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SzENTENd REi nnqycsAL(dosok

Kaprls Ferencn6nek, Aginak NOE dijat, a legmagasabb kittintet6st adomany ona aNagycsal6-
dosok Orsz6gos Egyestilete. Vele beszdlgetiink

Ism6t eb6del6s a TASI6tteremben

Nagy dr<immel vetti.ik, hogy Tasi *ndo. u
Tasi 6s Fia Etterem vezetlje i004. m6jus ele-
j 6t6l ismdt felaj anlotta egyesiileti.inknek, hogy
vas6maponk6nt egy-egy csal6dot vend6giil l6t
eb6dre.

K6rjUk, hogy aki ig6nybe szeretnd venni,
idbegyertet6s miatt hlvjaKaphsnd Agit a m6r
ismert telefonszilmokon.

f
M6jus l6-6n (vas6rnap) kir6ndulunk a

Szdchenyi-hegyi Gyermek-vasrithoz ds a Bu-
dakeszi Vadasparkba.

Aki tOmegk<izleked6ssel tud csak jOnni,
reggel 8,15-kor indul6 HEV-vel a Margit-
hidig, majd a 4-es vagy 6-os villamossal (3
meg6ll6) a Moszkva tdrig, onnan az 56-ossal
(2 megfll6) a fogaskerekii vasirtig.

Aki szemdlyaut6val kfv6n j6nni, a fo-
gaskerekii vasritn6l taldlkozhat a tcibbiekkel
9.45-kor.

Fogaskerekiivel megytink a Sz6chenyi-
hegyig, ahonnan a 11,00 6rakor indul6 gyer-
mekvastttal megyiink a Szdpjuh6sznd 6l-
lom6sig (ha mar addigra iltadjdk az tg meg6l-
l6t: a Vadaspark 6llom6sig).

Ktirtilbeliil f6l 6ras sdt6val megyi.ink a Bu-
dakeszi Vadasparkba.

A kora d6lutani 6rakig s6t6lunk ott, majd a
22-es aut6busszal tudunk visszamenni. (Aki a
fogas k<iriil hagytaaz aut6j6t od6ig, a tObbiek
a Moszkva-tdrig.)

Az irtikdlts6get 6s a bel6p6ket csal6donkdnt
v6saroljuk meg, ezdrt el6zetes jelentkezdst
nem k6rtink.

NEM CSAK NAGYCSALADOSOKAT
vARrNrr

I
Jrinius 5-6n (szombaton) Budapesten, a

Margit-szigeten tartja a NOE Csal6di napj6t.
Erre kOzds programot nem szervezttink, aki
szeretne, rln6ll6an ell6togathat.

Ugyancsak jrinius 5-6n (szombaton) Szent-
endr6n, a Dunaparti Mtivel6ddsi Hdzban
V6rosi Csal6di napot szerveznek, amelybe
Egyestiletiink is bekapcsol6dik. Ddlel6tt 10
6r6t6l kiil0nb0z6 egytttesek, n6ptdnc-csopor-
tok mtisor6val, eg6szs6giigyi mdrdsekkel, be-
mutat6kkal, k6zmtives foglalkozdsokkal v6r-
juk a szentendrei 6s k<irnydkbeli csalddokat
(nem csak nagycsal6dosokat).

Jrinius l3-6n (vasfrnap) a Pap-szigeten
piknikeziink, melyre minden tagt6rsunkat
hivunK. EL6ZETES JELENTKEZT,S
FONTOS, mert a bogr6csban ftiv6 eb6dhez
val6 nyersanyagot csak a l6tsz6m ismeret6ben
tudj uk megv6sarolni. Innival6r6l, stitemdnyr6 I
a csal6dok gondoskodnak. Bizunk a j6 id6ben
6s abban, hogy min6l nagyobb szilmban tudtok
id6t szakitani az egyiittl6tre.

