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Szeretettel köszöntünk mindenkit egyre bővülő régiónkban Egyesületeink létszáma növekszik, s
újabbak alakulnak. Megalakult a Nagyhajmási csoport, s előkészületek vannak Kisvaszaron,
Kékesen, Pallén és Szentlőrincen. Ahova meghívnak minket, igyekszünk eljutni, hogy
személyesen találkozzunk, s ha tudunk, válaszoljunk a kérdésekre. Így mostanában Nagyhajmáson
és Kisvaszaron jártunk.
Egy-egy rendezvényen is szívesen részt veszünk.
A régió egyesületei- kiegészítés
Sajnos az előző számból kimaradt a Homokszentgyörgyi egyesület elérhetősége. Ezennel
szeretném pótolni:
Homokszentgyörgyi NE: Gyertyás Jánosné Marika, Somogy megye,
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth u. 54. gyertyasjanosne@citromail.hu
82/487-742, 30/441-4643
Új csoport:
Nagyhajmási csoport: Kürtös Csaba, Baranya megye, 7343 Nagyhajmás, Fő u. 88.
kurtoscsaba@freemail.hu, 72/451-806, 20/934-0785
Változás:
Várdombi NE elnöke Nagy Istvánné Eszter lett! Tolna megye 7146 Várdomb, Pilisi u. 2
vardombine@freemail.hu 74/430-398, 30/299-8427
Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a régióból adventi gyertyagyújtásunkra, 2006 december
10.-én 16-19 óráig az Ipartestületi Kamara (Pécs, Majorossy I. u. 36.) dísztermébe. Közös
gyertyagyújtás után a Székesegyház Színjátszó Csoportjának előadása következik, majd a
gyerekek ajándékokat készíthetnek, melyeket szeretteiknek odatehetnek otthon a fa alá. Jó
alkalom ez egy kis beszélgetésre, ismerkedésre a szülőknek is.
Kérjük egy kis harapni vagy inni valót hozzatok a batyus büfébe.
Felhívás
A szárhegyi gyerekeknek gyűjtünk cipős doboz méretű ajándékokat karácsonyra. Az értéke kb.
2000Ft legyen, és édesség, iskolaszerek, ruha, és/vagy olyan tárgyak legyenek benne,amire egy
iskolás gyereknek szüksége van. Ha ruha is van benne, a méretet, és azt, hogy fiúnak, vagy
lánynak való, kérjük feltüntetni. Aki nem tud ajándékot hozni kevés pénzzel is hozzájárulhat a
szállítási költségekhez.

NOE Őszi találkozó 2006.
Az Őszi találkozónak idén a Magyar
Vasúttörténeti Park adott otthont. Az ország
minden pontjáról érkeztek a különvonatok,
jöttek kicsik, nagyok, nagypapák és unokák. Az
időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, a
felhők mögül „menetrend szerint” bukkant elő a
Nap, amikor vonatunk befutott a Nosztalgia
Állomásra, Budapestre.
„Sok jó ember kis helyen is elfér!” – tartja a
mondás, ami most valóra is vált. A tervezett
1200 látogató helyett – minden látogatottsági
rekordot megdöntve – hatezer nagycsaládos jött
össze a NOE Őszi találkozójára és a Magyar
Népmese napjára. Itt mindenki megtalálta a maga szórakozását, a kicsik kezdték a Füsti vasúton, a
tinik letették a hajtányvezetői vizsgát, a nagyok megtanulhattak vonatot vezetni és minden éhes
száj felkutathatta az ország legnagyobb üstjében rotyogó Kőlevest. Szavazhattunk a legszebb
mesejelmezre, meghallgattuk a zenés meséket, dalokat.
A vonatritkaságok mellett (a kicsik nagy kalandjaként, sok
mászókaként működött), láthattunk működő terepasztalt és
mindenki örömére kijött Panni mozdony és egy valódi M61
NOHAB, amelyik rendezte a hazainduló vonatokat. A
kocsiszínben vagonritkaságok voltak kiállítva, kezdve a
sínbiciklivel, a sínautón át, az igazi „fapados” postakocsi
mellett álló, az elmúlt száz év legszebb szalonkocsijáig.
