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NEMES ATTILA

Örömlánc
– Mit csinált maga, hogy ennyire elfáradt?
– Én? (...) Semmit. Éltem.
Ez a beszélgetés ugyan nem egy sokgyermekes szülő és ismerőse között, vagyis a valóságban zajlott le, de az Utas és holdvilág hőse
pont úgy válaszolt orvosának, ahogy azt egy erősebb nap után mi is tennénk. Aztán persze megrázzuk magunkat, tesszük a dolgunkat, mert valahonnan újra erőt merítünk, s helytállunk, ahol csak kell.
Én szentül hiszem, hogy ennek a megújuló erőnek az egyik forrása az életöröm. Lehet, hogy ez az öröm nem mindig harsány, nem
nevet fel, még csak ránk sem kacsint, de néha este, vagy egy másik pillanatban, amikor nem is gondolunk rá, megszáll bennünket.
Ilyenkor talán még boldogok is vagyunk, s ahogy Albert Camus írta levelében egy barátjának: „Mennyivel jobb az ember, amikor boldog!”.
Jó érzés jónak lenni, vagy legalább annak hinni magunkat, ahogy jó annak látni családunkat, gyermekeinket is. Ha jobban belegondolunk, valahogy minden az örömmel kezdődik: fiatalon örülünk, ha a másik elfogadja közeledésünket, később örülünk, ha végül igent
mond, örülünk, amikor megszületik közös gyermekünk, s örülünk, amikor ők is boldogok. Mintha egy igazi örömlánc fűzné össze a
generációkat, a családokat. S tényleg igaz lehet Herczegh Anita asszonynak az Európai Polgári Díj átadásakor rólunk, nagycsaládosokról elhangzott gondolata: „Az élet szeretete Önökben újabb
és újabb energiákat szabadít fel”. Ha nem is éljük meg ezt
olyan gyakran, ahogy szeretnénk – bár biztosan van,
aki igen – bizony erőt merítünk a családból, a gyermekekből. Örömük átárad ránk, mert bármilyen furcsa is, a test ugyan elfáradhat, és
néha bizony a lélek is, de mégis mi vagyunk egymásnak a legfontosabb
energiaforrás. A gyermekeinket ismerve egy kimeríthetetlen energiaforrásról beszélünk. Azt hiszem,
épp ez táplálja az életörömöt, az,
hogy mi vagyunk a legfontosabbak egymás számára.
Az élet azonban nemcsak magasztos gondolatokból és jólfésült örömökből áll. Bizony a
tánc, a sport, a kirándulás, a
verseny, zene, egy igazi buli is
örömforrás. Nos, épp ezekről
szedtünk össze néhány fontos
írást, készítettünk interjúkat,
egyáltalán, az öröm az, amit ebben a lapszámban körül szeretnénk járni.
S már készülünk a következő lapszámra is, hiszen a bulizási szokásokról
kérdeztünk ismert zenészeket. Hát persze,
hogy a kamaszok, s minden, ami a kamaszok
nevelésével jár lesz következő lapszámunk témája. Ugye, mindenki örül?!
Trieb Zsuzsa: Gondolatban (2009) olaj, vászon 100x100 cm /részlet

NEMES ATTILA
3

NOE 306-307 szamM:Elrendezés 1

10/17/2018

1:56 PM

Oldal 4

VEZETŐ TESTÜLETEINK MUNKÁJÁBÓL

Vezető testületeink munkájából
Az elnökség 2018. június 13-ai gyűlésén megválasztotta Joó Kingát
és dr. Kutassy Jenőt elnökhelyettesnek.
A NOE elnöksége úgy döntött, hogy Kardosné Gyurkó Katalint delegálja az ELFAC nemzetközi Családbarát Önkormányzat munkacsoportjába.
Az ELFAC egy Európai Családbarát Tanúsítvány kiadását kezdeményezte. Ennek előkészítésére alakul egy munkacsoport, amelybe a
családbarát önkormányzatok közötti együttműködésben tapasztalattal rendelkező szakembereket várnak. A NOE delegáltja Kardosné
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, aki tevékenyen részt vett a Családbarát Önkormányzat Díj feltételrendszereinek kidolgozásában.
Sok nagyszerű csoport tartozik a NOE-hoz, viszont a távolság miatt
ritkábban sikerül személyes találkozást, megbeszélést egyeztetni.
E probléma megoldásaként az elnökség javaslatot tett arra, hogy a
rendkívül jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező Tóthné Nacsa
Irén legyen a NOE „utazó nagykövete”. Az elnökség bízik abban, hogy
ez a tevékenység segítheti a NOE új csoportjainak megalakulását és
a már működő csoportok közötti kommunikációt.
Határozat született arról, hogy az idei évben az új belépők július 1. és
október 31. között féléves tagdíjat fizetnek, valamint aki november
1. után lép be, annak a következő évre szóló tagdíjat kell befizetni.

melyről minden egyesület és csoport egyénileg kapta meg az értesítést.
Szó volt a régiós titkárok szerkezeti átalakításáról, melynek eredményeképpen a NOE elnöksége egyhangúan elfogadta, hogy a régiós
titkárokat régióvezetőknek nevezik át. A szerkezeti átalakulás másik
eleme, hogy a régióvezetők fő koordinátorának Horváth Hajnalkát,
helyettesének Benedek Szilviát választották.
A 2018. szeptember 5-i ülés elején Kardosné Gyurkó Katalin beszámolt a nyáron lezajlott nagyobb eseményekről, köztük a Veszprémben megrendezett IX. Családkongresszusról, valamint a rigai nemzetközi találkozóról. Emellett szó esett még az élménytáborról,
amely megközelítőleg 500 gyermeknek és 100 családnak nyújtott
nagyszerű élményt.
Napirendre került a szeptember 24-én Varsóban megrendezésre kerülő FEFAF közgyűlés. Döntés született arról, hogy Balla Katalint delegálja a NOE az eseményre.
Felvetették, hogy a NOE újítsa meg, kezdeményezze a Nemzetközi
Ifjúsági Tanácsban az ifjúsággal foglalkozó szervezeti tagságát. A közös megbeszélést követően határozat is született a tagfelvételi kezdeményezésről.

Az ülésen elfogadták egy újabb nagycsaládos egyesület kérelmét,
így a Cigándi Nagycsaládos Egyesülettel gyarapodott a NOE tagegyesületeinek száma.

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a NOE támogatja a Nem
Adom Fel Alapítvány programját, és ennek keretében 100 résztvevő
élvezhette a szeptember 13-án megrendezett Böjte Csaba – Jobb
velünk a világ koncertet.

Megvitatták és értékelték a beérkezett belső pályázatokat. Az
egyeztetés végén az elnökség döntése megszületett a kérelmekről,

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

Széchenyi Társaság Díjat kapott
Benyus Sándor és felesége
A „Nagy családrúl kell gondoskodnom” címmel fémjelzett emlékkonferencián került sor a Széchenyi Társaság Díjainak átadására.
Az elismerést Széchenyi születésnapján, a Széchenyi szellemében csendben tevékenykedő személynek vagy szervezetnek ítéli oda a Széchenyi
Társaság.
Díjat kapott Benyus Sándor és felesége, akik tíz gyermeket neveltek, és 37
unoka boldog nagyszülei. A házaspárt Rubovszky András főtitkár méltatta.
Szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez!
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Európai Polgár Díjjal
tüntették ki Egyesületünket
A díjat 2018. szeptember 21-én Kardosné
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke vette át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.
Nagyon köszönjük az Európai Parlament
rangos elismerését, melyet Gál Kinga és
Hölvényi György előterjesztése nyomán ítéltek oda szervezetünknek!
Külön megtiszteltetést jelentett a NOE számára, hogy Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége méltatta szervezetünket. Szívhez szóló, őszinte és kedves szavai a lenti
laudációban olvashatók. Köszönet értük!

„A baj és aggódás megoszlik, viszont az öröm
megsokszorozódik a népes család tagjai között.”
Márton Áron püspök szavaival köszöntöm a
Nagycsaládosok Országos Egyesületét.
Tisztelt Kitüntetettek! Kedves Édesanyák,
Édesapák!
Böjte Csaba, az árva és nehéz sorsú gyermekeket befogadó szerzetes a minap az összetartó család erejének titkáról beszélt. Arról,
hogyan lehet helyes úton járni, hogyan lehet
az élet megpróbáltatásait sikerrel leküzdeni.
Ez a célja annak a nagycsaládban élő több tízezer embernek is, akik a NOE tagjaiként kiállnak a család értékei, a gyermekvállalás szépsége mellett.
Bő három évtizede alapított egyesületükkel
partnerséget kínálnak és javaslatokat tesznek hazánk mindenkori kormányának a csa-

ládok, s ezáltal egész társadalmunk érdekében. Mert csak boldog családok alkothatnak
erős nemzetet.
Tisztelt Nagycsaládosok!
Az élet szeretete Önökben újabb és újabb
energiákat szabadít fel, hogy fáradságos otthoni teendőik mellett önkéntes munkát végezzenek. Családkonferenciát, babaköszöntőt, vezetőképzőt és megannyi programot
szervezzenek. Találkozókra járjanak, másokon segítsenek a Kárpát-medence minden
régiójában.
Kívülről nézve érthetetlennek tűnhet, hogy
egy sokgyerekes szülő miért kel fel hajnalban
adományokat csomagolni, miért vállal még
több feladatot. Miért adja oda szabadidejét
másoknak? Aki részt vesz benne, annak
mindez természetes. Mert tudja: egymásért
fáradozni örömet okoz, szebbé, teljesebbé
téve életünket.

Tisztelt Jelenlévők!
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tevékenységének európai szintű elismerése a
szervezetükben folyó munkának és az áldozatkész tagoknak szól. Ez a kitüntetés megerősíti, hogy az Önök küldetése mindannyiunk számára kiemelten fontos.

„Volt egyszer egy király, s volt neki három fia.”
Népmeséink közül nem egy kezdődik ezzel a
mondattal. Ezek a mesék az egyetemes emberi értékekre épülnek, amelyek közül kimagaslik a családalapítás, a kihívásokkal való
megküzdés képessége, a gyengébbek iránti
szolidaritás. Ezek olyan értékek, amelyek elősegítik közösségeink létrehozását, fenntartását és összetartozását. Ezt erősítik meg újra
és újra a NOE tagjai is naponta végzett, önzetlen szolgálatukkal.
Hálásak vagyunk érte.
Magam és férjem nevében gratulálok az
Európai Polgár Díj elnyeréséhez.
Isten éltesse mindannyiukat!
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Beszélgessünk a CSOK-ról,
nem csak dióhéjban!

TÓTH BRIGITTA

A MOST INDULÓ CIKKSOROZAT ABBAN PRÓBÁL SEGÍTSÉGET NYÚJTANI, HOGY KÖNNYEBBEN IGAZODJUNK EL A MINKET ÉRINTŐ
„CSOK-KÉRDÉSEK” RENGETEGÉBEN, KÖNNYEBBEN MERJÜNK ELINDULNI A CSOK-KAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSÜNKBEN, ÉS BIZONYTALANSÁGAINKRA IS VÁLASZOKAT KAPHASSUNK. TUDJUK, HOGY EZ A TÉMA NAGYON SOK NAGYCSALÁDOSUNKAT ÉRDEKLI,
ÉRINTI ÉS SEGÍTHETI NAGYCSALÁDOS ÉLETÜK SZEBBÉ-JOBBÁ TÉTELÉT IS, HA EZZEL A KIVÁLÓ LEHETŐSÉGGEL ÉLVE TUDJUK BŐVÍTENI SZERETTEINK ÉLETTERÉT.
MINÉL JOBBAN ISMERJÜK ÉS ÉRTJÜK A CSOK-KAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁST, ANNÁL BÁTRABBAN ÉS BIZTOSABBAN TUDUNK
BELEVÁGNI A CSOK FELVÉTELÉBE!

Felsorakoztatjuk a fontosabb alapvető tényeket, melyek a CSOK kapcsán a NOEFON vonalain keresztül is aktuálisan legtöbbeteket érdekelték.
A 2018-as aktuális rendelkezések szerint CSOK támogatás új lakás
vásárlására, használt lakás vásárlására, lakásépítésre és -bővítésre
igényelhető.
Ezúttal az új lakás vásárlásáról:

A szocpol elnevezés 2015. július 1-től változott meg. A SZOCPOL
2016 kedvezmény vissza nem térítendő támogatás, ami a 2008. július 1. után kiadott használatbavételi engedéllyel (vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) rendelkező új összkomfortos lakás vásárlásához igényelhető. A támogatást
a 16/2016-os kormányrendelet szabályozza.
Az egygyermekes családoknál (meglévő vagy vállalt gyermek esetén)
az új építésű lakásnak minimum 40, az új építésű háznak minimum
70 négyzetméteres hasznos alapterületűnek kell lennie. A kétgyermekes családoknál (meglévő vagy vállalt két gyermek esetén) az új
építésű lakásnak minimum 50, az új építésű háznak minimum 80
négyzetméteres hasznos alapterületűnek kell lennie. A 3 vagy több
gyermekkel rendelkező családoknál az új építésű lakásnak minimum
60, az új építésű háznak minimum 90 négyzetméteres hasznos alapterületűnek kell lennie. Itt is csak a minimum méreteket szabályozták,
azaz az ingatlanok bármekkora maximális mérettel rendelkezhetnek.
Jó tudni! A CSOK felvételének feltételei bankonként igen eltérőek –
ezért érdemes körültekintőnek lenni!
Legközelebb szót ejtünk a használt lakás vásárlásával kapcsolatos
szabályozásokról…
Igen fontos részletekről a továbbiakban lesz szó.

A CSOK új lakásra 2016 szeptemberétől megváltozott feltételekkel
igényelhető.
A legérdekesebb az új lakásvásárlással kapcsolatban, hogy a CSOK
(10+10 is) már a „tervezőasztalról” is igényelhető, de az ingatlannak
már rendelkeznie kell építési engedéllyel (ezzel egyenértékű a hatósági bizonyítvány). A támogatást csak a használatba vételi engedély
megléte után folyósítják, de új lakásra a CSOK-kérelem befogadható,
sőt még a támogatási szerződés is megköthető, ami igen meggyorsítja az ügymenetet.
A másik nagyon fontos változás, hogy 2016 szeptemberétől a CSOK
támogatást ismét lehet osztatlan közös tulajdonra igényelni.
Új lakásra a CSOK a 2016-os kedvezmény esetében élesen elkülönül
már a 3 gyermeknél kevesebb gyermeket nevelő és a minimum 3
gyermekes családokkal kapcsolatos szabályozás, 2016.01.01-től
megjelent a „10+10 CSOK”.
6

Sikeres CSOK-felvételt és a családnak megfelelő új lakást kíván
DR. TÓTH BRIGITTA
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„Mindent köszönök! –
élettörténetek az örökbefogadásról”
Az örökbefogadással kapcsolatos idei szépirodalmi kiírásunkra a nehéz témához képest igen szép számmal érkeztek pályázatok. A beadott pályaművek az örökbefogadó szülők és (egykori és mai) örökbefogadott gyermekek, valamint a gyermekükről lemondó édesanyák
valós élettörténetei. Szeptember 15-ig vártuk a zsűrinek a végleges
sorrendre vonatkozó javaslatát. Díjkiosztó ünnepségünket október
25-re szervezzük, melyre minden pályázót szeretettel várunk.
Őszi magazinunk lapjain arról olvashattok, hogy milyen élmény volt a
neves zsűritagok számára olvasni a pályaműveket. Az első benyomásokra, érzésekre, véleményekre voltunk kíváncsiak.
Mélységes mély kút
Az élet nagy rendező. Még kis dolgokban is.
A ’Mindent köszönök!’ pályázat történeteinek zsűrizése közben kaptam feladatot a Nők Lapjától, ahol dolgozom, hogy írjak az örökbefogadás szereplőit huszonöt éve rendszeresen segítő Mózeskosár Alapítvány most következő programjáról. Találkozásukon ezúttal a
gyermeküket örökbeadó anyákról, szülőpárokról szólnak, őket keresik,
hívják maguk közé. Ennek a cikknek az apropóján külön figyelemmel
kerestem a NOE pályázati írásokban az örökbeadók vallomásait és azokat a részleteket, melyekben akár ha hallgatólagosan is, de ők is megjelennek. Örökbefogadás kapcsán inkább a befogadó szülők és befogadott gyerekek kerülnek szóba.
A háromszög harmadik szereplője, a vér szerinti anya legtöbbször
néma marad. Aki a szíve alatt hordja, megszüli a gyermekét, majd nehéz életére nem találva megoldást, odaadja más szülőknek – örökbe –,
őket ritkán halljuk, róluk kevés szó esik. Mélységes mély kút a döntésük nyomán a sorsuk, az el nem gyászolt gyászuk, a trauma, hogy talán sosem találkoznak többé a gyerekükkel. Élet írta drámák buknak ki
a pályázatok nyomán akkor is, ha sikeres az örökbefogadás. Köszönet az írók
őszinteségéért. Szívem szerint mindegyik pályaművet díjaznám. Még a sutábbakat is. Mert a pályázat minden
írása megállít és önvizsgálatra késztet.
Még akkor is, ha csak néző vagyok a pálya széléről.
SCHÄFFER ERZSÉBET

Örökbefogadó szülőként – három éve
fogadtunk örökbe egy akkor három
éves roma kislányt – nemcsak tanulságos, hanem inkább megrázó volt a NOE
örökbefogadási pályázatán második
körbe jutott elbeszéléseket olvasnom.
Az örökbefogadó szülők történetei kivétel nélkül optimisták, pozitívak, a

szerzők között van, aki, szerintem, született írónő, minden akadályt legyőző lelkesedéssel viszonyul kisebb sérüléssel élő lányához.
Máshogyan felemelő az örökbefogadottak beszámolóit olvasni. A szerzők életkora itt tinédzsertől időskorig terjed – a szövegek hangvétele
pedig a pesszimistától a súlyosan tépelődőn át a tragédián felülemelkedőig és az optimistáig. Irtózatos élettörténeteket is olvashatunk: nem
mindenki került jó szülőkhöz, sőt, a szerzők között többen is kiskorukban hosszabb ideig intézetben voltak. Van, aki mélységes-ironikus önreflexiót gyakorol, ultra-elvont, de – hadd mondjam így – égbe kiáltó
szöveget ír, más szinte filozófiai síkon is feldolgozza élettapasztalatát.
Majdnem minden ilyen írásban megjelenik két motívum: akit örökbe
fogadtak, sokszor felnőtt korában is „kidobott gyerek”-nek érzi magát, és akkor is
szenved ettől, ha örökbefogadó szülei szeretik; és mélységesen vágyik megismerni
vér szerinti szüleit, még akkor is, ha ennek
érdekében esetleg felnőtt korában sem
tesz semmit, mert nem tud nekik igazán
megbocsátani. Legkedvesebb olvasmányaim azok a beszámolók, amelyeknek írói
mégis felül tudnak emelkedni a fájdalmon,
Pilinszkyvel szólva „elfogadják az elfogadhatatlant”. Hiszen végül is erről van szó.
Jó lenne ezeket a szövegeket önálló kötetben megjelentetni. Egy ilyen kötet könnyen
kötelező olvasmány lehetne pedagógiaipszichológiai szakokon – de sokan mások
is olvasnák...
DR. VASSÁNYI MIKLÓS
7
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Minikonferenciák „Édesanya és…” címmel
Hasonlóan a 2004-ben és 2011-ben sikeresen lebonyolított
minikonferenciákhoz – amikor harminckét, illetve hatvankilenc helyszínen azonos időpontban tartottunk másfél-kétórás minikonferenciákat a családról –, idén a Családok Éve keretében hasonló
programsorozatot szervezünk Édesanya és… címmel.
Az eseményre október 27-én 17:00-19:00 óra között kerül sor, mely
József Attila: Mama című versének megjelenési előestéje (1934).
Ahogy legutóbb, a rendezvénysorozat most sem szorítkozik Magyarországra: meghirdetjük az Európai Nagycsaládos Szövetségben is.
A korábbiakban minden helyszínen a helyiek választása szerint más-

más volt a minikonferenciák témája. A kiskonferenciák mindenütt legalább egy és legfeljebb három előadóval zajlottak, a beszélgetésvezető sok helyütt (a helybeliek számára) ismert médiaszakember (újságíró, TV-riporter, bemondó stb.) volt. Ha három előadásra is sor
került, azok sem tartottak összesen egy óránál tovább; a beszélgetésvezető hozzáfűzte gondolatait, majd a hallgatóság hozzászólásai
következtek. A kiskonferencia mellett igény és lehetőség szerint gyerekfoglalkoztatást is lehetett tartani.
Az októberre tervezett sok helyszín azért is fontos, mert ezzel ismét
megmutathatjuk, hogy mi az egész országban jelen vagyunk, és az
édesanyák családban betöltött szerepét milyen nagyra becsüljük,
mennyire tiszteljük őket.

