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Kedves Tagtársaink!

A lapszám közepén, könnyen kivehetően találtok egy
NOE belépési nyilatkozatot kitöltési útmutatóval és egy
szórólapot. Ezeket továbbadhatjátok olyan nagycsalá-
dos barátaitoknak, akik még nem NOE-tagok.



K Ö S Z Ö N T Ő K

Kedves Tagtársak!

Újra advent időszaka köszöntött ránk. Sokszor olyan
hihetetlennek tűnik, hogy ismét eltelt egy év a maga rit-
musával, ünnepeivel, nehézségeivel, kudarcaival. Ez az
időszak ismét a várakozásé. Felkészítjük otthonunkat,
lelkünket a csodára, a gyermek születésére. Igazi aján-
dék, hogy mi nagycsaládosok ezt még többször megél-
hetjük, megtapasztalhatjuk, és nem csak advent idősza-
kában.

Az ünnephez készülődve minden édesanya nekiáll a
nagytakarításnak, hogy méltó körülményeket teremtsen
otthonában, környezetében. Olyan jó lenne, ha időnk és
energiánk maradna arra, hogy megálljunk, és rendet
tegyünk a lelkünkben is!  Vajon mi van benne? Milyen a
mi lelki várakozásunk? Hogyan hatott ránk ez az év a
maga változásaival? Milyen lelki ajándékot tudunk nyúj-
tani szeretteinknek? Biztos vagyok benne, hogy sokan
elfáradtak. Sokan fásultak, és bizonytalanul fogadják a
körülöttünk lévő változásokat. Sokszor nehéz türelme-
sen várakozni. De ahogyan a gyermek születésében

benne van az ígéret, a reménység,
úgy a változások is hozhatnak jó
dolgokat. 

Számomra a legjobb dolog,
hogy tudom, nem vagyok egyedül.
Hogy van családom, és létezik a NOE
a maga közösségeivel. Tudom, hogy segítő emberek van-
nak körülöttem, akikre számíthatok. Akikkel a változá-
sok bizonytalan pillanataiban is képesek vagyunk együtt
erősek lenni, mert kezünk egymásba fonódik. Ez a tudat
segít abban, hogy a lelki nagytakarítás során csak a hála
maradjon. Hála szeretteimért, munkatársaimért, barátai-
mért, feladataimért. 

Engedjétek meg, hogy Muraközy Gyula soraival kíván-
jak számotokra is hálával teli ünnepeket: 

„Legyen a karácsony ünnepe árnyéktalan öröm, aggó-
dás nélküli szeretet, se a múlt el ne oltsa, se a jövő gond-
ja el ne takarja boldog perceink ragyogását!”

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN
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Elnöki köszöntő

Főtitkári köszöntő

Kedves Tagtársak!

„Az időnek egyetlen oka van: minden
nem történhet egyszerre”, mondta
Einstein, de sokan érezzük úgy, hogy

ezt az élet néha megcáfolja. Talán
ennek is köszönhető, hogy minden év vége felé olyan
rövidnek látjuk az eltelt esztendőt, hiszen annyi volt a
tennivaló. 

Hamarosan a karácsony, a családi együttlét, majd a
pihenés ideje következik, és a számvetésé, amely minden
év végéhez hozzátartozik. Ilyenkor gondoljuk végig,
hogy mit vártunk ettől az évtől. Bizonyára volt, ami telje-
sült, volt, ami nem. A NOE életében is így van ez. 

2011-ben a család szerepe és a népesedési helyzet
hazánkban és európai szinten is előtérbe került,
Magyarország EU-elnöksége idején kiemelt téma volt. A
konferenciák arra is rávilágítottak, hogy a gazdasági és
demográfiai válság idején a családokat segítő, összefogó

szervezetek tevékenysége létfontosságú. Magyaror -
szágon a NOE ezen szervezetek között is kiemelkedő. 

Az idén került sor a 100. választmányi és a 300. elnök-
ségi ülésünkre. Megtöltöttük Nagykállón a sportpályát és
a strandot az őszi találkozó idején, Győrben a karácsonyi
rendezvényen egy sportcsarnoknyi család vesz részt. A
régiós találkozók és a helyi szervezetek rendezvényei
alkalmat adtak a családoknak közös kikapcsolódásra,
ismerkedésre. Tagszervezeteink közül többen ünnepel-
ték a 20. (vagy annál is több éves) évfordulójukat, ami
alapján joggal feltételezhetjük, hogy megalakulásuk óta
már a második generáció vesz részt az egyesület életé-
ben.

Ismét küzdelmes évet zárunk, de most az ünneplés
időszaka következik.

Ehhez kívánok mindenkinek csendes és boldog kará-
csonyt!

SZÉKELY HAJNALKA
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Idén is több tagtársunkra lehetünk büszkék, akik októ-
ber 23. alkalmából kitüntetésben részesültek:

Cser Károlyné Jan -
kovits Éva (építési szakér-
tőnk, korábbi elnökhelyette-
sünk, 20 évig volt a csepeli
csoport vezetője) Csepel
Díszpolgára címet kapott. 

„Ízig-vérig csepeli, a kerület-
hez ezer szállal kötődik. A
polgári foglalkozását tekint-
ve építészmérnök asszony
hosszú évekig vezető tiszt -
séget töltött be a Nagy csalá -
dosok Országos Egye sü le té -
ben és annak helyi szerveze-
tében, melynek napjainkban

is elismert tagja, szakértője. Számára a szociális érzé-
kenység a családok békéjét és biztonságát, a gyerme-
kek mosolyát és boldogságát, valamint a róluk való
gondoskodást jelenti. Éva nénit – ahogyan Csepelen
sokan szólítják – mindenki szereti és tiszteli, nemcsak
saját imádott gyermekei és unokái, hanem sok-sok
„fogadott” csepeli család kisebb és nagyobb tagja egy-
aránt.”

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
néhai Szendi Horváth Edit-nek (tanítónő, a Bölcső
Nagycsaládosok Egyesülete volt elnöke) „PRO URBE –
CSONGRÁD” kitüntetést adományozott.

„Csongrádon született, egyszerű családba, ahol 3
testvér nevelkedett. Diplomája kézhezvételét követő-
en élete végéig a Kossuth Lajos Általános Iskola taní-
tója volt. Munkáját hatalmas precizitással végezte.
Nagy szeretettel és türelemmel nevelte tanítványait.

Mun kája és nyolc gyermeke nevelése mellett éveken
keresztül vezette a Bölcső Nagycsaládosok Cson g -
rádi Egye sületét, melynek haláláig elnöke volt.  Tagja
volt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Etikai
Bizott sá gának, és alapító tagja volt a Kárpát-me  -
dencei Család szervezetek Szövetségének. A pedagó-
gusság és az egyesületi élet mellett igazi családanya
volt. 8 gyermeke született, férjével mindegyiket
becsületben, tisztességben nevelték fel. Nagyon büsz-
ke volt a gyermekeire, akiknek ő biztosította a sta-
bil, biztonságos és szeretetteljes hátteret. Edit élete
méltó példa a család, a hivatás és a közösségért vég-
zett munka összehangolására, az állandóan adni
tudás kultúrájára.” 

A vörösiszap katasztrófa elhárítása, valamint a mentés
során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül
Molnárné Budai Angelika (Balaton régió, régiós tit-
kár) MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL-ben részesült.
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Elnökségünk szeptember 21-én rend-
kívüli ülést tartott, amelyen újragon-
dolta az elnökségi és a választmányi
ülések menetét.

Szeptember 21-én Székely Haj -
nalka és Halász Kinga önkéntesünk részt vett a Civil
Szemle Alapítvány által rendezett „Az önkéntességtől az
aktív állampolgárságig” szemináriumon.

Szeptember 23-án Cser Károlyné képviselte egyesü-
letünket a Képmás Magazin által létrehozott Családbarát
Média-díj átadásán.

Elnökségünk október 5-i ülésén döntött 45 család, vala-
mint a „60” Napsugár Nagycsaládosok Egyesülete (Hat -
van) és az Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egye -
sülete (Tapolca) felvételéről.

Az Elnökség döntött arról, hogy:

– elfogadja a Mosonmagyaróvári Életfa Nagycsaládos
Egyesület jelentkezését a 2013. évi Őszi Találkozó meg-
rendezésére,

– a NOE csatlakozik a Megbékélés Chartához.  

Október 6-án a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet „Ütközések” című, országos szintű esélyegyen lő -
ségi szakmai konferencián Kardosné Gyurkó Katalin
képviselte a NOE-t, és ott az „Egyházak, civil szervezetek
társadalmi szerepvállalása, karitatív tevékenysége a hátrá-
nyos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosításá-
ban” című szekcióülésen tartott vitaindító előadást.

Október 6-án „Értékre nevelés a családban” címmel
rendeztek konferenciát Berlinben, amelyen egy kerekasz-
tal-beszélgetés résztvevőjeként Márki László is jelen volt.

Október 19-én Füst Katalin vett részt a „Legyen jobb a
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsá gá -
nak alakuló ülésén.

Október 21-én és 22-én a NOE egy standdal képviseltet-
te magát a Kölyökvilág rendezvényen, amely a BNV-vel
egy időben zajlott. Köszönjük szépen a közreműködő
önkéntesek munkáját!

