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RÉGIÓS TALÁLKOZÓ DUNASZENTGYÖRGYÖN RÉGIÓS TALÁLKOZÓ DUNASZENTGYÖRGYÖN RÉGIÓS TALÁLKOZÓ DUNASZENTGYÖRGYÖN RÉGIÓS TALÁLKOZÓ DUNASZENTGYÖRGYÖN     

2011. JÚNIUS 42011. JÚNIUS 42011. JÚNIUS 42011. JÚNIUS 4----ÉN SZOMBATON ÉN SZOMBATON ÉN SZOMBATON ÉN SZOMBATON     

 
Az indulás nekünk elég jól sikerült. 6 
órakor már mindenki fent volt, mosdás, 
öltözés, hajfésülködés, ami ügye lányok 
lévén már kisebb nyávogással párosult, és 
az utolsó simítások, hogy minden, ami kell 
egy kirándulásra, az meglegyen. A Pécsi 
DOMUS parkolóban találkoztunk, ahol sok 
családdal együtt 3 buszt elfoglalva, 
pontban 7 órakor elindultunk. Röpke 
másfélórás út várt ránk, amit gyermekeink 
a többiekkel egyetemben meglepően jól 
bírtak. Egész nap gyönyörű napsütés volt, 
ami a nap végére mosolyokkal, és kis piros 
UV foltokkal együtt, mindenkin rajta 
maradt. Unatkozni nem volt időnk, mert 
annyi program volt, hogy nem is jutottunk 
el mindenhova. A színpadon folyamatosan 
előadások voltak, zene, tánc, ének, és 
vidám kis műsorok. A legnagyobb sikert 
gyerekeink körében a lovaglás aratta. Volt 
sok póniló és gyönyörű paripák, amelyekre 
rá lehetet ülni egy-két kör erejéig akár 
többször is, és sorbaállás közben pedig 
betyárnak is érezhette magát az ember, míg 
kezében a karikás ostorral csattogtatott 
erre-arra, már ha tudott. Mert nem könnyű 
a betyár élet, hát még a csattogtatás. Aztán 
lovas kocsikázni indultunk, szinte az egész 
községet bejártuk, és bármilyen furcsa, de 
mindenhonnan kedves emberek integettek 
és köszöntöttek, mintha ismerősök 
lennénk. Természetesen a viszonzás sem 
maradt el, és az embernek olyan érzése 
támadt, mintha egyetlen óriási 
nagycsaládba tartozna. A sok gyerek láttán 
még cseresznyét is szedtek nekünk, hogy 
fogyasszuk egészséggel. Mikor 
visszaértünk, lehetet focizni, kézműves 
foglalkozásokon részt venni, és más 
családokkal ügyességi sorversenyt játszani. 
Ebédre pedig egy nagy adag gulyáslevest 
kaptunk kenyérrel és buktával. Ebéd 
közben egy helyi család telepedet mellénk, 
aki otthonról saját készítésű vörösbort 
hozott, és mindenkit megkínált vele. 
Ebédnél is a közvetlenség, önzetlenség, és 
a másikra való odafigyelés volt 
megtapasztalható. Aki ott volt, szerintem 
mindenki megtapasztalhatta, hogy mi a 
felebaráti szeretet. „Jobb adni, mint 

kapni”- ezt duplán megtapasztalhatta az, 
aki vérét adta a Vöröskereszt 
munkatársainak. Aztán elérkezet a 
hazaindulás ideje, ahol a gyerekek kellően 
elfáradva, de mégis vidáman, ismerőssel 
épp úgy, mint „ismeretlennel”, 
végigjátszották az utat. Köszönjük a 
szervezőknek ezt a szép régiós napot, és 
nem utolsó sorban a 
Dunaszentgyörgyieknek. 

