
GALGA-ÖKOINFO HÍRLEVÉL

Galgamenti hírek, események a testi-lelki egészségvédelem, helyi értékek 
ápolása, közösségi tevékenységek, fenntarthatóságra nevelés témakörében

2011 március - április  

FOLYAMATOS PROGRAM

Gerinctorna 
minden hétfőn 18-19 óráig a Galgahévízi Művelődési Ház emeleti előadójában. 

szervezi: Vizi Györgyi 

AKTUÁLIS PROGRAM

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

Húsvéti Díszkészítő Délutánra hívunk, várunk Benneteket.
 - húsvéti tojásfestés, írókázás
- húsvéti asztali dísz készítése

2011 április 10. vasárnap 15 óra.
Helyszín: Kodály Zoltán Művelődési Ház emeleti terem
Hozz magaddal: három kifújt vagy keményre főzött tojást, vonalzót  

Belépődíj: 500 Ft

Várunk sok szeretettel: a szervezők
Kodály Zoltán Művelődési Ház és a NOE helyi csoportja

ZÖLD-HÁZ-TAN 4. előadása  
2011. április 19. kedd – Föld napja a Népfőiskolán 

17.00 Élővirág palánták ültetése a Gaia szobornál az ökofaluban, közös éneklés.
18.00 – Előadás
Temesvári Gabriella természetgyógyász – Vadon élő, ehető termések, gyógynövények
Diavetítéssel kísért előadása a Teázóban
Belépődíj: 500 Ft 
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Regionális Föld Napja óvodásoknak (Zsámbok, Boldog, Galgahévíz)
2011. április 19. kedd 10-12-ig (rossz idő esetén májusban új időpont hirdetése)
Csemetekert óvoda, Galgahévíz 
Terepi program az erdőn és az ökofaluban

Regionális Föld Napja iskolásoknak (Tura, Galgahévíz, Zsámbok, 
Vácszentlászló, Boldog)
2011. április 28. csütörtök 14 óra
Hevessy György Általános Iskola, Tura
Előkészítés: Rajzverseny – 10 éve gyűjtjük szelektíven a hulladékot!
Vetélkedő 5 település 5. osztályos csapatai között

EZ TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN

Közbiztonsági fórum Galgahévízen

A jelenléti  ív  szerint  35 fő,  a  terem befogadó képessége szerint  végül  45-50 fő jött  el  a 
rendezvényre.
Nagy  Andrea a  népfőiskola  titkára  bevezetőjében  utalt  arra,  hogy  a  Galgahévíz-i  Helyi 
Fenntarthatósági  Program  készítése  során  a  lakossági  kérdőívek  alapján  a  falubeli 
legsürgetőbb probléma a közbiztonság, vagyonbiztonság volt. Ugyanakkor a rendőrségi éves 
jelentések a SZEM mozgalom megismertetését hangsúlyozták az önkormányzat felé jelezve, 
mi lehetne a megoldás. Így találkozik a lakossági igény és a hatósági jelzés, amit azonban 
párbeszéd kezdeményezése nélkül nem lehet megoldani. Erre tettünk ezzel a rendezvénnyel 
kísérletet, egy első lépésként!

Barta Sándor jogász vezette a rendezvényt a továbbiakban. 

Elsőként Bozlék  Mihály jogász  tartott  bevezető  előadást,  melynek  során  a  néfőiskola-
mozgalom  szellemében  alapismereteket  kaphattunk  a  Büntető  Törvénykönyv  és  a 
szabálysértésekről szóló törvény azon tényállásairól, mellyel tipikusan találkozhatnak a falu 
lakói.  Kihangsúlyozta a vagyon megvédése érdekében betartandó alapvető szabályokat,  az 
elkövető  elfogásának  és  a  birtok  megvédésének  lehetőségét  az  állampolgárok  részéről.  A 
legfontosabb  minden  bűncselekmény  vagy  szabálysértés  esetén  a  rendőrség  haladéktalan 
értesítése, a feljelentés megtétele.

