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Szeretettel köszöntünk minden családot a DD régióban. Örülünk,
hogy összetartozunk, s kölcsönösen egymást segítve, mások sikereiből,
ötleteiből is gazdagodva tartozhatunk a NOE nagy táborába. Bár
találkozni ritkán tudunk, az információkat, örömöket szívesen megosztjuk
egymással. Ezért indítjuk ezt a régiós újságot, melyet együtt, közösen
szeretnénk írni.

Pályázati felhívás:
Mindjárt az elején kérünk benneteket, találjatok ki az újságnak
megfelelő címet és logót, melyet március 15-ig az iroda címére juttassatok
el, akár postán, akár emailen. A beérkezett „pályaműveket” a Pécsi
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 5 tagú vezetősége fogja elbírálni, s
a nyertesek 2000 Ft vásárlási utalványban részesülnek.

Mikulás ünnep Homokszentgyörgyön
„Dec.4.-én Mikulás ünnepséget tartottunk, melyen minden
tagtársunk családjával részt vett. A gyerekek verssel és énekkel
köszöntették a Mikulást, akit egyik tagtársunk fergeteges hangulattal
alakított. A szülők szendvicsekkel és üdítővel kínálták a gyerekeket. A
Mikulás ajándékot osztott kicsiknek és nagyoknak is egyaránt.”

18 éves a NOE
Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete
Sportnappal és dobostortával ünnepelte a Tolnai NE a NOE 18.
születésnapját.
„A mintegy száz érdeklődőt a háztömb körüli futáson, kötélhúzáson,
családi focin és kézin kívül olyan különleges programok is várták, mint
harcművészeti kendó bemutató, valamint repülő- és autómodell mustra. A
megfáradt résztvevők erejét a szülinapi dobostorta, illetve a halászlé ebéd
adta vissza.”

A Régió életéből:

Nagycsaládos játszódélután
Egyesületünk hagyományosan minden évben megszervezi a Pécsi
Napok lezárásaként az utolsó napon, a Pécs és Pécs környéki családoknak.
Célunk, amellett, hogy családjaink egy vidám és tartalmas délutánt
töltsenek el együtt, szülők és gyermekek együtt játszva, szeretnénk a
nagycsaládos értékeket kivinni az utcára. Akik végigsétálnak ebben az
időben a Sétatéren, azok tudomást szereznek egyesületünkről, és
gyermekeikkel együtt részt vehetnek a családi vetélkedőkön, és
gyermekeik számára kézműves foglalkozások, Bibliai totó, aszfaltrajz
verseny, bábelőadás, táncház biztosít tartalmas szórakozást. A rendezvény
ideje alatt nincs árusítás a helyszínen. Itt minden ajándék kizárólag úgy
szerezhető meg, ha játszanak érte!
Idén a régióból egy egyesület jelen volt már, és ők nagyon jól
érezték magukat. Jövőre szeretettel hívunk és várunk minden egyesületet
és csoportot együttjátszásra.

Várunk híreket, gondokat, örömöket, melyek
színessé és érdekessé tehetik az újságunkat!

Régiós találkozó Pécsett - 2005.12.03.
A Székesegyház és a sírkamrák megtekintésével kezdődött ez a
nap, majd a régiós irodában gyűltünk össze azzal a négy egyesület
képviselőivel, akik el tudtak jönni erre az alkalomra. Hasznos és tartalmas
beszélgetés alakult ki a, szervezetfejlesztésről, pályázatokról, önkéntes
toborzásról, szervezeti adminisztrációról, kapcsolattartásról, a fiatalok
bevonásáról. Reméljük a következő találkozón sokkal többen lehetünk
együtt. Jó volt megismerkedni, hiszen személyes kapcsolataink segítik
munkánkat.

Karácsony
A karácsonyt minden helyi szervezet maga ünnepelte, a kialakult
szokásoknak megfelelően. A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesülete adventi gyertyagyújtás keretében ajándékkészítéssel, közös
énekléssel és bábelőadással készült az ünnepre, melyen a régióból három
csoportból voltak jelen.

Várdombi gyermekek a „Parlamenti Nagykarácsony”-on
Nyolc gyerekkel vehettünk részt ezen az eseményen, ami nagy
megtiszteltetés volt számunkra. Megtekinthettük az Országházat,
színvonalas ünnepi műsoron vehettünk részt, majd a táncházban
szórakoztak a gyerekek, és ajándékkal tértek haza.
Tolnai Szilveszter
Az év utolsó napját együtt töltöttük, 101-en, a Művelődési Házban
tartott szilveszteri bálon. Nagyon jól érezte magát mindenki. A zenét a
Horizont zenekar szolgáltatta. Volt tombola, éjfél után pedig virslit
főztünk. Az éjszaka folyamán rövid paródiát is láthattunk volt lehetőség
karaokézni is.