A korai indulás, az egész napos program után már csak a
fárasztó út várt ránk hazafelé, amikor megtörtént a csoda.
Vonatunk, mint egy megtáltosodott paripa, száguldott át az
országon, a tervezett menetidő előtt fél órával érkezett a
pécsi állomásra.
Külön dicséret és köszönet illeti a program szervezésében
részt vevő NOE munkatársat, valamint a MÁV dolgozóit,
akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a fantasztikus nap.
Tóth Csaba
Pécsi NE
Dombóvári csoport
Örömmel tudatjuk, hogy az idei tanévkezdés előtt ruhaneműt tudtunk osztani, az arra
rászorulóknak.
2006. szeptember 23.-án a Dombóváron megrendezésre került Civil Napok keretein belül a
Nagycsaládosok Egyesülete Teaházat nyitott, ahol aprósüteményt és teát szolgáltunk fel a
vendégeknek.
Keppel Istvánné
NOE tagkártya
2007-től plasztik tagkártya lesz forgalomban a NOE-ban. Ahhoz, hogy ezeket kézhez kaphassátok
már januárban, december közepéig, be kell fizetnetek a tagdíjakat, mert ezeket névre szólóan
gyártják. A kártyán szereplő adatokat is kérjük küldjétek el. Ezek: Apa-anya neve, lakcím
gyerekek száma. Köszönjük.

Tv-műsor figyelés
Köztudott, hogy a tv-t állandóan szidjuk, mégis elképesztő adatokat hallunk arról, hogy mennyi
órát töltünk a képernyő előtt. Nem is beszélve a gyerekekről. Bár rengeteg időt elrabol tőlünk,
sokszor mégsem építi, hanem rombolja egyéniségünket. A teljesség igénye nélkül néhány rövid
gondolatot szedtem pontokba a tv ártalmairól.
• Rombolja a közösséget. Nem játszanak, beszélgetnek a családtagok, hanem külön-külön ülnek
a képernyő előtt /talán még külön készülék előtt is./
• Az agresszió és a szabados szex hatása egészen nyilvánvaló. Kevésbé feltűnő, ezért még
alattomosabb annak az életszemléletnek bemutatása és átélése, ami teljesen elrugaszkodott a
valóságtól. A szappanoperák illúzióiba éli bele magát a néző, s ha az életben nem azzal
találkozik, csalódott lesz. Vagy a „szörny-alakú”, „többéletű” mágikus figurák teszik
félelmetessé a világot.
• Talán a legsúlyosabb ártalom a fogyasztása való nevelés. A reklámok azt harsogják, hogy ha
mindent megszerzünk magunknak, akkor leszünk boldogok. Valóban, mivel emberi
kapcsolataink silányak vagy nem léteznek, máshol kell keresnünk a boldogságot: fogyasztunk,
vásárolunk. Ettől még kevesebb időnk, energiánk marad kapcsolataink ápolására, tehát még
többet fogyasztunk. Kell-e ennél jobb a fogyasztói társadalom haszonélvezőinek?
A NOE az értékek felmutatójaként működik, s ez jelenti az értéktelenség elleni harcot is.
Különösen féltjük gyerekeinket, akiket délután otthon felügyelet nélkül bombázhatnak különböző
műsorokkal. Ezért január 1-jétől három hónapig du. 14-21 óra között és a hétvégén egész nap
feljegyzéseket készítünk arról, amit nem szeretnénk látni, s aggályainkat összesítve adjuk be az
ORTT-nek.
Kérek mindenkit, aki teheti, hogy egyesületvezetőjével egyeztetve vállaljon egy kis részt ebből a
munkából. Gyermekeinkről, nemzetünkről van szó! Egyéni tagok a régióvezetőkkel vagy velem is
egyeztethetnek. Higgyétek el, csak tömeges megmozdulással érhetünk el bármit is!
Székely Kamilla
sz.sica@gmail.com
70-635-18-13
Rejtvény:
Az alábbi rejtvény a NOE-val kapcsolatos. Ha a sorokban megfelelően válaszoltok a
meghatározásokra, akkor a fő sorban egy NOE-val kapcsolatos CÍM lesz a megfejtés.
