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Köszöntjük az ÉDESANYÁKAT!

„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a
szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha
rajta utazik gyermekük.”
Örkény István
Kedves Nagycsaládosok! Szeretettel hívunk és várunk benneteket Régiós családi napunkra!
Helyszín: Tamási Parkerdő eső esetén az iskola épülete
Időpont: 2008.06.07.
Programtervezet:
9.30-10.00 regisztráció
10.00 megnyitó
10.15-12.00 kulturális műsorok:
o kötélugrók
bemutatója
o hastánc
o citera zenekar
o német tánc,
o rockzene
10.15-12.00 kézműves foglalkozások:
• rongybaba
készítés
• agyagozás
• szövés
• sárkánykészítés és eregetés
10.15-14.00 a tanösvény látogatása és a totó kitöltése 10 fős csapatoknak
13.00-14.30 ebéd. Közben sportversenyek a pályán.
14.00-15.00 Tűzoltó, rendőrmotoros bemutató. Borkostoló.
15.00-17.00 A Vadaspark látogatása vagy a városban lévő templom és helytörténeti gyűjtemény
megtekintése.
17.00 Eredményhirdetés, ajándékok kiosztása, díjak átadása, zárás.
Az ebéd: gulyásleves pogácsával 600 Ft/fő, melyre jelentkezni lehet legkésőbb máj 23-ig. Kérjük az
egyesületek vezetőit, gyűjtsék össze a pénzt és utalják át a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
bankszámlájára: 50700114-16103487. Az ebédjegyeket a regisztrációkor a helyszínen osztjuk ki.
Az utazás kicsit körülményes javasoljuk a külön buszt. Próbáljatok az önkormányzattól esetleg más
pályázatból támogatást szerezni, s remélhetőleg valamilyen mértékben mi is hozzá tudunk járulni az
útiköltségetekhez.
A helyszín gyönyörű, a tamási szervezők lelkesek és ügyesek, rajtatok, többieken múlik, hogy mennyire
lesz közösséget építő, az egymással való találkozás örömében eltöltött igazi NOE-s rendezvény ez a
találkozó.

Házasság Világnapja - Ismét együtt ünnepeltünk…
Február második hétvégéjén ismét megünnepeltük, immár ötödször a Házasság Világnapját. A
visszajelzésekből, köszönetekből úgy tűnik, idén is sikerült megadnunk az ünnep rangját. Nagy örömünkre
szolgált, hogy idén a fiatalok is szép számmal vettek részt a
nekik szervezett programon. Felvidékről, valamint
Délvidékről is sok család érkezett, akik nemcsak az
ünnepen vettek részt, hanem egy kis ízelítőt is kaptak Pécs
városából.
Dr. Lábady Tamás előadása nyugtalanító, elszomorító
helyzetet tárt elénk a mai magyar valóságról, a családok
helyzetéről, a társadalmi helyzetről, de a lehetséges kiutat is
felvillantotta.
Az előadás után a jubiláló házaspárokat köszöntöttük, és
átadtuk az „Együtt-másokért” emlékérmet is a közösségért
sokat tevő házaspároknak. Idén dr. Lábady
Tamás és dr. Lábady Tamásné, dr. Szabó
Endre és dr. Szabóné Nemes Krisztina /a
NOE elnöke és felesége/, valamint Sámson
László és felesége Sámson Margit Mária
kapták a kitüntetést.
A délután két házaspár, Hortobágyi Tibor és
felesége, Ágnes, valamint Nagy Péter és
felesége, Judit tanúságtételével folytatódott,
majd kiscsoportos beszélgetés zárta le a
napot.
Mindez persze nem valósulhatott volna meg mindazok segítsége nélkül, akik helytálltak elsősorban a
gyerekfoglalkozásokon, büfében,
ruhatárban, recepción. Külön
köszönet azoknak a családoknak,
akik vendégeket szállásoltak el, így
lehetővé tették a határon túliak
részvételét is! Szívből kívánom
mindenkinek, hogy adjon erőt,
feltöltődést, segítséget a
hétköznapokhoz mindaz, amit ezen a
napon kaphattunk.
Varga Éva
A,,Önt képző Ön képző"
A februári képzésen szerzett ismeretek után, már nagyon vártam az áprilisi folytatást. A rendkívül jól
megszervezett hétvége most is nagyon hasznosan telt el.
Varga Györgyi előadása nem csak a vezetésben előforduló hibákra világított rá, hanem a családban és a
mindennapi életben való kapcsolatépítés fontosságára is. A „játékos" feladatok még érdekesebbé tették az
előadást.
Késő délután a régiós fórumon Dabóczi Ferenc rávilágított mennyire fontos a nagycsalád szerepe a
társadalomban. Nekem új volt az etikai kódex megismerése, amit az egyesület életében nagyon fontosnak
tartok.
Másnap Arató Csongor vezetésével az egész Magyarország területét bebarangoltuk szárazon és vízen. Ha
táborozásról vagy túrázásról ezek után valakinek még segítségre van szüksége, akkor csak őt ajánlhatom,
mert nem csak tapasztalt, de látszik mennyire szívből és természet szeretetből végzi munkáját.
Nagyon szépen köszönöm a magam és a többiek részéről a szervezőknek és az előadóknak ezt a fárasztó,
de nagyon kellemes hétvégét.
Várdombi Egyesülettől:

