dolog miatt, 

én is nagyon sajnállak, de hoztam neked valamit, ami legkö-
zelebb segíteni tud.

A szemei kikerekedtek, és látszott, hogy nem érti, mi is 
zajlik körülötte.

– Vajon tudod-e, mi az a tripla? Háromszoros.
– Ezt a csodacsokit hoztam neked. Az van ráírva, hogy 

TRIPLO, ami annyit jelent, hogy háromszoros. Ha legköze-
lebb dolgozatot írtok, és azt akarod, hogy a tudásod meghá-
romszorozódjon, akkor gyorsan egyél belőle, és háromszor 
olyan okos leszel. Igazság szerint volt duplo is, de szerintem 
az nem olyan hatékony.

Nagyon meglepődötten vette el és tette a táskájába a 
csodaszert. A következő hetekben szorgalmasan hordta ma-
gával az iskolatáskában, egy-egy harapás hiányzott belőle. 
Hetek múlva a maradékot azzal a megjegyzéssel ette meg az 
egyik reggel, hogy ma már nem fél attól, hogy valamiből is 
rossz jegyet kapna.

Így született egy közös élményünk és egy jelszavunk: 
TRIPLO (Háromszor csodálatos).

AZ OÁZIS C. LAP 2010. ÁPRILISI SZÁMÁBÓL

a párnát megigazította, a szeretet sugara sütött be a kór-
terem ablakán. Ugyanúgy a 40 éves házasságukat együtt 
élő feleség drága férjét tutujgatta, és könnyekkel a sze-
mében hagyta a betegágyban. És mindegyik családban 
gyermekek is voltak. A gelencei szülőket lányuk hozta le 
Szentgyörgyre, a kovásznai 65 éves bácsit a fiuk vitte be 
Brassóba.

     Elgondolkoztam, vajon a nem házas, fiatal együttélő 
nő 20-30 év múlva be fogja-e kísérni ilyen szeretettel az 
„élettársát”, barátját, aki bajba jutott? Mert csodálkozom, és 
nem értem meg azokat, akik nem mernek, nem akarnak 
családot alapítani, nem esküsznek meg. Mi határozza meg 

náluk a családtervezést, a gyermekvállalást, van-e helye a 
féltékenységnek, egyszerű dolgokat hogyan egyeztetnek, 
vagy mit hoztak a szülőházból, és mit fognak átadni gyer-
mekeiknek a családi örömökből, a holtomiglan-holtodiglan 
szent esküvésből?

Bízom abban, hogy nincs messze az az idő, amikor vége 
lesz a nemzetellenes politikának, a családellenes intézkedé-
seknek, a katasztrofális demográfiai mutatóknak, és a ma-
gyar állam felelősséget fog érezni a családokért, mert azok 
jóléte a gazdasági fellendülés egyedüli biztosítéka is!

DR. SZőTS DÁNIEL (SEPSISZENTGYÖRGY)

A családi étkezés több, mint testünk táplálása

Nem csak azért eszünk, mert éhesek vagyunk. Az étkezés 
– épp a közös étkezés – fontos szerepet játszik lelki egészsé-
günk megőrzésében.

Egy fiatalasszony mesélte, hogy amikor férjhez ment, 
édesanyja a következő útravalót adta neki: jól jegyezd meg, 
napi egy meleg étkezés! Férjednek és gyermekeidnek szüksé-
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Rejtvény nagyoknak

Kedves Gyerekek!

Az előző NOE Levelekben szereplő rejtvény helyes megfej-
tése „Kiszebáb égetés” volt. A beküldők közül Soós Alexand-
rát (Pétfürdő) sorsoltuk ki nyertesnek.

Gratulálunk! Nyereményét postán juttatjuk el hozzá.
Lassan vége az iskolának, hamarosan itt a várva-várt nyá-

ri szünet. Ebben a rejtvényben egy híres költő és pedagógus 
nevét rejtettük el.

Itt olvashatsz egy részletet az egyik szerelmes verséből: 
„Ha már emberek szívében sem élek:
a fák, folyók, rétek és csillagok
még századokig egymásnak beszélnek
szerelmemről, mely érted lobogott.”

