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Hírek' események a NSzE életéből
20 éves a Nagycsaládosok

Szentendrei Egyesülete

]únius 9-én egész napos rend€zvénnyel, a

szentendrei Dunaparti MűVelődési Házban
ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját
a Nagycsaládosok szentendrei Egy€sülete.

Kapás Ferencné, az egyesület elnóke üd_
Vözólte a megi€lenteket, köztük dr. TÖrök
Balázst, városunk a|polgármesterét' Az alpol-
gármester úr röVid beszédben mélütta a
család' mint a társadalom legkisebb
€gységén€k ielentőségét, fontosságát.

A köszöntő szavak u(án a Csillagszeműek
Táncegyüttes fergeteges bem utatóia

önkéntes csoportia tapsrondóVal lepte meg
az egyesiilet tag|ait' A délelőtt befe-
jezéseként aikidó bemutatót láthattunk,
melyről minden ielenlévó elismerésseI
beszélt.

Délidőben Bóna zoltán szakács (szintén
tagtársunk) babgulyása aratott sikert' Ter-
mészetesen egy születésnapon nem maradhat
eI a torta, m€lyet a Kossuth sportegyesület
biztosÍtott.

Ebéd után a legények, apukák, nagypápák

''egy 
perc és nyersz'' iátékkal tehették

próbárá ügyességüket.
A nap záróeseményeként a gyermek-raiz-

verseny résztvevói emléklapot és tárgyiutal-
mat, a férfiak versenyének győztesei ok-

Mozduli Mama!
Az Emberi Erőforrások MinisztéÍium

Egészségügyérr FeleIós ÁIlámtitkársága
kezdeményezésére mewalósuló,,Mozduli,
Mama!" elnevezésű népegészségügyi kom-
munikáció5 kampány és sportrendezvény
családi' közösségi sétára motivál.
A program fel€lőse dr. Szócska Miklós

egészségügyért felelős államtitkár, fővéd-
ntike ]onathan Knott, az Egyesüh Királyság
rendkíVÜli é5 meghaulmazott magyarországi
nagyköVete' házigazdáiá Tarlós István Bu_
dapest főpolgármestere és szakmai
együrtműkodő partnere Balogh Gábor min-
iszterelnöki sportGnácsadó.

A gyalogló nap generációktól független,
aktíV kikapcsolódásr nyúir a család apraia-
nagyja számára. A Íiatal korosztályt emellett
arra ösztönzi, hogy ne csák ezen a nápon'
hanem később is segítsen nagyszüleinek ab"
ban, hogy napi, heti rendszerességgel
Iegalább egy órát gyalogolianak Vagy mo-
zogjanak. A népegészségügyi program célia,
hogy egyszeríi példákon k€resztül bizonyítsa
a mindennapi rendsz€res testmozgás éIet-
módra gyakorolt pozitív hatását, Valamint,
hogy újabb alkalmat adion a g€nerációk
kozÓtti párbeszédre, hiszen az Európai Unió
ez éVi üz€nete is ,,2ol2 - Az aktíV
idősödés és a nemzedékek közötti szolidar-
itás európai éve".

A ,,Mozdulj, Manla!" elnevezésű közössé-
gi gyalogló nap

20l2' iúnius 23-án, szombaton | |:00 _
l4:00 óra kózött a Margitszigeten
(Atlétikai centrum)

keÍüI meg[endezésre. Gyülekező, regiszt-
ráció, raitszámosztás: l0:0o órától a sziget
Márgit hídi beiárójánál. A programot Mon"
spárt sarolta tiíiékozódási futó világbajnok
bemelegítéssel nyitja, ezután 3 km-es, közos
gyaloglás kovetkezik a Margiszigeten, de
ezen kívül lesz még térÍtésmentes egészségü-
gyi szűrés (hallásvizsgálat, vérnyomásmé_
rés), nyereményiáték, 5ót lehetőség nyílik
maid olimpikonokkaI, neves sportolókkal
való találkozásra is. Minden rajszámmal
rendelkező, sikeres célba érő befutócso_
magot kap aiándékba. (A sporteseményt
esővel/széllel kísérue is megtartiuk.)

Kapás Ági

20 éves tapasztalat
Szentendrei könyvelőiroda
- telieskörű könyvelést,
- bérszámfejtést,
- üzletviteli tanácsadást váÍlal.

+ 36 20 912-7713

d€rítette iókedVre a Családokat és feleitette a
napi gondokat. Ezután Benzsay Rebeka fu_
rulyaszólóját haIlgathattuk. A Iegkisebbek€t
]uhász Károly színművész Benedek Elek
meséivel kápráztatta el, maid Benzsay Réka
tagtáÍsunk vezett€

levelet és egy-egy doboz sört kaptak.
KÓszönet a fellépőknek, továbbá valamen_

nyi közreműködőnek' hogy szabadide|ük
feláldozásával €melték a nap szÍnvonalát és
hozzáiáruluk annak sikeÍéh€z. 

a -