Másodikként  Gódor  Ferenc rendőr  alezredes,  aszódi  rendőrőrs  parancsnok  szólt  a 
résztvevőkhöz. A falubeli közbiztonsági helyzetet adatokkal is szemléltette, ezek a számok 
(pl. az elmúlt két évben lopás  30- illetve 20 alkalommal, garázdaság 3 illetve 4 alkalommal) 
nem tükrözik a probléma nagyságát.  Ennek oka lehet,  hogy sok betörés,  lopás nem kerül 
esetleg bejelentésre, vagy ha igen, akkor sem követi feljelentés, így a statisztikába nem kerül 
bele. 
A SZEM mozgalmat nagyon röviden bemutatta, melynek lényege a szomszédaink jószándékú 
figyelemmel kísérése, odafigyelés egymásra.  Főképp a megszokott mozgások elmaradására 
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illetve szokatlan eseményekre kell felfigyelni. Nem egy esetben az idős emberekhez már csak 
akkor érnek ki, mikor több napja nem észlelik a szomszédok, hogy kinn járt volna, s ilyenkor 
általában már késői a bejelentés. 

A Szomszédok EgyMásért mozgalom szerveződhet önállóan vagy a már létező polgárőrség 
berkeiben.  Érdemes  az  utcákat  felosztani,  utcafelelősöket  választani.  Jó  példa  lehet  Iklad, 
amely olyan zárt közösség, hogy faluba érkező idegennek, még érdeklődésre sem adnak meg 
lakcímet. Ellenben rögtön azt kérdezik, miért keresi az adott embert. Az ismeretlen autó színe, 
rendszáma, a vezető kiléte rögtön megjegyzésre kerül.

Elmondta  továbbá,  hogy  azokon  a  településeken,  ahol  a  háztartások  25%-a  beköti  a 
csendesriasztó  rendszert  (biztonsági  szolgálatoknál  történik  a  jelzés),  nagymértékben 
lecsökken  a  betörések  száma.  Tapasztalataik  szerint  a  bagi  térfigyelő  kamerarendszer  is 
hatékonynak mutatkozik. 

Bratkovics  Attila a  falubeli  polgárőrség  tapasztalatairól,  illetve  a  polgárőr  intézkedési 
lehetőségeiről,  továbbá  a  képzésekről  említett  pár  gondolatot.  A polgárőrség  közfeladatot 
ellátó szervnek minősül, céljuk a megelőzés, a területen való folyamatos jelenlét biztosítása. 
Azonban  intézkedési  joga  csak  rendőri  szervvel  együtt  van.  Új  szabályozás  értelmében 
gázspray-t  használhatnak  személyes  védelem  gyanánt.  A  helyi  polgárőrség  is  része  a 
Galgamenti Települések közötti szövetségnek, így nagyrendezvényeken egymást is segítik a 
polgárőrök. Feladatuk nemcsak a területen való esti járőrözés, hanem a közlekedésbiztosítás 
is. A polgárőr alapképzést 17 fő teljesítette itt  Galgahévízen. Anyagi támogatottságuk igen 
szerény. Csak belterületen dolgozhatnak, a külterületi földek védelme nem tartozik hozzájuk.  

Sipos  József 2010-ben  kötött  szerződést  az  önkormányzattal,  így  azóta  van  hivatalos 
ebrendészünk. 2010-ben 503 telefonos vagy e-mailes megkeresése volt Galgahévízről,  117 
élő állat (kóbor kutya) és 207 tetem is elvitelre került.  Vállalja, hogy keddi és csütörtöki 
napokon, amikor itt dolgozik, 5 perc alatt megtanít bármely kutyát arra, hogy idegentől 
semmi ételt-italt el ne fogadjon, így elejét vehetik a kutyák megmérgezésének.
Az őrző-védő kutyakiképzésről röviden, tömören annyit tudtunk meg, hogy Dunakeszin van 
minden  hó  utolsó  csütörtökén  ingyenes  kutyakiképzés.  Amennyiben  egy  ilyen  vizsgázott 
kutyánk van, akkor biztosak lehetünk benne, hogy megfogja és intézkedésig ott is tartja az 
illetéktelenül behatolókat a portán. 
Ebrendészként  annak  híve,  hogy  bekerített  területen  szabadon  járjon  a  kutya,  legfeljebb 
futóláncon legyen. Kennelben, rövid láncon tartott kutya nem sokat ér.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgárőrök: 06-30-305-12-99

Aszódi járőrök: 06-20-516-59-40

Ebrendész: 06-20-203-2359

Hozzászólók  által  felvetett  problémákról  részletesen  olvashatnak  a  Galgahévízi 
Olvasnivaló 2011 márciusi számában.

