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Regionális családi nap
Újra nagy esemény előtt áll a régió. Reméljük, tartalmas együttlétet, sok izgalmas élményt jelent majd
minden résztvevőnek.

Helye: Hetes
Időpontja: 2007.06.02.
Program:
- 9.30 buszok indulnak Kaposvárról Hetesre.
- 10.00 megnyitó
- 10.20 a szavalóverseny elődöntőjének nyerteseinek előadása
- 10.30 a kaposvári Roxinház előadásában A Dzsungel könyve című darab 40 perces változatát
láthatjuk.
11.10 katasztrófavédelmi bemutató
11.30-14.00 sorversenyek sport és katasztrófavédelmi párhuzamosan)
12.00-14.00 ebéd (a sorversenyekkel párhuzamosan, aki éppen nem versenyez, az ebédel)
14.00 busszal megyünk Kaposújlakra, ahol repülőmodellező bemutatót nézünk meg.
16.30 indulás vissza Hetesre
17.00 eredményhirdetés, zárás.
17.30 buszok indulnak Kaposvárra

Előzetes jelentkezést várunk:

Másodrész buszra!
Aki Kaposvárról Hetesre, illetve vissza az ingyenesen igénybe vehető külön busszal
szeretne jönni, az a jelentkezzen, hogy tudjuk hány buszt kell rendelnünk.
Ebédre!
Az ebéd ára 350 Ft/fő. Gulyást főznek a helyiek a szabadban. A tervezéshez szükség van a
pontos létszámra!
Sorversenyekre!
A rendezőknek szükségük van a jelentkezők számára, korára, nemére, hogy tervezni
tudjanak. Kérünk benneteket, hogy a jelentkezésnél ezt is jelöljétek meg.
KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉST AZ EGYESÜLET ÉS CSOPORTVEZETŐK GYŰJTSÉK,
ÉS AZ EBÉDEK ÁRÁVAL EGYÜTT, EGYBEN KÜLDJÉK EL MÁJUS 15-IG a vardaikr@tonline.hu e-mail címre, illetve a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete, Szentlőrinc –
Ormánság Takarékszövetkezet 50700114-16103487 számlaszámra. A megjegyzés tartalmazza a
jelentkező egyesület nevét, és azt, hogy hány főre kérik az ebédet. A pénz feladható postán is a 7635,
Pécs, Középdeindoli út 66. címre is.

Tolnai NE
Január 9-én volt egyesületünk 10 éves, így az idei első összejövetelünk
az ünneplés jegyében telt. Összeállítottuk az idei évhez kapcsolódó
ünnepi programtervünket, és és elfogyasztottuk Széles Bandi tagtársunk
hatalmas tálca saját készítésű franciakrémesét.
Februárban tartottuk éves közgyűlésünket, amelyen elfogadtuk a
programtervet, és az igen jelentős tagdíjemelést. Megbeszéltük, hogy az
idei évben egy közös kirándulást szervezünk Aggtelekre és
Szilvásváradra, amelyre a részvételi díjat havi részletekben fizetjük
júniusig, hogy a családoknak ne legyen egyszerre nagy kiadásuk. Részt
vettünk a Házasság világnapja alkalmából szervezett programon Pécsett, ahol nagy örömünkre régi
ismerősökkel is találkoztunk.
Márciusban ruhavásárt tartottunk bálás ruhákból, amit az év folyamán
többször is megismétlünk. 25-én járt Tolnán a MEGA Játszóház, ahova
gyermekeinket is elvittük Egyesületünk támogatásával. Ha érdekel
Titeket is, vegyétek fel a kapcsolatot a szervezővel, szívesen elmennek
más településekre is, hozzánk is megkeresésünkre érkeztek.
(www.megajatszohaz.hu) 31-én húsvéti játszót szerveztünk, ahol a
gyerekek a hozott tojásaikat díszíthették, és ablakképeket készíthettek.
Április hónapban minden évben húsvéti ételkóstolót tartunk, ahol
Manczinger László mesterszakács tagtársunk készít finomabbnál
finomabb ételkülönlegességeket. Az elkészített ételek receptjét megtaláljátok a honlapunkon is
(http://nte.fw.hu), ahol a rendezvényeinkről is találtok fényképeket
Paksi NE
A Nagycsaládosok Paksi Egyesülete április 14-én Kecelen és Kiskőrösön
járt. Kecelen a "Pintér Művek Hadtörténeti Múzeum, Haditechnikai Park"ban jártunk, ahova egyik tagunk munka kapcsolata révén sikerűlt
térítésmentesen bejutnunk, sőt a Pintér úr kézifegyver és vadásztrófea
gyűjteményét is megtekinthettük. Érdemes rászánni legalább egy
délelőttöt. Ebéd után átmentünk Kiskőrösre ahol a Petőfi szülő házát és a
mellette levő emlékházat tekintettük meg.
A NOE Dombóvári csoportja
Büszkék vagyunk rájuk:
Úszás: Megyei versenyen gyorsúszásban Kötélverő Zsófia első illetve második helyezést ért el, az
országos versenyen pedig csapattársaival együtt a váltóversenyen második helyezett lett. Kötélverő
Gergő második és harmadik helyezést ért el. Szívből gratulálunk! Sok erőt és kitartást kívánunk nekik
Várdombi NE
Családi napunk 2007. április 31.-én még nagyobb szerepet kapott mivel
duplán ünnepeltük a NOE 20. és a helyi egyesületünk 5. Születésnapját.
Első alkalommal sikerült a falu lakosságát elég nagy számban
bevonnunk. Többféle programból válogathattak az érdeklődök.
Próbáltunk több korosztálynak megfelelő szórakozást biztosítani. A
programok: kézműves foglalkozás, sportvetélkedő, ügyességi verseny
(családi és egyéni), viccmesélés, katonai bemutató, drogmegelőzésről
előadás, kézműves vásár ( saját készítésű, Rács Róbert keramikus munkáiból) voltak. Az érdeklődök
igénye szerint az egészségre is sikerült egy kis időt fordítanunk melynek keretében vérnyomás, vércukor
és testzsír mérés történt szakképzet dolgozóval. Közösen elfogyasztott ebédünk után meglepetéstortákkal
köszöntöttük vendégeinket. Ebből mindenkinek jutott egy szelet amit nem csak a gyerekek, de a felnőttek
is nagyon jó étvággyal fogyasztottak. Nagy örömünkre szolgált, hogy a polgármesterünk és a testület több
tagja is megjelent és jól érezték magukat. Aki nem tudott eljönni az értesülhetett a Tolna Táj Televízióból
és a Tolnai Népújságból. Az időjárás kegyes volt hozzánk, nagyon szép idő volt, és vidám hangulatban telt
el egész nap. Remélhetőleg jól érezte magát mindenki.