NOE a közösségi médiában
Dinamikusan, hetente legalább száz új taggal bővül facebook-csoportunk, a Nagycsaládos Szülők Klubja,
amelyben a nagycsaládosokat érintő témákról beszélgethetnek a szülők:
https://www.facebook.com/groups/nagycsalados.szulok.klubja/

Facebook-oldalunk kedvelőinek száma is megháromszorozódott az elmúlt egy évben, mára több mint 13 ezer
követőnk van:
https://www.facebook.com/NOE.nagycsaladosok.orszagos.egyesulete/

Instagram oldalunkon is követhetitek már az egyesületet:
https://www.instagram.com/nagycsaladosok_egyesulete/
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Műhely a jövő családjaiért
2018. JÚNIUS 28. ÉS JÚLIUS 1. KÖZÖTT LISSZABONBAN KERÜLT SOR AZ 5. EURÓPAI IFJÚSÁGI CSALÁDPOLITIKAI MUNKATALÁLKOZÓRA
(EUROPEAN YOUTH INITIATIVE FOR FUTURE FAMILIES, EYIFF). AZ ANGOL MUNKANYELVŰ MŰHELYRE EURÓPA 12 ORSZÁGÁBÓL TÖBB
MINT 30 FIATAL ÉRKEZETT. A HÁROM NAP KÖZPONTI TÉMÁJA A DIGITALIZÁCIÓNAK A CSALÁDOKRA, A CSALÁDI ÉRTÉKEKRE, A KAPCSOLATOKRA GYAKOROLT HATÁSA VOLT.

A programszervező Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) és társszervezője, a Portugál Nagycsaládos Szervezet (Associação
Portuguesa de Famílias Numerosas, APFN)
úgy állította össze a hétvége menetét, hogy
különböző nézőpontokból közelíthettük meg
a digitalizáció kérdését. Beszéltünk az előnyeiről és a hátrányairól, foglalkoztunk azzal, hogy
szüleink hogyan kezelték a digitális eszközöket, milyen határokat szabtak a használatukra
vonatkozóan, ebből mi mit szeretnénk követni
vagy másképp kivitelezni saját leendő családunkban. Szóba került az is, hogy a család milyen „láthatatlan”, finom hangolású készségek
tanítására képes (pl. kezdeményezőképesség,
szervezési készség, vezetői képességek, személyközi kapcsolódási képesség stb.).
A hétvége folyamán nemcsak kutatások eredményeit ismertük meg, hanem ezeket őszinte,
mély megbeszélések is követték. A műhelynek fontos eleme volt a digitalizáció előtti korszak átbeszélése: mi az, ami akkor megvolt,
aminek az elvesztésétől az idősebb generáció
tart, és mi, fiatalok hogyan kezeljük ezt az átalakulást. Közösen gondolkodtunk arról is,
hogy a digitális eszközök hogyan segíthetik a
családok életét az egészségügyben, a médiában vagy a turizmusban. A program része volt
a Cascaisban megrendezett iTalks: Youth
4Family konferencia is, mely tovább mélyí-

tette a munkaműhelyen megbeszélt konklúzióinkat. A konferencián nemcsak a magyar
családpolitikai rendszert ismerhettük meg
jobban, hanem portugál nagycsaládosok is bemutatkoztak, személyes példájukkal hirdetve
a nagycsalád értékeit, és vállalva az ő válaszaikat a digitális világ kihívásaira.
A hétvégi műhely végén az egyéni összegzések mellett megfogalmaztunk egy deklarációt,
melyet a jövő szüleinek (magunknak), gyerekeinknek és családjainknak címeztünk. A deklarációban szerepelt, hogy természetesnek
vesszük a digitális eszközök használatát, de a

digitális eszközöknek való alárendeltségünk
helyett inkább ezeket az eszközöket akarjuk a
család szolgálatába állítani. Tisztában vagyunk
azzal is, hogy minden kihívásra nem tudunk
felkészülni, de vállaljuk azokat, személyes példánkkal pedig nemcsak a gyerekeink, hanem
szűkebb környezetünk előtt is a családi értékek mellett szeretnénk tanúságot tenni.
A műhelymunka szoros időbeosztása mellett
lehetőség nyílt jobban megismerni a különböző országokból érkező résztvevőket, illetve
a portugál specialitásokat, tájakat is. Az étkezések során portugál finomságokat kóstoltunk, megnéztük Lisszabon főbb nevezetességeit, közösen ünnepeltünk a Szardínia
fesztiválon, és az óceánpartra is ellátogattunk.
Mindezt egy nagyon motivált, aktív, tettrekész
közösséggel.
Ezúton is köszönjük a nagyon színvonalas
szervezést és részvételünk támogatását a
NOE és APFN munkatársainak! Az alapos és
körültekintő programszervezés, a mindennapjainkat komolyan befolyásoló, minket
érintő témaválasztás hosszan gyűrűző hullámokat indít el Kárpátalján is. Köszönöm a fiatalok nevében, hogy a mi véleményünkre is kíváncsiak voltak, és hogy szélesebb körben
segítenek hallatni a hangunkat.
BÁRDOS ORSOLYA
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Fiatalokkal a jövő családjaiért
„EURÓPAI IFJÚSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT” – ÍGY FORDÍTHATÓ MAGYARRA AZ EYIFF, VAGYIS A EUROPEAN YOUTH INITIATIVE FOR FUTURE FAMILIES. AZ
EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI CSALÁDÜGYI PRORGRAMSOROZATOT
SZABÓ ENDRE KORÁBBI NOE ELNÖK ÁLMODTA MEG 2016 ELEJÉN. A KCSSZ KAROLTA FEL
A KEZDEMÉNYEZÉST. AZ EMMI TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSI SOROZATOT EPLÉNYI KATA, LIZICZAYNÉ KOVÁCS ZSÓFIA ÉS MIHÁLFFY ANDREA
SZERVEZIK. 2018-BAN, NÉGY SIKERES RENDEZVÉNYT KÖVETŐEN KERÜLT A PROGRAM A
NOE ÉGISZE ALÁ. A JÚNIUSBAN LISSZABONBAN MEGTARTOTT ÖTÖDIK TALÁLKOZÓ UTÁN
SZEPTEMBER 20. ÉS 23. KÖZÖTT BUDAPESTEN KERÜLT SOR A PROGRAM ELSŐ EMELT
SZINTŰ MUNKATALÁLKOZÓJÁRA, AZ ÚGYNEVEZETT EYIFF PLUS-RA.

A kezdeményezés célja, hogy a családügy, a
családbarát Európa megteremtése iránt elkötelezett fiatalokat ráébresszük a családokért
végzett munka szépségére és fontosságára,
és felkészítsük őket erre a tevékenységre. A fiatalokat olyan szakmai ismeretekkel szeretnénk gazdagítani, amelyek segítik őket, hogy
a civil szférában, a politikai életben vagy egyéb
hivatásterületeken eredményesen lépjenek fel
a családok érdekében a saját hazájukban, de
akár európai szinten is. Nem titkolt célunk az
is, hogy a fiatalok között kapcsolati hálót és
lobbit építsünk ki, hiszen 10-15 év múlva remélhetőleg ők lesznek Európa-szerte a különféle családbarát szervezetek és tevékenységek zászlóvivői. A program célközönsége a
fentieknek megfelelően a 20-35 év közötti fiatalok azon rétege, akik hivatásszerűen, vagy
társadalmi munka keretében (pl. civil családszervezetben) szeretnének munkálkodni a
családokért, a családbarát Európa megteremtéséért.
A mostani emelt szintű esemény újszerű volt
abban az értelemben, hogy a korábbiakkal ellentétben ezúttal nem lehetett pályázni a
részvételre. Ehelyett a korábbi résztvevők közül azokat hívtuk meg, akik az eddigi öt munkatalálkozón részt vett mintegy 130 fiatal közül a legelhivatottabbnak, legelszántabbnak
és legtehetségesebbnek mutatkoztak. A 27
résztvevő Európa minden szegletét képviselte:
a magyar fiatalok mellett érkeztek meghívottak Svédországból, Észtországból, Lettországból, Litvániából, Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából, Franciaországból és természetesen Lengyelországból is, sőt
egy igen tehetséges albán fiatal révén az Európai Unión kívüli ország is képviseltette magát. Ez az alkalom abban a tekintetben is kü10

lönleges volt, hogy ezúttal nem mi hárman
tartottuk a workshopot, nem csupán „érzékenyíteni” szerettük volna a fiatalokat, és nem
annyira az általunk felvetett témákhoz kapcsolódó csoportbeszélgetéseken volt a hangsúly. Ehelyett az egyes témákhoz profi előadókat kerestünk, akik mélyebb szakmai
ismereteket, konkrét tárgyi tudást igyekeztek
nyújtani a résztvevőknek.
Joó Kinga, a NOE nemzetközi elnökhelyettese
beszélt a családpolitika európai trendjeiről.
Madeleine Wallin, a FEFAF főtitkára a családok ügyének svédországi helyzetértékelését
adta. Dr. Molnár Sarolta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója az európai alkotmányokat elemezte abból a szempontból, hogy
melyik ország miként, hogyan foglalkozik alkotmányos szinten a családdal. Mohay
Gergely, az EMMI Ifjúságszakmai Osztályának
vezetője a magyar kormány ifjúságpolitikáját
mutatta be, ami a családpolitika előszobája.
Dr. Daniela Vono de Vilhena, a berlini Max

Planck Intézet demográfus-kutatója az
Európában tapasztalható demográfiai folyamatokat és azok közép-hosszú távú hatásait
elemezte. Ennyi elméleti tudást követően a
szombati napon három nagyon gyakorlatias
műhely következett, melyek mindegyike a fiatalok programzáró feladatát volt hivatva közvetlenül is segíteni. Nagy Anna kommunikációs szakértő, korábbi kormányszóvivő, az
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke,
Mohay Bence sportújságíró, valamint Kovács
Vanda ifjúsági közösségfejlesztő szakember
interaktív foglalkozásai a kommunikáció világába vezették el a résztvevőket, praktikus és
jól megvalósítható ötleteket adtak a különféle
kommunikációs csatornák megfelelő használatához a civil szervezetek tevékenységének
népszerűsítésére.
A fiataloknak ezt követően fél nap állt rendelkezésre, hogy csapatonként olyan, ténylegesen és általuk megvalósítható kezdeményezést vagy kampányt dolgozzanak ki, amivel fel
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tudják hívni a figyelmet a családok fontosságára, a „családban élni jó” mottóra, és ami
ösztönzőleg hathat saját korosztályuk körében a házasságra, családalapításra. Mindhárom csapat nagyon kreatív volt. A kidolgozandó projektekhez az alapötleten felül
pénzügyi tervet, időtervet, HR-tervet, médiatervet is kértünk. Három különböző, egymást
azonban mégis jól kiegészítő ötlet született
vasárnapra.
Az egyik csapat egy Európát átívelő élőlánc
tervét dolgozta ki, melynek alapgondolatát az
1989-ben 2 millió ember részvételével megvalósult, az egész Baltikumot átívelő és a
Szovjetunió összeomlásához vezető 600 kmes élőlánc adta. Egy európai szintű élőlánc ötletét vetették fel és dolgozták ki főbb alapvonalaiban 2021. május 15. szombatra, a
nemzetközi családnapra.
A második csapat egy fiataloknak szóló, családbarát híreket, információkat, fotókat megosztó Instagram oldalt szeretne elindítani, mivel véleményük szerint az Instagramon
nagyon hatékonyan el lehet érni a legfontosabb célközönségüket, a fiatalokat.
A harmadik csapat projektötlete kapcsán a
résztvevők már konkrét előkészítő lépéseket
is tettek, hiszen a téma már előző, júniusban
Lisszabonban megtartott workshopunk alkalmával elindult. Az ő projektötletük egy, az európai fiataloknak szóló angol nyelvű, családbarát témákkal foglalkozó, sokoldalúan
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hasznosított weboldal létrehozása és aktív
működtetése. Egyik résztvevőnk, egy litván informatikus, hatékony irányítása alatt most
konkrétan megtervezték a weboldal tartalmi,
fenntartási, anyagi stb. kérdéseit is, és felosztották a feladatokat maguk között. Terveik
szerint bő fél év előkészítés után 2019-ben el
is szeretnék indítani a weboldalt.
A projektek vasárnapi bemutatását a csapatok héttagú zsűri előtt végezték. Ennek tagjai
Kardosné Gyurkó Katalin NOE-elnök, Balla
Kata elnökségi tag, Mohay Bence, Madeleine
Wallin, valamint mi hárman voltunk. A zsűri
feladata az értékelésen felül az volt, hogy a
kezdeményezések tényleges megvalósítását
segítő észrevételeket, ötleteket adjon a csapatoknak. Örömteli, megerősítő és lelkesítő
volt látnunk a fiatalokon a tettvágyat, kreativitást, tehetséget, elkötelezettséget és lendületet. Ezt a hozzáállást minden egyes munkatalálkozó alkalmával megtapasztaljuk tőlük,

de most, hogy a korábbi résztvevők „legjava”
volt együtt, különösen is átütő volt a belőlük
áradó erő és tettrekészség.
Az emelt szintű program célja volt az is, hogy
a fiatalok a találkozót követően közösen folytassák a munkát: a közös gondolkodás ne záruljon le a három nap végeztével, hanem „vigyék haza” a sorozat lelkiségét, és önszerveződő formában máris váljanak a családi élet
fiatal nagyköveteivé. Mi szárnyakat szerettünk
volna nekik adni. A találkozó végére megálmodott kampányok megvalósítása vagy a
weboldal életre hívása pontosan olyan vállalások, amelyekkel szárnyra kelhetnek.
Ha ilyen fiatalokkal vagyunk körülvéve
Európa-szerte, akkor a családügy zászlaját jó
kezekbe fogjuk tudni átadni!
EPLÉNYI KATA
LIZICZAYNÉ KOVÁCS ZSÓFIA
MIHÁLFFY ANDREA

Egy résztvevő véleménye: „Az előadások megkívánták a résztvevők aktivitását, folyamatos párbeszédben voltunk a felszólalóval, és kisebb
egyéni vagy csoportos feladatokat is kaptunk. Végig azt érezhettük, hogy
számít a véleményünk, kíváncsiak a gondolatainkra, és úgy tudjuk körbejárni az adott kérdést, ha a mi szempontunkat is megosztjuk a többiekkel. A hétvége szervezői nagyban támaszkodtak fiatalságunk lelkesedésére és tettvágyára, a légkör is ösztönözte a résztvevőket, hogy
komoly elhatározásokat tegyenek a jövőben vállalt feladatok elvégzésére.”
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IFFD Nemzetközi Érdekképviseleti
Workshop
2018. szeptember 4-7. Madrid
Az IFFD (International Federation for Family Development) 1978 óta
működő, családfejlesztésért munkálkodó szervezet, amely a különféle képzéseken túl, az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságában
(ECOSOC) általános tanácsadói szerepet tölt be, valamint rendszeresen szervez családügyi nemzetközi kongresszusokat, konferenciákat.
Az IFFD által megrendezett International Advocacy Workshop alkalmával olyan társadalmi, politikai tudományokban jártas tanulókat,
szakértőket hívtak össze, akik nemzetközi szinten is érdeklődnek a
családügyek iránt. Különböző országokból, különféle társadalmi,
akadémiai háttérrel rendelkező fiatalok kaphattak betekintést a
nemzetközi családszervezet szakmai munkájába, illetve oszthatták
meg egymással hazájuk, szervezetük családpolitikai hátterét, tevékenységét, eredményeit. A résztvevők (az önéletrajz és motivációs
levél megírásán túl) a workshop témáival kapcsolatosan a megadott irodalmak alapján készülhettek fel, majd a hallottak, illetve
megbeszéltek alapján egy rövid tanulmány megírásával kapják meg
a képzés elvégzéséről készült tanúsítványt.
A négynapos intenzív, alternatív oktatási program célja a kritikai
gondolkodásmód kialakítása az emberi jogok és érdekképviselet területén, érintve a kulcsszereplőket, intézményeket. A workshop
főbb témái között szerepelt a nagyszülők szerepe, a gyermeknevelési trendek, az okos és inkluzív városok, a családok közvetítő szerepe a személy és a társadalom között, valamint a magyar családpolitika vívmányai, melyet Győri Enikő nagykövet asszony
előadásában ismerhettek meg a résztvevők. Érdekes előadást hallhattunk továbbá a család társadalomfejlesztő oktatási szerepéről
is, bepillantást nyerhettünk az ENSZ működésébe és az Egyetemes
Időszakos Felülvizsgálat (UPR) értékelési metódus előnyeibe és
hátrányaiba.
Az IFFD egyik legfőbb célja a családok képzése, melyet a jól kidolgozott esettanulmányok módszertanával érnek el, világszerte szervezett képzéseiken. Magyarországon a Családképző Fórum Nonprofit
Egyesület, mint az IFFD társszervezete szervezi a képzéseket. A
résztvevők közül egyedüliként számolhattam be a hazánkban a
CSAF által, idén eső ízben szervezett Személyes küldetés projektről,

melyet 19-32 év közötti fiatalok számára indítottak. (Bővebben:
csaf.hu, iffd.org).
A többnapos program során nemcsak új ismeretekben és szemléletmódban gazdagodhattam, de több olyan országgal, szervezettel
is kapcsolatba kerülhettem, amelyek egész más kultúrából gyökerezve mégis hasonló családpolitikát, vagy érdekképviseleti tevékenységet folytatnak. Érdekes volt a kevert kultúrából érkező, nyugat-európai családok kihívásairól is hallani a résztvevőktől, így
például a mexikói-belga gyerekek identitáserősítéséről, vagy éppen
a – több szempontból mintaszerű – francia és lengyel családpolitikáról. A workshop összességében egy egészen újfajta szemléletet
adott. A tanulás során megtapasztalt „a kevesebb több – elv érvényesülésével” a hallott témákat tekintve magabiztosabban keresgélhetek újabb információk után. A napi átlag 3x2 órás tanulási egységek feldolgozására is maradt idő, bár kevesebb témát
érintettünk, ezzel együtt alaposabban és a résztvevők aktív bekapcsolódásával jobban elmélyedhettünk egy-egy új témakörben. Délutánonként önszerveződő módon látogattunk el akár az El Pradoba,
akár az El Retiro parkba, kinek, mihez volt kedve. Természetesen
nem fogok megfeledkezni a hosszas esti vacsorahelyszín-keresésekről sem, illetve a San Miguel piac ínyencségeinek alapos tanulmányozásáról, vagy a reggeli tömény csokoládés churros-cappucino
kombinációról. Nagy öröm számomra, hogy részt vehettem a szakértői hét minden programján, és megtapasztalhattam, amit már oly
sokszor: a nemzetköziség a haza szeretetében, a saját nemzetünkért érzett felelősségben és az egymás iránti nyitottságban
gyökerezik. Így ezen a kihívásnak ígérkező szakértői fórumon is bebizonyosodott számomra, hogy a társadalmi célokért munkálkodó emberek számára sokkal könnyebb és magától értetődőbb a közös munka. A NOE képviseletében egy
percig sem felejthettem el, hogy nemcsak a NOE-sok, hanem minden magyar család érdekeit képviselem, akik talán
nem is tudnak róla, hogy a nemzetközi szinten mekkora
nagyrabecsüléssel beszélnek róluk. Így, ezúton is szeretném
tolmácsolni az elismerést és dicséretet, melyet kaptunk.
BÁLINT MELINDA
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IX. CSALÁDKONGRESSZUS
Veszprém, 2018. július 11-15.
Egyesületünk idei legnagyobb, kiemelt szakmai rendezvénye a
IX. Családkongresszus volt, melyet Veszprémben rendeztünk meg.
Sok nemzetközi és hazai családszervezet képviselőjét hívtuk meg előadóként és vendégként, és határon túli csoportjaink is jelen voltak.
Az első nap témája épp ezért egy új, magyar kezdeményezés, a „Családbarát Európa” volt.
Az eseményt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Veszprémi
Nagycsaládosok Egyesülete szervezte. Az első nap munkanyelve az
angol, a többi szakmai napé a magyar volt.
Köszönjük a Veszprémi Egyesület áldozatos munkáját, akik összeforrott, igazi csapatként működtek együtt. Szeretnénk kiemelni Kapot
Ildikó elnök és Fekete Szilárd elnökhelyettes, valamint Horváth
Zsuzsanna és az egész Ozorai család nevét, akik nagy türelemmel és
szorgalommal végezték munkájukat!
•

Korábbi családkongresszusok – a múlt

Hazánkban 1990-ben került sor az első, a családdal kapcsolatos kérdéseket átfogóan, családi körben tárgyaló kongresszusra. A kongresszusok valóban családiak, hiszen azon részt vesz a család minden
tagja. Alapvetően fontos kérdésekről van itt szó, hiszen az egészséges társadalom egészséges családra épül.
Korábbi családkongresszusaink minden alkalommal más és más témát jártak körül.
• 1990 – Egészséges család – egészséges nemzet (Gödöllő)
• 1992 – Reményünk a család (Gödöllő)
• 1994 – Barátság és öröm (Gödöllő)
• 1996 – A család megtartó erő (Budapest, Közgazdaságtudományi Egyetem)
• 1998 – A társadalom bölcsője a család (Gödöllő)
• 2000 – Gyermekeiben él a nemzet (Gödöllő) - Kárpát-medencei
Magyar Családok Millenniumi Találkozója
• 2002 – Hűséggel, jósággal, szeretettel (Pécs)
• 2004 – Értékek őrzője a család (Debrecen)
• 2006 – Család – a globális Európa jövője (Győr) – III. Európai
Nagycsaládos Konferencia
• 2008 – Köszönet a családért (Veszprém)
• 2012 – Családban, családdal az életért (Lakitelek, Népfőiskola)
Mivel a kongresszusokon jelentős számú – akár több száz – gyermek
vesz részt, miközben a felnőttek komoly kérdéseken elmélkednek, a
gyermekek számára külön foglalkozásokat, kirándulásokat, előadá13
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sokat, kézműves foglalkozásokat, sportversenyeket rendezünk. Így
volt ez most is, a Pannon Egyetem 2. emelete adott otthont a gyermekek számára szervezett kulturális programoknak. A szakmai
munka több kérdéskörben folyt:
•

2018. szakmai témái:

Július 12. csütörtök – Nyitó nap
„Családbarát Európa” – előadás, beszélgetések nemzetközi
szakértőkkel a családok európai helyzetéről
Július 13. péntek – Szakmai nap
„Egyszer volt, hol nem volt – magánélet a nagycsaládban”
Július 14. szombat – Záró szakmai nap
„Mire tanítanak gyermekeink?”
•

Több magas rangú vendég tisztelte meg rendezvényünket. Ezúton is köszönjük, hogy szakmai munkájukkal, gondolataikkal
emelték rendezvényünk fényét.