Keresd meg a verset és olvasd is el! 
A vízszintes sorokba híres mesék szereplőit írd be!
1. Jancsi párja
2. Béni legjobb barátja
3. Kalán néni férje
4. …. Ernő, Csőrmester lassú felfogású beosztottja
5. Õt falta fel a farkas
6. Vuk apukája
7. Rumcájsz és Manka kisfia
8. A Mézga család feje
9. A macskák réme

 

gük van naponta egyszer meleg ételre, már csak a lelkük mi-
att is. Ennek az édesanyának nagyon fontos volt, hogy lánya 
a férjhezmenetele előtt jól megtanuljon főzni. Hálás vagyok 
érte – vallja a fiatalasszony. Családomnak szüksége van erre. 
A jó ebéd vagy vacsora a családban nem egyszerűen csak jó 
étkezés, hanem sokkal több annál.

A pszichológus Stephan Grünewald így magyarázza ezt 
a család számára „sokkal több”-et: „Nem csak azért táplálko-
zunk, mert éhesek vagyunk, hanem, mert étvágyunkat akar-
juk csillapítani.”

A mikrohullámú sütők és gyorsétkezdék ugyan nagyobb 
rugalmasságot tesznek lehetővé az étkezés terén, de ezért 
nagy árat fizetünk: bár közvetlenül étkezés után jóllakottnak 
érezzük magunkat, mégis hiányérzetünk marad.

„Étvágyunk kielégítés után kiált. És akkor jön pótcselek-
vésként a telefonálgatás, az orvosi filmsorozat stb., és mégsem 
lakunk jól.” Pontosan ezért a családi étkezés – legyen az ebéd 
vagy vacsora – sokkal több, mint testünk táplálása. „Lehetősé-
get kínál arra, hogy mindazt, ami aznap történt, közösen – szó 
szerint – átrágjuk, megemésszük. Még mielőtt elkezdenénk 
beszélgetni az aznapi üzleti dolgainkról vagy iskolai prob-
lémákról, a megszokott ülésrend világossá teszi számunkra, 
hogy biztos helyünk van a változó világban.”

Az asztal körüli beszélgetésben csalódásainkat, mérgünket 
lenyelhetjük, leöblíthetjük, letörölhetjük vagy éppen félretol-
hatjuk. Ugyanígy kis sikereinket intenzívebben élvezhetjük. 
Természetesen ahhoz, hogy egy közös étkezést így tudjunk 
megélni, szükségünk van egy bizonyos stílusra, melynek ki-
alakítása közös feladatunk. Éppen a nőknek van ezen a téren 
különleges adottságuk: a közös étkezés az az alkalom legyen, 
amikor mindenki jól, el- és befogadva érzi magát, amikor az 
embert nem utasítják rendre, vagy rossz tulajdonságait nem 
pellengérezik ki. Nem szabad, hogy bármi is a „begyünkben” 
maradjon, a lelket terhelje, és azután nyomasztóvá váljon.

Egy olyan családban, ahol mindenkinek más a napi ritmu-
sa, nehéz összehozni egy közös étkezést. De érdemes kísérle-
tezni, közösen megoldást keresni.

(Egyedülálló emberek számára is hasonlóan hozzátartozik 
az életkultúrához, hogy hagyjanak maguknak időt egy iga-
zi étkezésre, amikor foglalkozhatnak egy kicsit magukkal, és 
hagyhatják, hogy a nap eseményei lecsenghessenek bennük: 
naponta egyszer együnk meleget!)

(N. Stosiek – V. Riechel – G. Evansin: Hogy a mindenna-
pok ne legyenek hétköznapiak)

AZ OÁZIS C. LAP 2010. ÁPRILISI SZÁMÁBÓL
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KEDVES GYEREKEK!

Ez egy kitalálós vers, minden második sorának végét, utol-
só szavát nektek kell kitalálnotok. A megfejtéseket június 15-
ig, a NOE címére várjuk, és a kitalálók között könyvjutalmat 
sorsolunk majd ki. Aki végképp nem boldogul a hiányzó sza-
vakkal, hallgassa meg a verset a Misztrál együttes zenéjével!

ÚT HAZAFELÉ

Fölöttünk van, nyáron kék,
válaszolj rá, ez az ...
Falevelet keresgél,
süvít, kavar, fúj a ...
Folyón épít aranyhidat,
arcunk süti, ez itt a ...
énekelj csöpp hangokkal,
benned is szól, ez a ...