Október 21-én és 22-én Márki László a NOE képvise-
letében részt vett a Háztartásbeliek Európai Szövetségének
Varsóban tartott közgyűlésén.

Október 26-án Székely Haj nal ka megbeszélést
folytatott a Fehér Kereszt Gyer mek védő Alapít  vány veze-
tőivel.

Október 27-én a KDNP Család fórumán Kar dos né
Gyurkó Kata lin tartott előadást a NOE-ról. A kon -
ferencián több elnökségi ta gunk és szakértőnk is részt
vett. 

Október 27-én a Munka-család egyensúly, rugalmas
munkavégzési formák és társadalmi kohézió mű hely kon -
fe rencián Füst Katalin vett részt.

November 4-től 6-ig Márki László részt vett a Spanyol
Nagycsaládos Szö vet ség által az Európai Nagycsaládos Szö -
vet ség számára rendezett szemináriumon. Ennek kiemelt
témái voltak: az ENSZ által 2014-re meghirdetett
Nemzetközi Családév előkészületei, családi nyaralások elő-
segítése „otthoncserével”, tanácsok a családszervezetek
jobb működéséhez.

Elnökségünk november 9-i ülésén döntött 34 család,
valamint a Nagycsaládosok Lippói Egyesülete, az „Ölelő
Karok” Mindszenti Nagycsaládosok Egyesülete, a Három
Királyfi Nagycsaládos Egyesület (Nyíregyháza) és a
Nagycsaládosok Tomajmonostori Egyesülete felvételéről.
Az Elnökség úgy döntött, hogy a NOE bizonytalan anyagi
helyzete miatt a budapesti régiós iroda kialakítását elha-
lasztja.

Egyesületünket a november 9-11. között megrendezett
Klebelsberg Kuno Napokon Kutassy Jenő képviselte. 

November 10-én és 11-én Márki László részt vett a
Magyar Katolikus Családegyesület konferenciáján, ahol
szóba került a két egyesület esetenkénti együttműkö dé -
sének lehetősége is.

November 12-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar által
szervezett Család Éve záró rendezvényén Csiky Zoltánné
képviselte a NOE-t.

November 23-án a készülő civil törvénnyel kapcsolatos
megbeszélésre hívták egyesületek és alapítványok képvise-
lőit. A megbeszélésen a NOE-t Avvakumovits György és
Márki László képviselte.

A november 26-iki választmányi ülésen Szilágyiné
Szemkeő Judit, a Fehér Kereszt Gyer mekvédő Alapít -
vány elnöke tájékoztatót adott az Alapítvány tevékenysé-
géről.

Szakértőinknek az elmúlt időszakban többek között a
„szocpol” és a támogatott lakáshitel újbóli bevezetése, vala-
mint a Munka Törvénykönyvének véleményezése adott
jelentős feladatot.

Összeállította:                                               EGYED ÉVA
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Vezető testületeink munkájából
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot hirdet szociálpolitikai ügyvivő álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség
– angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

További elvárás a jó kommunikációs készség, tárgyalókész-
ség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

– a NOE alapértékeinek, tevékenységének, működésé-
nek ismerete

– tájékozottság a családpolitika és a szociálpolitika terü-
letén

– a civil és állami szektor működésének ismerete, ezen a
területen szerzett gyakorlat

A pályázathoz fényképes szakmai önéletrajzot kell csatolni.

Ellátandó feladatok, tevékenységi körök:
– az Egyesület magas szintű képviselete
– részvétel szakértői testületek munkájában 
– szakértői anyagok elkészítése
– határozatok, törvénytervezetek véleményezése
– jogszabályfigyelés
– család- és szociálpolitikát érintő anyagokról összefog-

lalók készítése
– közreműködés az Egyesület családpolitikával kapcso-

latos programjaiban 
– közreműködés az egyesület érdekvédelmi csoportjá-

nak munkájában

– felkérés esetén a szakterületéhez tartozó témákról
előad a NOE belső fórumain, képzésein

Bérezés: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó bérigé-
nyét. A munkaviszony határozatlan időre szól 3 hónap pró-
baidővel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.
A benyújtott pályázatok alapján az állásra esélyesnek tűnő
pályázókat beszélgetésre hívjuk be, erre kérjük majd elhoz-
ni a végzettséget igazoló okleveleket, valamint egy 3
hónap nál nem régebbi erkölcsi igazolást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

Munkavégzés helye: Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
1056 Budapest, Március 15. tér 8. A NOE székhelyén kívül
is lehetnek programok, kiküldetések, nemzetközi program
esetén külföldön is.

Az állás betölthető: megállapodás szerint.

Bővebb felvilágosítás: Kardosné Gyurkó Katalin,
kata.gyurko@google.com.
A pályázatot a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnö-
kének, Székely Hajnalkának címezve, az elnok@noe.hu
e-mail címre kell benyújtani. 

2011. szeptember 10-én reggel
nagy várakozással néztünk a Fecs -
kelyuki pályán tartandó progra-
mok elé. 9 óra körül álltak a sát-
rak, helyükre kerültek az asztalok
és a székek, a kijelölt főzőhelyen
üstökben készült a sertéspörkölt.

A Besenyszögi Nagy csa ládos
Csoport első alkalommal rende-
zett családi napot a településen.
A Farmosról és Bu csá ról érkezett
vendégeket 10 órakor Csapó
Pálné Klárika, a képvi selő-testü-
let tagja köszöntötte.

A gyerekek örömuj jon -
gással vették birtokba a fut -
ballpályát, és lejátszották a Be -
seny szög–Far mos foci mér kő -
zést. Egészségügyi kér dés ekre
válaszolhattunk, Be seny szög
élővilágával ismerkedhettek a
gyerekek.

Melyik részét eszed a
krumplinak? Ehhez hasonló
kérdésekre tudtuk meg a vá -
laszt a kertészeti kérdőív ki -
töltésénél. 13 órától az íjászok,
a tűzoltóautó, a polgárőrség

Együtt a családokkal!  
Családi Nap Besenyszögön
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vet te birtokba a pályát, ahol ki lehetett próbálni az
íjászkodást, az ittas vezetést bemutató részeg szemüveget. A
közlekedési totót egyetlen kisfiú töltötte ki hibátlanul. A
mesék világába vezetett bennünket a mesealak-felismerő
feladat. A bazárban játékokat, ékszereket választhattak, tet-
kós rágót, nyalókát, cukorkát, csokoládét kaptak az ügyes
rejtvényfejtők.

Az erősebbek a kötélhúzásban próbálták elhúzni a
többieket. A kézműves foglalkozáson gyönyörű ceruza-
tartók, vasalt gyöngyképek, gipszből hűtőmágnesek
készültek. A melegben üdítővel és ásványvízzel oltottuk
szomjunkat, süteményeket ettünk, volt légvár, vattacu-
kor, büfé, elektromos autók. A ruhabörzén ruhákat cse-
réltünk. 16 órakor mindenki emléklapot kapott. Több
résztvevőre számítottunk, de aki eljött, az jól érezte
magát. Szeretnénk jövőre is megrendezni a család nap-
ját, ahol az egész család együtt tölti a napot, tv és számí-
tógép nélkül. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támo-
gatta a rendezvényt: a Wesniczky Antal Művelődési
Háznak és Könyvtárnak, a Chiovini Ferenc Általános
Iskolának, Besenyszög Község Önkormányzatának, a

Családsegítő Szakszolgálatnak, Pomázi Erika óvónőnek
és természetesen a családomnak.

NAGY VERONIKA

(BESENYSZÖGI CSOPORT)

10 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 27-én, egy őszi délután
alapította meg 10 család a Lábatlani Nagycsaládosok
Egyesületét. Ebből az alkalomból 2011. szeptember 24-én
nagyszabású rendezvényt szerveztünk. 

Fennállásunk során a nagycsaládosok részére kívántunk
megfelelő érdekképviseletet nyújtani, és a szabadidő tartal-
mas eltöltése érdekében programokat szervezni. „Együtt a
családokért” már 2001-ben is ezzel a céllal indultunk. 

Létszámunk évről évre folyamatosan nő, új tagjaink kis-
gyermekes fiatal családok. Fontos feladat számunkra az
iskolán kívüli szabadidős programok szervezése, különös
tekintettel a családi együttlétek gyarapítására. Rendez vé -
nyeink nyitottak a város minden családja számára, ezért
nemcsak tagcsaládjainkat hívjuk meg, hanem a város csa-
ládjait is. Így szervezünk kirándulásokat, túrákat, vetélke-
dőket és kulturális programokat. A szabadidő hasznos
eltöl tésének megszervezésével nevelünk egészséges élet-
módra, segítjük a művelődést, településünk, országunk
megismerését. Célunk a nagycsalád értékeinek felmutatása
a társadalom számára.

10 ÉVES SZÜLETÉSNAP!

Ezen a szép őszi napon vártuk a családokat, hogy együtt
tegyük ünnepélyesebbé, tartalmasabbá ezt a napot. A nagy
bográcsban főtt a finom pörkölt, amelyhez krumplit készí-
tettünk. Amíg az ebéd készült, a gyerekeknek virslit sütöt-
tünk. Zsíros és vajas kenyérrel kínáltuk a családokat, hozzá

paprikát, paradicsomot és lilahagymát vágtunk.  Rajz ver -
senyt hirdettünk „Családi Nap – Együtt a család!” címmel.