Kormányzat képviselői részéről vendégünk volt:
•
Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
•
Dr. Beneda Attila, család- és népesedéspolitikáért felelős
helyettes államtitkár
•
Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a
Családokért megbízott igazgatója
•
Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere

Nemzetközi vendégeink között szerepelt:
•
Renata Kaczmarska (ENSZ)
•
Ignacio Socias (IFFD)
•
Marina Robben (IFFD)
•
Madeleine Wallin (FEFAF)
•
Regina Maroncelli, az ELFAC új elnöke
•
Raul Sanchez, az ELFAC főtitkára
•
Leonids Muceineks, a lett nagycsaládos egyesület vezetője
•
Liliana Sicincy, a lett nagycsaládos egyesület vezetőségi
tagja
•
Selene Gomez, az ELFAC admin. munkatársa
Szakértő előadóink köre és szakmai témája:
•
Komlósi Piroska – pszichológus, családterapeuta – „Családban boldogan élni – művészet!”
•
Uzsalyné Pécsi Rita – neveléskutató, pedagógiai szakértő –
„Közeledés és távolodás a szeretetben”
•
Viniczai Andrea – coach és tréner – „Bűntudat nélküli énidő
egy nagycsaládban”
•
Csukás István – költő, író – „Mire tanítanak gyermekeink a
mesék által?”
•
Balogh László – a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke – „Mire tanítják a közmédiát a gyerekek?”
•
Kiss Éva – a Gordon Módszer Magyarország vezetője, tréner, pedagógus, könyvkiadó – „Pozitív kapcsolatban sikeres és együttműködő a gyermekünk!”
•
Csizmazia-Darab István – programozó, IT biztonsági szak14
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értő – „Offline szülő online gyerekkel – hogyan legyünk jó
digitális szülők?”
•

A rendezvény számokban
•
•

•

•

•

A megnyitón mintegy 500 főt fogadtunk.
A rendezvény mind a négy napjára 329 fő érkezett: 76 család – 180 gyermek, 149 felnőtt
Busszal 14 helyi szervezetünk érkezett a rendezvény 1-1
napjára:
o
csütörtök:
313 fő
o
péntek:
43 fő
o
szombat:
182 fő
A négynapos rendezvény szervezését 100 fő önkéntesünk
végezte.

NOE Ifjúsági tagozat kreatív projektje

Külön kiemeljük az ifjúsági tagozat munkáját, amelynek tagjai nemcsak önkéntesként segítették a Családkongresszus szervezését, hanem egy közös csapatépítő közösségi festést is lebonyolítottak.
Ahogy az egyetem folyosóját megtöltötte élettel a 30-40 lelkes fiatal, úgy vált a kezük alatt színessé a fehér vászon NOE IFJÚSÁGI TAGOZAT felirattal.
•

Visszajelzések, köszönetek

A veszprémi öt nap a megvalósult ígéretek öt napja volt. Veszprém
valóban gyönyörű város, a programok valóban remekek voltak, az előadók valóban színvonalasak és érdekesek voltak, a szervezők pedig
valóban mindent megtettek a vendégek kényelméért és jóllétéért.
Nagyon jól éreztük magunkat, felnőttek és gyermekek egyaránt.
Köszönjük szépen a NOE munkatársainak, Kapot Ildikónak és az egész
veszprémi csapatnak azt a rengeteg munkát, mellyel biztosították ezt
a pár napot. Minden gördülékenyen ment és azt hiszem, ez volt az a
rendezvény, ahol mindenki megtalálhatta a neki való szórakozást. Az
már csak hab a tortán, hogy a városban éppen két szuper fesztivál is
zajlott. Azt is köszönjük, hogy anyagilag sem volt megterhelő ez a pár
nap, mivel a szállás és az étkezés is megoldott volt kevés pénzből. Így
azok a családok is nyaralhattak egy jót, ahol egyébként elég szűkös a
költségvetés.

Reméljük, lesz még lehetőségünk sok ilyen tartalmas programon
részt venni. Köszönjük a NOE összes munkatársa és az egész veszprémi csapat, élükön Ildikó erőfeszítéseit!
Szeretettel: ILCSIK ANNAMÁRIA, FÉSZEKRAKÓ EGYESÜLET

Családkongresszus Miskolci szemmel
Már a kongresszus előtt is, alatt is fogalmazódott bennem a beszámoló gondolata. Többféle stílusra, számtalan megközelítésre gondoltam, mígnem Balogh László kedves előadó vendégünk, az alábbi
mondatot intézte hozzánk: ÖNÖK JÁRNAK IGAZ ÚTON!
Ez a kijelentés szinte azonnal átírta mondanivalóimat. Hisz ebben a
néhány szóban minden benne van! Mérhetetlen tisztelet, megbecsülés. Emlékeimben is számtalanszor visszahallom. Ez a mondat biztat, erőt ad. Elismeri életformánkat, stabilitást nyújt. Jövőképet fest
elénk.
Ez a mondat felemel. Tartást ad. Nyugtat és bátorít... Talán nem is egy
előre eltervezett beszéd része volt. Mégis nagyon hálás vagyok érte.
Ahogy mindenért, ami Veszprémben történt, hogy minden, mindenki
minden időben a helyén volt. Kell, hogy elemezzem? Köszönjük a
rendkívül tartalmas előadásokat, a kapcsolatépítés lehetőségét, az
állatkert élményeit, a finom reggelit, a csopaki fürdőzést, az útmutatót férjekhez:) a szalmakalapot, a fagyijegyet, a kézműves apróságokat, a testi-lelki feltöltődést... Egyszóval mindent!
Aki ott volt tudja, aki nem, az feltétlenül ragadja meg a következő alkalmat! Mi nagyon köszönjük, hogy részesei lehettünk, örülünk, hogy
a NOE nagy családjába tartozunk!
Csak így tovább, és sose feledjük: IGAZ ÚTON JÁRUNK!

DSUPIN RÓBERTNÉ EDINA – NOE MISKOLC
15
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Hölgyek, cseperedők, suhancok és
zsiványok a Tiszán
Július 23-29. között 34 NOE-s fiatal a vízi vándortábor keretében kenuval és kajakkal fedezte fel a Túr és Felső-Tisza természeti csodáit. Ezúttal Tiszabecs, Tivadar és Vásárosnamény volt a „főhadiszállása” a vándortábornak. Az evezés mellett
szárazföldi programokon is részt vett a csapat: ellátogattak a szatmárcsekei csónakfejfás temetőbe, megnézték a Móriczházat, valamint interaktív faluismereti játék keretében ismerkedtek meg Tiszabecs nevezetességeivel.
1. nap:
Miután megérkeztünk Tiszabecsre, mindenki
bepakolt a 10 fős katonai sátrakba. A tizennégy év feletti lányok a Hölgysátorba, az ennél
fiatalabb lánykák pedig a Cseperedők sátrába.
A tizennégy év alatti fiúcskák a Suhancsátorba, míg az idősebbek a Zsiványok lakrészébe kerültek. Ezután tartottak nekünk egy
gyors eligazítást a kenuzás rejtelmeiről, majd
átöltöztünk, és a Zsiványok levitték a kenukat
a Tiszához. Ott kaptunk még egy fejtágítást,
ami után kipróbálhattuk magunkat a vizen is
a tapasztalt túravezető kormányzása mellett.
Később mindenki tehetett egy tiszteletkört a
saját legénységével.
2. nap:
A kiadós reggeli után fél 10-kor már mindenki
kenuzásra készen várta a túravezetőt a busz
előtt. Miután odaértünk az Öreg-Túrhoz, egy
rövid eligazítás után vízre szálltunk. Eveztünk
a vadregényes Túron, majd ebédidőben megálltunk krumplistésztát enni a parton. Ebéd
után „kajakómában” továbbhaladtunk a végállomás felé, árkon-bokron át (szó szerint értendő). Mindenünk elzsibbadt, mire megérkeztünk. Kiszálltunk a személyes taxinkból és
kitakarítottuk azokat. A takarítás után kilubickoltuk magunkat a vízben, de azok a fiúk, akik
még elég energiát éreztek magukban, segítettek felpakolni a csónakokat a futóra. Azután
fáradtan, de megtörve tértünk vissza a kempingbe. A bőséges vacsora után a legtöbb ember elment tusolni, majd nyugovóra tért.
3. nap:
A finom reggeli után, mindenki bekapolta a
cuccait, felvette a kedvenc VíziVándor-os pólóját és útnak eredtünk. Aznap a tegnapi végállomásról kezdtük utunkat. Mivel variálhat-
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tunk az ,,ülésrenddel”, többen is kipróbáltuk a
kajakot, bár ennek nem mindig lett jó vége.
Szerencsére volt egy talpraesett túravezetőnk, aki pl. miután beborult egy kajakos, két
kenun egyensúlyozva rázta ki a kajakból a vizet. Ezen a napon az volt a legérdekesebb
rész, amikor akciósztárokat megszégyenítő
kommandós mozdulatokkal bújtunk át a kidőlt
fák alatt. Partra szálltunk és megint kitakarítottuk a hajókat. Ezek után úsztunk egy kicsit
és miután megszáradtunk, visszamentük a
szálláshelyünkre. Vacsoráztuk és szórakoztunk egy kicsit, majd tusolás után természetesen elmentünk aludni.
4. nap:
Csütörtökön nekivágtunk a Tiszának. Azt gondoltuk, hogy lesz majd egy kis komplikáció a
vízen, mivel az országhatár közelében eveztünk és egyes hajók vészesen közel kerültek
Ukrajna partjaihoz, de később minden hasonló
téveszménk szertefoszlott. Ezen a napon tulajdonképp csak csorogtunk lefelé a Tiszán,
miközben szigetekbe verődve csináltuk a
semmit. Időnként megálltunk strandolni, na
meg enni, majd a végállomáson meleg vacsora fogadott bennünket.

5. nap:
Pénteken szintén a Tiszán eveztünk, most kevesebbet csorogtunk mint tegnap, de még ez
is vállalható volt. Félúton megálltuk strandolni, ahol a zsiványok próbálták bedobni a túravezetőnket a folyóba, akik eddig csak egymással birkóztak a vízben, ám most kipróbáltak valami merészebbet – sikertelenül. A többiek sem unatkoztak, nyakig bekenték magukat iszappal. Az éjszakát már Tivadarban töltöttük.
6. nap:
Ez a nap abból a szempontból kicsit rosszabbul indult, hogy voltak ,,háborús sérültjeink’’.
Voltak, akik beteget jelentettek és volt, aki
egyéb sérülést szerzett. Miután meggyőződtünk róla, hogy senki más nem beteg, tovább
indultunk. Ezen a napon is jó volt evezni. A
Tiszán tartottunk két szigetkerülő versenyt is.
Sokat strandoltunk, ami pihentető tudott lenni
egy-egy evezés után és jó hangulatban, énekelve haladtunk a Tiszán, bár sokan nyűgösek
voltak már a vége felé és lemaradtak a többiektől, külön bandába verődve. A végállomáson, Vásárosnaményban is fürödtünk egy nagyot és az utolsóként beérkezett kenukat
megpróbálták felborítani a többiek, ám sikertelenül. Az utolsó evezős napunk után is kisikáltuk a kajakokat és a kenukat. Bőséges vacsora után lefeküdtünk aludni.
7. nap:
Vasárnap indulás előtt mindenki kipróbálhatta
a vízibanánozást, ami izgalmas élmény volt és
egy nagy fagyizással zártuk a táborozást.
Munkás, nagyon jó hangulatú hetet töltöttünk
a vadregényes Túron és a szőke Tiszán.
Jövőre találkozunk Veletek újra a vízen! ☺
TÖRÖK CSENGE, TÖRÖK VIRÁG ÉS GYÖRGYI BALÁZS
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Kalandok a Sobriban
Ismételten alkalom nyílt arra, hogy családjaink (109 család és 582 fő) ellátogassanak
a Bakony szívébe, a kislődi Sobri Jóska Kalandparkba. Az eseményen résztvevő családoknak lehetőségük volt egy teljes napot ingyenesen eltölteni az izgalmakban és élményekben gazdag parkban. Öröm volt látni, hogy minden korosztály megtalálta a
számára legvonzóbb programot. A napos időnek köszönhetően szinte kivétel nélkül
mindenki kipróbálta a különböző vízi játékokat. Akadtak kalandvágyó fiatalok, akik a
fák között kifeszített drótkötélpályán másztak végig vagy bobokba pattanva csúsztak
le a bobpályán. A kisebbek sem unatkoztak, ők az ugrálóvárat, gokartot, trambulint és
egyéb érdekes játékokat részesítették előnyben. Természetesen a felnőttek sem maradtak ki a mókából, hiszen vagy gyermekeikkel együtt élvezték a park nyújtotta élményeket, vagy a fűben, padon elnyúlva kapcsolódhattak ki.
Íme egy élménybeszámoló a Czellár család részéről:

„A mi kis családunk az ország másik feléről vetődött a Sobri Jóska Élményparkba,
ezért izgatottan vártuk, hogy mit tartogat
számunkra ez a kirándulás, amit a NOEnak köszönhetően ingyenesen vehettünk
igénybe.
Még be sem léptünk a kalandparkba, már
láttuk, ez sokkal nagyobb, mint bármelyik,
ahol eddig valaha is megfordultunk, hiszen itt lehetőség van fürödni és vizes játékokat kipróbálni. Sajnos nem gondoltuk, hogy ilyen lehetőségünk is lesz, így
fürdőruhával nem készültünk. Ám ez sem
volt nekünk akadály, nekivágtunk a kalandnak. Kezdtük a hason fekvő átcsúszóval, ami igaz, fizetős volt, de kár lett
volna kihagyni. Leugrottunk a magasból,
az erdei drótkötélpályát is kipróbáltuk,
ahol kihasználtuk a számunkra kapott 3
órát. Ha sikerült megörökölni egy hófánkot, többé nem akaródzott lemondani
róla, minden gyerek imádta, s persze vízi

változata volt a legkedveltebb. Itt mindjárt ki is derült,
hogy nem baj, ha nem marad
száraz a ruhánk, de a vízi élményeket nem lehet kihagyni. A hajócsúszda olyan igazi
„visítós” élmény volt. A vízi
kötélpályák is próbára tettek
minket, volt csobbanás rendesen. A 80
éves nagymama is velünk üdült, s úgy
örült, hogy önfeledten boldognak láthatta
unokáit. Most már tudjuk, hogy inkább
nyitás előtt félórával hamarabb légy ott,
mint egy perccel is később. Nem is tudom,
hogyan köszönhetnénk meg. Feledhetetlen élményt kaptunk.
IDE MÉG VISSZAJÖVÜNK!
Köszönjük: Zsolti, Anna, Ákos, Zsuzsi és a
Nagyi – Czellár Zsuzsanna és családja
MOSOLYVIRÁG NAGYCSALÁDOSOK
DEBRECENI EGYESÜLETE,
NOE FELSŐ-TISZA RÉGIÓ

HIRDETÉS

A P R ÓH I R DET ÉS
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!
 20/935-4600 Pfeil István
e-mail: pfeilistvan@gmail.com

AP R Ó H I R DET ÉS

Homok, sóder, murva, beton, termőföld
szállítását 5 tonnáig vállalom Budapesten,
NOE tagoknak 5% kedvezménnyel!
 20/956-5720 Kovács Árpád
http://teherfuvarozas.uw.hu,
e-mail: teherfuvarozas@uw.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
www.koltozesmaskepp.hu
ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS
(épület-lakás zöldkártya, az ingatlan-adásvételhez
és bérbeadáshoz kötelező) 17.000 Ft-tól, azonnalra. Igény esetén online adatközléssel is.
Hőkamerázás, hőfényképezés.
 30/431-2402 Garancsy István
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ŐSZI TALÁLKOZÓ
Tata, 2018. szeptember 15.

Egyesületünk fennállásának 30. Őszi Találkozója alkalmából Tatán találkozhatott a NOE közössége. A köszöntők között szerepelt
Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti államtitkára, ifjú háromgyermekes édesapa, elnök asszonyunk és Michl
József, Tata polgármestere.
Számtalan program várta családjainkat: íjászat, kirándulás, városnézés, dottó, kézműveskedés és ugrálóvár. Központi sátrunk a
regisztrálóknak és az érdeklődőknek adott lehetőséget. Régióink
sátrai gazdag kézműves programokat kínáltak, volt hajfonás,
pirográf technika, kitűző készítés és gyapjú manó készítés. Partnereink jóvoltából Dörmögő Dömötör és Garfield sétált a tatai
várudvarban, az Magyar Államkincstár és a Telenor képviselői aktuális ajánlataikról tájékoztatták az érdeklődőket, a KidsOasis, az
NMHH, a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány és a védőnők kisebb feladatokkal várták a családokat. A vásárban többek
között üvegműves, vesszőfonó, ékszerkészítő és mézes kínálta
portékáit. Országosan 47 nagycsaládos szervezetünk képviseltette magát Tatán.
Fogadjátok képes beszámolónkat a mintegy 600 családot – 1200
gyermeket és ugyanannyi felnőttet – vendégül látó 30. Őszi Találkozóról!
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Tíz éves a Tápláló
Szeretet Program
NAGY ÖRÖM SZÁMUNKRA, HOGY A „GYÜMÖLCSÖZŐ” KEZDEMÉNYEZÉS 2018-BAN
ÜNNEPELTE JUBILEUMÁT, UGYANIS A TÁPLÁLÓ SZERETET PROGRAM A NÓGRÁDI
NYUGDÍJASOK ÉS A NOE EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL TÍZ ÉVE INDULT ÚTJÁRA.

A Nógrádi Napraforgó Egyesület és néhány környékbeli nyugdíjas szervezet tagjai – kertjük felesleges gyümölcseit, terméseit feldolgozva és befőzve – rászoruló nagycsaládosokon segítenek. Nógrádon 2018. október 4-én az Erzsébet-Soroksár Nagycsaládosok
Egyesülete és a NOE Zuglói Csoportjának nagycsaládjai részesültek az 1500 üvegnyi adományban.
Az idei átadó ünnepségen Egyesületünket dr. Kutassy
Jenő elnökhelyettes képviselte, aki hangsúlyozta,
hogy a szeretet mozgatja ezt a szó szerint is gyümölcsöt hozó kezdeményezést, melyben a nagycsaládosok részesülnek. Emellett kifejezte örömét,
hogy Nógrádban kilenc családdal megalakult egy új
NOE nagycsaládos csoport.
Nyilas Kálmánné, a program ötletgazdája köszöntő beszédében kiemelte: „A töretlen lelkesedés eredményeként a
tíz év alatt 13 282 üvegnyi tápláló szeretettel és nagyon
sok terménnyel, tartós élelmiszerekkel, babaápolási cikkekkel segítettük a városokban élő sok gyermeket nevelő
családokat. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki bármivel is segítette a programot. Magánemberként is köszönöm ezt a tíz évet, mert
nélkületek soha nem lehetett volna ilyen sikeres a Tápláló Szeretet Program. Sok ember tiszteletét és szeretetét kaptuk áldozatos munkánkért cserébe”.
A kezdeményezés négy évvel ezelőtt Kecskemét-Hetényegyházára is eljutott. A
hetényegyházi Naplemente Idősek Klubja idén is újra részt vett a Tápláló Szeretet Programban. A hetényi idősek ebben az évben már a klub udvarán kialakított kiskertben termelték meg az eltevéshez szükséges zöldségek zömét.
Az eredmény a 32 féle alapanyagból készített 784 üveg, melyből 633-at a hetényi klub
tagjai tettek el, több mint százat pedig az idősgondozó szolgálat klubjai. A program nemcsak arról szól, hogy a nyugdíjasok mit tudnak a nagycsaládosoknak adni, hanem híd is a
generációk között, és kézzel fogható példája a falusi és városi ember összefogásának. A
felajánlók jó szívvel készítik a befőtteket, hangsúlyozva: ez nem adomány, hanem ajándék.
Az ünnepélyes átadáson részt
vett Mák Kornél alpolgármester,
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke,
Nyilas Kálmánné, a program ötletgazdája és Molnár Pál, a városrész önkormányzati képviselője is.
Isten éltesse a sok üvegnyi jóságot felkínáló programot!