Árnyékot ad neki a felhő,
fák, gombák otthona az ...
búzavirág, pipacs itt nő,
erdő társa, ez a ...
Ebből iszol, tiszta, friss,
fürdesz benne, ez a ...
ennyi ujjacskád simít,
kilenc után jön a ...
Sétálsz rajta, hazajutsz,
vezet, kísér ez az ...
Nap és szellő idehoz,
ez házad, ...
Veled jött a vers, a dal
vacsorával vár ...
Tíz ujjával simogat,
megálmodja ...

Csongor Andrea

É L E T Ü N K

Hírlevél egyéni tagoknak

Mi vagyunk a NOE

Évek óta visszatérő probléma, hogy egyéni tagcsaládja-
inkhoz hogyan tudnánk eljuttatni aktuális információkat. Az 
elmúlt időszakban több olyan lehetőség adódott nagycsalá-
dosok számára (izzó- és háztartási gép csere akció), amelyről 
egyéni tagcsaládjainkat nem tudtuk időben értesíteni. Ennek 
oka főként az, hogy a NOE Levelek egy-egy számának átfu-
tási ideje másfél-két hónap is lehet, ami alatt egy adott pá-
lyázat nagyjából le is fut. A kellő időben való tájékoztatás és 
az egyenlő esélyek érdekében egy új szolgáltatást szeretnénk 

indítani egyéni tagjaink számára: a hírlevelet. Ennek érdeké-
ben kérjük, hogy a lapszámunkban található adatfrissítő lapot 
töltsék ki, és jelezzék, hogy szeretnének-e felkerülni a hírlevél 
levelezőlistájára. Ez lehetőséget ad számunkra, hogy gyorsan, 
olcsón eljuttassunk olyan információkat, amivel egyéni tag-
családjaink mindennapi életét megkönnyíthetjük, színesíthet-
jük. Éljünk a lehetőséggel, válaszoljunk ügyesen a bajokra!

GYURKÓ KATA

Sokfélék vagyunk, sokféle munkát végzünk, más álma-
ink vannak, különböző tudásokat hordozunk a fejünkben, 
más a polcon a könyvgyűjteményünk, más talentumokkal 
kell okosan gazdálkodnunk, de mégis hasonlítunk abban, 
hogy mindannyian nagy családról, több gyermekről gon-
doskodunk. Mindőnknek nehéz helyt állni a mindennapi 
apró-cseprő küzdelmekben, hogy mozgásban tartsuk ezt az 
élő, mindent elnyelő és mindent megérő izgő-mozgó vala-
mit, a családot.

A nagycsalád ilyen: állandó toldozgatás-foltozgatás, köl-
tözés (bővül a család), elromlott háztartási gépek, újrafestés-
re váró falak, időnként kilógó konnektorok, elromlott autók, 
megannyi cselekvésnyoma kisded családunknak, amikhez 
mester kell… De hát mi magunk is mesterek vagyunk, nincs 
más dolgunk, mint hogy összeszedjük egymás erejét.

A NOE lapunk hasábjain fordul tagjaihoz: alkossunk egy 
kis adatputtonyt, amiben összegyűjtjük mindannyiunk fog-
lalkozását, lehetőségeit, képességeit, amit megoszthatnánk 
egymással szükség szerint.

Mit tegyünk, ha csöpög a csap? Felhívjuk a NOE adatput-
tonyosát, és ha van a lehetőségek között vízszerelő, tudunk 
ajánlani egyet, aki szintén nagycsaládos, tagtárs, szüksége le-
het munkára, és megbízható. Ha költöztető autóra van szüksé-
günk, ha festetni, burkolni akarunk, ha honlapot szeretnénk 
csináltatni, ha a gyerekünk diplomadolgozatát kell beköttetni, 
ha esküvői meghívókat kell kinyomtatni, miért ne tagtársa-
inkat hívjuk segítségül? Miért ne adjunk egymásnak esélyt, 
munkát, baráti jobbot, keresletet és egyben kínálatot is? 

Aki megérti az ebben rejlő lehetőségeket (hiszen a sa-
ját szervezetünk, testünk működése is ezen alapul, és elég 
jól elműködik), azt kérjük, hogy telefonon vagy e-mail-ben 
vegye fel a kapcsolatot e sorok írójával, vagy ha így jobban 
tetszik, az adatputtonyossal, adja meg paramétereit, és mi 
megpróbáljuk összeegyeztetni a szükségleteket a lehetősé-
gekkel. A felajánlott munka díjazását a tagok már egymás 
között beszélik majd meg.