Easter Course
2007. április 1. – 2007. április 8.
Az European Fellowship által minden évben rendezésre kerülő Easter Course idén a
Hosszúhetényhez közeli Püspökszentlászlón volt, az Életrendezés házában.
A hét elején a játékos „összeszoktatás”, ismerkedés volt a cél, melynek csúcspontja a pécsi városnézés
volt. Ezalatt megtanultuk hogyan kell hygge-t sütni, illetve a csokival, mazsolával és cukorral töltött
sültbanán elkészítésének fortélyait is megismertük.
A hét közepén főleg politikai témájú programok voltak. Szó volt a bologna-i rendszerről, mely –
ahogy kiderült – országonként más és más. Ezenkívül egy nagyszabású politikai jellegű játékon is részt
vettünk, ahol a feladat egy III. Világháborút lezáró békekonferencia lebonyolítása volt. Ezeket a
programokat az esti programok -, mint például a tánc és a tűzlabda-játékok- tarkították.
A hét végén a személyes kommunikáció volt a téma; megismerhettünk többféle nemzetközi
kurzust – például az EuroClass (vezetőképző) -, s mindeközben a csapatjátékok színesítették a programot.
A szombat este gálavacsorát rendeztek a szervezők, amit a díjkiosztó show követett. Itt a legek megkapták
jutalmukat, s hogy ne legyen egyhangú a díjátadás a programot a csapatok által előadott villámtréfák és
színdarabok – melyek témája az életből vett események voltak – tarkították.
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületnek, hogy
támogatásukkal részt vehettem ezen a kurzuson.

FIATALOK FIGYELEM!
Aki szeretne egy jó közösséghez tartozni, sok jó
játékot kipróbálni, filmklubban jó filmeket megnézni, és
bizonyos rendezvényeken kész a NOE -t munkájával
támogatni (Kézműves foglalkozások, gyerekfelügyelet stb.)
az alábbi elérhetőségen:
Vancsa Péter
E-mail: vancsapeter@gmail.com
Alakítsunk ki egy levelezőlistát, hogy mi, NOE-s fiatalok
megismerhessük egymást. Lehet, hogy ismerjük is, de nem
gondoltunk eddig arra, hogy a mi ismeretségünk
barátságokká, és jó közös programokká is kiforrhatja
magát.
Voltál már külföldön, cserekapcsolatban? Akár erre is
módunk nyílhat, ha egy kicsit szánunk arra időt, hogy
legalább e-mailen kialakítunk egy közösséget, ami később
akár tovább fejlődhet.
Írjál nekem! Írd meg, hogy hol voltál eddig külföldön, hová
mennél el szívesen, és mi az, ami szükséges még ahhoz, hogy a
fiatalok jól érezzék magukat a lakhelyeden.
A képek ízelítők az Easter Course programjából.

Vodafonos Flotta
A NOE tagjai részére kialakított csomag, melyhez a Régiós iroda által kiállított igazolás szükséges a
tagság fennállásáról. A havi díj (2400Ft) teljesen lebeszélhető, és plusz
400Ft-ért a NOE Flottás telefonszámok ingyen hívhatók. Egy személy
maximum 5 előfizetést vásárolhat. Az előfizetéshez már 90Ft-ért
vásárolható telefon, 2 éves hűségnyilatkozattal. (Nokia 1112, 2610,
6070; Sagem MyX202, My202C, My 400V, My C5-3; Samsung
SGHX160, X510; SonyEricson J230, K310i; Motorola W220, V360;
SharpGX17 stb.)
Aki Pécsett, a Nagy Lajos király úti üzletben vásárol előfizetést, az ajándékot kap!