FEKETE LÁSZLÓ, LÓDI VIKTÓRIA
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Iskolaszergyűjtés 2500 gyermek javára
964 nagycsaládnak könnyítette meg az iskolakezdést a NOE és az Auchan közös akciója. Szeptember elején csaknem 2500 nagycsaládban élő gyermek és szüleik kaptak
tanszereket a NOE és az Auchan szeptember 2-án zárult tanszergyűjtő programjában.
A tanulást segítő eszközöket az Auchan áruházakban vásárló családok ajánlották fel az
Auchan Segítő Közösség Programjának keretében.
A tanszergyűjtést lezáró sajtótájékoztatón
részt vett Dr. Beneda Attila családpolitikáért
felelős helyettes államtitkár, aki hangsúlyozta: „jó látni azt a társadalmi összefogást,
amelynek eredményeként hatalmas mennyiségű tanszer gyűlt össze, melyek a rászoruló
családokhoz jutottak el. Köszönjük a kezdeményezést és az együttműködést a szervezőknek, amelyet sikernek könyvelhetünk el.”

válogatásban résztvevő önkéntesünket, akik
nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
hosszan tartó akció”.

szervezett együttműködésekben” – mondta
Adorján Abigél, az Auchan kommunikációs
menedzsere.

A NOE elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin szerint „a tanszergyűjtés számokban mért eredményét és a boldog családokat látva kiemelkedően sikeresnek értékeljük a programot,
amelyet reményeink szerint újabbak követnek majd. Köszönet illeti mindezért elsőként
az adományozókat, a segítőkész emberek
sokaságát, valamint az Auchan munkatársait,
s a közel nyolcszáz (748 fő), a gyűjtésben és

„Mindig szívesen csatlakozunk partnereink
családokat támogató kezdeményezéséhez,
hiszen több mint 7000 munkavállalónk jó része szintén gyereket nevelő családos dolgozó, akiknek számos programmal igyekszünk megkönnyíteni a család és a munka
egyensúlyának megőrzését. A tanszergyűjtés sikerén felbuzdulva a jövőben is nagy
örömmel veszünk részt a NOE-val közösen

A pluszban vásárolt felajánlások között számos, az iskolakezdéshez hasznos eszköz
szerepelt, melyeket a NOE munkatársai válogattak át, és rendeztek csomagokba korosztályok szerint a gyűjtés kedvezményezettjei számára. A megvásárolt taneszközök
mellé sokan rövid üdvözlő üzenetet is mellékeltek.
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GRATULÁLUNK! 30 ÉVES A NAGYCSALÁDOSOK MONORI EGYESÜLETE
„Hiánypótló, sőt pótolhatatlan már 30 éve” –
Monor polgármestere értékelte így a Nagycsaládosok Monori Egyesületének tevékenységét az augusztus 25-i jubileumi rendezvény
alkalmából. Zsombok László köszöntőjében
kiemelte, hogy ez a civil szervezet olyan feladatot lát el, amit sem Monor Város Önkormányzata, sem az állami szervek nem lennének képesek helyettük elvégezni. A polgármester nagycsaládosként maga is tagja az

egyesületnek, s így velünk együtt vallja, hogy
ha jó szellemű családokat nevelünk, akkor
ezekből az építőkockákból egészséges helyi
közösségek, civil szervezetek születnek. Bukai
Tibor tanár úr közös éneklést is szervezett,
demonstrálva, hogy minden család életében
különleges, a múltat, jelent és jövőt magában
egyesítő pillanat, az együtt ünneplés. Nagy
szeretettel köszöntötték alapító elnöküket,
Ordasiné Éva nénit, akinek szeretettel, kedvesen, határozottan és fáradhatatlanul végzett
munkája sok eredményét Zainkóné Németh
Etelka (aki elnök és titkár is volt utána) idézte
fel elismerően.
A NOE Elnökségének köszöntését Fekete
László (elnökségi tag) hozta el Monorra, aki
úgy látta, hogy mivel a mostanában egyre jellemzőbb a kapzsiság és az önzés világában, a
nagycsaládos gyerekeknek meg kell osztaniuk
mindent egymással, s ez jó példa lehet mások
számára is, hogy egymást segítő szeretetben
lehet élni.
Szőnyiné Gábor Mária, aki több mint 3 évig
volt titkár, majd nyolc évig elnök, jólesően
idézte fel a közös sikeres pályázatírások, a
börzsönyi táborok és a szentendrei hajókirándulásuk élményeit. A mostani elnököt – Keresztes Hajnalkát – a NOE elismerő oklevelé-

SZÍNES NAGYBÁNHEGYESI
NYÁRI TÁBOROK
2018 nyarán a helyi általános iskolások közül összesen 40
gyerek vehetett részt a meghirdetett táborokban. A Hittan
tábor témája az „Állatok a Bibliában” volt. A Kukta tábor
során a gyerekek salátákat készítettek, kemencében kenyérlángost, kakaós csigát sütöttek, tojásból készítettek
ételeket, bográcsban paprikás krumplit főztek, majd az
utolsó napon tortát díszíthettek.
A Német nyelvi táborban játékos feladatok segítségével
gyakorolták a bemutatkozást, ismerkedtek Németországgal, a Grimm mesékkel, a konyha főbb berendezéseivel és német recept alapján salátát készítettek. A foglalkozásokon kívül a gyerekek kézműveskedtek, trambulinoztak és a helyi termálfürdőben fürödtek.
A tábor lebonyolításában segítettek a helyi általános iskola
pedagógusai, önkéntes közösségi szolgálatot teljesítő diákok és német mesterszakos egyetemista hallgatók.
MOLNÁRNÉ IVÁN ÉVA

nek átvétele után Rendek Ildikó régiós titkár is
köszöntötte. Az ünnepélyes megnyitó után a
gyerekek birtokba vették a kalandparkot, a
mászófalat, a trambulint, bekapcsolódtak a
kézműves foglalkozásokba, sőt izgulhattak a
tombolahúzáskor is. A vattacukor mellett a
három óriási tortából is jutott mindenkinek.
B.G.

EGRI NYÁRBÚCSÚZTATÓ
A Nagycsaládosok Egri
Egyesülete augusztus végén tartotta utolsó nyári
programját, a családi napot. A nyárbúcsúztató
bográcsozás és sátrazás
helyszíne Bükkzsércen a
pazsagi turistaház volt.
Változatos programokat
szerveztünk, lehetett
pingpongozni, trambulinozni, volt számháború
és kézművesedés is.
Este
bográcsoztunk,
melyhez a vadhúst az
Egererdő Zrt. biztosította számunkra.
A nyárbúcsúztató
után még egy szép
programban lehetett részünk: Egyesületünk az Agrárminisztérium
meghívására részt
vett a Szilvásváradi
Lipicai Lovasközpont átadó ünnepségén.
PONYI LÁSZLÓ
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NYÁRI NAGYCSALÁDOS GYÖNGYSZEMEK TISZAVASVÁRIBÓL
„ZÁNKA SZÍNES GYÖNGYSZEMEI”
A TESÓK (Tábori Együttélést Segítő Operatív
munkatársak) szerveztek és bonyolítottak le
mindent, a különböző akadályversenyektől
kezdve egészen a vízi vetélkedőkig. Az első
csapat sajnos nem fogott ki jó időjárást, de a
programok kárpótolták őket: filmvetítés,
színház, koncert, trambulin, öko- és internetbiztonsági foglalkozás, kutyásbemutató,
séta- és sárkányhajózás… Ha épp esett az
eső, kitaláltak valami újat, pl: sportversenyek
a nyári házak alatt, vagy játék a nagysátorban.
A másik csapat tábornyitója és táborzárója
is fergeteges hangulatban telt, a TESÓK közös táncukkal invitálták mozgásra a gyerekeket. Ők legjobban az éjszakai akadályversenyt, a sárkányhajózást és a balatoni
sétahajózást élvezték, de kipróbálhatták
magukat lézerharcban, szablyavívásban,
íjászkodásban is. A „Hősök napján” megismerkedtek a tűzoltók, rendőrök, mentősök,
katonák és a katasztrófavédelem munkájával. Részt vettek Náray Erika foglalkozásán:

valódi szinkrontolmácsokká válhattak a gyerekek a színésznő irányítása által. Az utolsó előtti nap a „Magenta párducok” a Csocsóbajnokságon bronzérmesek lettek. Nagy meglepetés volt, amikor két kisfiú
születésnapját is megünnepelték a Party-kuckóban. A táborozások
során új barátságok szövődtek. Köszönjük az élményt Erzsébet-tábornak!
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„APRÓK ARANYGYÖNGYE ARANYAT IZZÓ AUGUSZTUSBAN”
Nyári napközis táborunk egyik kiemelt programja volt, hogy a táborozók ellátogattak Budapestre, ahol a Műcsarnokban Schopp Ildikó múzeumpedagógus vezetésével interaktív és játékos tárlatvezetés részesei lehettek: szemlélgettek, megfigyeltek, tárgyakat és motívumokat rajzoltak, mesét írtak, a meséket dramatizálták, muzsikáltak,
óriás társasjátékkal játszottak, riport is készült velük. Egy igazi gyerekbarát környezetben tölthettük el ezt a délutánt! A budapesti kirándulás délelőttjén a gyerekek bejárták a Fővárosi Állat- és Növénykertet is.
A napközis tábor péntekének délelőttjén hirtelen egy valódi darts klubban találtuk magunkat. Köszönhető volt ez a nagy-nagy átalakulás
Makra Gábornak, a Cívis Darts Sportegyesület oszlopos tagjának. Érdekes előadást hallhatott mind az 50 gyermek a sportról, a történetéről, a szabályokról, együtt számoltunk, darts-matekoztunk is egy kicsikét. Végül egy igazi mérkőzést is láthattunk, s a nagyobbak és a
felnőttek kipróbálhatták a darts sportágát. Hatalmas élményben volt
részünk! Amíg a nagyok bent dartsoztak, a kisebbek kézműves foglalkozáson vehettek részt.
„IFJÚ-GYÖNGYÖK”
„TINI-DAL” címmel 15 lányka számára kínáltunk programot, amely a
„Ciklus-show – Testem titkos jelzéseinek nyomában” interaktív foglalkozást jelentette. Délután a „Carpe diem” kontra tudatos családtervezés, és a Teen Star program bemutatása következett lányoknak, fiúknak és fiatal családoknak. A Ciklus-show workshop keretében
Ramada Tímea tréner mesélt a lánykák nyelvén a női testről, a biológiai változásokról, az önbecsülés és az érzelmek fontosságáról.
Szívből köszönjük minden lelkes nagycsaládos segítő, önkéntes munkáját, akik hozzájárultak a programok sikeres lebonyolításához.
LÉVAI ANDREA
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ÜDÍTŐ ÉLMÉNYEK A CSALÁDI ERZSÉBET-TÁBOROKBÓL
Kedves NOE! Lehetőséget kaptunk, hogy mi is eltölthessünk 3 napot a zánkai táborban.
Csodálatos kis nyaralás volt. Már maga a tábor is lenyűgöző volt, egy igazi mini város.
Programokban sem volt hiány, legszívesebben mindent kipróbáltunk volna, de ha
valamit elkezdtek a gyerekek, nem lehetett őket elrángatni. Többek között
kézműveskedtünk, csillagokat tanulmányoztunk, íjászkodtunk, fürödtünk a Balatonban, túráztunk és koncerten is voltunk. Köszönjük a
sok finomságot, és köszönjük a szervezők és segítők kedvességét! Egy szó, mint száz, fantasztikusan éreztük magunkat, egy örök élmény marad.
Üdvözlettel: a BLÁGA CSALÁD
a Nagycsaládosok Paksi Egyesületétől
Nagyon jól éreztük magunkat a Családok Évében megrendezett Családi Erzsébet Táborban Zánkán. Péntek délutántól vasárnap
reggelig kényeztettek minket. Szuper
programokon vehettünk részt és finomakat ettünk. Külön kiemelném a kreatív foglalkozást, ami nagyon színvonalas volt és csak ez az egy program
is kitöltötte volna a hétvégénket.
Kihasználtuk a programok zömét;
pénteken meghallgattuk Oláh
Gergő énekét, utána éjjel a nagylánnyal megnéztük a csillagászati
előadást. Szombaton délelőtt
strandoltunk, délután moziztunk,
majd engem masszázzsal kényeztettek. Este apuka a két nagyobb lánnyal diszkózott. Közben
– amikor csak tudtunk –, kreatívkodtunk. Vasárnap nem siettünk
haza, fürödtünk a Balcsiban.
Gratulálok a szervezéshez, minden
program és étkezés zökkenőmentesen zajlott.
Köszönjük szépen: MARLOK CSALÁD
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy
lehetővé tették számunkra az együtt töltött pihenés lehetőségét! Nagyon készséges, kedves és türelmes volt a tábor minden
alkalmazottja a hőség ellenére is. Mikor elfoglaltuk a hűvös szobánkat, rögtön azon gondolkoztunk, hogy a partra menjünk vagy a programokra? A programok gazdagok és érdekesek voltak
(koncert, hajókázás...), néhányat ki is hagytunk, mert elfáradtunk (tábor bejárás, csillagvizsgáló). Az ételek finomak
és kiadósak voltak! Megismerkedtünk más üdülő családokkal
is, akikkel összebarátkoztunk. Panaszra semmi okunk nem volt,
egyet sajnáltuk, hogy olyan gyorsan eltelt az a három nap!
El sem tudják képzelni, hogy milyen nagy dolog volt ez számunkra! Hálásan
köszönjük a segítségüket!
Tisztelettel: TÓTH TÍMEA ÉS FAZEKAS MIKLÓS
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Boldogság hangszerelve
HA ZENÉSZHEZ MEGYÜNK LÁTOGATÓBA, NAGYON HAMAR A PRÓBATEREMBEN KÖTHETÜNK KI. HA ZENÉSZCSALÁDOT, SŐT – NYUGODTAN MONDHATJUK – ZENÉSZDINASZTIÁT KERESÜNK FEL, MÉG HAMARABB A KOTTAÁLLVÁNYOK ÉS A HANGSZEREK KÖZÖTT
TALÁLJUK MAGUNKAT. NEM TÖRTÉNT EZ MÁSKÉNT MOST SEM, AMIKOR EGYESÜLETÜNK
TAGJAIT, A BENYUS CSALÁDOT KERESTÜK FEL OTTHONUKBAN. BENYUS SÁNDOR ÉS FELESÉGE, ANNA – AKIK TÍZ GYERMEKET, EGYENKÉNT IS KIVÁLÓ ÉS ELISMERT ZENÉSZEKET
NEVELTEK FEL, ÉS IMMÁR HARMINCHÉT UNOKÁVAL DICSEKEDHETNEK – AZNAP VETTÉK ÁT A SZÉCHENYI TÁRSASÁG DÍJÁT, AMELY NAPON A NOE ÁTVETTE AZ EURÓPAI POLGÁR DÍJAT. SOK HÁT A KÖZÖS PONT, ÉRDEMES JOBBAN IS MEGISMERNI A CSALÁDOT, HISZEN EGYESÜLETÜNK JELES ALKALMAIN ŐK ÁLLNAK A SZÍNPADRA – HOL KILENCEN, HOL
HUSZONÖTEN –, S HIMNUSZUNKAT IS AZ Ő ELŐADÁSUKBAN RÖGZÍTETTÜK.

lya volt a legegyszerűbb, ebből aztán fuvola
lett, később jött a hegedű, aztán a cselló, a
bőgő, de alaphangszerként minden gyermek
zongorázni tanult.
Sándor gépész édesapjának nem volt sok
köze a zenéhez, mégis őriz egy meghatározó,
zenéhez kapcsolódó emléket róla. Egyik este a
Salzburgi Ünnepi Játékok hangversenyét
közvetítették a

„Én a kamarazene, az együtt zenélés híve vagyok.” – mondja a családfő, aki elmesélte,
hogy a közös játék érdekében gyermekeinek
zenei átiratokat készített, amelynek sok „hozama”, és komoly nevelő hatása volt: erősödött a közösségi kapcsolat, a másikra történő
odafigyelés a gyerekek között, nőtt a felelősségérzet, hogy a saját szólamukat jól csinálják, mert másképp veszélyeztetik az egész
produkciót. Hozzátette, hogy a gyerekek maguktól akartak bekapcsolódni a zenélésbe,
nem kellett őket noszogatni. Amikor például
negyedik gyermekük még csak a ceruzát szopogatta, s még hangszert sem tudott a kezébe
fogni, már „jelentkezett”, ezért különféle dobozokat adtak neki, hogy dobként használja
azokat. Úgy látja, minden emberben él az
utánzás, a közös dolgokban történő részvétel,
a bekapcsolódás vágya, amely örömöt okoz
neki. Zenetanárként állítja, nincs botfül, csak
képzetlen fül van. Ezért nem szerencse kérdése, hogy mind a tíz gyermekük érti a zenét.
Az első két gyermek zongorázni tanult, de később már az alapján választottak hangszert,
hogy mi hiányzott a közös zenéléshez. A furu24

rádión (vagy ahogy akkor hívták,
a „bömbölőn”). Yehudi Menuhin játszotta Bach
egyik szonátáját. „Már azt hittem mindenki alszik, de a végén édesapám megszólalt: – De
szép volt! Ez itt van bennem, a muzsika itt
kezdődik, nem az számít, hogy valaki tud-e
hangszeren játszani, hanem hogy érzi-e a
zenét.” Nem tudja, hogy testvérei is zenészek lettek-e volna, mert két bátyja tűnt
el a háborúban. Be kellett vonuljanak,
amikor plakátokon felkoncolással fenyegették azokat, akik nem jelentkeznek. Ám
az ő sorsa sem indult könnyen. Szécsényben született, a ferencesek között
nőtt fel, végül Esztergomba került középiskolába, amely azon kevés egyházi
iskola közé tartozott, amelyet nem államosí-

tottak. Ott barátkozott össze felesége bátyjával is, aki szintén hegedült. A fiúk tartották a
kapcsolatot, s Anna egy alkalommal, amikor
Pestre utazott, útbaigazítást kért Sándortól. A
fiú első alkalommal kinevette őt, de másodszorra már elkísérte a Lőportár utcába a nővéréhez, s azóta, immár ötvennégy éve nem
engedték el egymás kezét.

Nem volt könnyű felnevelni tíz gyermeket. Egy szobakonyhás lakásból indultak, ahol édesanyjával és az első gyermekkel éltek, s még lavórban fürödtek. A
második gyermek jövetele után aztán kiköltöztek a konyhába. Utána az Üllői útra kerültek, ahol a harmadik gyermek mózeskosarának már csak az ablak előtt volt
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helye. Nem volt másuk csak egy
sezlon, egy centrifuga és egy
gyermekágy. Az ötödik gyermek után Újpalotán kaptak lakást, ott már a gyakorlással
akadtak problémák. A gondnok
fölötti lakásban laktak, aki
munkásőr volt, s azzal szórakozott, hogy kiállt este az ajtó
elé, s nézte, hogy kibe tud belekötni. A konzervatóriumi
felvételire készülő gyermekük gyakorlóidejét iskolaidőre
osztották be. Végül a belvárosba költöztek, ahol most is
élnek.
Nehezítette a családi életet, hogy a Zenemű
Kiadónál – Budapest kivételével az egész ország hozzá tartozott –, ő tartotta a kapcsola-

tot a kottát árusító könyvesboltokkal, a zeneiskolákkal és kultúrházakkal. Ehhez egyébként
negyvenévesen kellett megtanulnia vezetni,
amitől rettenetesen félt, de járnia kellett az országot, heti négy napot vidéken töltött, szinte
nem is látták a gyermekei. Mosolyogva
mondja, hogy ennek annyi pozitívumát azért
tapasztalta, hogy amikor hazaért, szinte királyként fogadták. De érezte, hogy ez így nem
mehet sokáig, hiszen alig van otthon, nem tud
érdemben részt venni a gyermekek nevelésében. Ezért később, hogy többet lehessen gyermekeivel egy-egy nap többet vállalt, s így péntekre már otthon tudott maradni.
Az, hogy a gyermekek felnőttek, a feleségemnek köszönhető – mondja. Mivel legelső gyermekük, Sándor nem bírta a bölcsődét, Anna
otthon maradt vele, s így tett a többi gyermekkel is, ezért majdnem elveszítette a nyug-

den fontos alkatrészből tartalékot, amikor leállt az autó Innsbruckhoz közel, kiderült, hogy
nem megfelelő az alkatrész, amit
otthonról kellett újra megrendelni,
s ami egy hét után érkezett meg,
de az sem volt jó. Végül a helyi autószerelő segített megoldani a
helyzetet. Folytatták útjukat, de az
autó újra és újra leállt. Annyi
haszna mégis volt ezeknek az elakadásoknak, hogy a gyerekek egy
ilyen alkalommal tanulták meg a rózsafüzért.
díját is. Szerencsére
később sikeres korrektor lett, „jó szeme” volt
ehhez a feladathoz is. A tíz gyermek vállalásáról szólva azt mondta: „Én az eskümet komolyan vettem”. Feleségével úgy indultak neki,
hogy amennyi gyermeket az Isten ad, azt fogadják el. Persze rájuk is furcsán néztek, még
a rokonságban is, ám a manapság is felmerülő, gyermekvállalással kapcsolatos dilemmákra, félelmekre nem is volt idejük.
A családi élet azonban nemcsak munkából és
közös zenélésből állt. Rengeteget sétáltak,
kirándultak, bár manapság már nem mozdul
ki szívesen. Anna asszony emlegeti is, hogy
amikor ő a nyolcadik hónapban volt, neki bizony akkor is mennie kellett. Ne gondoljuk
azonban, hogy csupán laza kirándulásokra futotta tőlük. Emlékezetes útjuk volt, amikor
Párizsba készülődtek felesége testvérének
avatására, aki gyermekkorától apáca
szeretett
volna
lenni. Egy Skoda
mikrobusszal vágtak neki az útnak. A
tetejére felszereltek egy sátrat,
krumplit és élelmet
vittek magukkal,
mert nem volt
pénz a hosszú útra,
akkoriban nagyon
kevés valutát engedtek kivinni az
országból. Hiába
vitt magával min-

Sándor szívesen mesélt az életükről,
mutatott vidám farsangi képeket, elmondta,
hogy egy barátjuknál egy évben egyszer a család minden tagja – kivétel nélkül – összegyűlik egy hétre, s együtt vannak. De amikor a
Széchenyi Társaság díjáról kérdeztem a lelkemre kötötte, hogy írjam le: a díjat a családcentrikusságért adták, bármely nagycsaládos
megkaphatta volna. Gyorsan elővette a Bibliát, s felolvasta Lukács evangéliumának azon
sorait, amelyeket önmagára, a családjára
nézve a díjjal kapcsolatosan gondol: „Így ti is,
amikor megteszitek, amit parancsolnak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk,
hisz csak kötelességünket teljesítettük.”