CSONGOR ANDREA

CSONGOR.ANDREA@NOE.HU, 06-70312-1313
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G Y E R M E K R A J Z  P Á L Y Á Z A T

A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
2010. évi Õszi találkozó megrendezése alkalmából 

gyermekrajz pályázatot hirdet meg.

A pályázat szabadon választható témái:
1. Otthonunk a föld
2. A Mi Családunk

Pályázati feltételek:

1. Pályázni csak eredeti alkotással lehet, amelynek készítője 14. évét még be nem töltött 

alkotó lehet.

2. A pályamunkának az értékelhetőség miatt a megadott szabadon választható téma 

kiírásnak kell megfelelnie.

3. A pályamunkának a Nagycsaládosok Országos Egyesülete címére (1056 Budapest, Március 15. tér. 8.) 

kell beérkeznie legkésőbb 2010. június 30-ig.

4. A pályamunkákat A/3 méretet nem meghaladó méretben kell a pályázónak elkészítenie technikai 

megkötöttség nélkül, azaz a mű lehet rajz, tuskompozíció, filc, vagy más eszköz, vízfestés, tempera, olaj 

technikával készített  eredeti alkotás. 

5. A bíráló bizottság azokat a műveket fogadja el és értékeli, amelyek a kiírásnak megfelelnek, 

a megadott határidőig beérkeznek, illetve a pályázó nevét, életkorát és értesítési címét a mű hátoldalán 

olvashatóan tartalmazzák.

6. A bíráló bizottság tagjai: Ács Érmes Károly műtárgyszakértő, Csiky Klára pedagógus, Székely Hajnalka, 

a NOE elnöke.

A NOE fenntartja a jogát, hogy a beküldött alkotásokat minden további díjazás nélkül publikálja, 

illetve további programjaiban felhasználja.

A beküldött munkák megőrzésére a kiíró nem kötelezett.

P á l y a d í j a k :

I. díj – 15 000 Forint értékű tárgyjutalom

II. díj – 10 000 Forint értékű tárgyjutalom

 III. díj – 5 000 Forint értékű tárgyjutalom

A díjazottak postai értesítéssel meghívást kapnak a Pécsett megrendezésre kerülő Õszi Találkozóra, 

ahol a díjakat ünnepélyesen átadjuk. 

Budapest, 2010. április 15.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
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In memoriam: Rostáné Földényi Éva

Kiskunfélegyházi egyesületünk vezetője volt 2000–
2009-ig. 2010. április 15-én hunyt el. Egyik kollégája 
búcsúztató szavaival emlékezünk meg róla. 

Az Élet fájáról 2010. április 15-én reggel lesodort a Halál 
egy levelet… Meghalt Rostáné Földényi Éva tanárnő, a gondos 
feleség és édesanya, nagymama.

A szomorú hír szíven ütötte a Móra Ferenc Gimnázium ta-
nárait, diákjait, dolgozóit. A szemek megteltek könnyel, a taná-
ri szobában és az osztálytermekben a tanári asztalokon mécse-
sek gyúltak virágok mellett…

A tekintetekben a kimondhatatlan kérdés: Miért? Miért kel-
lett már elmennie? Miért? Amikor megérkezett, akit annyira 
várt! A kis unoka, Álmos…

Tudtuk, hogy Éva asszony napok óta vívta a csatát, amit 
meg akart nyerni, mert még annyi embernek szüksége volt Rá! 
A szeretetére, a gondoskodására, a jóságára, a mosolyára…

Rostáné Földényi Éva 31 éve lett a Móra Ferenc Gimnázium 
tanára. Sokunknak ennyi éve volt kedves, segítő kollégája. 31 
éve tanította a történelmet és a német nyelvet városunk gim-
náziumában: türelemmel, odaadással és nagy szakmai tudás-
sal. 31 éven át minden évben beért lelkiismeretes munkájának 
gyümölcse az érettségin, a felvételin, az OKTV-n és diákjai 
lelkében.

Rostáné Földényi Éva tanárnőt nagyon szerették a diákjai, 
mert megértő és jó volt hozzájuk. Olyan jó, mint saját édes 
gyermekeihez: Judithoz, Eszterhez, Szabolcshoz.