A nap fénye az egyesület születésnapja! Az alapító tagok-
nak átadtuk az erre az alkalomra készült „Alapító okleve-
let”. A gyerekeknek csokoládét ajándékoztunk. Szép, tartal-
mas nappal zártuk rendezvényünket.

Az egyik legszebb rajz is erről a napról szólt: Duna –
hajó, rajzolta Bartos Szabolcs, 7 éves kisfiú.

STERCZER LÍVIA

LÁBATLANI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

10 éves a Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete



Szeptember 18-án még az időjárás is
kedvezett az egész napos családi prog-
ramhoz. Verőfényes reggelen 9 órakor
gyülekeztünk a falunk szélén épült

csillagösvény bejáratánál, ami két és fél hektáron elterülő
élménypark. Az ötletgazda és tulajdonos Gergely Gábor,
aki megálmodta ezt az Európában is egyedülálló sövény- és
fűzfonat labirintust, kedvesen fogadta a mintegy 100 fős
csoportunkat. Lelkesen magyarázta el a különböző logikai
játékokat, földre épített lépegetős fejtörőket. A fűzfonat
labirintusban kicsik és nagyok egyaránt keresték a helyes
kivezető utat, csilingelő nevetésüktől volt hangos az útvesz-
tő. Akik nem merészkedtek be, azoknak is nagy élményt
nyújtott a labirintus mellett épített fahídról a látvány: egy
honfoglalás kori övcsatot formázott a fűzfonat labirintus.
Gyerekeink nem győztek betelni vele, újból és újból útra
keltek benne, azon versenyezve, hogy ki az, aki leghama-
rabb kitalál belőle.

A másik sövénylabirintus már méreteiben is különbözik
az előzőtől. A csodaszarvast mintázó, 3 és fél km hosszan
kanyargó labirintust hidak és kilátó teszi még látványosab-
bá. A tematikus útvesztőkben történelmi feladványok segí-
tik az „eltévedt vándort”. Minden útkereszteződésben tör-
tük a fejünket, hogy merre is tartsunk tovább. Bizony jó kis
sétát megtettünk, mire megtaláltuk az út végét! A bejárat
közelébe nagyon barátságos, családbarát teraszt építettek,
asztalokkal, székekkel és büfével. Az elfáradt kis vándora-

ink gyorsan előkapkodták a tarisznyából harapnivalójukat,
megitták frissítőjüket. Közben már a számháborúra készü-
lődtünk. Várt bennünket a 138 fából álló számháború-
pálya. Gyerekeink, kicsik és nagyok, fiúk a lányok ellen,
nagy harcot vívtak a háborúban. Öröm volt nézni kipirult
arcukat, csillogó szemüket a nap végén. Közös játékkal teli,
tartalmas, szép nap ért véget.

Köszönjük az Ópusztaszeri Csillagösvény Élménypark
tulajdonosainak a munkáját és azt a szeretetteljes fogadta-
tást, amiben részesítették egyesületünk tagjait.

BERECZKINÉ TARI MÁRIA ÉS

TANÁSZINÉ ERŐS ERIKA

ÓPUSZTASZERI NE

A Pápai Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 2011. szep -
tember 20-án, hagyományteremtő céllal, ajándékosztást
szervezett Pápán. Az egyesület elnöke, Krasztel Lászlóné
elmondta az érdeklődőknek, hogy az eseményre a
Gyermekek Világnapja alkalmából került sor, mivel az
UNICEF 1954-ben a Gyermekek Világnapjaként jelölte meg
szeptember 20-át.

Az Egyesület elnöke kiemelte, hogy idén a Gyer -
mekek Világnapjára szervezett jelképes ünnepség egyút-
tal a PÁNKE aláírásgyűjtésének záróeseménye is. Az alá-
írásgyűjtéssel a PÁNKE szeretné elérni, hogy Pápa álta-
lános- és középiskoláiban ismételten vezessék be az
Iskolatej Programot, mivel a jelenlegi gazdasági és tár-
sadalmi helyzetben a gyermekeket nevelő családoknak
minden segítségre és támogatásra szükségük van a gyer-
mekek egészséges fejlődéséhez. Az aláírásgyűjtés 8 napja
során több mint 1800 támogató aláírást gyűjtöttek
össze, amelyeket Pápa Város Önkormányzatához nyúj-
tanak majd be, hogy nyomatékosítsák: igény van az
iskolatejre.

Az ajándékcsomagokat a PÁNKE az egyesületi tagok,
illetve két támogató adományaiból állította össze, minden
csomagba került játék és édesség is. Délelőtt a Gróf

Esterházy Kórház gyermekosztályának kis betegeit örven-
deztették meg az egyesület tagjai, délután pedig a Kossuth
Lajos utcában állították meg az iskolából, óvodából hazafe-
lé igyekvő gyermekeket. A közel 100 db csomag két óra
alatt gazdára talált, a kicsik nagy izgalommal vették át az
apró meglepetést a PÁNKE bohócától és az egyesület elnö-
kétől. Csillogó szemmel nézegették a plüssjátékokat, favo-
natokat, gyorsan elfogytak a nyalókák és csokoládék is. A
szülők is kifejezték meglepetésüket és örömüket a szokat-
lan akció miatt, hiszen most először került sor ajándéko-
zásra Pápán a Gyermekek Világnapján. A szokatlanul hideg
idő ellenére az ajándékozók és a megajándékozottak is jó
érzéssel járták ezen a napon szép városunk sétálóutcáját.
„A gyermeknek joga van:
• Együttérzésre, szeretetre, megértésre.
• Megfelelő táplálékra és orvosi kezelésre.
• Arra, hogy veszélyhelyzetben elsőként kapjon segítséget.
• Mindent megkapni ahhoz, hogy egyéni képességeit

kibontakoztathassa, és így a társadalom hasznos tagjá-
vá válhasson.”

(Részletek A gyermeki jogokról szóló 1959. évi ENSZ dek-
larációból)

KRASZTEL LÁSZLÓNÉ

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

8 NOE  LEVELEK  236

Az ópusztaszeri csillagösvényen

Gyermekek Világnapja Pápán
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Az első az volt, amikor Koltai András és Takács Eszter
bekopogott a NOE-ba: „Támogatni szeretnénk a NOE-s csa-
ládokat. Nem csak mi, egy támogatói csoport van mögöt-
tünk.” Alig hittem a fülemnek, amikor kiderült – családi
ház építkezésében komoly segítséget remélhet két szeren-
csés tagcsalád.

A második, amikor pillanatok alatt összeállt a NOE-s mun-
kacsapat – akik idejüket, energiájukat nem kímélve villám-
gyorsan megszerkesztették a pályázati kiírást –, elkészült a
kiírás, egyeztetés a támogatókkal, újra egyeztetés… és felke-
rült a honlapra, a vezetőségi  listára, a NOE Levelekbe. 

A harmadik: beérkeztek a pályázatok. Sok nehéz sorsú
család, akik mind szerették volna megkapni ezt a lehetősé-
get. Nehéz volt – nagyon nehéz – kiválasztani a családokat.
Megszületett a döntés.

A negyedik az eredményhirdetés pillanata. Az arcok… a
hitetlenkedés: Valóban sikerült! Mi nyertük meg a pályáza-
tot – hihetetlen! Kacagva, sírva örültek. Mi velük, az örö-
müknek.

Hogy hány keserves, tanácstalan pillanat előzte meg ezeket
– fejtörés és tanakodás, mire idáig eljutottak –, nem tudjuk.
De megfontolva, sok munkával és lelkesedéssel belevágtak
felépíteni álmaik házát. És nézzük, mire jutottak:

Nógrádsáp

Kanyargós úton érkezünk a hegyi kisfaluba – szikrázó nap-
sütésben. Épülő házat keresünk. 

Az útmutatást követve eljutunk a központig, de az utcát
elvétjük, s másfelé keveredünk. Gyors telefon-egyeztetés,
korrigáljuk az irányt, s már kapaszkodunk is a hegyoldalon
fel az autónkkal. Egyszer csak kinyílik a világ, csodás pano-
ráma, igazi mesevilág tárul elénk. A falu a völgyben, csak a
fák bólongató koronáját látjuk a szomszédos domboldalon
– közben kivillanó piros tetőkkel. Fölöttünk a középkori
templom tornya őrködik. S mellettünk – mellettünk vidám
kacagás és néhány épülő ház. Célba értünk: itt van, amit
kerestünk.

A Filep család apraja-nagyja itt nyüzsög,

miközben a tetőről kopácsolás hallik. Mosolygós arcok
fogadnak, bár kicsit félszegen bújnak anyjuk szoknyája
mellé, s kukucskálnak kíváncsian.

Az ifiasszony melegen köszönt, – s kiált egyet párja
után: – Itt vannak, gyere!

Büszkén vezetnek végig a készülő portán. Csupasz
beton, a téglafalak állnak, épp most fejezik be a tetőt – de
ők már látják, mi hol lesz, ki melyik kuckóban lel otthonra.
Egy finom kis kéz csúszik az enyémbe:
– Ez lesz apáék szobája, ott a mama lakik majd, ez pedig a
mienk lesz – mert ez a legszebb szoba… ugye?!