NEMES ATTILA
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Anyaság – leld benne örömöd!

Tizenöt évvel ezelőtt lettem először édesanya,
és azóta még négyszer éltem át ezt a semmihez sem fogható élményt. Nem mondom,
hogy az elmúlt másfél évtizedben egyszer
sem éreztem késztetést arra, hogy megszökjek Narniába, vagy legalább ráutaló magatartással jelezzem: most már tényleg csak pár lépés választ el attól a bizonyos ruhásszekrénytől, aminek a túloldalán a végtelen, korlátlan szabadság vár.
De tudod, mi az érdekes? Hogy bár a késztetés
megvolt és kísértésben sem volt hiány – hogyan is lehetett volna öt gyerek mellett –,
soha, de soha nem tettem meg AZT a bizonyos lépést. És tudod, miért nem?
Mert szülőnek – esetemben édesanyának,
nagycsaládos édesanyának – lenni jó.
Na meg persze, rossz. És vicces. Meg szo-

morú. Felszabadító. Olykor meg mélybe taszító. Szívet melengető. És veszekedős. Békés
és háborús. Napfényes, mint a nyári nappalok,
és sötét, mint a fekete éjszaka. Hol pihentető,
hol munkás, hol könnyű, hol nehéz, hol derűs,
hol meg stresszes.
Igen. Pont ilyen. Sokszínű. És ezért szerethető.
Mert mondj még egy olyan területet az életedből, ahol ennyi érzelmet élhetsz meg egyszerre, ahol kitárul a végtelen kapuja, és ahol
amellett, hogy folyamatosan adsz magadból,
folyamatosan kapsz is, és miközben úgy érzed, elfogynál, mint a gyertya, újra és újra
egész leszel. És ez a körforgás egy percre sem
áll meg, kitart a szíved utolsó dobbanásáig és
még azon is túl: a gyerekeidben és az ő gyerekeikben. Mert a szülőség nem egy múlandó
életállapot. Életeken át ível, generációkat köt
össze, hagyományokat teremt.
A szülőséggel keretet kap az életünk, olyan állandó keretet, amelyet a mi felelősségünk
megtölteni, feltölteni, olykor pedig kiengedni
belőle a felesleget. Nyomasztó gondolat? Persze! A felelősség mindig félelmetes. Ráadásul
minél nagyobb, annál inkább.
Amikor először gondoltam bele ebbe, nem tagadom: megrémültem.
Mert ki vagyok én, hogy megbirkózzam ezzel?
Aztán szépen lassan rájöttem, hogy ebben a

keretben nemcsak a felelősséget kell látni, hanem mindenekelőtt a lehetőséget. A lehetőséget a személyiségem egy másik dimenzióban való kiteljesedésére, a közösségben
megélt örömre és szabadságra, arra a bizonyos döbbenetes „világmindenség-élmény”
megélésére. Mert a szülői állapotomban ez
mind benne van. És ami a legjobb, hogy lehetőségem van formálni, kiteljesíteni, majd átadni, továbbadni.

Ha megkérdezik, büszkén mondom: szeretek
édesanya, nagycsaládos édesanya lenni. Mert
ez a lét tanított meg olyan dolgokra, amelyek
a mai világban nagyon könnyen beszippantják
az embert, ha csak magára figyel: megtanultam elengedni a tökéletességet, a tökéletességre való törekvést, a megfelelési kényszert.
Az anyaság nyitotta fel a szememet arra, hogy
az élet kerekségét a negatív és pozitív események együttese adja.
A családos, nagycsaládos lét öröme nem az
anyaságot/szülőséget körülvevő pátosztól
függ, hanem az életszerűségétől. Hogy egyszerre van benne jelen a legalább köbre emelt
hétköznapi kínlódásnak és a földöntúli boldogságnak valami igen sajátos egyvelege,
amelyben egész lényünkkel, szívünkkel, lelkünkkel benne vagyunk. Hogy miközben az
anyaság leginkább egy vidámparkbeli hullámvasúthoz hasonlítható élménnyel gazdagítja
az embert nap mint nap – hol a csúcson érezzük magunkat, hol meg a horrorok házában
bolyongunk és nem találjuk a kijáratot, de még
a vészkijáratot sem, miközben fogalmunk
sincs, hogyan is kerültünk oda –, a teljességgel, az élet teljességével is megajándékoz. És
ez maga a boldogság. A teljes élet, amire emberként olyannyira vágyunk.
R. FONYÓ BARBARA
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SÜTTŐ MÁRTA

Életöröm leckék az unokáktól
Nagymamaként, nagypapaként is tanulni?
Kitől?
Nagyon aranyos tanáraink vannak, akik nem
mások, mint az unokáink.
Ők az életre tanítanak. Amit anno, mikor a saját gyermekeink voltak kicsik, a nagy rohanásban, teljesítésben talán nem tudtunk maradéktalanul kiélvezni.
A mi tanáraink név szerint: Fanni, Blanka,
Lilla. Róluk szól ez a történet.

kus” legyen. Neki tetsszen és akkor jó lesz.
Látszik rajta, hogy fontosnak érzi magát és
fontosnak, amit csinál. És roppant elégedett a
művével.

Ne hasonlítgassuk magunkat máshoz!
Lilla is – a válogatás után – megpróbálkozik a
nyaklánckészítéssel. Apró ujjacskáival nem
mindig sikerül egy-egy kisebb darabot felfűznie. Ilyenkor bosszús, érződik, látszik rajta a
csalódottság, majd az elszántság, amivel újra
nekiáll és kezdi elölről. A siker után boldogság,
elégedettség, büszkeség ül ki az arcára. „Meg
tudom én ezt csinálni.”
Blanka hihetetlen kitartással válogat újra és
újra. Nem hisztizik, ha a nagyok egy pillanat
alatt összekeverik a gyöngyöket. Boldog és
elégedett akkor is, ha nem tökéletes a műve,
ha egy-egy más színű gyöngy belekeveredett
a többi közé. Testvére, unokatestvére néha
besegít és ő ilyenkor hálásan pillant rájuk.

A legutóbbi óra egy zacskó gyöngy megvásárlásával kezdődött.
Férjem, a kreatív nagypapa egy garázsvásárban vásárolt egy zacskó gyöngyöt. Kicsit meglepődtem, mégis mire fogja használni? „Hát
majd az unokákkal…” – mondta.
Hiába, lányos apa, nagypapa, ő már csak tudja.
És tudta, mert nem csak több órás elmélyült,
boldog elfoglaltságot szerzett az unokáinknak,
hanem a gyöngyfűzés perceknek tűnő órái
sok-sok igazgyöngyöt is jelentettek.

Mi is az életöröm?
Az óra menete: három kislány, kiknek lába
nem ér le a székről a földig, egy zacskó vegyes
gyönggyel dolgozni kezd a kerti asztalnál.
Lilla a gyöngyöket színek szerint válogatja.
Blanka kiválogatja azt, amelyik neki tetszik.
Fanni – a középsős óvodás – már összetettebb szempontok szerint válogat.
Ő az, aki elsőnek kezdi a gyöngyfűzést figyelve
arra, hogy csupa olyan gyöngyöt fűzzön fel,
ami neki tetszik. Igazából egyáltalán nem törődik azzal, hogy felnőtt szemmel „harmoni-

mindegy, hogy az a torta pont’ annyira lesz-e
szép, mint amilyen a barátnőé, amit az Instán
láttunk?

A lányok a jól végzett munka után divatbemutatót tartottak. Örömmel, felszabadultan ünnepeltük együtt a kész alkotásokat.
Jó kis esti nagymamás-nagypapás beszélgetés kerekedett ebből az élményből.

Az életöröm gyöngyszemei az
unokáink szerint
Az a nyaklánc, amit Fanni fűzött, különleges,
egyedi, ilyet csak ő tud, senki másnak nem jut
eszébe így válogatni a gyöngyöket. Egyszeriek
és megismételhetetlenek vagyunk a világban.
Azt, amit mi tudunk, ahogy mi látjuk, éljük a világot, különlegessé tesz. Örülünk ennek. Ezzel
részesei vagyunk a világmindenségnek. A
szépségnek.
Fanni fittyet hányt a logika szabályainak és
olyan nyakláncot fűzött, amely neki tetszik.
Nem akart senki másnak megfelelni, csak a
benne lévő erőnek.
Mennyi életerőnket, energiánkat pazaroljuk
el azzal, hogy kutassuk, mit várnak tőlünk
mások, és hogyan feleljünk meg ennek. Nem
hallgatunk a belső hangunkra, hanem a kívülről jövő, egyre nagyobb zajból próbálunk
tájékozódni, próbálunk megfelelni. Nem

Lilla azt tanította nekünk, hogy nem baj, ha elsőre nem sikerül. Lehet gyakorolni és lehet hibázni. Újrakezdeni és közben ügyesedni, fejlődni. Meg tudom csinálni, csak még egy kicsit
gyakorolnom kell.
Lehetőségként tudjak nézni a változásra, ha
valami nem sikerül, és lehetőségként az újabb
dolgok kipróbálására.
Miközben hitelesen megélhetjük az érzéseinket. Lehetünk bosszúsak, dühösek megkönynyebbültek, örömteliek.
Blankától azt tanultuk, hogy az alkotás, a teremtés mennyire fontos. Az, hogy miként tekintünk egy feladatra.
Hogyan keretezzük például a főzést. Alkotó,
kreatív tevékenységet látunk benne, ahol létrehozunk valami különleges, megismételhetetlen alkotást, vagy azon kesergünk, hogy
akár több órás tevékenységünk alig néhány
pillanat alatt eltűnik a családi asztalról.
Azt is megmutatta, hogy nem kell 100%osnak lenni ahhoz, hogy elégedettek legyünk.
Nemcsak hajtani kell, hanem tudni kell megállni és ünnepelni is. Elégedettnek lenni.
Segíteni másoknak, hálásnak lenni jó dolog.
Hálásak vagyunk Fanninak, Blankának és
Lillának azért, amit az életörömről tanítottak
nekünk.
SÜTTŐ MÁRTA MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBER
www.suttomarta.hu
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CSALÁDI ÉLET

Mozarttól a Halott Pénzig

VINICZAI ANDREA

A SOKGYERMEKES SZÜLŐK ÉLETE FOLYAMATOS LOGISZTIKA, PROBLÉMAMEGOLDÁS, ÉS HELYTÁLLÁS. HOGYAN TUDUNK MÉGIS EGY KIS
KÖNNYEDSÉGET, LAZASÁGOT CSEMPÉSZNI A HÉTKÖZNAPOKBA? PÉLDÁUL ZENÉVEL.
A zene mindennapi kísérőnk. Hallgatása és művelése az agyat, szívet és általa
a testet néha szó szerint is áthangolja. Sajnos manapság a lárma és a zaj áradatában élünk. Nem véletlen, hogy Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész
a csendről is megemlékezett, amikor 1975-ben kinyilvánították, hogy ezentúl
minden év októberét a zene megünneplésével kezdje a világ. A zene számomra
is fontos, szülői létem mérföldkövei azok a zenék, amiket anyaságom egyes szakaszaiban hallgattam.

Klasszikusok köldökzsinóron
Első várandósságom során ikreket vártam. A terhesség első szakaszában
hormonális hullámvasúton ültem, az egyik percben vihogtam, mint egy tini
lány, a másik percben elérzékenyülve szipogtam egy, az úton csíkot húzó csiga
látványától. Ebbe a lelki káoszba vágott rendet a zene. Mivel a reggeleket az
uszodában kezdtem, vásároltam egy olyan fülbe dugható zenelejátszó kütyüt,
amivel lehet a vízbe is menni. Ez volt nekem a paradicsom! Fülemben Mozart,
Vivaldi, Brahms dallamai zengtek, tempóimat az ő ütemeikre igazítottam. Két
gyermekem pedig gyakorlatilag köldökzsinóron szívta magába a klasszikus zenét. A mai napig megnyugtató hatással van rájuk, ha azt a zenét hallgatjuk, amit
akkor, a pocakomban hallottak.

Seprűnyélen lovagolok el a banyabálba
Ahogy cseperedtek a gyerekek, úgy
lettek mindennapjaink részei a gyerekeknek szóló dalocskák a legkülönfélébb hanghordozókon. Kölcsönkapott kazetták, nekünk ajándékozott 30-40 éves bakelitlemezek, cédék, dévédék,
pendrive-ok lepték el a lakást. A zene volt a megoldás, ha altatni akartuk a gyerekeket, ha jó kedvre akartuk deríteni őket, vagy ha épp spontán délutáni elfoglaltságot kerestünk nekik. Az agyamban pörgő zenei lejátszó is csupa gyerekdalt
játszott. Így fordult elő, hogy amikor felnőtt baráti társaságban születésnapot
ünnepeltünk, és házigazdák megkérdezték, milyen háttérzenét kapcsoljanak,
kapásból azt vágtam rá, hogy Gryllus Vilmost.
Vegyes felvágott lett, maradhat?
Ahogy a gyerekek közösségbe kerültek, egyre jobban kitágult a világ, és egyre
több zenei hatás is érte őket. Kitaláltam, hogy összeállítok egy zenei válogatást
az elmúlt fél évszázad legismertebb magyar zenéiből. A lejátszási listába került
örökzöld sanzon, kemény rock zene, alternatív punk, tingli-tangli pop, tényleg
minden. És csodák csodája, a gyerekek imádták. Mindet. Zenei mindenevők voltak, kérdezgettek arról, kik az előadók, most is énekelnek-e még, mit akartak üzenni egyegy dallal. Volt néhány cédé a kocsiban, amit csak együtt
tudtunk hallgatni, ha egy ismerős ült a kocsiba, nem értette, hogyan jöhet Demjén Ferenc után Alvin és a Mókusok
vagy éppen Halott Pénz?
A zene megnyugtat, megoldást ad, és összeköt
Október 1. a Zene Világnapja. Egy nap, amikor érdemes végiggondolni, mi mindent köszönhetünk a zenének nagycsaládosként is. A zene, bár stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy relaxáljunk,
megoldásokat találjunk az élet nagy kérdéseire, vagy épp utat egymáshoz. Legyen a zene, az ének és a tánc a mindennapjaink része, és engedjük, hogy átsegítsen a mindennapok nehézségein.
VINICZAI ANDREA

HIRDETÉS

Kikapcsolódás, feltöltődés nagycsaládosokra szabva egész évben!
Minden kedves sokgyermekes családot szeretettel vár
BényeLak – zöldorom vendégház, Tokaj-Hegyalján!
NOE tagoknak 10% kedvezmény jár a mindenkori szállás árából.
Hornyák Mária Anita • T.: +36-30-373-3962, anitamariahornyak@gmail.com
• 3904 Legyesbénye, Kossuth u.22. • web: www.benyelak.webnode.hu

csoport:https://www.facebook.com/groups/benyelak.webnode.hu/
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ÚJ KEDVEZMÉNYEINK

ABAÚJLAK
KÉZMŰVES VENDÉGHÁZ
(3815 Abaújlak-Szanticska, Völgyi út 26.)
 Tel: 06-30/851-6065
e-mail: jotaborszanticska@gmail.com
web: www.szanticska.hu, szanticska.blogspot.hu
• Családi nyaralás (szállás, napi 3x-i étkezés, kézműves foglalkozások): 5 000 Ft/fő/éj.
• Kedvezményes szállás egyéneknek (nem tartalmaz étkezést és
foglalkozást): 3 000 Ft/fő/éj.
Két év alatti gyermekek számára ingyenes.

AJKA
TISZTA FORRÁS GYÓGYNÖVÉNYSZAKÜZLET
(8400 Ajka, Szabadság tér 20. – Helios üzletház)
email: tisztaforrasagika@gmail.com
NOE tagok 5% kedvezményt kapnak.

BUDAPEST
NATURAL SÓTERÁPIA (1142 Budapest, Dorozsmai u. 56.)
web: naturalterapia.eu
e-mail: info@naturalterapia.eu
NOE tagok száraz sóterápia árábóbl 20% kedvezményt kapnak.

CSERSZEGTOMAJ
LÉNÁRT MIHÁLY – KÁRPITOS (8372 Cserszegtomaj, Dezi út 10.)
 Tel: 06-30/313-6258
e-mail: lénart.karpitus@freemail.hu
NOE tagok ülő és fekvő bútorok kárpitozására, autó teljes belső
(ülés-tetőkárpit-ajtók) 15% kedvezményt kapnak.

DUNAKESZI
ICR KFT. (2120 Dunakeszi, Barátság útja 38/c)
web: www.viztisztiogep.bolt.hu
e-mail: icrkft1@gmail.com
NOE tagok az ICR Kft. webáruházak termékeire, víztisztító berendezések szervizelésére, szűrőcseréjére 10% kedvezményt kapnak.
VIRÁGNÉ SZÉPLAKI SZILVIA (2120 Dunakeszi, Barátság útja 38/c.)
NOE tagok tánctanfolyam árából 10% kedvezményt, nyári tábor árából 2000 Ft + további 1000 Ft testvérkedvezményt kapnak.
KÁNTOR ANIKÓ SPORTEGYESÜLET (2120 Dunakeszi, Fő út 105.)
NOE tagok táncoktatás nélkül 10% kedvezményt kapnak, aki igénybe
veszi a táncoktatás valamelyikét, az 20% kedvezményt igényelhet a
szolgáltatásokból (kivéve szolárium).

306-307. SZÁM

(3200 Gyöngyös, Alkotmány út 18.)
 Tel: 06-30/222-2213
e-mail: info.aktivnyelvtudas@gmail.com
NOE tagok nyelvoktatás árából 10% kedvezményt kapnak.

POGÁNY
CAFE FREI PÉCS (7621 Pécs, Király u. 7.)
 Tel: 06-72/210-323
e-mail: pecs@cafefrei.com
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.
ZSÁLYALIGET HOTEL (7666 Pogány, Falucska dűlő)
 Tel: 06-30/601-0067
e-mail: recepcio@zsalyaliget.hu
web: hotel.zsalyaliget.hu
Nagycsaládos igazolvány felmutatása mellett egy gyermek szállása
reggelis ellátással ingyenes.

SZENTES
GOLDEN EYE KFT. – DOMJÁN OPTIKA
(6600 Szentes, Kossuth tér 4.)
 Tel: 06-70/639-5210
e-mail: domjanoptika@gmail.com
NOE tagok gyógyászati segédeszköz: szemüveg, kontatklencse, ápoló
folyadék, napszemüveg, egyéb (tok, törlő, műkönny, szem vitamin)
árából 25% kedvezményt kapnak. Az időszaki kedvezményekkel nem
vonhatóak össze.