B.M. – S.N.A.
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A víz titkai - előadás

Hassmann  Péter  a  Remedium  Kiadó  vezetője  jött  előadásra  Galgahévízre.  Angol  nyelvű 
szakirodalmat is hozott,  főképp a képeket tudtuk élvezni belőle.  A bevezető előadás főleg 
alapjelenségekkel ismertette meg az érdeklődőket, akik voltak szép számban, hála Majoros 
Valéria doktornő és munkatársai érdeklődésének, pedagógusoknak, népfőiskolásoknak és az 
ökofalubelieknek.

A vízre  egyrészt  tekinthetünk  úgy,  mint  egy elfogyó  lételemre,  melyért  öldöklő  harc  fog 
zajlani  – ezt egyébként  amerikai  filmek (pl.:  A Magnum csendje) is  sugallják a világnak. 
Tekinthetünk a japán Emoto professzor munkáiban úgy is a vízre, mint amely képes rögzíteni 
krsitályszerkezetében  a  számára  közvetített  zene  hangulatát,  írásjelek  hangulatát.  (Masuro 
Emoto: A víz bölcsessége) Ugyanakkor itt Európában született meg és fejlődik – sajnos nem 
eléggé ismerten – a  mozgásban lévő víz kutatása melynek feladata az, hogy a víz és az élet 
összefüggéseire és titkaira derítsen fényt.
Előadónk először a víz úgynevezett meanderező (vízszintesen kanyargó, hol balra, hol jobbra 
térő, de nem szimmetrikus) mozgására hívta fel a figyelmet sok-sok fényképpel, majd pedig a 
kb 4 méter magasról aláhulló vízoszlop érdekes fotójával ismerkedtünk meg. A meanderező 
mozgás  okát  keresve felhívta  a  figyelmet  arra  ,  hogy a súlytalanságban a víz gömbbé áll 
egybe, a fizika megfogalmazása szerint a felületi feszültsége következtében – ezt hétköznapi 
nyelven  úgy  is  mondhatjuk,  hogy  rendelkezik  azzal  az  erővel,  hogy  önmagát  gömbbé 
formálja.. És amikor e gömb a gravitációval találkozik, akkor – épp úgy, mint az alma héja, 

amikor  egyben  lefejtjük  –  „lefejtődik  a  gömb”  és  kialakul 
ugyanaz  a  kanyargós  minta,  mely  a  természetben  folyó  vizek 
alapformája – egy összefüggő, egymással ellentétes irányú kettős 
spirált kapunk.
Ez  a  forma  eszünkbe  juttathatja  a  fektetett  nyolcasnak,  vagy 
lemniszkátának nevezett alakzatot is

Egy  másik  kísérletben  azt  modellezte  az  előadó,  hogy 
milyen áramlási kép alakul ki a vízfelszínen, ha egy egyenes 
vonalú, egyenletes erő hat a felszínén – pl. egy hajó halad 
rajta.  Gyönyörű  formák  keletkeztek,  mintha  növényi 
hajtások,  levelek  elevenedtek  volna  meg  előttünk.  (a 
vízfelszín képe)

