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Kedves Nagycsaládosok!
Sok idő eltelt az előző régiós újság megjelenése óta. Ennek több oka is volt. Bár a régióban
nagyon sűrű volt a program, a beszámolók nem nagyon érkeztek. Kérlek benneteket, írjátok
meg, mi történt nálatok! Legyetek büszkék a munkátokra, hogy mások is tanulhassanak
tőletek!
Az új tanévben kívánok mindenkinek sikerekben gazdag munkát!

Lippói Családi nap
Reggel a szendvicsek mellé az esőkabátok is a táskába kerültek, aztán már indultunk is. Utóbb
kiderült, hogy a naptejes flakont kellett volna inkább elrakni, de ezt még nem sejtettük.
Az úti cél Lippó volt, ahová a NOE régiós napjára kaptunk meghívást az ottani helyi
csoporttól. A parkolóban már javában gyülekezett a csapat és hamarosan indultunk a
buszokkal. Egy órás utazás után érkeztünk meg ebbe a Dunához és Drávához is közel eső,
svábok, szerbek és magyarok lakta szép kis faluba. A faluház mögött már sokan nyüzsögtek
és folyamatosan jöttek a csoportok. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket a helybeliek
A sportpálya sarkán állt a trambulin és a légvárba is éppen pumpálták a levegőt, a gyereksereg
nem kis örömére. Néhány rövid megnyitó beszéd után kezdetét vette az egész napos program,
ami igazán színesre és változatosra sikeredett. Mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Volt, aki a családi vetélkedőben ügyeskedett, vagy focizott, esetleg métázott.
Gyönyörködhettünk a néptáncos gyerekek forgatagában, a rézfúvósok zenéjében meg
Iváncsics Tamás együttesének előadásában, ami remélhetőleg többeknek mélyebb élményt is
adott. A határőrök kutyás bemutatója osztatlan sikert aratott. Bizony a kutyák és a gazdáik is
jól elfáradtak és kimelegedtek a végére. A gyerekek nagy örömére a rendőrségi autókba be is
lehetett ülni, sőt még a szirénákat is szabad volt kipróbálni! Délre alaposan megéhezett a
társaság. A helyben főzött bográcsgulyás és mellé a finom pogácsa csillapította az
éhségünket. A kicsik utána még jégkrémet is kaptak, majd újabb élmény következett:
lovaskocsikázás a faluban és a szerb templom megtekintése. Itt egy kis keresztmetszetet
kaptunk a falu történetéből vezetőinktől: a falu egy sváb és egy szerb származású lakójától. A
szép, rendezett, virágokkal szegélyezett úton tértünk vissza a sportpályához. Közben
figyeltük, hogy az alig egy hónapos kiscsikó milyen ügyesen szedi a lábát az anyja mellett. A
sok érdekes, vidám program közepette gyorsan eltelt a nap. Köszönet a lippói csoportnak a
kitűnő szervezésért, a sok munkáért, a NOE budapesti képviselőjének, hogy jelenlétével
megtisztelte a találkozót, mindenkinek, aki tett valamit ezért a napért!
Köszönet azoknak is, akik „csak” eljöttek, hiszen a jelenlétük nélkül a többiek munkája is
kárba veszett volna!
Sámson Margit Pécs