SZÉKESFEHÉRVÁR
HOBBY INGYOM-BINGYOM KREATÍV ÉS PAPÍR BOLT
(8000 Székesfehérvár, Basa u. 2.)
e-mail: ingyombingyom.kreativ@gmail.com
NOE tagok 10% kedvezményt kapnak.
Nyitva: H-P: 9:30-17:30 , Szombat: 9:30-12:30

TÁRNOK
BESTBIKE TOURS KFT.
• BESTBIKE TOURS (1052 Budapest, Semmelweis u. 14.)
 Tel: 06-30/520-0650 e-mail: info@bbtb.hu
web: www.bbtb.hu
NOE tagok kerékpár alkatrészek javítására, bérlésére 5% kedvezményt kapnak. 4 db kerékpárt meghaladó bérlés esetén további
5% kedvezményt tudunk biztosítani.
• BESTBIKE TOURS (2461 Tárnok, Rákóczi út 46/C)
 Tel: 06-30/198-2662

GYÖNGYÖS
DETT LANGUAGE CENTER KFT. – AKTÍV NYELVTUDÁS NYELVISKOLA

web: www.bbtt.hu
NOE tagok kerékpár alkatrészek javítására, bérlésére 5% kedvezményt kapnak. 4 db kerékpárt meghaladó bérlés esetén további
5% kedvezményt tudunk biztosítani.
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BESZÉLGETÉS

„Az ember a saját családja
körében nem bújik ki a bőréből”
AMIKOR HAZAÉREK ÉS KISZÁLLOK AZ AUTÓBÓL, NÉHA MEZÍTLÁB SÉTÁLOK A FŰBEN –
ÍGY 3-4 PERC ALATT TÖBBET PIHENEK, MINTHA ÓRÁKAT ALUDTAM VOLNA, MERT ANYNYIRA MÁS A LEVEGŐ, A HŐMÉRSÉKLET, A NESZEK VAGY ÉPPEN A CSÖND – MESÉLI
DR. KUCSERA TAMÁS GERGELY, A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA FŐTITKÁRA, AKIT EZÚTTAL NAGYCSALÁDOS MINŐSÉGÉBEN KÉRDEZTÜNK CSALÁDRÓL, APASÁGRÓL, MUNKÁJÁRÓL ÉS HOBBIJÁRÓL.

– Ön is annyira várta az iskolakezdést, ahogy
a gyermekes szülők döntő többsége?
Nem, mi az iskolakezdést még a saját gyermekeinknél is kevésbé várjuk, ugyanis minden
szabadidőnket – így a nyarakat is – együtt
töltjük, és nem érezzük tehernek. Június 15től szeptember 3-ig egy napot sem voltak tőlünk távol a gyerekek. Ez tavaly is így volt s vélhetően jövőre is így lesz. Sem a feleségemnek,
sem nekem nincs hobbink, ami elvenné az
időnket a családtól – hacsak az olvasást és a
zenehallgatást nem tekintjük annak.
– Ennyire jól elvannak magukban? A lányok
sem igényelnek más társaságot?
Jól elvagyunk, de nem magunkban, hanem
egymással, és persze barátokkal, vendéggyerekekkel. Nem zárjuk magunkra a kertkaput,
hanem nagy örömmel éljük együtt az életünket. Lányaim kedves gyermekek, társaságban
kimondottan szelídeknek tűnnek; egymáshoz
is jók, nehezen is viselném, ha egymást bántanák. A nagyobbak várták a kisebbek születését, nálunk egyáltalán nem voltak olyan
problémák, amiket másoktól hallok: a feleségem otthon volt velük, nem volt testvérféltékenység, így nem volt szükség semmilyen
„kompenzációra”. Persze, amikor magunk vagyunk, a lányok felszabadulnak, és a három
huncut nőszemély édesanyjukkal együtt
négyesfogatot alkotva vesznek körül. Hol széjjelhúznak, hol egy irányba mennek, én meg
csak nézem, mit művelnek.
30

– Feleségével még az egyetem alatt ismerkedett meg. Hogy kezdődött a közös élet?
A történetünk végtelenül egyszerű: Mártival a
Pázmányon ismerkedtünk meg. Évfolyamtársakból pár, majd 2003-ban, jóval az egyetem
után házaspár lettünk. Visegrádra költöztünk,
építkezni kezdtünk, és a költözésig feleségem
családjával laktunk együtt. A szülein kívül ott
lakott az öccse és a nagymamája is. A három
generáció együtt élése teljesen harmonikusan
működött. Első két gyermekünk – Dorottya
most tizenhárom és fél, Emese tizenkettő –
még a nagyszülői házba született, a harmadik
lányunk, a most kilenc és fél éves Sarolta már
a saját otthonunkba érkezett. Jó kis családfejlesztési gyakorlat volt a lányokkal virágokat
ültetni, a nagyapjukkal, nagybátyjukkal játszóteret építeni a kertben.
– Milyen volt budapestiként Visegrádra házasodni?
Az udvarlás kezdetétől napjainkig eltelt két évtized alatt szép lassan belekerültem a visegrádi mikro-társadalomba is, egyre több családi, rokoni és baráti szál fűz oda. Az a
választás, hogy ott maradunk, teljesen tudatos volt, mindamellett, hogy én valóban tősgyökeres budapesti vagyok. Nyilván kötődöm
a gyermekkori élményeimhez, mert féligmeddig a Kamaraerdőben nőttem föl, és a
gyermekek születése előtti időszakhoz is: nagyon jól éreztük magunkat ott már kettesben
is. Most egy kis zsákutcában lakunk, ami csak
a főúton kapcsolódik a várossal, ez ugyan
megnehezíti a családi logisztikát, de a gyerekek szempontjából csodálatos: felettünk erdő,
alattunk rét, aztán a Duna – egy kis gyerekparadicsom. Amikor hazaérek és kilépek az autóból, néha mezítláb sétálok a fűben – így
3-4 perc alatt többet pihenek, mintha órákat
aludtam volna, mert annyira más a levegő, a

hőmérséklet, a neszek vagy éppen a csönd.
– Említette a családi logisztikát. Hogy történik a családi munkamegosztás?
Az egyetem után mindketten dolgoztunk és
továbbtanultunk mindaddig, amíg meg nem
született az első gyermekünk. Attól kezdve
Márti főállású anyaként volt otthon és most is
úgy vállal munkát, hogy beleférjen a család, hiszen döntően ő viszi a családi logisztikát. Ez
valóban nem egyszerű, hisz a nagylányokat a
Szentendrei Református Gimnáziumba kell
vinni, de megoldható: reggelente én viszem a
nagyokat, a kicsit és a délutánokat a feleségem intézi. A lányok a zenetanulás mellett
sportolnak: évközben lovagolnak, nyaranta
úsznak, kajakoznak, vitorláznak, teniszeznek.
Iskolaidőben a feleségem felügyeli a tanulmányaikat, engem csak válságértekezleteket követően vonnak be…
– Ennyire elfoglalt, vagy más az oka?
A lányaim tudják, hogy ha megkérdeznek, a
válasz órákon át tartó processzus, ezért az
„Apa, csak röviden” kezdetű mondattal állnak
elém. Ezért mindig megfontolják, hogy megvacsoráztak-e, megfürödtek-e már, és csak
azután kérdeznek, majd a válaszom alatt elálmosodva felszivárognak a szobájukba. Utólag
persze mindig jól szórakoznak, hogy merre kalandoztam el. A hétvégi kirándulós beszélgetéseink is ilyenek. De hát mit lehet tenni, ilyen
vagyok, és ők jól ismernek. Az ember a saját
családja körében nem bújik ki a bőréből.
– Visegrádon él, Budapesten dolgozik. Miért
nem az utóbbiban választottak iskolát?
A helyi általános a Pest megyében legrégebben folyamatosan működő, nagy hagyományokkal bíró iskola utódintézménye – ami
egyben német nemzetiségi iskola és művé-
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szeti alapfokú intézmény is. A lányaim mind
ide jártak. A két nagyobb innen került Szentendrére, és valószínűleg így lesz a legkisebbel
is. Nem akartuk őket Budapestig hozni, és
nyolcosztályos gimnáziumot keresve egy feltörekvő, jó eredményeket mutató, lelkületében is jó hírű iskolát találtunk. A családom felerészt kálvinista, felerészt pápista, a
feleségemében mindenki katolikus, a lányok is
annak vannak keresztelve, mégis nagyon jól
érzik magukat a református intézményben. A
magyar kulturális identitás része a magyar
protestantizmus, ezért különösen fontosnak
tartom annak megismerését. Nem okoz problémát a különbség, értelmezhető, beszélgetésekben feloldható, egyszóval nincs szó párhuzamos nevelésről. Az iskola is jól kezeli, mert
nagyon sok nem kálvinista diákjuk van. Természetesen bejárunk Budapestre is, ide köt az
én családom, a munkám, és egy másik fontos
szempont: hosszú hétvégéket töltünk a fővárosban, koncertekre, moziba, színházba járunk.
– Kultúrából az apjuk munkáján keresztül is
kapnak bőven, igaz?
Valóban, ha akarják, ha nem, zúdul rájuk a kis
magyar kulturális élet: viszem őket magammal, kiállítás megnyitókra, koncertekre. És
nagyon jól bírják. Sőt, élvezik is. Gyermekként
a társasági esemény részét is kezelik: a helyszínen nagyon fegyelmezetten, utólag egy kis
görbe tükröt mutatva, de a művészeti tartalom részében majd’ mindig lubickolnak.
– Hol szoktak nyaralni?
Nagyon sokat vagyunk a Balatonon.
Azt gondolom, hogy ha ezt a három
helyszínt – Visegrád, Budapest,
Balaton – valaki megszereti, akkor
nagyon meg tudja szeretni a jelenlegi „maradék” Magyarországot.
Persze csodálatos magyar tájak
vannak ezen a háromszögön kívül
is, ezeket is próbáljuk nekik megmutatni. Ezévig tudatosan nem
mentünk külföldre nyaralni, csak a
jelenlegi vagy a történelmi Magyarország területén utazgattunk,
voltunk Kárpátalján és Erdélyben is,
a csíksomlyói búcsún. Döntésünket
velük is megbeszéltük. Idén viszont
már mindenki elég nagy volt, hogy
távolabbra menjünk: az első élmé-

nyünk egy jordániai és izraeli szentföldi utazás volt, a nagyhét megnyújtásával, ami az
egész családnak életre szóló élményt jelentett. Nemcsak azért, mert először ültek repülőn,
hanem azért is, mert például Gadarában Jézus
Krisztus nyomdokain sétálni a mai napig megható érzés. Nyáron pedig Abbáziába kirándultunk. Ha már szélesítjük gyermekeink világlátását, akkor nyilvánvaló, hogy a Monarchia
területén kezdünk el mozogni. Hazafelé benéztünk Fiumébe, nagyot sétáltunk Varasdon;
jövőre majd megmutatom nekik Kőszeget,
hogy lássák ezeket a szép magyar barokk városokat, a határ egyik vagy másik oldalán.
– Munkája során rengeteg nagy formátumú
tudóssal és művésszel, politikussal kerül
kapcsolatba, akik döntően idősek, Ön
mégis nagyon jól megérteti magát velük.
Mi a titka?
Tanulok: taktikus vagy éppen nem taktikus viselkedést, figyelem, hogy a sokéves tapasztalattal bíró emberek meddig mennek az érzéseik után és a racionális érveiket vagy
mások racionális érveit mikor hagyják érvényesülni. Ez sokkal több, mint a tankönyvekben lévő tudás; aki csak olvas, de nem talál
ilyen személyes példákat, nem megy sokra a
könyvtári irodalommal. Ezt meg kell élni. Szerencsés vagyok, hogy munkám során megtapasztalhattam nemzetünk nagyjainak közel-

ségét. Sok tehetséges fiatallal is dolgoztam
együtt, de még magamon is látom: kell az az
idő, ami megérleli a tudást és tapasztalatot.
Így hivatásom nemcsak fáraszt, mint minden
jó érzéssel elvégzett munka, hanem fel is tölt,
mert a mai napig tanulok belőle.
– Azt mondta: nincs hobbija. Mégis fiatalkora
óta számos területen is tevékenykedik. Miért teszi?
Hivatali munkám során valóban sokat ügyködtem a civil szférában, ifjúsági, kulturális
szervezetek élén. Ezekből mindig megmaradt
valami a jelenben is. Mindig is oktattam egyetemen, most a Pécsi Tudományegyetemen és
a Károlin. Nincs hobbim, mert az oktatás, a
publikáció, a témavezetés nem hobbi. De míg
más hobbival piheni ki a hivatali dolgait, nekem ez a feltöltődés. A visegrádi alpolgármesterség metszete a civil vénámnak és egyfajta szolgálat azon közösség felé, amely
feleségem családja révén befogadott. További
rekreációs gyakorlataim az írás és a szerkesztés: főszerkesztőként irányítom a Valóságot; a
MMA lapjának, a Magyar Művészet folyóiratnak Kulin Ferenc mellett társfőszerkesztője
vagyok. Úgy tűnik, még 42 évesen is találok
atyai barátokat, mestereket, akiknek köszönhetem – ahogy eddigi életem során is – azt,
amit elérek az életemben. Ilyen emberileg és
szakmailag is meghatározó személyiségek
voltak számomra – az urak előtt említeném – Ludassy Mária professzor
asszonyt, Maróth Miklós, Fehér M.
István, Bence György, Nagy Endre
egyetemi tanáraimat. Ugyanígy nagy
élmény volt együtt dolgozni az „atyai
generációból” Harrach Péterrel, élvezve csöndes, de éles humorát; a
közéletből még Varga Laci bátyámat,
valamint Kovács K. Zoltánt, aki tanárom volt, és az MMA leköszönt elnökét, Fekete Györgyöt emelném ki. S
legvégül, de nem utolsó sorban azt,
hogy ma mit és hogyan csinálok, nagyon sokban köszönhettem Vizi E.
Szilveszternek, az MTA egykori elnökének is, aki egyszerre mutatott
irányt és hagyott szabadon fejlődni.
Ők mind példát adtak, adnak számomra.

ANTAL-FERENCZ ILDIKÓ
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„A jókedv a fiataloktól jön…”
üzeni Regina Maroncelli, az Európai Nagycsaládos Szövetség
(ELFAC) új elnöke
– A szeptemberi-októberi magazin témája az
életöröm. Milyen örömöt hozott életébe az
új kinevezés?
Nagyon sokat, úgy érzem, hogy végre tehetek
valamit azért, amiben leginkább hiszek: a családért; emellett pedig sokat utazhatok, új emberekkel és kultúrákkal ismerkedhetek meg,
amit mindig is szerettem. Nagyon szerencsésnek érzem magam.

– Milyen küldetése és hosszú távú tervei
vannak az ELFAC-kal kapcsolatban?
Fő küldetésünknek tekintjük, hogy azt a közfelfogást, ami a mai demográfiai visszaeséshez vezetett, családbarát, gyerekszerető és az
életre igent mondó attitűdre változtassuk. Az
ELFAC azért jött létre, hogy a gyermekes családok érdekeit szolgálja, nemzeti szinten is segítse a nagycsaládos szervezetek létrejöttét,
illetve megerősítse a már meglévőeket. Alaposabban is meg kell ismernünk a nagycsaládokat, akik mostanáig el is lettek hanyagolva,
és le kell számolnunk azokkal az előítéletekkel, melyekkel azok szembesülnek, akiknek
több gyermekük van, mint a szokásos gyerekszám, és egyenlő esélyeket szeretnénk a gyerekeknek Európa minden országában. Bár az
EU nem jogosult beleszólni a családpolitikába,
minden országban fontos odafigyelni a csalá-

dokra. Manapság az olyan országok, mint
Spanyolország vagy a saját hazám, Olaszország a GDP-nek csupán 1%-át fordítják családpolitikára, míg a skandináv országok a
GDP-nek több mint 3,5%-át… Ez így nem igazságos!

– Milyen tervei vannak a szervezettel a közeljövőben?
Két fontos kezdeményezésünk is van: az európai nagycsaládos kártya és a családbarát
önkormányzatok európai hálózatának kiépítése az ELFAC és az autonóm Trento provincia vezetésével. Felállítjuk azt a kritérium- és
értékelési rendszert, mellyel egy önkormányzat megkaphatja az igazolást arról,
hogy valóban a családok jólétéért fáradozik.
Egyúttal az oktatásról is fogunk értekezni,
főleg a kortársak egymástól való tanulásáról, ami természetes módon alakul ki a testvérek között.
– Ne feledkezzünk meg azonban a kihívásokról sem. Milyen kötelezettségei vannak elnökként? Gondolom sokkal több
feladata lett, mint korábban, találkozókon
kell részt vennie, a különböző országokban megrendezett konferenciákról nem is
beszélve…
Igen, sok a tennivaló, és még többet kellene
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tennünk. Ez a munka különböző szinteken a
kapcsolatépítésről szól azért, hogy egy hálózatot, egy „család lobbit” tudjunk létrehozni. A
fő feladatom, hogy ott legyek, ahol szükség
van rám: októberben Horvátországban leszek,
ahol az újonnan megalakult családszervezet
fog bemutatkozni a médiában. Ez azt mutatja,
hogy bár ez a szervezet kicsi és új, mégis egy
nagyobb projekt, a gyermekes családok megerősítésére szolgáló mozgalom része. Szeptemberben Brüsszelben mutattuk be a családkártyát és az európai hálózatunkat, decemberben Olaszországban leszünk, ahol a családbarát önkormányzatok kiáltványát fogalmazzuk meg.
Sajnos nem tudtam részt venni a budapesti fiatalok találkozóján, hisz néha a családommal
is kell egy kis időt töltenem. Rendezvényeken,
kongresszusokon és találkozókon részt venni
lehetőséget ad nekünk, hogy elmondjuk, mit
is jelent a nagycsalád a társadalom számára.
Amikor megalapítottuk az olasz szervezetünket, a nagycsaládok szinte nem is léteztek
már, és azokat, akiknek egy vagy kettőnél több
gyermekük volt, bolondnak vagy éppen érdektelennek nézték, olyanoknak, akiknek
nincs otthon tévéjük. Az elmúlt 14 évet azzal
töltöttük, hogy megmutassuk, milyen is valójában egy nagycsalád, és miért felbecsülhetetlen értékű a társadalom számára. Ezt kell
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tennünk Európában is. El kell mondanunk az
embereknek, hogy van orvosság a magányra
és a bánatra, a társadalom felbomlására, ez
pedig nem más, mint maga a család intézménye. Nincs semmi nagyszerűbb, jelentősebb,
értékesebb és élvezetesebb az életben, mint
a család és a gyerekek.

– Mit tehet ez ügyben a politika?
A 2030-as ONU Agenda során a család fontos
szerepet játszott a legtöbb célkitűzésben,
mint például a szegénység vagy a diszkrimináció felszámolásában: a nagycsaládok megmutatják, hogy még az öreg Európában is van
helyük a gyerekeknek és a modern életvitelnek, ami összeegyeztethető a családdal. Ha mi
meg tudtuk csinálni, mindenki meg tudja, hisz
mi sem vagyunk szuperhősök. Még Kína is elvetette az egygyerekes politikáját és jelenleg
azt tervezi, hogy pénzbírsággal bünteti azokat
a párokat, akiknek nincs kettőnél több gyermekük. Nálunk azért nem ez a helyzet, mert
természetesen mindenkinek joga van ahhoz,
hogy úgy élje az életét, ahogy szeretné, de
mindenképp jól mutatja azt, hogy a világ növekedésének és a fenntarthatóságának a
gyermekes családok jelentik az alapját.
– Az európai nagycsaládos kártya létrehozása az ELFAC egyik legnagyobb sikere. Hogyan fogadta ezt a kezdeményezést?
Ez egy igazi kihívás. A kártya igazolja a nagycsalád létét és feljogosítja a családokat arra,
hogy ugyanannyi kedvezményben részesüljenek külföldön, mint a saját hazájukban a közlekedésben, múzeumokban, hotelekben stb.,
minden olyan országban, ahol elfogadják a
nagycsaládos kártyát (mint pl. Spanyolországban, Franciaországban, Lengyelországban, Olaszországban…) Meggyőződésünk, hogy ez az egyik alapvető eszköz
ahhoz, hogy a nagycsaládok lehetőséget
kapjanak költözésre, utazásra, szórakozásra
stb.

Fabio 16, aki nagyszerű focista, idén először
„egykének” érezheti magát otthon. A férjem a
legnagyobb támogatóm, mindig is együttműködtünk a nagycsaládos szervezettel, ami az
elmúlt 14 évben az életünk részévé vált még
úgy is, hogy nem mindig könnyű megtalálni az
egyensúlyt a hétköznapokban, de megteszszük, ami tőlünk telik.

természet szépségeit, hegyet mászunk vagy
kirándulunk a tengerpartra, sokat úszunk és
sokat beszélgetünk…

– Ön is nagycsaládból származik. Van-e már
unokája?
Négy bátyám van, én vagyok az utolsó, az
egyetlen lány, ami nem volt mindig egyszerű,
de mindenképp sokat tanultam belőle. Unokák
egyelőre nincsenek kilátásban, a gyermekeim
ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mint
a kortársaik: az oktatási és képzési idő nagyon
elnyúlik, így kitolódik a családalapítás.