– Dehogyis! – szól határozottan a legkisebb. – Ide
gyere! – s megfogja a másik kezem. – Ezt nézd meg! Látod,
ez a legszebb! Innen látok mindent; ez az én szobám. Itt
lesz az ágyam, ott lesz a polc a játékaimnak. De ott, ott nem
lesz semmi – csak én. Ott fogok állni és nézni – mondja.
Csodálkozom, mert alig lát ki az ablakon – azaz a nyílásán,
mert még az ablak nincs bent. Még a pincében várja a
napot, amikor eljön az ideje, hogy a helyére kerüljön. Ott a
pincében a sok anyag, amit még nem sikerült beépíteni, de
a támogató cégek már idehozták. Boldogan, büszkén mesé-
lik, hogy halad a munka. Pontos terv van, ki, mikor, mit jön
csinálni. Igaz, lesz egy hét, amikor állnak, mert várni kell a
burkolóra. Épp beugrik az ács, aki a cserepet is rakta.
Kérdezem: milyen volt az anyag, amiből dolgozott? 

– Hát kérem, én az életben még ilyen szép, jó minőségű
anyagot nem láttam. Az egész tetőből egy cserép volt meg-
repedve. Öröm volt vele a munka! 

Józsi ráerősít: – Igen, minden időben jött, kiváló minő-
ségben – nem is számítottunk ilyen pontosságra! Köny -
nyebb volt egyeztetni a támogatókkal, mint a Tüzéppel,
ahol keményen fizetnünk kellett. 

Csillog a szeme, ragyog az arca, közben a fia fejét simít-
ja öntudatlan. Igazi otthon készül a családnak. Nemcsak a
tégla kerül egymásra, hanem egymásra figyelő szeretetük a
házból otthont varázsol. 

A minap e-mailt kaptam: befejezzük a vakolást, lehet,
hogy hamarabb költözünk, mint karácsonykor! 

Érd

Esős, hűvös idő köszöntött ránk. Bár reggel még napsütés
volt, délutánra elromlott az idő. A főúton haladunk, majd
elérjük a címet. Tanakodunk: melyik csengő lehet az?
Autó fékez mögöttünk, a családfő érkezik. Innen együtt
in dulunk a telekre. Kanyargós úton hol jobbra, hol balra
fordulunk, egy idő után elveszítjük a fonalat, hol is
járunk…

Eldugott, békés kis utcában megállunk egy épülő ház
előtt. A kocsiból szívesen nézzük a ház téglafalát. Bár
azért jöttünk, hogy körbejárjuk, megnézzük – a hideg eső

nem vonz bennünket. A házigazda már hívogatóan int az
ajtó nyílásából:

– Itt nem esik, már rajta a tető!
– Még huzatos kissé – folytatja –, de jönnek vakolni, s

bekerülnek az ablakok is! Akkor majd … akkor már belül is
kezdődhet a munka. 

Közben megjönnek a többiek is. Mindenki boldog

Egy pályázat előzménye, avagy felemelő pillanatok
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mosollyal mutogat, mi hol lesz, hogyan tervezik, kinek
melyik szoba lesz a saját kuckója. Bizony, egy tizenéves
nagylány már nagyon értékeli, ha nem a két kistestvérrel
szorong egy aprócska szobában! Álmodozó tekintetek,
pontos elképzelések: mi milyen lesz, hova kerül, s az is,
milyen jól érzi majd magát ott. 

A konyha a háziasszony birodalma: itt lesz a szekrény,
amiben minden elfér, s a tűzhely, ahol a finomságok készül-
nek – mondja.

A földszinten helyet kap a dolgozó is a nappali mellett,
ami egy hatalmas teraszra néz. Már arra is van kész terv, mi
mindent csinálnak ott, hányan férnek majd el. 

Az építkezés pontos menetrendje is megvan. A családfő

élénken magyarázza, ki mikor jön, mit csinál, mi
készül saját kezűleg, ki is fog benne segíteni, avagy
családi összefogásból kerül ki. Ő az építkezés szer-
vezője, nála futnak össze a szálak. Tapasztalata van,
hisz más rászoruló családnak már építettek házat
– azt is ő szervezte. 
A család egy kupacban, a férj-feleség egymás kezét
fogva – mindenben közösen, együtt – ezt jelzi szá-
momra. 
A gyerekek vezetnek le a pincébe, ott is minden-
nek helye van. Derűs bizakodás van bennük: látják
már az új házat, leendő otthonukat. A múlt héten

képeket küldtek a bevakolt házról. A karácsonyt
már ott ünneplik. 

Az ötödik: kicsit óvatosan – hisz mindenhol válság van –
hívtam Koltai Andrást: 

– Lesz-e folytatása a pályázatnak?
– Hát persze! Mindenképpen! Igaz, az egyik támogató

kiszállt, de a többiek összefogásával folytatjuk a támogatást. 

És valóban – a honlapon már olvashatjátok, s most a NOE
Levelekben is. Újra van lehetőség a pályázatra: két család
ismét kap segítséget első új otthona felépítéséhez.

Kérlek benneteket, gondoljátok át, s ha tudjátok vállalni
a feltételeket, ragadjátok meg az alkalmat, és éljetek a fel-
ajánlott lehetőséggel! Hadd épüljenek a NOE-s otthonok!

KISS MÁRTA

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Főpályázó: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Partnerek: Eutrend Kft., E-Help Consulting Kft.

Új modell kisgyermekes szülők foglalkoztatásához
Hazánkban egyedülálló, sikeres projektet zár 2011. november 30-án a Budapest Esély Nonprofit Kft. A
„Család velem, karrier előttem” TÁMOP-2.4.3-A-09/2-2009-0003 program innovatív foglalkoztatási modellje
azt bizonyította, hogy a hagyományostól eltérő alkalmazási formákkal a kisgyermekes vagy többgyerme-
kes szülők is elhelyezkedhetnek. Az atipikus foglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló versenyképes-
ségét is növeli.

A projektben részt vevő 60 inaktív, kisgyermekes szülőt egyénre szabott munkatanácsadással és külön a számukra össze-
állított „Család és munkavállalás” tréninggel készítették fel az elhelyezkedésre. 40 jelölt OKJ-s szakmai bizonyítványt szer-
zett. Gyermekeikről a Picinke családi napközi gondoskodott, ahol a szakirányú képzést végző jelöltek gyakorlatot sze-
rezhettek, majd a többi résztvevő gyermekének felügyeletében segédkeztek.

A felkészítési és képzési szakasz után 14 fő 6 havi támogatott foglalkoztatását vállalta a Budapest Esély és két konzorciu-
mi partnere. Az élelmiszer-eladói szakképesítést szerzett résztvevőket például munkaerő-kölcsönzéssel közvetítették ki
TESCO áruházakhoz. A programban kitűzött 25%-os helyett 78%-os foglalkoztatottsági és tovább-foglalkoztatottsági
arányt ért el a főpályázó konzorciumi partnereivel.



Anya neve: ..................................................................................
Leánykori név: ...........................................................................
Születési dátum: .........................................................................
Családi állapot: ..........................................................................

Iskolai végzettség: .....................................................................
Szakképzettség: .........................................................................
Foglalkozás: ...............................................................................

Munkahely
Neve: ............................................................................................
Címe: ............................................................................................
Telefon: ........................................................................................

Család-, keresztnév Születési dátum

1. ...................................................... ................................
2. ...................................................... ................................
3. ...................................................... ................................
4. ...................................................... ................................
5. ...................................................... ................................

Tagsorszám: ............................

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagja részére

Egyetértek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének céljaival. 
Kijelentem, hogy az Egyesület tagja kívánok lenni. ....................

SZÜLŐK

Apa neve: ...................................................................................

Születési dátum: .........................................................................
Családi állapot: ..........................................................................

Iskolai végzettség: ...................................................................
Szakképzettség: ........................................................................
Foglalkozás: ...............................................................................

Munkahely
Neve: ............................................................................................
Címe: .............................................................................................
Telefon: .......................................................................................

LAKÁS

Irányítószám:................  Helység: ..........................................................  Utca, házszám, em., ajtó: ..........................................................
Telefon:  ..............................................................
Mobiltelefon:   ....................................................
E-mail cím:   .......................................................
Elektronikus hírlevelet: kérek / nem kérek

Önkéntes munka: .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Egyesületi tevékenységemet a ............................................................................... helyi csoportban kívánom végezni.

Kelt: ..............................................................

Anya aláírása ...................................................... Apa aláírása .......................................................

GYERMEKEK

Család-, keresztnév Születési dátum

6. ............................................... .......................................
7. ............................................... .....................................
8. ............................................... ......................................
9. ............................................... .....................................

10. .............................................. ......................................

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

National Association of Large Families
Landesverein Kinderreicher Familien

Association Nationale des Familles Nombreuses
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em.