Május 29-én, a 200 éves Móra Ferenc Gimnázium ősballa-
gásán sok egykori diákjának fog nagyon hiányozni a kedves 
tanárnő, aki elment, mert el kellett mennie, egy másik talál-
kozóra…

Amikor magam elé idézem a kedves kolléganő mosolygós 
arcát, egy Mikszáth-sor jut eszembe: „A mosoly a szemek és aj-
kak virága, éppen úgy, ahogy a virág az anyaföld mosolygása.” 
A kolléganő kedves mosolya itt marad velünk minden nyíló 
virágban…

Ha elmegy közülünk valaki Odaátra, aki mindig jó volt 
hozzánk, azt nem lehet elfelejteni. Arra mindig sajgó szívvel 
gondolunk. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy Éva asz-
szony mélyen, erősen hitte, hogy itt a Földön velünk minden a 
Gondviselő szándéka szerint történik. Isten végtelen jóságába 
vetett hit segítse a családot a gyász elviselésében!

Erős hitű emberek gyásza, miközben földre sújt, fel is emel.
A Móra Ferenc Gimnázium tantestülete nevében: 

Juhász István
www. kiskunsag.hu

Rendkívüli kedvezmény a Budapesti Nemzetközi Vásárra

Szeretettel várunk minden nagycsaládost a 2010. szep-
tember 8-12. között megrendezett Budapesti Nemzetközi 
Vásárra (BNV) a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba.

Az ősz egyik legnagyobb eseményén lakberendezés, 
könyv, egészség és számos egyéb témában kedvezményes 
vásárral várják az érdeklődőket. 

A rendezvényt rengeteg program és egyidejű rendez-
vény is színesíti. Itt rendezik meg – többek között – a 6. 
MoJaHo Modell, Játék, Hobbi Kiállítás és Vásárt, de Nem-
zetközi Macskakiállítás és Kisállat Vásár, a Tér-Film-Zene 
Fesztivál őszi ráadása és a Magyar Dal Napja pop-rock szín-
pada is várja a látogatókat. A gyermekeket játszóház, kéz-
műves foglalkozások, modell bemutatók és még sok-sok 

meglepetés szórakoztatja majd, a szülők a NOE standján 
szakértőktől kaphatnak tanácsokat különböző témákban. 

A BNV rendkívüli kedvezménnyel várja a NOE tago-
kat! A tagsági igazolvány felmutatásával fél áron, mindösz-
sze 1200 Ft-ért vásárolhatnak családi belépőjegyet, mely-
lyel a két szülő és a család valamennyi gyermeke beléphet 
a BNV területére, és élvezheti a rendezvény összes prog-
ramját. 

A részletekről folyamatosan lehet tájékozódni a 
www.bnv.hu weboldalon.

 
KAMARÁSNÉ VISZKOCSIL VERONIKA

MARKETING MANAGER
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Kondoroson, a híres Kondorosi Csárdától 30 méterre található egy régi magtárból igényesen kialakított
 vendégházunk, melyben 3 szoba, felszerelt konyha, fürdőszoba, biliárdasztal, 

kandalló és kültéri gyermek medence várja az üdülni vágyókat.
Kondoros a Békéscsaba-Békés-Gyomaendrőd-Szarvas-Orosháza-Gyopárosfürdő által határolt kör közepén található, 

ahonnan az előbbi települések csillagtúraszerűen, akár kerékpáron is megközelíthetők.
Elhelyezés: a földszinten 35 m2-es társalgó, konyha, fürdőszoba.

A tetőtérben: 3 db szoba: 2 db kétágyas és egy db 4 ágyas (szükség szerint pótágyazható).
Árak: felnőtteknek 1800 Ft/fő, de minimum 6000 Ft/nap/ház

„teltház” esetén maximum 12 000 Ft/nap/ház
14 év alattiaknak 50% kedvezmény
visszatérő vendégeknek előző évi ár                    

fűtési díj: 1200 Ft/nap
medencehasználat: 1000 Ft/nap

klímahasználat: 1200 Ft/nap
menü ára a környező éttermekben: 700 Ft

COOP, ABC és CBA boltok 100 m-en belül.
A közeli horgásztavakban napijeggyel (gyermekkedvezménnyel is) lehet az időt kellemesen eltölteni, az eredményt pedig 

elfogyasztani.