Mózes Endre és Melinda 

"Ki korán kel,kis árnyékot lel".Ekképpen 
módosulhatott a régi közmondás, hiszen 
csak az talált árnyékos helyet, aki időben 
érkezett. Rekkenő hőség fogadta azokat a 
nagycsaládosokat, akik elfogadták a 
dunaszentgyörgyi egyesület meghívását. A 
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos 
Egyesület "bábáskodása" mellett, a 
Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi 
Egyesülete szervezésének köszönhetően 
színes és vidám programok voltak egész 
nap. A színpadon folyamatosan váltották 
egymást a helyi és vendég együttesek, 
kórusok és szólisták. Nagyon ötletes és 
vidám sorversenyek izzasztották meg a 
vegyes csapatokat. Közben a Kreatív-
sátornál kedvükre alkothattak az 
ügyesebbek. Lovagolhattak a bátrabbak, 
várost nézhettek a vendégek szekérről vagy 
gyalogosan. Jó ötletnek bizonyult, hogy 
mint a hasonló rendezvényeken, lehetőség 
volt a véradásra. Kellemesen elfáradva, a 
naptól kiszívva, de ismét együtt és jó 
hangulatban töltöttünk egy remek 
napot. Köszönet a szervezőknek és 
természetesen a résztvevőknek  

Makó Zoltán  
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete
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A RÉGIÓ EGYESÜLETEINEK A RÉGIÓ EGYESÜLETEINEK A RÉGIÓ EGYESÜLETEINEK A RÉGIÓ EGYESÜLETEINEK HÍREIHÍREIHÍREIHÍREI::::    

IVÁNCSAIVÁNCSAIVÁNCSAIVÁNCSA    

    
7 PRÓBA:7 PRÓBA:7 PRÓBA:7 PRÓBA:    

2011.05.07.-én az évek óta megrendezésre 
kerülő 7 próbán vettünk részt. Ez 
faluszintű rendezvény, amit az Iváncsai 
Fiatalok csapata szervez. Kicsitől a 
nyugdíjas korig mindenki ott van ezen a 
napon. Csapatokat szervezünk, színek 
szerint öltözünk. Mi a piros szint húztuk. 
ezért mindenki piros felsőben jelent meg. 
Volt csatakiáltásunk, csataindulónk és 
kocsink, ami a nevünket jelképezi. Mi a 
„Pirosszkák” csapat voltunk. Három másik 
csapattal mérhettük össze erőnket: a zöld 
zöldségekkel, rózsaszín hódokkal és a kék 
verdákkal. Ügyességi, logikai feladatok 
után, a színpadon is megmutathattuk, mit 
tudunk. Erre a feladatra három héten át 
készültünk. Kötelezőként a Boney M 
együttes zenéjére kellett kitalálnunk valami 
koreográfiát, majd szabadon választottként 
tengerésztáncot lejtettünk. Egymásnak 
drukkolva néztük végig a produkciókat, és 
tapsviharral bíztattuk a szereplőket. 
Nagyon kellemesen elfáradtunk. 
Eredményhirdetés után közösen 
fogyasztottunk el egy nagy tortát. 
.Fergeteges nap volt! 
 
10 ÉVES AZ IVÁNCSAI NAGYCSALÁDOS 10 ÉVES AZ IVÁNCSAI NAGYCSALÁDOS 10 ÉVES AZ IVÁNCSAI NAGYCSALÁDOS 10 ÉVES AZ IVÁNCSAI NAGYCSALÁDOS 

EGYESÜLETEGYESÜLETEGYESÜLETEGYESÜLET    

Pünkösd vasárnapja Iváncsán egybeesett a 
családi és gyermek nappal, valamint 
egyesületünk alakulásának 10. 
évfordulójával. A megnyitón ünnepi 
köszöntőt mondott Nagy Imréné alapító 
elnök és Szabó Ferenc polgármester úr. 
Emléktáblát helyeztünk el az általunk 
beültetett virág ágyásnál. Ezután színpadi 
műsorok színvonalas műsora következett. 
Egész nap 
megtekinthető volt a 
kiállítás az egyesület 
életéről Nagy 
örömünkre szolgált, 
hogy szép számmal 
jöttek ki gyerekek és 

felnőttek velünk ünnepelni. Sok program 
várta a résztvevőket. Így: játszóház 
(fakanálbáb készítés, gyöngyfűzés, 
gipszfestés), kispályás foci, főző verseny, 
arcfestés, csillám tetkókészítés, ugráló vár. 
A Százhalombattai FER Tűzoltóság 
segítségével habfürdő, autókázás a 
tűzoltókocsival és rendőrautóval. A közös 
ebéd után , ügyességi versenyeken mértük 
össze erőinket. Kitelepült az egészségsátor 
is. A rendezvény végén a jelenlévőkkel 
közösen elénekeltük a NOE - nál szokásos 
" Tavaszi szél" kezdetű himnuszt. 
A nap folyamán a gyerekeknek a M.É. B 
által meghirdetett, "terülj, terülj asztalkám" 
pályázaton nyert cukorkákat, innivalót, 
csokikat osztogattunk, a családok pedig kis 
csomaggal térhettek haza. 
A szervezők jól elfáradtak, de nagyon jó 
érzéssel tértek haza, és a lelkükbe zárták 
ezt a napot. 
 