Telefon: (36-1) 317-4909      Fax: (36-1) 301-9045
E-mail: noe@noe.hu    Homepage: http:\\www.noe.hu

Félfogadás: Szerda 10-16, Péntek 10–13.30

Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20474210
Adószám: 19024471-1-41



1 Tagsorszám: A felső részben található mezőket a NOE-
ban töltjük ki jelentkezésük visszaküldése után.

2 Tag: A belépő család az Alapszabály szerint két tagsá-
gi forma közül választhat. Lehet rendes tag vagy pártoló
tag. Rendes tag lehet „minden olyan állampolgár, aki
családjában három vagy több gyermeket nevel v. nevelt
fel”. Ha pártoló tag akar lenni, kérjük, hogy egy nagy "P"
betűt írjon ebbe a mezőbe. Ha rendes tag kíván lenni, "R"
betűt írjon ebbe a mezőbe.

3 Szülők: A „Belépési nyilatkozat”-on férj, feleség sze-
mélyi adatainak van helye. Kérjük, hogy ide írja be a
belépni szándékozó eltartó szülő (gondviselő) adatait.
Különélő vagy belépni nem szándékozó szülő adatait
nem szükséges feltüntetni.

6 Gyermekek: Ha a gyermekek családneve azonos,
annak megadása elegendő az első gyereknél, a többiek-
nél rövidíthető.

8 Önkéntes munka: Az Egyesület szívesen fogad mun-
kafelajánlást. Kérjük, jelezze, milyen területen és meny-
nyit tudna tevékenykedni.

9 Helyi csoport: Ha ismer a környezetében olyan helyi
csoportot vagy tagegyesületet, amelynek keretében kíván
tag lenni, akkor „Belépési nyilatkozat”-án ezt jelezze.

10 Aláírások: A NOE tagjai családok, az egyesületi lét-
szám megállapításához azonban szükségünk van a ter-
mészetes személyek tagságának ismeretére. A belépő
szülőket kérjük, hogy ne felejtsék el aláírni a „Belépési
nyilatkozat”-ot.

A NOE ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, védi ille-
téktelen felhasználás ellen. Családi adataira név szerint
sehol nem hivatkozunk. Ha ez valamilyen formában
szükséges lenne, akkor ehhez előzetes engedélyt kérünk
Öntől.

NOE Elnökség 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A „Belépési nyilatkozat” tagcsaládjaink alapadatait tartalmazza.

A NOE érdekvédelmi munkájához szükséges, hogy pontos képünk legyen tagcsaládjainkról. Ezért kérünk Öntől több
információt, mint ami a kapcsolattartáshoz minimálisan szükséges.

Kérjük, hogy a „Belépési nyilatkozat”-ot családja pillanatnyi helyzetének megfelelően töltse ki. Megkönnyíti munkán-
kat, ha nagybetűvel ír – sok esetben komoly gondot okoz az adatlap elolvasása. Az egyes mezőkhöz kapcsolódva alább
részletezzük azok szándékunk szerinti értelmezését:

Félfogadási hely és idő:

Budapest, V., Március 15. tér 8. I. em.

Telefon: 317-4909, 266-7771, 317-4563

szerda 10–16.00, péntek 10–13.30
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Kedves Tagtársak!

Örömmel adunk hírt egy pályázati lehetőségről. 

Néhány építőanyag-gyártó cég – a BAUMIT Kft., a Hella Árnyékolástechnika Kft., a Hörmann Hungária Kft., a
SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt., a Villeroy & Boch Magyarország Kft. és a
WIENERBERGER Téglaipari Zrt. – a WIENERBERGER Zrt. szervezésében adományokat ajánlott fel a NOE-nak. Ez a
támogatói kör, amely építőanyagok gyártóiból alakult, a NOE tagcsaládjai részére kíván természetbeni adományokat
adni. Ezért a Támogatók és a NOE közös pályázatot írnak ki.
Felajánlásukkal segíteni kívánnak két olyan családot, akiknek feltett szándéka, hogy saját otthont építenek maguk-
nak, de eddig elegendő önerő hiányában ezt nem tudták megvalósítani. Az adományozó cégek saját termékeikkel
kívánnak támogatást nyújtani – falazótéglát, födémrendszert, tetőcserepet, szigetelőanyagot, kéményrendszert
adnak a két nyertes családnak.
Támogatásban részesülhetnek olyan családok, akik

� a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, és közülük a legidősebb sem töltötte be a 21. élet-
évét és legalább 2 gyermek 14 év alatti,

� legalább 2 éve a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, és tagdíjuk 2010-re és 2011-re is rendezett.
� Nem pályázhatnak azok, akik a NOE bármely szervezetével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jog-

viszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban állnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.

A részletes pályázati feltételek, a pályázati űrlap, valamint a pályázat teljes anyaga megtalálható a NOE honlapján. A
továbbiakban a saját szervezetetek vezetője, a régiós titkár vagy a budapesti titkárság is tud segíteni.
Olvassátok el figyelmesen ezt a remek lehetőséget, mert bár szigorúak a feltételek, s a családok számára is nagy elkö-
telezettséget jelent – az új otthon létének reményét is hordozza!
Minden építő kedvű családunknak jó pályázást kívánok. KISS MÁRTA ELNÖKHELYETTES

Plasztikai sebészet. 
Dr. Jánky György plasztikai sebész rendel: hétfő, 

csütörtök: 15-19 h. Vállalom, hogy a legalább egy éve
NOE-tag, 3 vagy többgyermekes, érvényes tagsági

igazolvánnyal rendelkező szülők – csak 5-12 év közötti –
elálló fülű gyermekét vagy gyermekeit térítésmentesen

megoperálom, ha igényli és alkalmas a műtétre.
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.

��365-8633; 20/934-8778
e-mail: jankydr.plastsurg@t-online.hu

Költöztetés, fuvarvállalás, lomtalanítás Budapesten és
az egész ország területén. 

Szállítás: zongora- és páncélszekrény-szállítás. 
Kedvező árak, ügyfélbarát kiszolgálás.

NOE-tagoknak árengedmény! Ha bármilyen szállítási
gondja van, hívjon bizalommal!
��30/509-2284 Sárközi Zsolt

web: www. koltozesmaskepp.hu

Szállítás-fuvarvállalás
NOE-ban leinformálható, a Titkárságnak régóta dolgozó,
megbízható fuvarozó személygépkocsival munkát vállal

magánszemélyeknek, illetve cégeknek, alkalmanként vagy
rendszeres megbízásra.

Bel- és külföldi személyszállítás, gyermekek 
iskolába szállítása, futárszolgálat, 

anyagbeszerzés, áruterítés, postai ügyintézés.
NOE-tagoknak kedvezmény!
��20/9354-600 Pfeil István

e-mail: pfeilistvan@gmail.com

Homok, sóder, murva, beton, termőföld szállítását 
5 tonnáig vállalom Budapesten, 

NOE-tagoknak 5% kedvezménnyel!
��20/956-5720 Kovács Árpád

e-mail: teherfuvarozas@uw.hu
web: http://teherfuvarozas.uw.hu

H I R D E T É S E K
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Fotópályázat
Kedves Tagcsaládjaink!

A márciusi számban megjelent fotópályázat sikerén felbuzdulva ismét lehetőséget adunk arra, hogy a csalá-
dok megmutathassák a családi élet szépségét:

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

CSALÁDI MOSOLYALBUM
címmel fotópályázatot hirdet családok számára.

Olyan családi fényképeket várunk, amelyek kifejezik a családi összetartozást és annak örömét, a szülők és
gyermekeik közötti kapcsolatot, szeretetet. Nem csak klasszikus családi fotókat várunk, szívesen fogadunk
bohókás, egyedi pillanatképeket is. A képen jól lehessen látni: ez bizony nagy család! Célunk, hogy egészséges,
vidám családokat tudjunk megmutatni kiadványainkon, weboldalunkon, ahol nemcsak gyermeki, hanem
szülői mosollyal is találkozunk. Szeretnénk olyan képeket látni, amelyeken rajta van az egész család: apa,
anya, gyerekek. Javasoljuk karácsony, névnapok, születésnapok, kirándulások, nagyobb családi összejövete-
lek megörökítését, egészen a közösen elköltött ebédig, vacsoráig. 

A képeket jpg formátumban (a közepesnél jobb tömörítési minőségben), RGB színrendszerben, minimum 5
megapixel felbontásban kérjük. 

Egy családból több alkotó is beküldhet képet, egy alkotó maximum 5 képpel pályázhat.

Az első három helyezettet tárgyjutalomban részesítjük. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a május 19-iki
Családi Napon (Budapest, Orczy Park) kerül sor.

A NOE a beküldött képek mindegyikét szabadon felhasználhatja az Egyesület és annak rendezvényei
népszerűsítéséhez.

A pályamunkákat (a kitöltött pályázati űrlappal/nyilatkozattal együtt) cd-n, illetve dvd-n is el lehet hozzánk
juttatni (címünk: NOE, 1056 Budapest, Március 15. tér 8., a borítékra kérjük ráírni: „Fotópályázat”), illetve e-
mailben is el lehet küldeni a NOE címére (noe@noe.hu). Ebben az esetben kérjük, töltsétek le a pályázati
űrlapot, és azt precízen töltsétek ki (legyen egyértelmű, ki küldte, mi a kép címe, mikor készült stb.), majd a
képekkel együtt küldjétek el. 
A pályázati űrlap letölthető a honlapunkról (www.noe.hu) a jobb oldalon található fotópályázat 2012 ban-
nerre kattintva.
A képek elnevezésében feltétlenül szerepeljen a beküldő neve, különben nem tudjuk díjazni a beérkezett pálya-
munkát!