– Van-e olyan vágya, ami még nem teljesült?
Igen, olykor arról álmodom, hogy alapítok egy
kis kiadót. Ami pedig az ELFAC-ot illeti, rengeteg ötletem van: meg kell találnunk a módját
annak, hogy a gyerekek is kapjanak politikai
képviseletet. Szeretném kiterjeszteni a családbarát vállalatok sorát Európában, olyan cégekét, akik támogatják a munka-magánélet
egyensúly megteremtését. Szeretek a gyerekekért, gyerekekkel dolgozni olyan projektekben, mint például a Fiatalok Műhelye, amely
elősegíti a fiatalok találkozását, utazását,
nyelvtanulását. Ezen programok által európaiakként a későbbi családi életükre is felkészülhetnek. Szerintem Európában nagy lehetőség
rejlik, és az ELFAC-kal olyan Európát ismerhetünk meg, amely szilárd értékeken alapszik: a
családon és a gyermekeken.

– Mi az Ön számára a gyermekvállalás és az
örömteli nagycsaládos élet mottója?
Nos, attól tartok nincs mottóm, de mindig
eszembe jut egy régi dal, amit az édesapám
énekelt: „A jókedv a fiataloktól jön, nem az
öreg tengerészektől…”. A jókedv az, ami minket nagycsaláddá formált. Talán nem vagyunk
vidámak otthon, de az élet már csak ilyen!
– Ha lenne egy teljes napja, amit a külvilágot
kizárva a férjével kettesben tölthetne, mit
tenne?
Igazából nagyon szerencsésnek mondhatom
magam, mert ez olykor elő is fordul, így, hogy
a gyerekek már nagyok. Ilyenkor élvezzük a

– Mit csinál a szabad idejében?
Az ELFAC és az olasz szervezet a hobbim, de
ezen kívül szeretek még olvasni, utazni vagy a
gyerekekkel, barátokkal időzni….

– Köszönöm nyitottságát és őszinte válaszait! Sok sikert és örömöt kívánok Önnek a
jövőre nézve.

LÓDI VIKTÓRIA

– Megtenné, hogy mesél a saját családjáról
is? A férje támogatja az ambícióit?
A férjem, Fabrizio egy bankban dolgozik és
szenvedélyes futó és úszó. 30 éve házasodtunk össze, és 4 gyermekünk van: Roberta
25, aki Párizsban fejezi be a tanulmányait,
Lorenzo 22, aki Spanyolországban tanul az
Erasmus program keretén belül, Valeria 19,
idén kezdi meg egyetemi tanulmányait, és
33
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ExperiDance:
új táncstílus született
AZ EXPERIDANCE PRODUCTION CÉLJA A LEGMAGASABB SZINTŰ MŰVÉSZI SZÓRAKOZTATÁS, ÉS A FORRADALMASÍTOTT MAGYAR TÁNCKULTÚRA NÉPSZERŰSÍTÉSE AZ
EGÉSZ VILÁGON. A 2000 ÓTA SIKERES TÁRSULAT EREJE, HOGY A TÜZES MAGYAR
TÁNCOKAT NÉPSZERŰ NEMZETKÖZI ÉS MODERN IRÁNYZATOKKAL SZELÍDÍTI MEG,
VAGY ÉPP A VÉGLETEKIG FOKOZZA. AZ EXPERIDANCE ÁLTAL ÍGY TELJESEN ÚJ, ÖSSZETÉVESZTHETETLEN TÁNCSTÍLUS SZÜLETETT.

Kevés olyan sokarcú kifejezési forma létezik,
mint a mozgás, a tánc. Amióta emberek élnek,
azóta létezik a tánc is a földön. A tánc és az
ember egymástól elválaszthatatlanok. Nekünk, magyaroknak, olyan tánchagyományaink vannak, amelyek a világon mindenhol híressé és kedveltté váltak, ismertté tették
országunkat. Tánckultúránkat régóta, sokan
és sokféleképpen jelenítik meg hazánkban és
a világban, az évek során több generáció is felnőtt, átalakult a világ, változott az emberek
igénye, ízlése. A mai táncosok feladata sokkal
nehezebb és összetettebb, mint elődeiké volt,
hisz úgy kell megőrizniük és népszerűsíteniük
a régi tánchagyományokat, hogy azok a mai
emberek számára is érthetővé, élvezhetővé
váljanak. Ezen nehéz feladat kiváló megoldását vállalta és vállalja az ExperiDance tánctársulata minden produkciójával, úgy a magyar,
mint nemzetközi nézőink előtt, minden fellépésünk minden percében.
Az ExperiDance számára óriási megtiszteltetés, hogy ezt az egyedi stílust már több fontos nemzetközi színpadon is bemutathatták,
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így mára hazai és külföldi közönségük is a magyar tánckultúra utazó nagyköveteiként gondol rájuk. Küldetésük továbbra is az, hogy gyökereiket nem feledve – minden kontinensen
meghódítsák a nézőket. Az ExperiDance tánckarának tagjai mind magasan képzett hivatásos táncosok, akik a társulat támogató közegében estéről estére képesek a legjobbat kihozni magukból. Az ő teljesítményükön túl a
koreográfus, zeneszerző, jelmez- és díszlettervező, dramaturg és technikusok professzionális összhangja a garancia a biztos sikerre.
Román Sándor
tulajdonos, művészeti vezető,
koreográfus már
tíz
évesen,
1975-ben fellépett Fidel Castro
vendégeként
Kubában a Világ
Ifjúsági Találkozón, a Nagy
István vezette
cigándi
táncegyüttes táncosaként. Pályaválasztását kiváló
tánctudásán kívül ez az élmény is befolyásolta.
Koreográfusként több színházzal és rendezővel együttműködve változatos stílusú előadásokat hozott létre. A színházban és filmezésben szerzett tapasztalataival mind az
ExperiDance társulatot gazdagította, melynek
eredményeként egy teljesen új táncstílus jött
létre. Román Sándor az Állami Balettintézet
mesterképzésén klasszikus balettmesteri diplomát szerzett, majd dolgozott a Táncművészeti Főiskolán, a Győri és Pécsi Balettnek, a
Szlovén Nemzeti Operában Ljubljanában és

Bolzano Városi Színházban is. A legmagasabb
szintű balett kultúrát az ExperiDance stílusba
is beépítette.
Vona Tibor az ExperiDance Production alapítója és producere, Román Sándorral való megismerkedésük idején sikeres üzletember és elkötelezett művészetrajongó volt, így az elsők
között látta a művész debütáló rendezését, az
Ezeregyév című produkciót. A példa nélkül álló
előadás hatására Vona Tibor felismerte a modern magyar tánckultúrában az értékteremtésre és üzleti sikerre való óriási lehetőséget,
így 2000-ben producerként Román Sándor és
a Szolnoki Szigligeti Tánctársulat mellé állt.
Első lépésként egy évre előre 12 alkalommal
kibérelte az együttes számára Magyarország
egyik legpatinásabb teátrumát, az Erkel Színházat. Elkötelezettsége elérte célját, hiszen a
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társulat azóta is folyamatosan szerepel
Magyarországon és külföldön egyaránt. Mára
Vona Tibor 5 kontinensen képviseli az
ExperiDance ügyét.
Az ExperiDance Production hatalmas népszerűségnek örvend, több éve szerepel a
Nemzeti Színház, a Nemzeti Táncszínház, a
RaM Colosseum és a Művészetek Palotája
repertoárjában teltházas előadásokkal. Az alkotó és a tánctársulat nevét már szerte a világon márkanévként tartják számon. Teltházas előadásokkal léptek fel Pekingben a
Magyar Kínai Évad részeként és Sanghajba is
meghívást kaptak, ahol jótékonysági esten is
színpadon álltak.
Ausztria, Németország és Svájc arénáiban az
Apassionata produkcióin keresztül hétvégenként rendszeresen akár 30 000 ember előtt
népszerűsítik az ExperiDance-t.
SZEPESI VIKTOR

HIRDETÉS
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A bulizás öröme
A KAMASZOK VILÁGÁRÓL ÉS A BULIZÁSÁRÓL KÉRDEZTÜK ÓKOVÁCS SZILVESZTERT, AZ OPERAHÁZ FŐIGAZGATÓJÁT ÉS VÁCZI ESZTER
ÉNEKESNŐT. ÖRÜLJÜNK, VAGY NE ÖRÜLJÜNK ANNAK, HOGY NYITNAK A VILÁG FELÉ? FÉLTSÜK, VAGY NE FÉLTSÜK KAMASZAINKAT?

Mit mondjak, a saját tinédzserkorom a fúvószenekari harsonázás, a funky együttesbeli
basszusgitározás és kiabálás, valamint a
klasszikus énektanulás metszetében telt.
Nem nagyon voltam otthon, viszont életemben nem szívtam még egy normál cigarettába
sem, nemhogy másba. De a kísértés sem volt
erős és gyakori, inni pedig mindig mérsékelten
sikerült.
Ma sokkal nehezebb gyereket nevelni, sokkal
erősebb a hajlam a rosszra, és elveszi az időt,
a kedvet és a figyelmet is a kütyüipar. Legnagyobb fiunk sincs még 14, előtte állunk a rázós
időszaknak – nincs tudásom és jogom másokat oktatni.
A zene, a tánc, a családi kötődés, a barátság
és a szerelem mind gyönyörű dolgok, jó volna
egyensúlyban tartani mindezeket. Vigyázzunk
rájuk, és imádkozzunk a gyerekeinkért, a jövőnkért.
ÓKOVÁCS SZILVESZTER

Váczi Eszter vagyok, énekesnő. Mivel a műfaj,
amit képviselek kevésbé populáris és inkább
művészi, mint szórakoztató, a közönségünk is
olyan hallgatókból áll, akik nem azért jönnek a
koncertjeinkre, hogy kiengedjék a gőzt, hanem, hogy valamifajta értékkel, mélyebb élménnyel távozzanak. Erről csak azért írok,
mert számomra egyértelmű, hogy a gyerekeimet is inkább olyan dolgok által szeretném
„feltöltődni látni”, amelyek képviselnek valamilyen szellemi értéket, vagy legalább a maguk műfajában legyenek minőségiek.
Ugyanakkor mi felnőttek, és egyben szülők,
36

hajlamosak vagyunk elhomályosítani az emlékeinket egy-egy vagy éppen több őrült szórakozási élményről. Pontosan olyanokról,
amiktől óva intjük a gyerekeinket, sőt igyekszünk számukra akár lehetetlenné is tenni
azokat. Örök dilemma. Hagyni vagy belefolyni. Magam is ebben vergődöm sokszor. De
ha egy család értékrendje a helyén van, és
ilyen formán a bizalom is fennáll a szülő-gyerek kapcsolatban, nagy esélyét látom annak,
hogy „féltett kincsünkben” kialakul egy természetes félsz, vagy határérzet, amelyről
tudja, hogy megóvja, és amelyről tudja, hogy
ez már nem fér bele.
Két saját gyerekem még nincs abban a korban,
hogy külső programoktól, nevezzük nevén, a
bulizások bizonytalan kimenetelétől kelljen
óvnom őket. De a nyolc éves lányom például
olyan karakter, aki szereti feszegetni a határokat, és kisgyerek lévén meg van róla győződve, hogy fél kézzel elbánik bármilyen
rosszakaróval. Ezen lehet persze mosolyogni,
de én inkább igyekszem neki teljesen tárgyilagosan felvázolni, hogy sajnos adódhatnak
olyan szituációk, amikor az embert veszély fenyegeti, és azt nem kezelni kellene, hanem
egészen egyszerűen elkerülni. Elkerülni a lehetőségét. Mindezt persze úgy próbálom vele
megbeszélni, hogy ne alakuljon ki benne félelem.
Az életem úgy hozta, hogy együtt élek két kamasz fiúval is, a férjem révén. Ők testi adottságaiknál fogva látszólag tudnak vigyázni magukra, és szerencsére úgy tűnik, nem
mutatnak érdeklődést a különböző tudatmódosító szerek iránt. Egyébként, az esti elme-

netelekkel kapcsolatban megoldásnak látom
például egy meghatározott időpontban való
hazaérkezés tisztázását. Ha ez nem akar öszszejönni, legközelebb nem mehet el.
Az ő esetükben, és egyáltalán a mostani kiskamaszok és tinédzserek esetében is, jóval
nagyobb problémának látom az internet, nevezetesen a közösségi oldalak megszállott
felhasználását. Véleményem szerint ez teljesen abnormális méreteket öltött, és jócskán
tapasztalom ennek mindenféle visszaütő hatását. Valószínűleg azért is érzem ezt ennyire
szélsőségesnek, mert magam, kizárólag szakmai alapon vagyok felhasználója ezeknek a típusú felületeknek. Látom, hogy egyelőre ez
egy visszafordíthatatlan folyam, amiben a
szülő „hápogása” elnyelődik a hullámok morajában, illetve ha a szülő maga is telefonfüggő, akkor végül is nincs is miről beszélni.
Engem személy szerint ez a jelenség mélységesen aggaszt. Sokkal jobban, mint az, hogy
esetleg a gyerekem egyszer-egyszer részegen
jönne haza egy buliból. Azt, hogy ezt hogyan
is kezeljem, még én is csak most tanulom.
Mindenesetre abban biztosan segít ez az előtanulmány, hogy a két kisebbik gyerek esetében hogyan készüljek majd fel erre a nagyon
könnyen kialakuló függőségre.
Egy dolog biztos. Bármennyi gyerek is van egy
családban, úgy vélem, egyenlő figyelemre van
szüksége mindegyiknek. Nem fogyhat el az
erő a végére, vagy nem veheti el az energiát a
macerásabb kisebb a nagytól, azzal a felhanggal, hogy ő már önálló, megoldja a dolgokat…
Sok esetben egy-egy kirívó cselekedetnek figyelemfelkeltés, vagy elhanyagoltság érzés,
nem elegendő beszélgetés áll a hátterében.
Tudom, hogy mindenki fáradt. Nem kell hozzá
sok gyerek. Egy is elegendő, hiszen milyen
sokféle karakter létezik. És a szülők is felőrlődnek a munka és a gyereknevelés hálójában.
De hiszem, hogy a gyerekekkel való beszélgetések és az irányukba mutatott őszinte érdeklődés sokat segít a feszültségekkel terhes mindennapokban, és hosszú távon befolyásolja a
gyerek döntéseit akkor is, amikor távol vagyunk tőle.
VÁCZI ESZTER
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Kerti örömök
Tél előtti teendőink a kertben
Ősszel megtörténik az utolsó gyepnyírás, de
figyeljünk arra, hogy ne nyírjuk túl rövidre
gyepünket. Folyamatosan szedjük össze a
lombhullató fáink leveleit, megelőzve ezzel
az alatta lévő fű kipusztulását. A falevél akár
a visszametszett rózsák takarásául is szolgálhat.

Az egynyári növények, mint ahogy a nevük is
utal rájuk, az őszre elvirágoznak. Ha van olyan
fajtánk, amely magot érlelt, gyűjtsük egy
edénybe, jól jöhet a következő évben. Az elnyílás után szedjük ki a növényeket, ezek helyére kerülhet akár a hagymás tavaszi virág.
Ne feledkezzünk meg a kint lévő virágainkról
sem!
A dézsás növényeket vigyük fagymentes
helyre. Erre a célra egy világos és szellős helyiséget keressünk. Mielőtt bevinnénk őket,
vizsgáljuk át, hogy nincs-e valamilyen betegségük. Ezeket próbáljuk meg még azelőtt kezelni, hogy egy helyre zárnánk a többivel,
ugyanis így elkerülhetjük, hogy minden védett
helyre tett növényünk megfertőződjön.
ÍRTA: KOVÁCS RÉKA

Fűnyírási tippek
Ha szeretnénk, hogy tavasszal gyönyörű virágok pompázzanak kertünkben, akkor a
hagymás növényeket, mint a tulipán vagy a
nárcisz most ültessük el. A tél előtt ugyanis
ezek a virágok meggyökeresednek, így könynyebben vészelik át a téli fagyokat.
Remélhetőleg nem feledkeztünk meg a szüretről, és gyümölcsfáink már teljesen kopaszok. A tél előtt az összes gyümölcsöt szedjük le, a fán ne maradjon egy sem, még akkor
se, ha azt valami miatt nem tudjuk elfogyasztani. A fán maradt gyümölcs ugyanis
különböző betegségek forrásául is szolgálhat.
Az örökzöld fák hazánkban fagytűrőek, ami
azért sok tényezőtől is függ. Az utóbbi években előforduló nagy mínuszokat van, hogy
ezek a növények is megsínylik. Ha van elég
falevél az összesöpört lombhullató alatt, akkor érdemes az örökzöldek töveit is betakarni. Ezáltal marad a gyökereknél folyékony
halmazállapotú víz, amit fel tud venni, mert
sajnos az egyik ok a növény károsodására,
hogy nem tud kellő mennyiségű és minőségű vizet magához venni. Sajnos többet ártunk, mint használunk azzal, ha a növényt
betakarjuk, mivel így nem tud szellőzni. Érdemes a növényeket egy madzaggal körbetekerni, a hó súlya így nem nyomja le majd a
növényt.

A megfelelően elvégzett fűnyírás egészségesebbé teszi a füvet, ritkítja a gyomokat,
sőt, trágyázza a pázsit talaját. Íme, néhány
tipp arra, hogyan hozzuk ki a legjobb eredményeket a fűnyírásból.
A pázsit nyírása nem csupán egy közönséges ház körüli munka, amit minden hétvégén
el kell végezni. A fűnyírás az egyik legfontosabb módszer arra, hogy a pázsit egészséges és vonzó legyen. A fűnyírás elősegíti a
gyep egészséges szaporodását, a fűszálak
vastagabbak lesznek, így könnyebben elfojtják a gyomokat. Nyírjuk gyakran a füvet, de
minden alkalommal a fűszálak hosszának
legfeljebb egyharmadát távolítsuk csak el. A
gyepszőnyegünket alkotó fű típusától függően, az optimális magasság 1,5-10 cm kell,
hogy legyen.
A fűnyírást igyekezzünk meleg párás időjárási viszonyok között elvégezni, lehetőleg a
fű aktív növekedési szakaszában. Amikor az
időjárás száraz és forró, és a fű a növekedésének egy lassúbb szakaszában van, csökkentsük a fűnyírás gyakoriságát.
Ne gereblyézzük el a levágott füvet, inkább
hagyjuk rajta a pázsiton. Így kiváló, ráadásul
ingyenes trágyához jutunk. Azonban, ha a levágott fűréteg túl vastag, és nem bomlik le
elég hamar, hozzájárul egy elbomlatlan szer-

ves réteg kialakulásához a talaj felszínén. Ha
ez csak egy vékony réteg, akkor nem károsítja a pázsitot, de ha túl vastag, akkor az a
talajtömörödéshez vezethet. Ez már káros,
mert akadályozza a levegő talajközeli szabad
áramlását. Ennek elkerülése érdekében
használjunk olyan fűnyírót, amely aprításra
is alkalmas (mulcsozó nyírás), így a pázsiton
hagyott apróra vágott fűszálak szinte azonnal bomlásnak indulnak.
Figyeljünk arra, hogy a fűnyíró pengéi mindig
jól ki legyenek élezve. Az éles pengék tiszta
vágást ejtenek, míg az életlenek csak tépik,
roncsolják a fűszálakat, fogékonyabbá téve
őket a betegségekre. Ne sajnáljunk időt szakítani a fűnyíró tisztítására használata után.
A fűnyírást végezzük minden alkalommal
más irányban haladva, hogy elkerüljük a talaj
tömörödését, és a kopott foltok kialakulását.
Ahogy haladunk a fűnyírással, minden sornak
át kell fednie egy kissé az előző sort. Soha ne
akkor végezzük a fűnyírást, amikor a pázsit
vizes, különben a nyírás egyenetlen lesz.
Nagyon sok féle fűnyírót forgalmaznak, különböző árakon. Ha nem felel meg a környezetszennyező benzinmotoros fűnyíró, vehetünk elektromos modellt. Ha teljesen
környezetbarát módszerrel akarunk dolgozni, vegyünk kézi fűnyírót, amit a tolóerő
működtet. A kézi fűnyírók újra népszerűek
lettek a háztulajdonosok körében, mert
csendesek, környezetkímélők, és kevés karbantartást igényelnek.
Mostanra már bizonyára beláttuk, milyen
fontos a fűnyírás a pázsit gondozásában főleg, ha természetes módon, műtrágya nélkül
szeretnénk megoldani. A pázsit egészségének megőrzésében a fűnyírás egy egyszerű,
de életbevágóan fontos lépés. Ha a felsorolt
tippeket követjük, minden fűnyírás alkalmával javítjuk a pázsit minőségét.