KÁPRÁZAT ÉS CSODAKÁPRÁZAT ÉS CSODAKÁPRÁZAT ÉS CSODAKÁPRÁZAT ÉS CSODA    

Július 10.-én vasárnap délelőtt ragyogó 
napsütésben egyesületünk ellátogatott a 
Fővárosi Nagycirkusz „Káprázat és csoda” 
előadására. A Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének köszönhetően nagy 
kedvezménnyel nézhettük meg ezt a 
fantasztikus előadást. Yana Sevcsenko vízi 
revüje nemcsak a földön, hanem a 
levegőben és a vízben egyaránt ámulatba 
ejtette a nézőközönséget. A színpompás 
jelmezek, a zene, a fények együttese 
megtette a várt hatást. 
Az előadás után sétáltunk a Városligetben, 
megnéztük Vajda Hunyad várát, a Hősök 
terét, a kisebbek birtokba vették a 

játszótereket. 
A nagy hőség ellenére 
jól éreztük magunkat. 
Élményekkel telve 
tértünk haza. 

Hajdú Zoltánné 
elnök 
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MOHÁCSMOHÁCSMOHÁCSMOHÁCS    
    

SZOMSZÉDÜNNEP 2011. MÁJUS 28. SZOMSZÉDÜNNEP 2011. MÁJUS 28. SZOMSZÉDÜNNEP 2011. MÁJUS 28. SZOMSZÉDÜNNEP 2011. MÁJUS 28.  

A Pécsi Székegyház Nagycsaládos 
Egyesületének Mohácsi Tagcsoportja 
ebben az évben már a harmadik sikeresen 
megvalósított programját tudhatja maga 
mögött. 
„Nyissunk egymásra!” szlogennel indult 
Mohács Önkormányzatának felhívása, 
melyre a városban működő civil 
szerveződéseket hívták egy közös 
ismerkedésre, egy közös diskurzusra, egy 
közös együttlétre. A rendezvényre 
nagycsaládos tagjaink soraiból 40 

jelentkező volt. Az önkormányzattól 
padokat és asztalokat, valamint egy 
pavilont kapunk, ahol bemutattuk 
egyesületünket szóróanyagokon 
keresztül és persze személyes 
tapasztalatainkkal, élményeinkkel is 
boldogan közvetítettük az érdeklődők 
számára a nagycsaládos lét szépségét. 
Mindeközben az apukák a kondér körül 
tüsténkedtek. A déli harangszóra már 
finom illatok szálltak a levegőben és 
ínycsiklandozó zamatok törtek utat 
maguknak az éhes bendők felé. 
Nagyon finom pörköltöt ettünk, 
köszönet érte a készítőknek!  
Az érdemi munka persze ezzel nem ért 
véget… Betti gyermekeinkkel a 
fesztiválsátor alatt felállított színpadon 
a nagyközönség előtt is megköszönte a 
részvételi lehetőséget és néhány 

mondattal bemutatta csoportunkat. 
Csemetéink végezetül egy-egy versszakot 
olvastak fel „Egy gyermek üzenete 
szüleinek” című prózából. A délutánt 
ugyan megzavarta egy rövidke zápor, de 
bennünket nem tudott elszakítani 
egymástól. Az esti órákig kitartott 
csoportunk. Személyes kapcsolatainkban 
megerősödve, egy összetartó közösség 
csíráját magunkban hordozva búcsúztattuk 
az együtt töltött órákat. 