Az épületről képek a NOE honlapján az üdülési rovatban, ill. a www.kondoros.hu weblapon lesznek megtekinthetők. 

Érdeklődni: 20/9768-421 és 20/466-0683
E-mail: variferenc@freemail.hu

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

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

Plasztikai sebészet. Dr. Jánky György plasztikai sebész ren-
del: hétfő, csütörtök: 15-19 h. Vállalom, hogy a legalább egy 
éve NOE-tag, 3 vagy többgyermekes, érvényes tagsági iga-
zolvánnyal rendelkező szülők – csak 5-12 év közötti –, elálló 
fülű gyermekét vagy gyermekeit térítésmentesen megoperá-
lom, 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

Hatüléses Fiat Multiplámat – fájó szívvel, ám a kategóriavál-
tás reményében – kevés (47 ezer) kilométerrel eladom. Iga-
zi nagycsaládos autó, tágas belsővel és nagy csomagtérrel. 
Négy és fél éves, megkímélt állapot, első tulajdonos vagyok, 
a karosszérián korábban keletkezett apró szépséghibák kija-
vítva. Ára: 2 150 ezer Ft.
Szőnyi Szilárd, 06-30-982-5682,
szonyi.szilard@hetivalasz.hu.

Eladó családi ház Budapesttől 60 km-re, Héhalomban. A ház 
80 m2. Elosztása: két szoba, kamra, előszoba, a konyha és 
a fürdőszoba pár éve felújítva. Több melléképülettel, nagy 
kerttel. Akár azonnal beköltözhető. Irányár: 5,5 Millió Ft. 
Érdeklődni: 30/221-2988, 30/485-6164



2010. évi adatfrissít� lap a NOE egyéni tagcsaládjai részére 
 
Kérjük, a lapot olvashatóan kitöltve miel�bb visszajuttatni a Titkárságra! 
(Faxon 1/317-4909, e-mailen: szita.brigitta@noe.hu, postai úton a 1056 Budapest, Március 
15. tér 8. címre) 
 
Tagsorszám:  
 
Anya neve: 
 
Apa neve: 
 
Cím: 
 
Telefon: 
 
Mobiltelefon: 
 
NOE flottás telefonszám: 
 
Fax: 
 
E-mail: 
 
 
A NOE Leveleket e-mail-ben      kérem  /         nem kérem a fenti e-mail címre. (aláhúzni) 
 
 
Szeretnék feliratkozni a NOE Elektronikus Hírlevélre              igen  nem 
(aláhúzni) 
 
Milyen területen tudná a NOE tevékenységét segíteni (pl. oktatás, jogi ügyek, könyvvitel, 
rendezvényeken való segít� munka): 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Gyerekek neve, születési dátuma (év, hónap, nap): 
 
1. ………………………………………..  6. ……………………………………….. 
 
2. ………………………………………..  7. ……………………………………….. 
 
3. ………………………………………..  8. ……………………………………….. 
 
4. ………………………………………..  9. ……………………………………….. 
 

�



Görögország

Asprovalta 
Beach
2 0 1 0

Június 25 - Július 04. 29 900 Ft/fô
Július 02 - 11. 33 900 Ft/fô
Július 09 - 18. 36 900 Ft/fô
Július 16 - 25. 37 900 Ft/fô
Július 23 - Augusztus 01. 38 900 Ft/fô

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

www.fcutazas.hu

További infor
mációkkal kap

cso-

latban érdekl
ôdjön irodánk

ban!

First Class U
tazási Iroda

1053 Budapest
, Ferenciek t

ere 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



a Nagycsaládosok Egyesülete tagjai számára 

A Heti Válasz Kiadó célja, hogy a kedvezményesen kialakított árakon keresztül 

az árushelyi árnál jóval alacsonyabb áron lehetővé tegye a nagycsaládosok számára 

a lap olvasását. A kedvezmény igénybevétele független a befi zetés módjától.

Egyéves elôfi zetés: 17 400 Ft (24 180 Ft helyett)

Féléves elôfi zetés: 9600 Ft (12 090 Ft helyett)

Negyedéves elôfi zetés: 5460 Ft (6045 Ft helyett)

Kérjük, megrendelésénél mindig tüntesse fel NOE-tagkártyája sorszámát a kedvezmény igénybevételéhez!  