Nagy Istvánné
Pakson történt:
Rendhagyó programnak adott otthont a paksi Városi Művelődési Központ tárgyaló terme március 13-án
délután. A Nagycsalások Egyesületének helyi szervezete által útjára indított:”Jövő generációja - Szülők
Fóruma” nevet viselő rendezvényt páratlan érdeklődés övezte. Az egyesület titkára, Laczáné Magyar
Emese elmondta, terveik szerint egy sorozat első része volt a csütörtöki találkozó. A későbbiekben egy
előre meghatározott tematika szerint fut majd a program, ahol a szülőknek igyekeznek segítséget nyújtani,
ötleteket adni. Szeretnének hangsúlyt fektetni a tanulási nehézségek orvoslására, a drogprevencióra, a
hétköznapi életben előforduló családi problémákra. A résztvevők most több témában kérhettek segítséget
a meghívott szakemberektől: Szépné Varga Szilviától (Pedagógiai Szolgálat vezetője), Császár Józsefné
Gitta óvó nénitől, Magyar Józsefné tanító, tanártól, Brázay Bernadett pszichológustól és Fodor Péter
középiskolai tanártól.
A rendezvényt megelőzően a város két pontján helyeztek ki a szervezők ládákat, ahová azok dobhatták be
jeligés kérdéseiket, akik a helyszínre ellátogattak, de nem akarták mindenki előtt publikussá tenni
problémájukat. A rövid bevezetőt követően szinte azonnal kialakult a párbeszéd, a gyermeknevelési,
tanulási problémáktól kezdve a tinédzserek szexuális problémájáig számtalan kérdést vitattak meg a
jelenlévők.

„A NOE nélkül nem történt volna” - Várdombon
- Ha nincs a NOE nem tudtunk volna 2005-ben részt venni a Parlamenti
Nagykarácsonyon, ahol Egyesületünk gyerekei sok szép élményt szereztek.
- Ha nincs a NOE nem tudtunk volna elmenni nyaralni és megismerkedni sok
családdal, akikkel nagyon kellemes légkörben pihentünk egy hetet.

Icinke-picinke
Magyar népmese
Volt a világon egy icinke-picinke kis asszony,
annak az icinke-picinke kis asszonynak volt
egy icinke-picinke kis tehene; azt az icinkepicinke kis tehenet megfejte egy icinkepicinke kis sajtárba; abból az icinke-picinke
kis sajtárból azt az icinke-picinke kis tejet
beleszűrte egy icinke-picinke kis szűrőn egy
icinke-picinke kis fazékba; azt az icinkepicinke kis fazekat rátette egy icinke-picinke kis padra, befedte egy icinkepicinke kis fedővel.
Volt annak az icinke-picinke kis asszonynak egy icinke-picinke kis macskája;
az az icinke-picinke kis macska odament az icinke-picinke kis fazékhoz,
felborította az icinke-picinke kis tejet; ezért nagyon megharagudott az icinkepicinke kis asszony, felkapott egy icinke-picinke kis nyújtófát, úgy megütötte
vele azt az icinke-picinke kis macskát, hogy mindjárt fölbukfencezett. Ha az
icinke-picinke kis macska föl nem bukfencezett volna, talán az én icinkepicinke kis mesém is tovább tartott volna.

Sudoku

Vodafon NOE-s flotta:
A NOE aláírta az új szerződést a Vodafonnal!
Egyesületi tagok 4 előfizetést vásárolhatnak. Ha valakinek családjában
több flottás előfizetése van, a flottás családtagokat ingyen hívhatja.
Ezen kívül az egész országban a NOE flottás telefonokat is ingyenesen
hívhatja!
Részletek, és IGAZOLÁS kiadása (ami szükséges a vásárláshoz!) az
irodában!
Újdonság!
A NOE tagszervezetei is vásárolhatnak az egyesületek nevére maximum 10 előfizetést.
Azaz el tudják számolni pályázatokon!
A szervezetek vásárlásához is szükség van IGAZOLÁSRA!
Ezt is az irodában tudunk kiállítani!

Közérdekű információk:
Az iroda nyitva tartása:
Hétfő
Kedd

9.00-16.30-ig
10.30-16-30-ig

Tanácsadásaink:
Előzetes telefonos egyeztetés alapján!
Jogi,
Pályázatírói,
Szervezési,
Pénzügyi,
és
Építési kérdésekben
Várdainé Kiss Krisztina 06 70/332-3514 (flottás), vardaikr@t-online.hu

Farkasné Székely Kamilla 06.70/635-1813(flottás), sz.sica@gmail.com