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2012. február 29. A pályaműveket háromtagú zsűri fogja érté-
kelni.

Kedves Tagcsaládok! Elő a fényképezőgépekkel, 
mutassuk meg a világnak a család, a nagycsalád szépségét!

EGYED ÉVA

ERŐSS MAGDOLNA CECÍLIA E.V. – HONLAP KÉ -
SZÍTÉS (4466 Tímár, Árpád út 72.) www.ercomp.hu
NOE-tagoknak 20-50% kedvezményt adnak a hon lap -
készítés árából.

SÁRGA KUTYAKOZMETIKA – Yellow Speed Bt. (1046
Budapest, Lakkozó u. 11.) 
NOE-tagoknak 10% kedvezményt adnak szolgáltatásaik árá-
ból.

Nyelvtanár Kft. (1015 Budapest, Hattyú u. 16.)
www.nyelvtanar.hu
Igény szerint vidékre is szerveznek csoportos angol és
német nyelvtanfolyamot, de a helyszínt az ottaniaknak kell
biztosítaniuk.
NOE-tagoknak 10% kedvezményt adnak szolgáltatásaik árá-
ból.

K E D V E Z M É N Y E K
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Egy-gyermekes családoknál gyakran valamilyen magyará-
zatot keresnek arra, hogy a gyermeknek miért nem szület-
tek testvérei. A legtermészetesebb, hogy ezt az okot a szü-
lőkben keressék.

A nyugati társadalmakban az, hogy valakinek csak egy
gyermeke van, nem valamiféle adózásba burkolt politikai
intézkedésnek köszönhető, mint Kínában. Nálunk ez alap-
vetően két dologra vezethető vissza: terméketlenségre
vagy egy, a szülők által hozott tudatos és személyes dön-
tésre. 

E két ok közül az első egyértelmű, és nincs mit gondol-
kozni rajta. A második ok azonban, az a személyes döntés,
hogy csak egy gyereket vállalunk, több körülménynek is
lehet az eredménye.

Ez a döntés kétségkívül szorosan összefügg a házastár-
sak közötti harmónia árnyalataival. A házastársi harmónia
szintén több dolog függvénye: fizikai, pszichológiai, érzé-
kenységi és érzelmi tényezőké, amik különböző döntéseket
idéznek elő, és oda vezetnek, hogy „vállaljunk-e több
gyermeket vagy sem”. Ezek a nagyon meghatározó fak-
torok is sok esetben korábbi bizonytalanságok, félelmek
vagy más, például munkahelyi, lakóhelyi problémák, egy
közös megegyezés által befolyásolt tényezők.

Ha az egykéket nemtörődöm, önző, koravén gyerekek
címkével látjuk el, az azt sugallja, mintha maguk miatt len-
nének ilyenek. Pedig az ok elsődlegesen azokban a körül-
ményekben rejlik, amelyek a szülőket arra a – gyakran visz-
szafordíthatatlan – döntésre vezették, hogy ne vállaljanak
több gyermeket. Ennek a döntésnek az elsődleges elszen-
vedője a gyerek, aki ezt a családi állapotot úgy dolgozza fel,
ahogy tudja, nem pedig úgy, ahogy akarja. 

Erre a gondolatra utaltam a címben is, miszerint:
Miért csak egy gyerek? 

A válasz kulcsát a szülőkben kell keresni.
Az a tény, hogy család egy-gyerekes, az nem csak egyetlen
„mennyiségi”, „minőségi” vagy „értékekről szóló” döntés,

hanem a szülők összes ilyen irányú döntésének
eredménye, ami a képességeiket tükrözi

ALAPVETŐ SZEMÉLYES ÉRTÉKEIK szempontjából.

Ezek szerint az alapvető értéke-
ink határozzák meg, hogy milyen
családi formát szeretnék kialakí-
tani; ez a család pénzügyi, társadal-
mi, jóléti és komfort igényeit háttérbe szorítja, az első
helyre engedve a szülői akarat és őszinteség közötti össz-
hangot.

Azok a társadalmi címkék, amelyeket az egy-gyerekes
családokra ragasztunk, általában igazságtalanok, hiányo-
sak és elítélendők, főként akkor, ha ezeket a gyerekre,
nem pedig a szülőkre vonatkozóan említjük.

A szülőknek óriási felelősségük van ebben a kérdésben.
Gyakran előfordul, hogy a szülők megbánják korábban
hozott döntésüket, ami azonban sokszor az idő letelte – a
biológiai óra lejárta – miatt már visszafordíthatatlan.

Nagyon fontos, hogy időben mérlegeljük a további
gyermekvállalás kérdését. Nem csak azért, mert lehet, hogy
hibát követünk el, és ez később már nem orvosolható,
hanem mert ezzel a döntéssel gyermekünk lehetőségeit
is befolyásoljuk: megfoszthatjuk attól a lehetőségtől, hogy
megismerje, mit jelent, ha az embernek testvérei van-
nak, mit jelent szeretni őket.

Ha nem az „értékeink”, hanem „lehetőségeink” sze-
rint döntünk a további gyerekvállalásról, akkor nem csak
saját, hanem gyermekünk jelen és jövőbeni boldogságát
is kockáztatjuk. Olyan érzelmektől foszthatjuk meg, mint a
testvéri szeretet, ami nagymértékben segítheti egyéni fej-
lődését is.

De hogy elkerüljük a félreértéseket: nem azt mondom,
hogy vállaljunk több gyermeket pusztán azért, hogy az
elsőszülöttnek legyenek testvérei. Még egy gyerek nem
oldja meg a házassági problémákat, és nem neveli meg a
korábban született gyereket sem.

A döntés kulcsa a szülők alapvető értékeiben 
rejlik.

SARA PÉREZ-TOMÉ (MADRID)

Fordította: Horváth Rita

Miért csak egy gyerek? 
A válasz kulcsát a szülőkben kell keresni

KULTURÁLIS AJÁNLATOK
A Román Sándor Tánctársulat (Experi Dance) célul tűzte ki többek között a magyar tánckultúra ápolását, a
hagyományok átörökítését az új, felnövekvő generáció értékrendjébe. E gondolat mentén keresték fel Egye sü -
letünket, hogy lehetőséget biztosítsanak tagcsaládjaink számára az előadásaik térítésmentes látogatására.

Az előadások a hétköznapok mellett nagy élményt, kikapcsolódást nyújtanak az egész család számára, ezért
biztatok mindenkit, különösen azokat a tagcsaládokat, akik nem tartoznak egyik helyi szervezetünkhöz sem,
hogy iratkozzanak fel a jól működő kulturális listánkra. Itt nem csak a táncegyüttes darabjait hirdetjük meg,
hanem időről időre más színházi, illetve koncert ajánlatokat is közzéteszünk. Jelentkezni lehet e-mailben a tag-
sorszámotok megadásával a noe@noe.hu címen.

VÁMOS VERONIKA
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Féltem attól az időtől, amikor a gyerekeink serdülőkorba
jutnak. Úgy gondoltam, hogy azok az ijesztő változások,
nehézségek, amikkel riogatják a még serdülővel nem ren-
delkező családokat, azoknak mindenképp be kell követ-
kezniük, mert az törvényszerű. Ahogy múltak az évek, las-
san felderengett, hogy talán nem kell feltétlenül elromol-
nia a kapcsolatnak szülő és gyerek között. Nehézségek
adódtak, de többnyire találtunk utat a megoldásra.
Kiismertük a gyerekeink lelkivilágát, és úgy igyekeztünk
velük kapcsolatot teremteni, ahogy nekik az a legköny-
nyebb, legkényelmesebb, legtermészetesebb volt.

Amikor eljött a zárkózottság ideje, soha nem kérdeztem
meg tőlük: „mi volt az iskolában?”, meg hogy „miért nem
mondasz nekünk semmit, a barátaiddal bezzeg órákat
tudsz dumálni!” Ugyan mit lehet ilyesmire mondani?
Semmit. Konkrét dolgokat kérdeztünk, olyat, ami nem sze-
mélyes, s amire „következmények nélkül” lehet válaszolni.
Pl., „az ofő ma kit dobott meg krétával?” – Ennyiből már
valami kis beszélgetés kialakulhat.

Na és a humor, az a „joker”, az sok mindent megold.
Amúgy meg néha lehet csendben is lenni, akkor csak sze-
retettel szolgálunk. Éreztük, ha valamelyik nem akarta

magát kiadni, vagy kifejezetten védte a személyisége hatá-
rait. Ezt mindenképpen tiszteletben tartjuk.

