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Pályázati felhívás: U  tolsó lehetőség!!!  
Még mindig nem tudjuk, hogy mi legyen a neve újságunknak, és milyen 
logó lenne a legmegfelelőbb erre a célra. Kérünk benneteket, akinek 
valamilyen jó ötlet az eszébe jut, az juttassa el augusztus 15 -ig az iroda 
címére, akár postán, akár e-mailen. A beérkezett „pályaműveket” a Pécsi
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 5 tagú vezetősége fogja elbírálni, s
a nyertesek 2000 Ft vásárlási utalványban részesülnek.
Nagycsaládosok K omlói Egyesülete
2006 évben az egyesület tervei között szerepel, hogy a NOE - val, a Régiós 
Irodával, a pécsi NE- tel való kapcsolattartás, az általuk szervezett 
programokon való részvétel. Az egyesület tavaszi játszóházat, júliusban 
családi napot, augusztusban Balatonmárián üdülést szervez, melyen kb.10 
család részvételét tervezik. Ezenkívül őszi találkozón szeretnének részt 
venni, majd játszóház és nagycsaládos karácsony szerepel a terveik között.
B átaszéki Nagycsaládos Egyesület
Április 8.-án megtartottuk a húsvéti készülődésünket. Itt tojást festettünk, 
ablakdíszeket készítettünk. A tojást mindig kifújjuk, és a csapat férfi tagjai 
sütnek egy hatalmas rántottát, amit elfogyasztunk. Május 30.-ára tervezzük 
a gyermeknap megtartását, melyen mindig játékos sportvetélkedőt 
szervezünk apróbb díjazással. Szalonnát sütünk, és jól érezzük magunkat. 
Ez nem zártkörű rendezvény, "vendéggyerekeket" is fogadunk. Június és 
augusztus hónapra fürdőzést szervezünk igény szerint. Idén a mórahalmi 
fürdőt szeretnénk kipróbálni. Mórahalomra megy Bátaszékről menetrend 
szerinti autóbuszjárat. A nyári hónapokban parlagfűirtási akcióban 
szoktunk részt venni. Ilyenkor pár család összefog, és rójuk az utcákat, és 
szedjük a parlagfüvet. Decemberben tartjuk a karácsonyi ünnepségünket, 
melyen gyermekeink lehetőleg hasznos ajándékot kapnak, amit a saját 
télapónk oszt ki.

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete
Idén is megrendezésre került az elmaradhatatlan tavaszi családi 
sportnapunk. Még az idő is kegyes volt hozzánk, csak reggel szemerkélt 
kicsit az eső, de az is felszáradt, mire kezdtünk.
A nyitó program mindig a háztömb körüli futás, melyről idén majdnem 
lekésett a rendőrség felvezető autója. Miután az utolsó versenyzők is célba 
értek, következhettek a sorversenyek. Nagyon drukkoltunk a 4 csapatnak, 
hogy mindenki a legjobb formáját hozza, és végül  mindenki megkaphassa 
a  kalóriapótló csoki-nyereményt.
A díjak kiosztása után több kategóriában indult a sport leg-leg-leg: 
hulla-hopp karikázásban, távolugrásban, kapura rúgásban, kosárra 
dobásban, labdapattogtatásban, súlypontemelkedésben és távolugrásban.
Miután kifárasztottuk magunkat, átadtuk a parkettet a Szan-Dia Fitness 
Center csoportjainak, akik Nagykanizsáról érkeztek hozzánk, hogy 
többszörösen díjnyertes produkciójukkal szórakoztassanak minket, és Tolna 
város polgárait. Nagyon színvonalas előadást láthattunk, amiben felléptek 
egyéni és csoportos bajnokok is.
A bemutató után elfogyasztottuk az elmaradhatatlan halászlé ebédet, és 
utána következett a várva-várt habparti. Bár a szél fújt, a tűzoltók mégis 
ügyesebben "fújtak", így sikerült a tornapályát és a mellette álldogálókat is 
beteríteni a habbal.
Miután a habot a szél eltakarította, következet az arcfestés, isler díszítés, 
papírrepülő hajtogatás, kézműves foglakozások, és a lepényevő verseny.
Az idő gyorsan elszaladt ennyi program mellett, és bár a gyerekek még 
maradtak volna, 5 órakor véget ért ez a csodálatos nap. Reméljük az őszi 
sportnapunk is legalább ilyen jól sikerül. Köszönjük a szervezésben 
résztvevő tagjaink munkáját, és a támogatóink hozzájárulását.
A programról képes beszámolót találhattok az alábbi honlapon:
http://www.freeweb.hu/nte/images/2006/sportnap2006/tavaszi_sportnap.htm 