A következő kísérletben a tintacsepp kinyílását láttuk szinte tűzijáték-szerűen, mindössze az 
volt a fontos, hogy egy több órája nyugodt víztömbbe kerüljenek a cseppek. S végül láttuk,  
hogy „nyílik meg a víz”, ha felkeverjük, örvényt hozunk létre benne, majd tintát juttatunk a 
forgó  tölcsérbe.  Ekkor  a  tinta  megszínezte  és  láthatóvá  tette  azokat  a  rétegeket,  amikre 
szétnyílik  a  forgó víztest.  Ráadásul  mindezt  ritmusosan – hol fel,  hol le mozogva teszi  a 
tintafolt a víztölcsérben. (tintatölcsér le és fel)
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Az  1920-as  években  történt,  hogy  Rudolf  Steinertől  megkérdezte  tanítványa,  Rudolf 
Hauschka: „Mi az élet?”. A következő választ kapta: „Tanulmányozza a ritmusokat! A ritmus 
hordoza  az  életet.”  Többek  között  ez  a  rövid  párbeszéd  az  alapja  az  előadásban  látott 
kísérleteknek  és  a  víz  ilyen  szemléletű  kutatásának.  Néhány  további  név,  amit  érdemes 
megjegyeznünk: Theodor Schwenk, George Adams, John Wilkes.

John Wilkes az 1970-es évek elején megalkotta az első Flowform-ot, azaz az Élővíz-bölcsőt. 
A Flowform-on keresztül áramló víz ritmikus „táncba” kezd, miközben a víz természetének 
megfelelő  lemniszkáta  formát  követi.  Így  mozgásában  ki  tudja  fejezni,  meg  tudja 
nyilatkoztatni a benne rejlő képességet a rend, a harmónia, a ritmus kialakítására. Kutatások is 
megerősítették, hogy a Flowformon keresztül áramoltatott víz kertészeti, egészségügyi téren 
hatékonyabbá  válik,  mint  amilyen  előtte  volt.  A  víznek  ez  a  „táncra  perdítése”, 
„megelevenítése”  lehet  pont  Európa  feladata  –  Nyugat  egyoldalú  anyagi  szemlélete  és 
birtoklásvágya  és  Kelet  szintén  egyoldalú  lelki  szemlélete  és  „csupán”  üzenetközvetítési 
szándéka között.

Kérdeztük előadónkat, hogy a homeopátiás szerek milyen kapcsolatban vannak a vízzel. Mint 
mondta:  a  homeopátiával  kapcsolatban  azt  nehéz  felfogni,  hogy  lehet  hatékonyabb  a 
sokszorosan  felhígított  anyag.  Ennek  megértéséhez  egyrészt  fontos  tudnunk,  hogy  a  víz 
mintegy  „megnyílik”  akkor,  amikor  megkeverik  vagy  erőteljesen  összerázzák  és  rétegei 
mentén  fajlagos  felülete  sokszorosan  megnövekszik,  így  a  belekerülő  anyagra  ezeken  a 
felületeken jóval „nyitottabbá” válik. Másrészt a homeopátia hatásosságának megértéséhez fel 
kell tételeznünk a gravitáció mellett egy másik erő aktív jelenlétét is, melyről egy következő 
alkalommal beszélhetnénk majd.

Ezt az igen érdekes témát szeretnénk még folytatni, a zene és a gyógyászat felé is kitekinteni.
Köszönjük az előadónk fantasztikusan érdekes kísérleteit,  nyugodt, megfontolt szavait,  azt, 
hogy ezen új dolgokat leginkább csak munkahipotézisként állította, hagyta és várta hogy saját 
gondolataink is megjelenjenek az előadáson. 
Továbbá  köszönjük  Tapolcai  Ágnes,  Vizi  Györgyi  nagylelkű  adományait,  valamint  a 
résztvevők adományait, mert ezek nélkül sem jöhetett volna létre ez az este.
Hassmann Péter – Nagy Andrea

Folyamatban levő népfőiskolai ügyek:

Őshonos  gyümölcsfák  tavaszra  –  a  Zagyvamenti  KTE  2011  tavasszal  nekiindul 
Pórszombatra gyümölcsfa-beszerző útra, amit nyár óta tervezett korábban Fűzér Zsolt. Kérem 
erősítsétek  meg,  hogy  rendeléseiteket  fenntartjátok-e?  Újabb  érdeklődők  is  kereshetnek 
minket: galgaokoinfo@gmail.com