Erbné Merkler Csilla 

    

BÁTASZÉKBÁTASZÉKBÁTASZÉKBÁTASZÉK    
 
Májusban volt egy jól sikerült 
grillezésünk ahol a gyerekek Lépold 
Ferenc a Tolnai NE .tagja jóvoltából, 
ingyen vattacukrot kaptak. Juliusban 130 
fő Mórahalomra utazott az Erzsébet 
fürdőbe, amit kedvezményes 
útiköltséggel és belépővel vehetünk 
igénybe. Ez a kirándulás már 
hagyománynak mondható az egyesület 
életében. Jelenleg a bátaszéki iparos 
fesztiválra készülünk, ahol remélhetőleg 
családjaink közül többen beneveznek a 
grillversenyre is. 
Simondiné Zita titkár 
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PAKSPAKSPAKSPAKS    

    
A TINCSE VENDÉGÜL LÁTÁSAA TINCSE VENDÉGÜL LÁTÁSAA TINCSE VENDÉGÜL LÁTÁSAA TINCSE VENDÉGÜL LÁTÁSA    

Fantasztikus napokat tudhatunk 
magunkénak az idei nyáron is. Először is 
nagyon jól sikerült a TINCSE (Tiszamenti 
Nagycsaládos Egyesület) vendégül látása. 
Megmutattuk nekik a város 
nevezetességeit a Makovecz templomot és 
a Jézus Szive templomot belülről, a 
Lusonium
ba is 
elvittük 
őket, majd 
egy zenés 
vacsora 
következet
t. A 
kórusuk 
énekelt 
nekünk 
csodaszép 
dalokat 
Magyarors
zágról és 
mi 
könnyekig meghatódtunk a dalaiktól. De 
nem hagytuk annyiban mi sem, egyik 
tagtársunk sütött egy hatalmas /100 
szeletes/ tortát, ami a nagy Magyarországot 
ábrázolta, és amikor ketten bevittük az 
ebédlőbe, hangosan énekeltük: "Mindig 
kell egy barát" számot, na, ekkor ők is 
meghatódtak. Nagyon tartalmas este volt 
sokat táncoltunk együtt. Alig várjuk a 
viszontlátást, ami, ha minden jól sikerül 
szeptember közepén meglesz.  

CCCCSALÁDI NAPSALÁDI NAPSALÁDI NAPSALÁDI NAP    

Júliusban volt még egy családi napunk a 
városi művelődési központtal összefogva. 
Régebben voltak Pakson dunaparti családi 
esték, ez megszűnt és ezért kerestek meg 
minket, hogy csináljunk egy vidám családi 
napot. Megszerveztük, és a zord idő 
ellenére nagyon sokan eljöttek. 

Gyerekeknek volt 
Süni zene Cseke 

Klárával, 
ökojátszóház, 

mesefilm vetítés. 
Egy tagcsaládunk 
egész délután 
lángost sütött 

minden 
résztvevőnek. 

Regisztrációs  
asztalunknál az 

érdeklődőket 
informáltuk, (Mi is 
ez a NAPE? Miért 
jó, ha a NAPE tagja 

vagyok? Mivel jár, ha belépek a NAPE-
ba?)és lángos jegyeket osztogattunk. Több 
nagycsaládos, érdekes módon, most hallott 
először a NAPE-ről. Reméljük, 
bemutatkozásunk következtében többen 
belépnek hozzánk. Nagyon jól sikerült ez a 
rendezvényünk is. 

Feil Ferencné  
elnök 

 

LIPPÓLIPPÓLIPPÓLIPPÓ    
A lippói egyesület tagjai, sátorozást 
terveztünk a Majsi Erdészházba, de végül a 
majsi tájház udvarán sátoroztunk egy 
hétvégét. A nagy hőség ellenére nagyon jó 
volt a hangulat, közös játékokat 
szerveztünk melybe bevontuk a gyerekek 
mellé a felnőtteket is. Esténként 
szalonnasütéssel és pizsamapartival zártuk 
a napot. Volt, aki sátorban aludt, volt, aki 
függőágyban a szabad ég alatt. Sokat 
beszélgettünk, és egy dologban nagyon 
egyetértettünk, ezt meg kell ismételni! 