A beküldők között 1 db 1000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2006.
december 10.-e. Cím: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete, 7635 Pécs, Középdeindoli u.
66. A borítékra írjátok rá: „REJTVÉNY”
Meghatározások:
1
1.
Hány éves idén a
2
NOE?
3
2.
Ki a NOE elnöke?
4
3.
Minden évben be kell
5
fizetnünk!
6
4.
Közvetlenül a NOE7
hoz tartozás.
8
5.
Melyik téren van
9
Budapesten a NOE
10
székháza?
6.
Hol volt idén az őszi találkozó?
7.
A NOE életében mi történt 1987-ben?
8.
Az „ÖRÖMHÍR” rovat erről ad hírt!
9.
Hány gyermektől számít nagycsaládnak egy család?
10. Melyik városban került megrendezésre a „Jeges Napok” rendezvény?

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete
Választások:
Örömmel értesítünk benneteket, hogy Tolnán a Tolnai Nagycsakádosok Egyesületének egyik
tagja lett a polgármester Dr. Sümegi Zoltán személyében. Ezen kívül az 1-es számú
választókerületből nagy többséggel Egyesületünk vezetője, Baksáné Kenessei Éva is bekerült a
képviselőtestületbe. Ilyen talán még országos szinten sem történt, ezért külön büszkék vagyunk
tagjainkra.
A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének őszi sportnapja 2006. 10. 14.
Idén is megrendeztük szokásos őszi sportnapunkat.
A program délelőtt háromnegyed 10-kor kezdődött a háztömb körüli futással, amihez a rendőrség
biztosította az utakat. A legifjabb résztvevő még
babakocsiban tette meg a távot. A célban minden indulót egy
banán várt, hogy az elvesztett kalóriákat pótolhassa.
Ezután a tornateremben folytatódott a program egy kis
bemelegítéssel, amit Hinkel Ági vezetett, majd, következtek a
sor és váltóversenyek, ahol nagy örömünkre igen szép
számmal vettek részt a szülők és a gyerekek is.
Közben meglátogatott minket Dr. Sümegi Zoltán,
településünk frissen megválasztott polgármestere, aki
mellesleg Egyesületünk rendes tagja is, hiszen neki is három
gyermeke van.
A sor és váltóversenyeket rövid díjkiosztó ünnepség követte, ahol mind az öt csapat kapott díjat.
Az egyéni versenyszámok között kosárra dobásban, helyből távolugrásban,
súlypontemelkedésben, labdapattogtatásban, hulla-hopp karikázásban és kapura rúgásban
mérhettük össze képességeinket különböző korosztályokban.
Minden évben hagyományosan egy híres vendéget is hívtunk. Most Barabás Évát, az RTL Klub
bemondóját vártuk nagy szeretettel, aki két tortát hozott nekünk ajándékba, egy "fiú" és egy
"lány" tortát. Sok érdekes dolgot hallhattunk Évitől, és egy fantasztikusan jó játékra is megtanított
minket, amit külön köszönünk neki.
A beszélgetés után következett az elmaradhatatlan halászlé a civil házban, és a várva-várt
tortaevés.
Vezetőképző Pécs
Örülünk, hogy a Bátaszéki, a Kaposvári és a Pécsi egyesületeket kivéve mindenhonnan jönnek
résztvevők a vezetőképzőnkre. Az ismeretek megszerzésén túl fontos, hogy találkozhassunk
egymással, s épülhessenek személyes egymást segítő barátságok. Képeket a honlapon találhattok.
Az iroda nyitvatartási ideje:
Hétfő: 15.30-16.30-ig, Várdainé Kiss Krisztina új tagok belépése
Kedd: 9 -11-ig, Horváthné Bándi Ágnes
Szerda: 10.30-12.30-ig Tátrai Gabi
12.30-13.30-ig, Dr. Varga Éva
Csütörtök: 14.30-16.30-ig Székely Kamilla
Péntek: 9-11-ig Paksicza Évi
11-13-ig Tátrai Gabi
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: 70/332-3514, vardaikr@t-online.hu
Látogassátok egyesületünk honlapját! www.noepecs.hu