Ez történt márciusban - Együttműködés a természetbarátokkal
Fehér  alap  festése  lezajlott  március  12-13-án.  Az  ökofaluban  élők  négy  képviselője, 
Koromházi Bea, Korompai Ákos, Paraszkay Sára, Tapolcai Ágnes valamint Vígh Tarsonyi 
László  és  iskolás  gyerekek  vettek  részt  eddig  a  munkálatokban.  A galgahévízi  festékbolt 
ajánlotta fel a festéket, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Túraút: Galgahévíz vasútállomás – Béke utca, Bika tó felső út, majd a Sósi patak mentén a 
Paja völgyig húzódik. Jele: fehér alapon kék kereszt.
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Sára  meséli:  „A következő  alkalommal  szükség  lesz  kisfűrészre  és  metszőollóra,  hogy  a 
jelzéseket esetleg benövő zöld ágakat le lehessen vágni.”
Ákos meséli: „A szombati nap a jelölők napja volt. A hévízgyörki Porszem Egyesület tagjai a 
fehér alapon kék négyzet jelet festették épp fel, mely Hévízgyörk felől, az ökofalut érintve ide 
fut ki a Bika tóig.”
A kék kereszt jelzést folyamatosan festik az érintettek, a Galga-Túrán (április 2.) már friss 
jelek várják a túrázókat! 

Kistérségi rendezvények

A Helytörténeti Baráti Társulat keretében működő 

BAGI NÉPFŐISKOLA, 2011. március 30-án,  a Dózsa György Művelődési Házban

18. 00 órai kezdettel előadást tart. 

Címe: Premontreiek Magyarországon. 

Előadó: Dr.Fábry Mihály tanár.
                                                                     
Szeretettel várjuk Vendégeinket, Barátainkat!
                                

                                   Balázs Gusztáv sk.
                                  Helytörténeti Baráti Társulat 

                                                                                          elnöke

Országos programok - példaértékkel

NULLA-HULLADÉK – I. rész
Első 5 dolog, amivel csökkenthetjük a hulladék mennyiségét! – Helyi 
nézőpontokkal kiegészítve.

1. Vigyél magaddal bevásárló listát, vászontáskát, kosarat!

Miért? Ami igazán szükséges, azt vegyük meg, ne legyünk áldozatai a 
hirtelen ötletből, akciós befolyásból eredő vásárlásnak.
Vidéken élő emberek többsége, piacra, boltba saját szatyorral, kerekes 
kocsival indul. Ingázóknak, úton lévő háziasszonyoknak érdemes azonban egy 
vászonszatyrot mindig bekészítenie a táskájába. 

2. Taposd laposra és gyűjtsd szelektíven!

Miért? Kisebb térfogatú lesz az elszállítandó hulladék, hatékonyabb a 
munkájuk. 
Turán, Galgahévízen, Vácszentlászlón és Zsámbokon háztól elszállítják a 
szelektíven gyűjtött hulladékodat. Közel 20.000 embert szolgál ki a 
Szelektív Kft. ezzel a rendszerrel immár 10 éves gyakorlattal. Munkájukat 
könnyíthetjük és a hulladék térfogatát csökkenthetjük, ha a tiszta műanyag 
flakonokat, az aludobozokat laposra taposva tesszük a száraz hulladékos 
kukába.
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3. Komposztálj!

Miért? A hulladékunk 30-40 százaléka komposztálható, szerves, zöld növényi 
anyag. Nem szemétbe való, nem égetni való, mert tápanyaggá alakítható.
Kiskerti körülmények között könnyen megoldható a háztartási szerves 
hulladék és a kerti zöld növényzet komposztálása. Ehhez csupán egy-két 
komposztkeret és némi odafigyelés szükséges. Ha otthon is komposztálunk, 
akkor a kertünk, virágaink tápanyagutánpótlása helyből és olcsón 
megoldható.
Közterületen is komposztálhatunk, önkormányzati odafigyeléssel. Erre 
alkalmas rácsos tároló berendezések már léteznek, ahova ősszel behordják a 
leveleket a közterekről, majd tavasszal a parkok földjébe dolgozzák a kész 
ill. félkész komposztot.  