Jakob Grimm - Wilhelm Grimm
A három testvér
Volt egyszer egy igen-igen szegény ember. Semmije nem
volt a világon, a három fián meg a parányi házacskáján
kívül.
Ezt a kis házat mind a három fiú szerette volna örökségül
kapni. Az apa azonban egyformán kedvelte mindegyik fiát;
nem tudta, mitévő legyen, hogy se meg ne rövidítse, se meg
ne szomorítsa egyiküket sem. Igaz, eladhatta volna a házát,
és árát szétoszthatta volna a gyerekek közt, de erre sehogyan sem tudta rászánni magát. Itt élt az apja, itt a
nagyapja, sőt még a déd- meg az ükapja is, tőlük örökölte ezt a hajlékot, azért ragaszkodott annyira hozzá.
Addig-addig töprengett, míg végül egy jó gondolat ötlött az eszébe.
– Próba szerencse, menjetek el világot látni – mondta a fiúknak. – Tanuljatok valami jó mesterséget. Ha
visszatértek, azé lesz a ház, akinek a legjobb lesz a mesterműve.
A fiúk szívesen ráálltak a dologra.
– Én patkolókovács leszek – mondta a legidősebb.
– Én borbély – mondta a középső.
– Én meg vívómester – mondta a legkisebbik.
Kitűzték a napot, amikor ismét találkoznak a szülői házban, aztán búcsút vettek az édesapjuktól,
megölelték egymást, és ment ki-ki a maga útjára. Mindegyik derék mestert talált és jól kitanult nála.
A kovácsnak az lett a dolga, hogy a király lovait patkolja. Míg az üllő pengett, míg a vas szikrája hullott, s
míg a patkót a ló lábára fölverte százszor elmondta magában: "Most már semmi hiba nem lehet: tiéd lesz a
ház!"
A borbély reggeltől estig csupa előkelő urat borotvált, s ahogy a habot verte, ahogy a borotvát fente, egyre
csak azon járt az esze, hogy a házat senki más nem kaphatja meg, csakis ő.
A harmadik fiú egy híres-neves vívóhoz került. Eleinte meg-megtáncoltatták, de ő összeszorította a fogát,
és egy percre se vesztette el a bátorságát. "Ha egy-két vágástól megijedsz, sosem nyered el a házat!" –
biztatta magát, és meg is tanult mindent, amit abban a mesterségben megtanulni lehetett.
Letelt a kiszabott idő; a testvérek hazatértek az apjukhoz.
– Mesterek vagyunk mind a hárman – mondták –, de hogyan mutathatnánk meg, mit tudunk?
Összeültek, és tanakodni kezdtek. Amint tanakszanak, látják, egy nyúl üget feléjük a mezőn.
– No, ez éppen kapóra jön! – mondta a borbély. Kapta hamar a tálat, szappant, ecsetet, szaporán habot
vert, csak úgy futtában beszappanozta és megborotválta a nyulat, mindössze a pofaszakállát hagyta meg.
– Ez már igen – mondta az apjuk –, ilyet még nem láttam! Ha a másik kettő nem tesz túl rajtad, tiéd lesz a
ház.
Nem sok idő múlva egy uraság robogott arra a hintóján.
– Idenézzen, édesapám, mit tudok én! – kiáltotta a kovács.
Kapta a szerszámait, a hintó után vetette magát, s akárhogy vágtattak a lovak, mind leszedte róluk a régi
patkót, s újat vert a lábukra, csak úgy futtában.
– Derék legény vagy – dicsérte meg az apja –, látom, te is jól érted a mesterségedet. Igazán nem tudom,
melyiktek érdemli meg jobban a házat: a bátyád vagy pedig te.
Kint álltak a ház előtt, s éppen megeredt az eső. A legkisebbik fiú nem szólt semmit, csak kihúzta a
kardját, és forgatni kezdte a fejük fölött, olyan gyorsan, hogy egyetlen esőcsepp nem sok, annyi sem esett
rájuk. A zápor egyre jobban nekieredt, most már úgy zuhogott, mintha dézsából öntenék; a fiú forgatta,
forgatta a kardot, hogy csak úgy suhogott a levegőben; ők meg álltak mellette, és olyan szárazak
maradtak, mintha az eresz alá húzódtak volna.
Mikor a zivatar elvonult, és a fiú leeresztette a kardját, azt mondta az apjuk:
– Itt nincs vita, édes fiam: tiéd a ház.
Ez ellen a másik kettőnek sem lehetett szava.
De mert jó testvérek voltak, és szerették egymást, együtt maradtak, ott űzte mindegyik a maga mesterségét
a régi kis házban: a kovács patkolt, a borbély borotvált, a vívómester pedig vívni tanította a legényeket.
Így éltek békében, boldogan, míg meg nem haltak.