Egy időben kialakult, hogy a nagy gyerekeink késő
este oldalogtak le hozzánk, csak úgy „mellékesen” lefek-
vés előtt egy szál boxerban, amikor mi is le akartunk
feküdni már. Levetették magukat a kanapéra a nagyszo-
bában, és elkezdtek velünk cseverészni. Nem volt mit
tenni, mi is ledobtuk magunkat, és elindult valami.
Először ez nagyon fárasztó volt, aztán rájöttünk, hogy az
éjszakai jótékony félhomály az a helyzet, amikor szíve-
sebben beszélgetnek, megnyílnak, és felteszik az élet
nagy kérdéseit. Nem hajtottuk el őket sosem, és nagyon
sok szép esténk (éjszakánk) volt így velük. Láttuk, milyen
szép lehet a személyisége annak, aki egyébként még
olyan szögletes, kialakulatlan, éretlen. Azokat a máskor
olyan undok tinédzsereket ilyenkor annyira lehetett sze-
retni!

Most megint a bezárkózás ideje van, úgy tűnik néha,
semmire sem kellünk már mi szülők, csak hogy jó kaja
legyen itthon és tiszta ruha. Ez néha fájdalmas, de elfo-
gadjuk, hogy a gyerekek felnövekedése, kirepülése ezzel
jár.                        Az Oázis c. lap 2011. októberi számából

Emlékezetes éjszakák

…lassan felderengett, hogy talán nem kell feltétlenül elromolnia 
a kapcsolatnak szülő és gyerek között

A család mint a nemzet fennmaradásának alapja

A fenti téma szellemében keresztény civil szervezetek a
Parlament Felsőházi termében tartották 5. Országos
Fórumukat 2011. október 27-én.

A fórumot Harrach Péter, a Magyar Keresztény de -
mokrata Szövetség elnöke nyitotta meg, majd szociológiai,
demográfiai kutatások eredményeit ismertették. Ezek
aggasztó tényeket tárnak elénk a magyar és az európai csa-
ládok helyzetéről és jövőbeni lehetőségeikről. A fórum ösz-
tönözni kívánta a tanácskozás résztvevőit, hogy kapcsolód-
janak be abba a munkába, ami megerősíti a családokat, a
fiatalok számára vonzóvá teszi a nagycsaládos, gazdag
értékrenddel bíró életmodellt.

A rendezvényen a NOE is képviseltette magát, főtitká-
runk, Kardosné Gyurkó Katalin meghívott előadója volt a
fórumnak.

Bíró László, a katolikus püspöki kar családreferense és
Szarka Miklós református lelkész a családeszmény és a pár-
kapcsolat témáját szuggesztív módon tudták a hallgatóság-
nak közvetíteni.

Számomra két „kevésbé illusztris titulusú” előadó, a
katolikus pap Pál Ferenc és Gyurkó Kata előadása volt a
legérdekesebb. Előbbi az elköteleződésről, a párkapcso-
lati problémákról tartott lenyűgöző, a hallgatóság nagy
tetszésével találkozó előadást. Kata igazán népszerű, vetí-
téssel kísért előadásában a nagycsaládos életforma örö-
meit és nehézségeit mutatta be szellemesen, mindenki-
nek tetsző, meggyőző módon. A személyes hangvétel, a
közvetlen stílus nagy tetszést váltott ki a hallgatóság
körében. Úgy értesültem, de nem akarok „Intim Pista”
lenni, hogy az előadót más fórumok is hallani kívánják a
közeljövőben.

A korábbi fórumok résztvevőjeként nyugodtan állítha-
tom, hogy az idei volt a legérdekesebb, témáiban a legiz-
galmasabb tanácskozás.

Hajrá NOE! Hajrá nagycsaládos vállalkozás!

CSIKY KLÁRI

É L E T Ü N K
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Annyi előkészület, fény, ünnepély és ajándék! Nehéz nem
elfelejteni, hogy a karácsony legkedvesebb arca valójában
láthatatlan.

A karácsony előtti napokban érezhetjük úgy, hogy az
események fontos, sőt nélkülözhetetlen alakjai vagyunk,
de az is lehet, hogy a karácsonyt egy bemutatóhoz hason-
lóvá tesszük, ahol csupán nézőként veszünk részt: tapso-
lunk és kifütyülünk, attól függően, hogyan zajlanak a csa-
ládi összejövetelek.

A karácsony nem arra van, hogy csak tapsoljunk vagy
netán fütyüljünk…

Ha távolról szemléljük a családi eseményeket, könnyen
előfordul (olykor akaratlanul is), hogy csak méregetünk:
dicsérjük vagy elítéljük a szervezőiket.

Karácsonykor mind a látható, mind a láthatatlan dol-
gokkal foglalkoznunk kell. Hogyan? Figyelve az apró rész-
letekre, amik általában észrevétlenek maradnak. Ez persze
fáradságos munka, és nem is mond érte köszönetet senki.
Ezért nehéz ezekre is időt szentelni.

Hogyan és hol találhatók ezek a jelentős apróságok?
A részletek a legapróbb dolgokban rejlenek:
• Az asztal megterítésében és a különböző fogások

elkészítésében.
• Az ajándékok kiválasztásában.
• A karácsonyfa, a betlehemi jászol felállításában

otthonunk egy kiemelt helyén.
• Az ajándékvásárlásban: nem az árra, hanem a meg-

ajándékozandó ember személyére gondolva.

Ne feledjük el az ünnepek alatt sem, hogy az apró, de
lényeges dolgok nem feltétlenül láthatók, gyakran azon-
ban ezek a kicsi, de lényeges apróságok jobbak, átütőbbek,
sugárzóbbak, mint a csillogó díszek, a karácsonyi sült vagy
más finomságok.

Kikre ügyelhetünk különösen ilyen „aprómunkában”?
• A nagyszülőkre, idősebb családtagokra, akiket

kedvességből a jobb helyekre ültethetünk a kará-
csonyi asztalnál.

• A környezetünkben azokra az emberekre, akikkel
nézeteltérésünk támadt az év során, és most lehe-
tőségünk van figyelemmel és különös kedvesség-
gel kitüntetnünk őket.

• Azokra a családtagjainkra, barátainkra, ismerőse-
inkre, akik mögött egy nagyon nehéz év áll egész-
ségi állapotuk vagy a munkájuk elvesztése miatt.
Most különös figyelemmel fordulhatunk feléjük
is.

A karácsony legkedvesebb
arca láthatatlan

És lehetőségünk van még…
1. Nem panaszkodni, habár bőven lenne   

rá okunk, hiszen fáradtak vagyunk, és
alul értékeltnek érezzük magunkat...
A láthatatlan dolgok lényege, hogy a szí-
vünkből erednek, nem a kezünkből vagy az
 eszünkből.

2. Nem kell mindent nekünk irányítanunk  
a környezetünkben. Megszervezni és
elrendezni a dolgokat nem azért fontos,
hogy egyvalaki tudjon mindent kontrollál-
ni. A szervezés lényege ennél sokkal fonto  - 
sabb: csapatban dolgozni másokkal
úgy, hogy mindenkinek lehetősége
legyen a maga módján részt venni a
munkában.

3. Minél többet gondolsz a többiekre, annál szeretetre-
méltóbbá válik a környezeted. Jó hangulatot teremteni,
lemondva a fölösleges elégedetlenkedésekről, ezzel
lehetőséget adva a családnak a harmónia és béke meg-
teremtésére. 

Nézzünk azonban a karácsonyon is túl! A krízisben lévő
családoknál gyakran tapasztalható fagyos, kegyetlen légkör
arra kell ösztönözzön minket, hogy mások életét könnyeb-
bé, szeretettel telibbé tegyük.

A feszültségek az életet sokkal nehezebbé teszik, mint
amilyen valójában.

Kedvességgel csökkenthetők a feszültségek. Manapság
sajnos kevés ember gondolja úgy, hogy a kedvességért cse-
rébe semmilyen anyagi juttatás nem várható el.

SARA PÉREZ-TOMÉ (MADRID)
Fordította: Horváth Rita

Vannak, akik karácsonykor
azért kedvesek, mert 

kötelességüknek érzik, 
hogy ilyenkor azok legyenek.

De ez rossz felfogás.
Nem csak karácsonykor, hanem mindig 

gyakorolni kell a kedvesség erényét 
annak érdekében, hogy mások életét köny-

nyebbé, kellemesebbé tegyük.
És ahogy a többi erényt, úgy ezt sem

mindig könnyű gyakorolni.
A kedvesség nem önmagában 

és nem önmagáért van.
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A mérleg
A jómódú gazda és a szegény ember üzletet kötött. A gazda minden héten ad két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig
viszonzásul két kiló összegyűjtött mézet ad. Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt, hogy
bizony nem minden ember tisztességes, meg kellene mérni, amit kap. Úgyhogy mikor legközelebb vitte a túrót, és
néhány perc múlva megkapta a mézet, hazavitte, és pontos mérlegén megmérte. – Hát csak másfél kiló volt! Felháborodva
ment a szegény emberhez, és indulatosan a szemére vetette, hogy becsapta őt.

A szegény ember lehajtotta fejét, és így szólt:
– Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény ember vagyok. Egy kétserpenyős mérleget még tudtam

szerezni, de súlyokra már nem volt pénzem.
Így hát amikor megkaptam tőled a túrót, és kivittem a kamrába, rátettem a mérleg serpenyőjére, és a másik

serpenyőbe kimértem az azonos súlyú mézet.
A gazda roppant módon elszégyellte magát, és hazament.