FORRÁS: EDENKERT.HU
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A FŐZÉS ÖRÖM
RÉGI, DE IGAZ MONDÁS: A FŐZÉS ÖRÖM. A ROHANÓ ÉS SŰRŰ HÉTKÖZNAPOKBAN ANYAKÉNT A GYEREKEK ÉS MUNKA MELLETT, BIZONY NEM MINDIG JUT RÁ ELÉG IDŐ. ÍGY EGY TÖBB FOGÁSOS, IZGALMASABB MENÜSOR, AMI TÚLMUTAT A BORSÓFŐZELÉK - SAJTOS TÉSZTA KOMBÓN, BIZONY NEM CSAK ÖRÖM, DE ÜNNEP IS. HÉTKÖZNAP NÁLUNK A GYORS ÉS EGYSZERŰ ÉTELEKÉ A FŐSZEREP,
TERÁPIÁS CÉLLAL NÉMI SÜTEMÉNY-, ILLETVE KELTTÉSZTA-SÜTÉSSEL KOMBINÁLVA.
DE A HÉTVÉGE AZ MÁS. OLYANKOR ÉRDEMES MEGTERVEZNI ELŐRE A HÁROM FOGÁST ÉS KÉSZ LISTÁVAL MENNI BEVÁSÁROLNI.
ILYENKOR BEVETHETJÜK AZ APUKÁKAT, NAGYSZÜLŐKET, HOGY LEGYEN IDŐNK EL IS KÉSZÍTENI, AMIT BETERVEZTÜNK. „ÖRÖM ÉS
ÜNNEP.“ A FŐZÉSE ÉS AZ ELFOGYASZTÁSA IS. EGY ILYEN ÜNNEPI, HÉTVÉGI MENÜSORT HOZTUNK MOST NEKTEK. REMÉLJÜK, HA
CSAK RÉSZLETEKBEN IS, DE VALAMIKOR SIKERÜL BEIKTATNOTOK. A VÉGEREDMÉNY ÉS A CSALÁD ARCÁN MEGJELENŐ ELISMERŐ,
ELÉGEDETT MOSOLY MIATT MINDEN FÁRADTSÁGOT MEGÉR.

ZSEBES KARAJ
1,5 kilós karaj csont nélkül, egyben | 1 kaliforniai paprika | 1 fej vöröshagyma | 1
csomag szeletelt bacon (250 g) | trappista
sajt | 2 közepes paradicsom | só, bors, majoránna | oregánó | bazsalikom | olívaolaj
Elkészítés:

ÚJHAGYMÁSDARÁLTHÚSOS SAJTLEVES
Ez nagyon finom és különleges leves, ami
ugyanakkor könnyen elkészíthető. Eddig bárkinek főztem meg, elkérte a receptjét. Nóritól
származik egyébként, aki Németországban él,
és ez a leves a németek egyik kedvence.
500 g darált hús (vegyes) | só, bors, olaj |
1 csokor újhagyma | 700 ml víz | 3 húsleveskocka | 250 g krémsajt | 200 g tejföl
Az újhagymát karikákra vágjuk. Az olajon egy
nagyobb lábasban a húst fehéredésig pirítjuk,
majd sózzuk, borsozzuk. Ezután hozzáadjuk
a hagymát és 5 percig főzzük, majd felöntjük
a vízzel, beledobáljuk a húsleveskockákat és
lefedve lassú lángon 10 percig főzögetjük.
Ekkor a krémsajtot és a tejfölt is hozzáadjuk,
elkeverjük, és még egyszer átforraljuk. Lehet
szerecsendióval, fokhagymaporral is ízesíteni.
Kenyérrel jó kis egytálétel, főleg hogy tényleg
olyan finom, hogy az ember pukkadásig tudja
tömni magát belőle.
38

A húst biztos, ami biztos alapon előző este
bepácoltam. Fogtam a karajt, és kisujjnyi vastag szeletekre szeltem, de alul nem vágtam
át teljesen a szeleteket. A páchoz 1 dl olajat
sóval, borssal, oregánóval, majorannával és
bazsalikommal kevertem el. Eztán a húson a
„zsebeket” alaposan bekenegettem a páccal.
A maradékot ráöntöttem, majd a karajt alufóliába csomagoltam és éjszakára a hűtőbe

raktam. Ha nincs időnk és energiánk pácolni,
akkor ki is hagyhatjuk ezt a lépést, valószínűleg enélkül is remekül teljesít a recept.
Másnap kicsomagoltam a húst és a zsebekbe
szépen belerakosgattam a töltelékeket. Minden zsebbe került egy szelet sajt, paradicsom,
kaliforniai paprika, hagyma, bacon. A hús két
végébe beszúrtam egy-egy hústűt, hogy ne
essen szét.
Ezután alufóliával lefedve 180 fokon kb. 1,5
órát, fólia nélkül pedig további 30 percet sütjük. Érdemes néha ránézni, hogy’ áll a hús, villát beleszúrni, hogy megpuhult-e már.
Krumplipürét készítettem mellé.
A töltelék szabadon variálható, ami csak
eszetekbe jut, mehet bele.
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SZABÓ-ZSOMBÓK
MAGDI

BEKETOV NÓRA

GÁSPÁRNÉ SÜTTŐ
ANNA

RAKOTT PALACSINTA
A leírt adagok egy kb. 20 cm magas rakott
palacsintához elegendőek, amihez kb. 20 db
palacsintára van szükség.
darált mandula/dió kristálycukorral elkeverve | kakaópor kristálycukorral elkeverve
| őszi/sárgabarack lekvár

Kiskorunkban apukánk készítette így a palacsintát, emlékszem, mindig nagy sikere volt. A
palacsintatésztát mindenki nyugodtan süsse
a saját jól bevált receptje szerint. A tölteléket
nem mértem le, de az nyilván attól is függ,
hogy mennyire vastagok a palacsinták, és
mennyi tölteléket szeretünk beletenni.

Kisütjük a kb. 20 palacsintát. Előkészítjük a
töltelékeket is. Teszünk egy adag tölteléket
az első készre sült darabra (pl. egy réteg kakaós cukrot). Erre kerül a következő palacsinta, amire lekvárt kenünk, a következőre
diót/mandulát és így tovább. A rétegezést
nyugodtan rá lehet bízni kisgyerekekre is, ez
esetben valószínűleg több töltelék kell, mert
egy bizonyos hányadának „lába kél”, mire kész
a rakott palacsinta.

Bónusz recept
És íme, egy gyors, pikk-pakk összedobható kifli receptje, ami egy hétköznapi vacsorát is ünnepivé tesz, minimális idő- és energia-befektetéssel. Ez az egyik legnépszerűbb recept a blogunkon, így jó szívvel merem ajánlani kisgyerekes anyáknak is, mert a gyerekek remekül bevonhatók az elkészítésébe és nincs is talán annál nagyobb boldogság, mint ha a saját maguk által készített péksütit ehetik.

KELESZTÉS NÉLKÜLI KIFLI

.

Hozzávalók (2 tepsi közepes méretű kiflihez):
350 g liszt | 250 ml tej | 25 g friss élesztő | 1 tk. só | 1 tk. cukor |
25 g olvasztott vaj | kis tej a lekenéshez
Elkészítés:
A tejből 100 ml-t meglangyosítunk és belekeverjük a cukrot, majd
belemorzsoljuk az élesztőt. Kb. 10 perc alatt hagyjuk felfutni. Addig
egy nagyobb tálba öntjük a lisztet, sót, olvasztott vajat, maradék
tejet és végül a felfutott élesztőt is. Ha nagyon ragadna, akkor még
adjunk hozzá egy kis lisztet. Alaposan összedolgozzuk, dagasztjuk.
Az így kapott gombócot megfelezzük, a tésztákat kör alakúra nyújtjuk. A kinyújtott kört először négybe, majd nyolcba vágjuk. Végül a
szélesebbik felétől kezdve feltekerjük, és sütőpapírral bélelt tepsire
rakjuk. (Nálunk a kisebb kiflik a nyerők, így én 2x8-ba vágom, de ha
nagyobbakat szeretnénk, akkor elég négybe vágni a köröket.)
Ekkor bekapcsoljuk a sütőt 200 fokra. Amíg felmelegszik, lekenjük
a kifliket tejjel (itt lehet rá reszelt sajtot is szórni), és mire a sütő eléri a megfelelő forróságot, meg is kelnek a kiflik. Kb. 15 perc alatt
aranybarnára sütjük. Lehet a közepébe is sajtot vagy sonkát tenni.

Szöveg, fotók, receptek mind saját blogunkról: Parféblog
(https://parfeblog.wordpress.com)
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Mese a kislányról, aki a felhőkön akart utazni

Verőfényes napsütésre ébredt a város. A
madarak a tegnapi esőből maradt pocsolyákban hancúroztak, az ablakon pedig az
első nyári gyümölcsillatot hozta be a
szellő.
Julcsi nagyot nyújtózkodott, aztán: zsupsz!
Kicsusszant az ágyából, és gyorsan a fürdőszobába ment. Tíz percet szöszmötölt
a csapnál, majd felöltözött és megreggelizett. Utána uzsonnát készített, egy kulacsba vizet rakott, és izgatottan összekészítette a kis hátizsákját. Tudta, hogy eljött
a nagy nap. A nap, amikor végre felhőkön
fog utazni.
Csak beköszönt az édesanyjának és már
szaladt is ki a kapun.
Ment, mendegélt a kanyargós utcákon,
amíg el nem tévedt. Nézegetett mindenfelé, de sehogy sem találta a jó irányt.
Egyszer csak meglátott egy idős embert,
aki egy padon üldögélt. Éppen egy könyvet olvasott. Julcsi megszólította őt:
– Bácsi, meg tudod mondani, hol tudok
felülni a felhők tetejére?
A bácsi megvakargatta a fejét, kicsit előrehajolt, hogy közelebbről is megnézze
magának a kis jövevényt, majd a botjára
támaszkodva így válaszolt:
– Ej, kislányom, nem olyan egyszerű a felhők tetejére feljutni. Külön lépcső van az
ilyen utakhoz. Először menj haza gyorsan,
és készíts az édesanyádnak valami kedves
meglepetést, csak utána tudsz feljebb
jutni!
Julcsi gondolkodóba esett. Vajon miért
kellene bármit is csinálnom az édesanyámnak? Mi közük a jócselekedeteknek
a felhőkön való utazáshoz? – gondolta
magában. Mivel más ötlete nem volt, hazament és szép rendet rakott a konyhában, utána pedig alaposan felsöpörte az
egész lakást. Amikor az anyukája meglátta, magához ölelte és nagyon megdicsérte Julcsit, neki pedig dagadt a melle a
büszkeségtől.
Utána sietett vissza a bácsihoz. Remény40

kedett, hogy még ott találja és elújságolhatja neki a történteket. Szerencséje volt,
a bácsika ugyanúgy ücsörgött, könyvvel a
kezében. Kíváncsian nézett Julcsira a
szemüvege mögül.
– Sikerült! Söprögettem, összepakoltam,
még a port is letöröltem. Anyukám nagyon
örült. Most már elmondod nekem, hogy
tudok felülni a felhőkre?
Az öregapó csak mosolyogva ingatta a fejét.
– Ez még nem elég, ha magasabbra szeretnél menni, mást is meg kell tenned. Látod
azt a töpörödött kis nénit? Segíts neki átmenni az úton! Kérd meg őt, hogy meséljen
neked. Ez a következő lépcsőfok.
A kislány türelmetlenül fészkelődött a padon. Nem nagyon akarta teljesíteni ezt a kérést. Hiszen annyi minden más foglalkoztatta őt! Már elképzelte, ahogy a felhőkről
lenéz a dombokra, az aprócskára zsugorodott városra, a hegyek fehér kis sapkáira és
a zöldellő állatkertre. Érezte, ahogy a levegő
megcsiklandozza az arcát, ahogy a nap melengeti a kezeit, és csak a lábát lóbálja bele
a nagyvilágba, miközben fagylaltot eszik.
Végül megvonta a vállát és az anyóka után
eredt. Megfogta a karját és így szólt:
– Gyere, segítek átmenni az úton! Mesélnél közben nekem?
A néninek mosolyra kerekedett a szeme, és
csak úgy ontotta magából a szót. Majdnem
egy órán keresztül beszélgettek, már régen
átértek a túloldalra és a parkban folytatták
a sétát. Amikor mindent megbeszéltek,
Lenke néni – mert így hívták az idős aszszonyt – szorosan megölelte a kislányt.
– Ez volt életem egyik legszebb délutánja!
– mondta könnyes szemmel.
Megígérték egymásnak, hogy legközelebb
is találkoznak itt, a téren és mindenfélét
elmesélnek egymásnak. Julcsi vidáman
szökdécselt vissza a bácsihoz.
–Látod, nagyon jól éreztem magam Lenke
nénivel. Ő lett az új barátom. Kérlek, segíts, hol kell felmenni a levegőbe?
Az apóka azonban csak sejtelmesen mosolygott.
– Türelem, kislányom, még nem tettél
meg mindent. Nézd, azt a szegény kislányt. Annyi idős lehet, mint te. Csupa folt
a ruhája, piszkos az arcocskája, és még cipője sincs. Szaladj oda és adj oda neki valamit, ami a tiéd!
Julcsi nagyon elkedvetlenedett. Szerette a
színes játékait, a szépséges ruháit és

semmiről sem akart lemondani. Lehajtott
fejjel ballagott haza. Durcásan levetette
magát az ágyára és a száját lebiggyesztve
nézett ki az ablakon. Aztán akaratlanul is
körülnézett a szobájában. Egyszer csak
meglátta a sarokba dobva Mici nevű babáját. Voltak idők, amikor minden este a
szőke, göndör hajú babával aludt, őt fürdette, etetgette és csak őt tologatta a babakocsiban mindenfelé. A baba azonban
most szomorúan hevert ott a nagy játékkupac közepén. A lányka nagyot sóhajtott.
Már tudta, mit kell tennie.
Micivel a kezében lépett ki a kapun és
egyenesen a kislányhoz lépett.
– Tessék, neked hoztam! A kedvenc babám. Én már régen nem játszottam vele.
A maszatos kislány szeme rögtön felragyogott. Úgy ölelte, csókolta Mici babát,
mintha még sosem látott volna játékot.
Rögtön rongyokba takargatta, becézgette
és altatódalt énekelgetett neki. Majd az
idegen lányhoz fordult.
– Nagyon köszönöm! Még soha nem kaptam ilyen szép játékbabát!
Julcsi boldogan ment vissza a bácsi felé.
Olyan boldog volt, hogy szinte repült, úgy
vitte a lába előre. Akkor vette észre, hogy
már szinte beesteledett és senki nem ül a
padon. Kétségbeesetten kereste az öregembert. Hirtelen meglátta a távolban,
ahogy az árnyéka egyre kisebbé válik.
Utána futott.
– Bácsi, várj meg! Egész nap másoknak
tettem jót, és cserébe semmit sem mondtál nekem. Szeretnék végre feljutni a felhők tetejére, és bejárni a világot.
Az apó visszanézett rá.
– Hát még mindig nem érted, kislányom?
Aki a felhőkön szeretne utazni, az csak egy
módon teheti meg ezt, mégpedig úgy,
hogy másoknak örömet szerez. Nem vetted észre, hogy szinte a levegőben repültél
az örömtől, amikor valami jót tettél? Minél
többször viselkedsz így a többi emberrel,
annál többször lehetsz a fellegekben.
A kislány elgondolkodott. Hirtelen minden
világossá vált. Egészen hazáig futott, lélekszakadva esett be az ajtón. Az anyukája
ijedten nézett rá. Nem értette, mi az oka
ennek a nagy sietségnek. Julcsi odament
hozzá, szorosan megölelte és az arcát belefúrta az anyja ölébe.
– Mama, képzeld, ma megtanultam, hogyan lehet IGAZÁBÓL a felhőkön utazni…!
SZABÓ ÁGNES
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KREATÍV ÖTLETEK

LÓDI VIKTÓRIA

Öröm a köbön
Tükörtojás, emojik és kesztyűszörnyek… Mind-mind aranyos, pozitív és színes kreatív kihívás. Bízom benne, hogy a feladatok, melyeket összeválogattam, mind az életörömöt tükrözik, és mindenki lelke mosolyog majd szabás-varrás közben. Tehát elő a varródobozokkal,
a színes filcekkel és gombokkal, szalagokkal!

Tükörtojásos cipzáros neszesszer
Az ételek ihlette kreatív ötletek közül igen sok
fantáziadús és kedves megoldás merülhet fel,
de ezek közül a lista élén nálam a tükörtojás
áll. Különösen „cuki” a végeredmény, ha a művet a végén bacon-ös cipzárdísszel ékesítjük. A
filc tökéletes anyagválasztás, hiszen nem kell
beszegni vagy elfedni a varrást, így kezdők
számára is ideális. Ha tehát tudunk egyenesen varrni, el fogjuk tudni készíteni a megálmodott neszesszert.
Kellékek:
• sárga és fehér filc
• olló
• fehér cipzár
• varrógép
• opcionális: ragasztópisztoly,
barna és sárgásbarna filc
A készítés menete:
1. Először készítsünk tükörtojás
alakú sablont kartonpapírból,
majd vágjuk ki a fehér filcből a
formát.
2. A sárga filcből kerek formát
vágjunk ki, majd varrógéppel
(esetleg kézzel) varrjuk fel a
fehér anyagra.
3. Öltsük a cipzárt
a helyére.
4. Varrjuk le a széleket és készen
is vagyunk.
5. Ha bacon-t is
szeretnénk a tojás mellé, vágjuk ki a formát a
színes filcből, majd ragasztópisztollyal rögzítsük
a cipzárkihúzóhoz.

Emojis kulcstartó

Amennyiben üdítőleg hatnak ránk az emojik,
vagyis „bírjuk az arcukat”, miért ne készítsük el
saját verziónkat? Ruhánkon, cipőnkön, táskánkon és persze kulcscsomónkon is megjelenhetnek vidám kiegészítőként. Vigyázat, az első
emoji elkészítése függőséget okoz !
Kellékek:
• filc anyag, mely az emoji témájához illeszkedik, pl. sárga, fekete, fehér, pink stb.
• tű és cérna a filc színéhez illően, olló
• kulcskarika és rögzítő
• opcionális: vatta vagy egyéb tömőanyag
A készítés menete:
1. Először készítsünk egy kívánt alakú sablont
kartonpapírból, majd vágjuk ki a filcből a
formát.
2. Varrjuk fel a kiegészítő részleteket (szemeket, szájakat), majd vigyük fel a hímzett részeket, pl. a száj fekete vonalát.
3. Helyezzük egymásra az alsó és felső részt,
majd varrjuk csaknem körbe. Ha úgy döntünk,
töltsük meg tömőanyaggal munkánkat.
4. Mielőtt körbeérnénk, illesszünk egy téglalap alakú csíkot a lyukba, melybe a kulcskarikát előzőleg már belefűztük.
5. Varrjuk be a lyukat, ragadjuk meg a kulcsokat és indulás!

Mosolygós kesztyűszörnyek
Tűnődtek már valaha azon, mit kezdjenek az
elveszett kesztyűk megmaradt párjával? Ha
igen, íme, egy remek megoldás, hogy ne a szemetesben végezzék szegény páratlanul maradt ruhadarabjaink: készítsünk rémisztően
kedves kesztyűszörnyeket. Mókás a készítés
és móka az is, ami utána jön: a játék! Imádnivaló kézimunka, mely gyerekekkel maximum
fél óra alatt elkészíthető.

Kellékek:
• kesztyűk
• tömőanyag
• varrógép
• tű/cérna
• gombok, filc stb. a díszítéshez
A készítés menete:
1. Fordítsuk ki a kesztyűket, és varrjunk U
alakban egy sort úgy, hogy a tetején egy
1,5 cm-nyi lyukat szabadon hagyunk.
2. Fordítsuk vissza, majd tömjük a ki a tömőanyaggal a bábot, az ujjakra is odafigyelve.
3. Először készítsünk egy kívánt alakú sablont kartonpapírból, majd vágjuk ki a filcből
a formát.
4. Varrjuk be a lyukat, majd kezdődhet a díszítés: a vicces száj, a szemek.
Kívánok szívmelengető alkotó perceket!
LÓDI VIKTÓRIA
Készült a https://dabblesandbabbles.com/15-funand-easy-sewing-projects-for-kids/ alapján.
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Örömhír
Nagy boldogság!
2018. szeptember 14-én megszületett
első unokám: Ráksi Léna.
Üdvözlettel: Tímárné Csák Tímea,
Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesületének elnökhelyettese

Örömmel tudatjuk, hogy
2018. június 11-én
megszületett
Dobák Hanna Franciska
(3320 g és 48 cm).
Szeretettel várták szülei Bodor
Krisztina és Dobák Róbert,
valamint négy testvére.
Üdvözlettel: Tarnóczkiné Tünde,
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi
Egyesületének elnöke

Örömmel és büszkén tudatjuk, hogy 2018.
július 3-án a Csorvási családba megérkezett az
ötödik gyermek: Csorvási Vivien Ildikó.
Szeretettel várták szülei Ildikó és Miklós, valamint
testvérei: Miklós, Krisztián, Milán és Barnabás. Isten hozta
közöttünk a kicsi lányt! Kívánjuk, hogy nőjön nagyra,
ügyesedjen, okosodjon, szépüljön a család örömére.
Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

2018. szeptember 5-én
megszületett ötödik gyermekünk:
Török Klára.
Nagyon várta őt Anya,
Apa, Balázs, Rita, Vilmos
és Kinga. Üdvözlettel a
boldog szülők: Törökné
Fülep Mária és Török Márton.
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