Ennek hiányában nem áll módunkban az előfi zetést a kedvezményes díjjal számolni.

Csekkes befi zetés esetén kérjük, vegye fi gyelembe a 10 napos  átfutási időt. Banki átutalás esetén a meg-

jegyzés rovatban kérjük tüntesse fel a pontos kézbesítési nevet és címet, vagy ha ismert már a 6 jegyű kiadói 

azonosítója, akkor azt. 

Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt., 11706016-20815789-00000000 

Kedvezményes
Heti Válasz-elôfi zetés

A kedvezmény kizárólag érvényes NOE-tagkártyával vehető igénybe, 
a Heti Válasz Kiadói ügyfélszolgálatán keresztül:

CBC Irodaház, 1027 Budapest, Horvát u. 14–24., V. emelet • Nyitva tartás: h.–p.: 8.00–16.00 • Telefonon: (06-1) 461-1447 

E-mailen: informacio@hetivalasz.hu • Postai úton: Heti Válasz Kiadó Kft., 1027 Budapest, Horvát u. 14–24.

A NOE előfizetői megrendelőlap letölthető weboldalunkon: www.hetivalasz.hu/noe, 
illetve megtalálható az egyesület honlapján. Kérjük, kitöltve juttassa vissza a fenti elérhetőségekre!

Digitális lapelőfizetés: Előfizetői áraink: Egyéves: 11 700 Ft (48% kedvezmény), 
féléves: 6600 Ft (41% kedvezmény), negyedéves: 3900 Ft (22% kedvezmény). A kedvezmény 

értéke a belföldi árushelyi árhoz viszonyítva értendő.  www.hetivalasz.hu/digitalis

1-1 noe.indd   1 5/13/10   1:39 PM
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Örömhír

Örömmel tudatjuk, hogy a NOE Pápai 
Csoport első 2010-es babája a Szakács 
család 4. gyermeke, Szakács Márton 
aki 2010. 02. 22-én, 3950 g-mal és 55 
cm-rel megszületett.

Örömmel tudatjuk, hogy a Tiszavas-

vári Nagycsaládos Egyesület három 

tagcsaládja is új taggal gyarapo-

dott. Harmadik gyermekként érkezett 

Lentvorszki Lilla Marianna (2010. 

03.10.) és Anna Napsugár (2010. 

04. 06.). Makra Zoé 2010. 04. 15-én 

született szülei és testvére legna-

gyobb örömére. Jó egészséget kívá-

nunk nekik!

Az utóbbi időben hat újszülött érkezett a 

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 

családjaiban:

Nagy Tímea és Nagy Attila gyermekét, Viktort, 

aki 2009. 11. 23-án érkezett, 3 testvére várta.

Várdai Kriszti és Ferenc 9. gyermeke, Márton, 

2009.12.27-én látta meg a napvilágot.

Alagi Eszter és Storozynski Lajos kislánya, 

Gertrúd 2010. 01. 27-én örvendeztette meg 

érkezésével három nővérét.

Kuti Judit és László 5. gyermekét, Mártont négy 

testvére várta, és 2010. 02. 07-én megérkezett.

Schmidt Gabi és János 6. gyermeke 2010. 03. 

27-én született, és a Noémi Eszter nevet kapta.

Berényi Kata és Zoltán 4. gyermeke, Dániel 2010. 

04. 18-án érkezett, a család nagy örömére.

Minden kisbabának, anyukájának és egész 

családjának jó egészséget, sok örömet kívánunk, 

és kérjük rájuk Isten áldását!

A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének gólyahírei:2009. 06. 04-én megszületett Bácskai Tamás és Hevesi Beáta harmadik gyermeke, Anna.

2009. 08. 19-én Adamik Pálné tagunknak kisunokája született, Adamik Nikolett.2010. 01. 25-én született Szőke Lajos és Nagy Szilvia harmadik gyermeke, Hanna Bar-bara.

2010. 03.16-án született Schmél Sándor és Kiss Györgyi kislánya, Gyöngyi, a négy fi ú után ötödik gyermek.
2010. 04. 08-án megszületett Olej György és Kovács Gabriella negyedik gyermeke, Dóra. Sok szeretettel köszöntjük őket.

Április 18-án hajnalban megszületett a 
Harasztos család második unokája, Kenéz 
Ábel.

Rosta Lika Budakalászi Nagycsaládosok 
Egyesülete