A karácsonyfa állítás nem egyidős az ünneppel. 
Réges-rég a karácsonyi asztalt virágzó Borbála-ágakkal (december

4-én gyümölcsfaágakat metszettek le, vízbe tették, és karácsonyra kivi-
rágzott – jelképezvén a télben megőrzött tavaszt, az újjászületést),
fa gyöngyből kötött koszorúval és kis tálkában hajtatott Luca-napi
búzával (december 13-án néhány búzaszemet tettek kis vízbe egy 

tálkára, és az kihajtott szép zöldre) díszítették. Ezek a díszek a 
hiedelmek szerint védelmet nyújtottak az ártó szellemek ellen. Az
első fenyőfa, amelyet cukorkákkal, süteményekkel, papírdíszekkel

díszítettek, a XV. századi német földről ismeretes. A legenda 
szerint Luther Márton a téli erdőben sétált, és gyönyörködött a 

csodaszép fenyőkben. Annyira megragadta a látvány, hogy 
hazatérve el akarta mesélni, amit látott. Aztán gondolt egyet,

inkább bevitt a szobába egy fenyőfát, csillogó gyertyákkal 
díszítette fel, és írt egy verset is: 

Így vált a karácsonyfa az év legszebb keresztény 
ünnepének jelképévé, Jézus születésnapjának, 

a szeretet, a család ünnepének díszévé. Régebben
a fenyőfát mézeskalács figurákkal, piros almával, 
ezüst-, aranypapírba csomagolt dióval díszítették. 

Ma már ezernyi dísz, szaloncukor ékesíti a XXI. 
század „karácsonyi fáját”, változnak az ünnepi 

szokások, de a karácsonyfa jelzi és élteti 
az ünnepet.

A karácsonyfa legendája 

„Mennyből jövök most hozzátok,
jó hírt mondok, jer, halljátok,
mert nagy örömöt hirdetek,
méltán ujjong ma szívetek.

A megtartó ma született,
ég-föld örül ma veletek.

Egy ártatlan kis csecsemő, 
egész világ üdve lesz ő.”
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Nagy örömmel értesítelek Ben -
ne  teket, hogy 2011. szeptember
10-én megszületett ötödik uno-
kánk, Jakab (3650 g, 50 cm),
majd no vember 11-én hatodik
unokánk, Dávid (4060 g, 57 cm).
Anyukáik és a babák is egészsége-
sek, a nagyszülők pedig nagyon
boldogok. 

Kapás Ági, Szentendre

Még egy pár örömhír Szent end -
réről:

2011. június 10-én született Papp
Krisztián és Pappné Frank-Kiss
Judit negyedik gyermeke, Márta
Ro zá lia. A kistestvért Eszter,
Berta és Illés nagy szeretettel vár-
ták.

2011. július 24-én született Szaba -
dos Gábor és Sallay Enikő harma-
dik gyermeke, Dóra. Testvérei
Ádám és Zsuzsanna. A nagyszülők-
nek (akik a NOE alapító tagjai)
már tizedik unokájuk.

Kapás Ági

Örömmel tudatjuk,

hogy szeptember 24-én

megszületett kis lá -

nyunk, Júlia. Sze re tet -

tel dajkálja őt 3 bátyja:

Botond (11), Cson gor

(8) és Zoli (5).

Péterfi Eszter és Gábor,
Gödöllő

Marossy Szabolcs és Viki boldo-
gan tudatja, hogy megérkezett a
családba Bence, Andris és
Dominik után egy újabb ajándék
fiú: Balázs Simon. Eszik, iszik,
alszik – ahogy egy igazán jó
negyedik gyerekhez illik. Bátyjai
is nagyon örülnek – büszkék az
új tesóra!

Budapest, Szent Lőrinc
Nagycsaládos Egyesület

Örömhír

Vincze Ágota és

Farkas Zoltán öröm-

mel tudatja, hogy

2011. október 12-én

megszületett negye-

dik kisfiuk, Farkas

Márton.

Budapest,

Gazdagréti Csoport

Terman Mária és Dian Tibor
harmadik gyermeke, Márk febru-
árban született két nővére, Kata
és Nóra nagy örömére. Erőt,
egészséget kívánunk a Dian csa-
ládnak!

Nagycsaládosok Nógrádsápi
Egyesülete

IIggeenn,,   VViirrggiinniiaa,,  vvaann  MMiikkuullááss!!
„Nyolcéves vagyok. Kis barátaim közül néhányan azt
mondják, hogy nincs is Mikulás. Apukám azt  mondta,
hogy ha a Sun is azt írja, akkor az biztos úgy is van.
Kérem, árulja el nekem, van Mikulás?” (Virginia O’Hanton)

Kedves Virginia, kis barátaid tévednek! E lkábította őket egy
hitetlen korszak hitetlensége.

Nem hisznek már semmiben, csak amit a tulajdon két sze-
mükkel is látnak. Azt hiszik, hogy nem létezhet semmi olyas-
mi, ami az ő kis elméjükbe ne férne bele. Virginia, a gyerme-
kek és a felnőttek elméje egyaránt kicsi, ha a nagyvilághoz
hasonlítjuk. Olyan aprók vagyunk mi a világegyetemhez
képest, mint egy kis bogár, és annyit sem értünk a minden-
ségből, mint egy hangya – különösen, ha ahhoz mérjük
magunkat, hogy mindent meg akarunk érteni.

Igen, Virginia, van Mikulás! Éppolyan biztos vagyok ben-
ne, hogy létezik, mint ahogy abban is biztos vagyok, hogy a
szeretet, az odaadás, a nagylelkűség is létezik, márpedig azt
te is tudod, hogy ezek az érzések szépítik meg és emelik fel
az életedet. Ó, jaj, milyen szörnyen unalmas és sivár lenne az
életünk a Mikulás nélkül! Legalább olyan szörnyű és sivár,
mintha Virginiák nem lennének! Akkor nem lenne gyermeki
hit, nem lenne költészet, nem lennének mesék, és elviselhe-
tetlen lenne az életünk. Csak az nyújthatna örömet, amit meg-
szerezhetünk, amit megfoghatunk. Az örök fény, amivel a
gyermekkor ragyogja be a világunkat, végleg kihunyna.

És hogy valaki nem hisz a Mikulásban…! Ennyi erővel a tün-
dérekben sem kellene hinnünk! Persze megkérheted az apu-
kádat, hogy béreljen fel pár embert, és figyeljék meg az
összes kéményt a városban, hátha elkapják a Mikulást, de mit
bizonyítana, hogy nem találkoznak vele? A Mikulást senki sem
láthatja. A világon azok a legvalódibb dolgok, amiket sem a
gyerekek, sem a felnőttek nem látnak.

Hogyne lenne Mikulás! Istennek hála, Mikulás él és
egészséges, Virginiám, és örökké az marad. Ezer év múlva,
de még tízezerszer tízezer év múlva is itt lesz közöttünk, és
felvidítja gyermekeinket.

Francis P. Church, The New York Sun, 1897.
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Örömhír

Hahó, hahó, megérkeztem! 2011. október 6-án

00.45 perckor kitelepítettek Anyu pocakjából.

Remélem, jó helyre érkeztem! 3590 gr és 57 cm

vagyok. Szeretni foglak Benneteket, fogadjatok be

Ti is a szívetekbe! 

Takács Márk, Veszprémi Márta negyedik unokája

Örömmel tudatjuk, hogy Kakó Villő 2011. július 05-én
megszületett, Kakóné Gál Andrea és Kakó János negyedik
gyermekeként. Testvérei: Gellért, Csongor és Lukács szüle-
ikkel együtt már nagyon várták érke zését. Ő a Lakiteleki
Nagy családosok Egyesületének legifjabb tagja. 
Gratulálunk Nekik!

Kutasiné Szombati Márta 
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete

A Nagycsaládosok Kis  -
kun félegyházi Egye sü -
lete örömmel adja hírül a
2011. év ben született ba -
báit:

Babosné Suki Anna és
Babos Dániel negye dik
gyermeke: Szi lárd, 2011.
július 05.

Bánfi Anita és Ladnai Attila
tizedik gyermeke: Ger -
gely, 2011. június 05.

Legfrissebb tagunk, Körmöci Levente
Csongor 2011. november 8-án született,
Körmöci Zsolt és Sztanik Irén második
gyermekeként. 
Szeretettel köszöntjük körünkben!

Zsilinszkiné Rozmann Judit, Tompai NE

A Pécsi Székesegyház Nagy csa -
ládos Egyesület  babahírei:

Nyári Tamás és Nyáriné Gyimes völ -
gyi Dalma kislánya, Dalma 06. 11-én,

Sztanics Balázs és Sztanicsné Farkas
Csenge kislánya, Adél 08. 10-én,

Takács János és Takács Jánosné 
kislánya, Eszter 08. 12-én,

Csalló Attila és Bálint Anna
kislánya, Dóra 08. 19-én,

Csiki László és Csikiné Schnell Zsu -
zsanna kislánya, Flóra 09. 07-én,

Kovács László és Szitkay Éva kisfia,
Bence 09. 19-én, 

István Balázs és Uherkovics Orsolya
kislánya, Margit 09. 13-án

Farkas Csanád és Farkasné Magusics
Petra kisfia, Ákos 10. 15-én 

született.

Sztanics Adél és Farkas Ákos Székely
Kamilla unokái, neki is gratulálunk!