Várunk híreket, gondokat, örömöket, melyek 
színessé és érdekessé tehetik az újságunkat!
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NOE  Dombóvári csoportja
2006. április 8-án tartottuk húsvéti 
készületünket, melyen a gyerekek különböző 
tojásfestési módokat ismerhettek meg. Mindenki 
nagyon élvezte a tevékenykedést. Jó, hogy 
vannak ilyen alkalmaink, melyeken kicsik és 
nagyok együtt lehetnek.
Homokszentgyörgyi 
Nagycsaládosok Egyesülete 

Egyesületen belül működik Micimackó 
bábcsoportunk, mely 
még csak most alakult de már voltak Lellén is 
ahol 12-ből a 4.-ek lettek.
Gratulálunk nekik!

Homokszentgyörgyön történt:
Az idén minden hónapra esett valamilyen programunk.
A márciusi nőnapi sikerek után egy jól sikerült délutánt tartottunk a 
gyerekeknek húsvétkor. Az ő ízlésükre szólt a zene és a fűben keresték a 
csomagjaikat. Mindenki jól érezte magát.
Május 1.-én majálist rendeztünk. Többféle sport és ügyességi játék is meg 
mozgatta a kicsiket és a felnőtteket egyaránt. Közös főzés és ebéd után 
késő délutánig még tartott a buli.
Május 20, án tartottunk gyereknapot, az eső ugyan esett ,de a művelődési 
házban ismét jól érezték magukat a gyerekek. Délutánra jóra fordult az idő 
és az egyik tagtársunk lovas kocsival vitte ki a gyerekeket a közeli erdész 
házhoz.
Készülünk a Júliusi Győri kongresszusra ami 19-23-igtart és 30 fővel 
veszünk részt.
Nyárra gyermekeknek továbbra is bábozási próbát és kézműves 
foglalkozást tartunk.

R É G IÓS  TA LÁ L KOZÓ 

Nagynyárád 2006. május 20
Az idei régiós találkozónk szerencsésen egy napsütéses szombatra esett, a 
sok esővel érkező nyár elején. Sűrű programot szerveztünk, hogy mindenki 
találjon magának megfelelő szórakozást. Még szebbé és tartalmasabbá tette 
napunkat a nagynyárádiak vendégszeretete és gondoskodása. Egész napra 
egy trambulint meg egy körhintát állítottak fel a színpad melletti téren, amit 
a gyermekeink ingyen használhattak. A kékfestő műhelyt, a templomot és a 
Falumúzeumot is ingyen látogathattuk. Az ebéd felszolgálása, fehér 
abrosszal terített és virágokkal díszített asztaloknál nagy meglepetés volt, 
hát még a frissen sült lángos uzsonnára, melyből minden résztvevőnek 
jutott a Kolping Család asszonyai jóvoltából. Emlékezetes maradt a 
Mohácsi Emlékpark megtekintése vezetővel, a lovaskocsikázás, a 
borkóstolás, az akadályverseny izgalmas pillanatai. Az eredményhirdetés az 
indulás utolsó pillanataiban záródott, s igyekeznünk kellett a haza induló 
vonatunkhoz, melyet a vidéki egyesületekre számítva kértünk korai 
indulással. Sajnos a 300 főre lefoglalt szerelvényen csak a Komlói és a 
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület tagjai utaztak, pedig a 
különjáratot mindenkinek ingyen ajánlottuk.
A találkozón részt vettek még a Szekszárdi NE, a Tamási NE, a Bácsalmási 
NE, a Mohácsi Csoport és a Kistérségi NE, akik elvállalták a 2007-es 
találkozó megrendezését. Sajnáljuk, hogy sokan nem érezték fontosnak, 
hogy együtt lehessünk, s megélhessük összetartozásunkat. Talán jövőre már 
egy fokkal fontosabb lesz a kapcsolat építése, a NOE szellemiségének 
erősítése, mint az adományok begyűjtése.
Képeket a www.noepecs.hu honlapon találtok a találkozóról.

A Régiós iroda a nyáron nem tart ügyeletet!

Bármilyen kérdéssel, problémával forduljatok hozzánk 
ebben az id ben is!ő

Farkasné Székely Kamilla:70/635-1813, e-mail: sz.sica@freemail.hu

Várdainé Kiss Krisztina: 70/332-35-14, e-mail: vardaikr@t-online.hu
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