Házasság Világnapja
JELEK VAGYUNK
A VILÁGBAN
2006. február 11.-én rendeztük meg immár harmadszor a Házasság
Világnapján rendezvényünket. A régióból is több egyesület képviseltette
magát, és Pécsről is sokan érkeztek.
A Szentmise után Benkő Ágota megnyitója következett, majd az
Orff zenekar játszott. Kiosztásra került egyesületünk elismerő plakettje,
„Együtt másokért” felirattal, melyet Benkő Ágota és férje, Bakonyi
Gábor, Kovácsné Horváth Mária és férje, Kovács János és Máté Károlyné
Julcsi és férje, Máté Károly vehettek át.
Az előadás „Magyarságeszményt keresünk” címmel nagyon
érdekes, és megragadó volt. A kiscsoportos beszélgetésekből kiderült,
hogy mindannyiunkat megérintett a téma. Régi emlékeket idéztünk fel, és
rádöbbentünk hiányosságainkra is, melyet pótolni szeretnénk.
Befejezésül a Megyimorecz testvérek játszottak gordonkán és
zongorán, ezzel is emelve az alkalom fényét.
A Munkácsy kiállítás megtekintése kedvezményes belépőjeggyel
nagy élményt jelentett, és még feledhetetlenebbé tette ezt az alkalmat

Eddigi tevékenységünk:
Látogatások
Elhatároztuk, hogy személyes találkozókon szeretnénk megismerni
a régió egyesületeit.
Homokszentgyörgyön okt. 11-én jártunk, ahol épp új vezetőséget
választottak. Látogatásunkkor elvittük a NOE-tól kapott adományokat és
néhány zsák használt ruhát, aminek nagyon örültek. A helyi
polgármesterrel is találkoztunk, aki segítségét ajánlotta fel az
egyesületnek. Úgy tűnt szívesen fogadják tőlünk is a segítséget, azóta is
többször kerestek minket kérdéseikkel.
Dombóváron egy alakulóban lévő csoporthoz mentünk nov. 8-án.
Nekik is elszállítottuk az adományokat és megalakulásukkal kapcsolatos
kérdéseikre válaszoltunk, saját példánkkal bíztattuk őket. NOE-val való
kapcsolattartásukat is segítettük.
A többi csoportot és egyesületet is szeretnénk végiglátogatni az
iskolaév folyamán.

Adományosztás
A NOE-tól, kapott hajlakot, cipőkrémet, csokoládét, dezodort, bébi ételt,
fogkrémet, könyvet, nadrágokat, párnát, gyümölcspoharakat és ruhát
osztottunk melynek értéke felbecsülhetetlen.
A Baptista Szeretetszolgálat által adományozott cipősdobozokból a
régióban lévő nem NOE-s nagycsaládosok, ill. kis falusi iskolák is kaptak.
A Foodexpress által küldött ruhákat is hozzáférhetővé tettük más
szervezetek számára is.
Az adományok szállítását, osztását eddig teljesen ingyen végeztük, ha túl
gyakran érkezik adomány, a fuvarköltséget valószínüleg nem fogjuk tudni
teljesen vállalni.
Vodafon flottacsomag: Mint már valószínűleg értesültetek róla,
lehetőség van családonként maximum öt telefont vásárolni előfizetéssel.
Az előfizetés 1800Ft/hó/telefon, ami lebeszélhető. Plusz 400Ft/hó/telefon
befizetéséért a család tagjai, és a NOE-n belül azzal, aki belépett a flottába
ingyen lehet beszélni korlátlanul. A 2006-os tagdíj befizetését az adott
egyesület vezetője igazolja, és ennek alapján adjuk ki az igazolásokat.
A Foodbanktól előreláthatólag nagyobb mennyiségű élelmiszert
fogunk kapni rendszeresen. Az irodánk nem alkalmas ennek tárolására,
ezért a raktárban lesz az osztás.

Terjesztés
Aki e-mailen szeretné kapni
a Régiós újságot, az a vardaikr@tonline.hu címre küldhet feliratkozó levelet.
A Tárgy sorba írja , hogy „régiós újság”

A Pécsi Székesegyház és a
sírkamrák NOE igazolvánnyal
ingyen látogathatók!
Családtámogatási rendszer:
A NOE honlapján bővebb
információt olvashattok az új
családtámogatási rendszerről!
www.noe.hu

Programok 2006-ban
Sportnap a Nevelési Központban 2006. március 5.-én 15-18
óráig. Az uszoda, a szauna és a tornacsarnok ígér izgalmas vetélkedőket
és feledhetetlen játékot az egész régióból azoknak, akik kedvet éreznek
egy kis ismerkedéshez testmozgással összekötve.
Június 10.-én a régiós találkozót Mohácsra szervezzük. Részletes
programot később küldünk.
Folyamatos jogi, építészeti és pályázatírási tanácsadást
biztosítunk a régió családjainak. Időpont egyeztetés után az irodában.

Üdülési csekk!
Szeretném a tagság figyelmébe ajánlani a
www.udulesicsekk.hu honlap pályázati lehetőségét, ahol
családok mint magánszemélyek pályázhatnak támogatásra,
igen egyszerű módon.

Az iroda nyitvatartási ideje:
Hétfő: 15-17-ig,
Kedd: 9.30-10.30-ig,
Szerda: 15.30-16.45-ig,
Péntek: 9-11-ig.
Cím:7623 Pécs, Nagy Lajos Király út 9.Fszt.6.
Elérhetőségek: Iroda: 72/520-568,
Farkasné Székely Kamilla:70/635-1813 sz.sica@freemail.hu
Várdainé Kiss Krisztina: 30/407-6450, vardaikr@tonline.hu.