Kócsy Ferenc elnök 
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BÁTYABÁTYABÁTYABÁTYA    
FOKHAGFOKHAGFOKHAGFOKHAGYMAFESZTIVÁLYMAFESZTIVÁLYMAFESZTIVÁLYMAFESZTIVÁL: : : : 2011.08.062011.08.062011.08.062011.08.06   
Itt Bátya bemutatja fokhagymához 
kapcsolódó kötődését, amely a 
gasztronómiai versenyben csúcsosodik ki.     
Egyesületünk az idei évben támogatóként 
képviseltette magát ezen a nagyszabású 
rendezvényen. 
A közelmúlt egyik legnagyobb és 
legösszefogottabb rendezvénye volt, ami 

már elkezdődött az előző nap délutánján az 
előkészületekkel ami sátorállítás és a töltött 
káposzta előkészítése volt (350-töltelék). 
Itt már érezhető volt tagtársaink lelkes, 
önzetlen összefogása, ami már egy héttel 
ezelőtt elkezdődött tagjaink által felajánlott 
alapanyagok előkészítése során. Soha nem 
tapasztalt aktivitás jellemezte az 
előkészületeket és a rendezvényt melyben 
34-családból 28-család aktívan 
képviseltette magát. Az előkészületeken a 
gyermekeink is nagy számban részt vettek. 
Szervezők felkérésére a rendezvényen már 
reggel 7-órától lángost sütöttünk és 
árultunk aminek a bevétele fedezte 
egyesületünk költségeit. Itt is nagyon nagy 
összefogással dagasztottunk sütöttünk és 

árultunk, az utolsó adag lángost éjfél után 
dagasztottuk be. A rendezvényen több 
tagtársunkat is benevezett a gasztronómiai 
versenyre:  
Házi sütemények kategória:  
I. helyezett: Petrolánné Anita citromtortája 
lett. 
Fokhagyma kötés-fonás:  
I. helyezett: Tamasinné Kapitány Katalin 
(fokhagyma bogrács volt a fonás neve) 
És nem feledkezhetünk meg Balázsné 

Rózsa fokhagyma tortájáról, és sátrunk 
dekorációjáról sem, amit már előző nap 
megvásároltak tőle. Gyermekeink a 
Danubia fúvós zenekarban, az R-dance 
tánccsoportban léptek föl. Vannak 
énekeseink is, akik a Rozmaring 
népdalkörben szerepeltek. Vacsorát 150 
főre főztük vendégeink között voltak 
környező településekről nagy és kis 
családosok, akik bele kóstolhattak 
egyesületünk családias életébe, ezzel is 
bemutatva a nagycsaládosok életét 
összefogását és lelkes önzetlen önkéntes 
munkáját. 

Farkasné Csilla elnök 
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 KÁNYÁDI SÁNDOR: ÁBÉCÉKÁNYÁDI SÁNDOR: ÁBÉCÉKÁNYÁDI SÁNDOR: ÁBÉCÉKÁNYÁDI SÁNDOR: ÁBÉCÉ----

SORAKOZÓSORAKOZÓSORAKOZÓSORAKOZÓ    
    
 
Egy-két 

nappal iskolakezdés előtt a tanító nénik s a 
tanító bácsik be szoktak menni az 
elsősökre váró osztályokba. Megnézik, 
rendben van-e minden: a padok, a katedra, 
a tábla, a képek a falon. Ha mindent 
rendben találnak, megrázintanak egy 
icipici csengettyűt. Egy akkorácskát, mint 
egy csengettyűvirágé. Vagy talán még 
annál is kisebbet. Olyan finom kis hangja 
van, hogy emberi fül meg se hallaná. 
    De a betűk meghallják. És elkezdenek 
seregleni.  
    Támad is olyan zenebona, sürgés-forgás, 
zsibongás, dobogás-dübögés, pisszegés, 
susogás, csácsogás, hogy aki olyankor az 
iskola felé jár, azt hihetné, megkezdődött a 
tanítás. Pedig csak a betűk tértek vissza a 
nagyvakációról. 
    – Csönd legyen, betűim! – szólal meg 
újra a csengettyű. 
    És a betűk elhallgatnak. Még az örökké 
susogó S is erőt vesz magán, s még oldalba 
is böki a sziszegő Sz betűt, hogy 
hallgasson már. 
    – Sorakozó! – csendül újra a csengettyű, 
a tanító nénik, tanító bácsik hangja. 
    Elkezdődik a névsorolvasás. 
Ilyenformán: 
    – a-á bé-cé… 
    A betűk meg lépnek is sorban, hogy 
beálljon ki-ki a maga helyére, ahonnan 
majd év közben, amikor rákerül a sor, 
kiléphessen a szorgalmasan tanuló elsősök 
elé. 
    De úgy látszik, túlságosan hosszú volt a 
vakáció, megfeledkeztek a rendről. 
Különben nem aprítna az a az á mögött, s a 
kicsi írott a sem bújócskázna a nyomtatott 
öreg Á lába között. 
    – Vissza, vissza! – csengi a csengettyű. 
– Legelöl a kicsi írottak, mögéjük a kicsi 
nyomtatottak, harmadik sorban a nagy írott 
betűk, a hátulsó sorban a nagy 
nyomtatottak állnak. – És a tanító nénik, 