Jelentkezni Kap6snd Agin6l lehet.

sike REi

- Evente
tetdst?

- Ha j6l eml6kszem, l99l-ben alapitotta az
Egyesiilet ezt a kitiintetdst, az6ta lvente 6-10
f6 rdszesiil ebben az elismerdsben. Szentendrei
m6g nem volt kriaiik.

- Az indokldsban az szerepel: ,,dldozatos
munkijddrt". Mit takar ez?

- Mar a kezdetekt6l dolgozom a Nagycsal6-
dosok Orsz6gos Egyesiiletdnek. Mar 87-ben,
alakulrisunkkor dn jegyzSk<inyveztem a koz-
gytildseken, akkor m6g hagyom6nyos
ir6g6pen, sz6 szerinti jegyz6krinyvet irtam.

- Mi6ta elnAke a Nagtcsalddosok Szent-
endrei Egtesilletdnek?

- Tavaly m6jus l6-dn v6lasztottak meg, de a
kittintetdst nem az eln6ks6g6rt kaptam.

- A Htrlap mar tdbbsz1r beszdmolt helyi
szerepillctfl, tevdkenysdgiilvfil. Az Orszdgos
Egyesiilet munluijdt 0n miben segiti?

- K<izvetleniil els6sorban az tidtiltet6s szer-
vez6s6ben, De rdszt vettem az egyesiilet
villasztmfnyi tagjakdnt p6ld6ul a legut6bbi
gizfu emellsekkel kapcsolatos drdekv6delmi
munkdban is, tiltakoztunk a Val6 Vil6g 6s a
ehhez hasonl6 miisorok ellen.

- Ugt hallottam, nem egtediili szentend-
reikdnt kapott elismerdst.

- Ugy 6rzem, helyben most a legfontosabb,
az 6vek 6tatart6 kedvczm6nyezds Tasi Sandor
vend6gl6s6, aki'most a Bdlcs6 Dij eztist
fokozatdt kapta. 6 minden vasdrnap vend6gul
l6t ebedre egy csal6dot a nagycsal6dosok
kciziil, a sorrendet mi hat6rozzuk meg.

Harmadik kituntetetttink Szab6 K6roly
mestercukrdsz, aki 6vek 6ta sok-sok 6dess6get
ad egyesiilettink rendezvdnyein a gyer-
mekeknek,. hosszabb id6n keresztUl egy-egy
nagycsalddot l6tott vend6gtil vas6rnaponk6nt
uzsonniira.

NSZE hinek
2004.6prilis 24-6n tartotta a NOE 6ves ren-

des kdzgyiil6sdt, amely egyben tiszttrjit6 k6z-
gyrilds is volt.

Nagyon szomort, hogy sok-sok telefon-
hfv6s, szemdlyes megkeresds ellendre
egyesiiletiinket csak k6t taggal tudtuk
kdpviseltetni, holott taglltszdmunk alapj6n
legal6bb h6rom k6pvisel6t kellett volna
kiildeniink. Pedig ebbsn az 6vben ttibb dijat
osztottak ki szentendreieknek:

Kap6s Ferencnd, Agi a legmagasabb NOE-
elismerdsben, NOE-dijban r6szesi.ilt,

Tasi Sdndor, aki a Tasi ds Fia Venddgl6ben
6vek 6ta vaslrnaponkdnt vend6gtil t6tja csaldd-
jainkat, a BOLCS6-DIJ eziist fokozatilt,

Szab6 Karcsi b6csi mestercukr6sz, aki sok-
sok rendezvdnyiinkhdz kedveskedett
6dess6ggel, hosszabb id6n keresztiil vas6r-
naponk6nt vend6gi.il l6tott uzsonnhra egy -egy
csal6dot, a BOLCS6-DIJ bronz fokozatai kap-
ta.

Gratul6lunk az elismerdsekhez.

I

meg ezt a kitiln-hdnyan kapjdk
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