4. Javíttasd meg! Használd újra!

Miért? Kevesebb elektronikai, illetve egyéb háztartási hulladék keletkezik. 
Munkát adunk javító szakembereknek, háziiparosoknak, kézműveseknek.
Keressük meg az utcabeli cipészt,a szabás-varráshoz értőt, egyszóval a 
mesterembereket. Vegyük igénybe a háztartási gépszerelőket, mielőtt új 
berendezést vásárolnánk.
Használjuk újra például a virágcserepeket, vagy vigyük vissza a virágárus 
hölgynek a piacra, kifejezetten kérte is, emlékszünk? A mézkereskedő a bolt 
előtt szívesen visszaveszi a mézes üvegeket és még anyagilag is jobban 
járunk.
Lomtalanítás előtt a még használható bútorokat érdemes felajánlani 
rászorulóknak, akár a helyi falugondnokunkat is megkereshetjük ha van 
felesleges, de működő háztartási berendezésünk.

5. Cseréld el vagy add tovább!

Miért: Alapanyag takarékosság és hulladékmegelőzés érdekében.
Megunt vagy kinőtt ruhákat gyűjt a Máltai Szeretetszolgálat a Művelődési 
ház  melletti  konténerekben.  A  helyi  karitasz  egyesületek  is  szerveznek 
alkalomszerű  gyűjtéseket  a  plébániák  keretében.  Inkább  oda  vigyük  el  a 
használható  holmit,  vagy  adjuk  tovább  annak,  akinek  szüksége  lehet  rá. 
Turán, az ottani Idősek Otthonában szívesen fogadnak idős embereknek való 
ruházatot. A Hatvani Kórházban pedig ágyneműkre volna szükség. 
A  száraz  hulladékba  ne  tegyünk  textil  hulladékot,  nem  lehet 
újrahasznosítani az elkoszolódott, rongyos dolgokat!

Kevesebb szemetet!
Ajánld nekünk adód 1%-át, és mi újrahasználjuk!

Humusz Szövetség
adószám: 18529904-2-43

Kitöltött rendelkező nyilatkozat: http://humusz.hu/egyszazalek

---

NOEFON

A NOE-FON egy telefonos tájékoztató szolgálat, amelyet a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületet  hozott  létre  és  jelenleg  is  üzemeltet.  Létrehozását  és  anyagi  megalapozását  a 
Miniszterelnöki  Hivatal  által  kiírt  Menet  2009.  pályázat  tette  lehetővé.  Az Egyesület  régi 
igényt  elégített  ki  azzal,  hogy egy nyitott,  mindenki  számára hozzáférhető ügyfélszolgálat 
létrehozásáról  határozott,  mely alkalmas az egyedi  kérdések megválaszolásától  egészen az 
összetett problémák kezeléséig.
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A  NOE-FON  fő  célja,  hogy  hiteles,  naprakész  tájékoztatást  tudjon  adni  a 
jogszabályokról;  illetve,  hogy  az  egyedi,  összetett  problémák  megoldásában,  ügyek 
elintézésében útba igazítson. 

A www.noefon.hu honlap könnyen áttekinthető formában adja meg a családoknak az alapvető 
iránymutatásokat.  A  honlapot  igyekszünk  mindig  aktualizálni,  amennyiben  családokat  érintő 
jogszabályváltozás történik, illetve az ügyfelek igényeinek megfelelően módosítani azt.
A NOE-FON munkatársai minden hétköznap 8 órától 16 óráig állnak bárki rendelkezésére. 16 
óra után hangposta fogadja az Önök hívásait.

(06 40) 200 943

(06 70) 771 6565

noefon@noefon.hu

A NOE-FON-hoz érkező kérdések:

A hívók nagy része nem Nagycsaládos egyesületi tag, de sok tag is használja a szolgáltatást! 
A kérdések  zöme  a  családtámogatási  ellátásokkal  kapcsolatban  érkezik.  Sokszor  a 

jogosultság feltételei, illetve az igénylés menete sem világos az ügyfelek számára. Visszatérő 
kérdés a különböző ellátások melletti munkavégzés lehetősége.