tanító bácsik, mintha verset mondanának, 
szólítják sorban a betűket. 
    – a-á-bé-cé 
    csé-dé-e-é 
    eff-gé-gyé-há  
    i-í-jé-ká 
    ell-ejj-emm-enn 
    enny 
    o-ó-ö-ő 
    pé-err-ess-essz 
    té-tyé-u-ú 
    ü-ű-vé-zé 
    zsé. 
    Mire a zsé is elhangzik, példás rendben 
ott sorakozik minden betű. De még a négy 
„tartalék játékos” is, a dzé, a dzsé, iksz és 
ipszilon nevezetűek is fölszállnak szépen 
oldalt, hogy bármikor kéznél lehessenek, 
ha a felsorakozott harmincnyolcnak 
segítségre lenne szüksége. 
    – Rendben van – mondják a tanító nénik 
s a tanító bácsik, és egy kis beszédet 
intéznek a betűkhöz. – Tartsátok meg a 

rendet továbbra is. Ne hiányozzék soha egy 
se közületek! Legyetek segítségére a 
holnap-holnapután s a minden 
szeptemberben értetek ide jövő 
gyermekeknek, hogy nyelvünk minden 
szavát szépen s hibátlanul írhassák egész 
életükben. 
    Utoljára még csendül egyet a 
csengettyű, és aztán csönd lesz. Majd csak 
az iskola nagy csengője töri meg a csendet, 
s az iskolába özönlők vidám zsivaja. 
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Recept: 

Hozzávalók: 

• 20x40 cm-es tepsihez: 
• 50 dkg apró szemű, magvaváló 
őszibarack) 

• 20 dkg kristálycukor 
• 20 dkg margarin 
• 5 tojás szétválasztva 
• 20 dkg rétesliszt 

• 2 evőkanál 
rum 

• a tetejére 
porcukor 

 

 

Elkészítés: 

A barackot tésztaszűrőbe téve egy percre 
forrásban lévő vízbe mártjuk, majd a héját 
egy mozdulattal – mint a kesztyűt – 
lehúzzuk. A gyümölcsöt félbevágjuk és 
kimagozzuk. A sütőt 200 fokra melegítjük. 
A cukrot a vajjal habosra keverjük, és a 
tojássárgáját hozzáadva alaposan 
kikeverjük. A tojásfehérjét kemény habbá 
verjük, és a liszttel váltogatva, evőkanállal 
a tojásos masszába forgatjuk, a rummal 
ízesítjük. A tésztát közepes nagyságú 
(20x40 cm-es), kivajazott tepsibe simítjuk, 
és a fél barackokat a magházukkal lefelé 
ráfektetjük. A sütőben 30-40 perc alatt 
szép pirosra sütjük. A tepsiben hagyjuk 
kihűlni, majd kockákra vágva kínáljuk. 

 
 

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Al-Duna Régiós Iroda  

 
Régiós titkár: Várdainé Kiss Krisztina,  

Telefon: 70/332-3514 (flottás), email: vardai.krisztina@noe.hu 
Helyettes: Farkasné Székely Kamilla,  

Telefon: 70/635-1813 (flottás), email: sz.sica@gmail.com 
Egyesületünk irodacíme: 

7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9. fsz.6., Telefon: 72/520-568 Telefax: 72/520-569 
E-mail: noepecs@pphf.hu 

További információk honlapunkon találhatók: 
www.noepecs.hu 

 

Az iroda ügyeleti rendje szeptember 15-re alakul ki ! 
Kérjük, figyeljétek honlapunkat! 

 
Időpont egyeztetéssel folyamatosan állunk rendelkezése tekre! 

 
 

Szolgáltatásaink: 
Jogi,  

Építési, 
 Pályázatírási tanácsadás. 

NOE flottás telefonokhoz igazolás kiadása. 