Számos jogi probléma kapcsán keresik a NOE-FON-t, jellemzően magánjogi jellegű 
kérdésekkel: öröklési jogi, családjogi, kötelmi jogi, munkajogi kérdésekkel.
A  tapasztalatok  szerint  a  családoknak  sokszor  jelent  problémát  a  jogszabályokban  való 
eligazodás, illetve az elektronikus ügyintézés menete. Egy-egy új jogszabály megjelenésével 
érezhetően megnövekszik a tájékoztatást kérők száma.

A gazdasági válság miatt sok család került nehéz anyagi helyzetbe, sokszor tetemes 
adóssággal.  Egyre  többen  keresik  meg  a  NOE-FON-t,  tanácsot  kérvén,  hogy  hogyan 
kerülhetnének ki ebből, illetve szomorú tapasztalat, hogy egyre több kérdés már a végrehajtás 
menetével kapcsolatos. 

Érdekes kérdésként merül fel többször, hogy mikor számít egy család nagycsaládnak a 
különböző jogszabályok  alapján,  illetve,  hogy például,  ha  a  legnagyobb  gyermeknek  még 
nincs önálló keresete és még tanul, akkor a jogszabály szerint eltartottnak minősül-e még.

Érkezett már hívás az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Franciaországból is - tudakolva, 
hogy ha külföldi állampolgárként hazánkban szeretne házasságot kötni, valóban be kell-e személyesen  
jelentkeznie  a  magyar  anyakönyvvezetőnél;  haza  kell-e  jönnie  annak  a  külföldön  élő  magyar  
állampolgárnak, akinek lejárt a jogosítványának orvosi alkalmasságija; vagy,  hogy mi a teendő, ha 
külföldön hunyt el egy magyar állampolgár.

A  hívók  többsége  a  www.noefon.hu honlapról  vagy  a  NOE-Levelekből  értesült  a 
szolgáltatásról.  Érdekességképpen volt  olyan  ügyfél  is,  akinek a Tudakozó Plusz,  illetve olyan  is, 
akinek a Nyugdíjfolyósító adta meg a NOE-FON elérhetőségét.

Iskolakezdéskor  számos  hívás  érkezett  az  iskolakezdési  támogatás,  kedvezményes  
gyermekétkezés, ingyen tankönyv, felsőoktatási juttatások ügyében.
A családi pótlék változás sok családot váratlanul érintett, több hívás érkezett ez ügyben.

A nőknek járó „kedvezményes nyugdíj” kapcsán tett rendelkezés is rengeteg hívást, 
megkeresést eredményezett.
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Kiadványok

A  Budapest  Környéki  Népfőiskolai 
Szövetség elhatározta, hogy pótolja azt a 
hiányosságot,  amellyel  a  magyar 
könyvkiadás tartozik a népfőiskola és az 
újkori Dánia egyik megteremtőjének, N. 
F.  S.  Grudtvignak.  A  2010-ben 
megkezdett  engedélykérő  és  fordítói 
munka  eredményeképp  2011 
márciusában  megjelenhetett  Ebbe 
Kløvedal Reich dán író NAPSÜTÉS ÉS 
VILLÁMLÁS – Grundtvig és az élethez 
írt  dalai  című,  igen  alapos,  mégis 
olvasmányos  ismeretterjesztő, 
népszerűsítő  életrajza,  amely  egyben 
eredetileg  ugyancsak  magába  foglalja 
Grundtvig legjellemzőbb 50 versét is.
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A könyv magyar kiadásával az a szándékunk, hogy Grundtvig szellemiségének 
megismerésével,  megértésével  megerősödhessen  a  magyarországi  népfőiskolai, 
szabadoktatási mozgalom, másfelől közreadjunk a magyar olvasó számára ismeretlen, 
ám legfontosabb világi és egyházi verseit, különös tekintettel arra, hogy Grundtvignak 
mindmáig mindössze 3 költeménye jelent meg magyarul, különféle kiadványokban.

A kötet 3000 forintos áron, az alábbi címen rendelhető meg: Budapest Környéki 
Népfőiskolai Szövetség, Nagy Júlia elnök, bknsz@t-online.hu 
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Szerkeszti: Nagy Andrea, 

E-mail cím: galgaokoinfo@gmail.com
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