Tolnai NE
Nőnap-húsvét
Márciusban sem ültünk egy pillanatig sem a "babérjainkon".
A havi gyűlésünk végén meglepetés várta a lányokat és asszonyokat (meg a jelenlevő pár
fiút).
Manzinger Laci és felesége Andrea "nőnapi és húsvéti" finomságokkal érkeztek.
Az első fogás "tüske" leves volt,a fő fogás három fajta különlegesség következett,mely után
nem lehetett kifogás,mert egy csodás desszert zárta a fantasztikus menüt.
Köszönjük Lacinak és Andreának ezt az "ízorgiát" és a rengeteg munkát!
Március 15.-én többen részt vettünk a városi ünnepségen. Ezúton szeretnénk megköszönni a
program szervezőinek, szereplőinek és felkészítőinek a színvonalas műsort!
Régiós képzés:
Március 21.-én egyesületünk volt házigazdája a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, AlDuna Régiójának továbbképzésének. Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata
volt a fő témája e napnak. Réger Balázs a megyei civil kerekasztal részéről adott mindenre
kiterjedő tájékoztatást.Ehhez fűzte gondolatait és tapasztalatait, egyesületünk elnöke,
Baksainé Kenessei Éva,az Al-Duna Régió részéről pedig a pécsi Farkasné Székely Kamilla és
Várdainé Kiss Krisztina.A huszonkét résztvevő az alábbi
településekrőlérkeztek:Baracs,Bátaszék,Bátya,Dombóvár,Dunaszentgyörgy,Ercsi,Kajdacs,Kal
ocsa,Paks,Pécs,Siófok,Szekszárd és Tolna.
Köszönjük mindannyiotoknak, hogy megtiszteltétek jelenlétetekkel e programot.
Kétbusznyian vettünk részt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete országos
találkozóján,melyet ezúttal a Margit-szigeten tartottak.
Kézműveskedhetett mindenki kedvére és a változatos programok mellett bejárhattuk a
gyönyörű szigetet összes nevezetességével együtt.
Az egyesületünk hét tagja ezalatt Lippón a Régiós nagycsaládos találkozón járt, ahol szintén
megtalálta mindenki a kedvére való programot.
Május 23.-án Tolnán a "Város Napja" rendezvényein voltunk, a Bezerédj Pál
Szabadidőközpont által szervezett Gyermeknapon,a Duna-parti bárkaavatón,valamint Pitti
Katalin és Virágh András előadói estjén a tolnai római katolikus templomban.
Május 30.-án Harcon jártunk(15 családnyian) a ma már méltán híres "Harci
Gyermeknapon".Színes kulturális és gyermekprogramok mellett,értékes ajándékokkal a
tombolasorsolás várta a vendégeket. A napot tűzijáték zárta.
Mindegyik Családi és Sportnapunk valami miatt kedves és emlékezetes volt, de a mostani
biztosan bekerül az egyesület "történelem könyvébe". Antal Család Tengelic-szőlőhegyi
birtokára kaptunk meghívót, melyet szinte mindenki elfogadott, hiszen 130-an tettük
tiszteletünket. Voltak, akik autóval érkeztek és voltak a "sportosabbak", akik kerékpárral.
Mindenki sorszámot húzott és így elkezdődhettek a pavilonépítések,melyek ezúttal-hála az
égiekneknem az
eső,hanem
a Nap ellen
védtek.
Kis

"hegyrekapaszkódós" futóversennyel indult a nap, melynek állomáshelyén "igazolószelvényt"
kaptunk. A sorversenyek olyan ötletesek voltak,hogy szó szerint estünk-keltünk a nevetéstől.
Volt rönkgörgetés oda-vissza, rönkhajítás, zsákban futás egyedül és párban,talicskában tolás
és húzás, karikahajtás, célba dobás. A végén pedig a szalmabála-gurítás mozgatta meg a
rekeszizmokat. Eközben a bográcsokban rotyogtak a pörköltek, mit sem sejtve még arról,
hogy melyikük hányadik helyezést ér el! Kis szabad program után megtörtént a zsűrizés és
függetlenül a helyezésektől kiürült az összes bogrács. Ebéd után még egy meglepetés várt
bennünket. Csíkós-bemutató, sétakocsikázás és lovaglás tette fel a koronát e szép nap végére.
Az eredményhirdetésen jutott ajándék kicsinek és nagynak egyaránt. A házigazdák jóvoltából
szinte újjá varázsolt kerékpár is kisorsolásra, mely szintén az ő felajánlásuk volt. Ez a nap
nem jöhetett volna létre,ha nincs Antal Zoli és neje Panni, Judit lányuk és férje Laci, Anita
lányuk és vőlegénye Tamás és Alexandra (nekünk Szandi) lányuk és a Nyúl család. Köszönet
nekik és köszönet minden segítőnek és támogatónak. Külön köszönet Takács Józsefnek és
nejének Marikának, akik az egész napról videofelvételt készítettek, a Tolnatáj Televízió
stábjának és Steinbach Zsoltnak.
Kenutúra a Dunán…avagy a tolnai nagycsaládosok vízen hódították meg a Mohácsot.
Kettős izgalommal készültünk e hosszú vízi túrára. Egyrészt, mert sok olyan újonc volt
köztünk, akik még folyóvízen nem eveztünk, másrészt ez a túra egyszer már a július 4-5 –i
árvíz miatt elmaradt és most is több, mint egy méteres emelkedésről jöttek hírek.
De mint kiderült ez még nem akadály, így szombaton reggel vidáman gyülekezhetett a
„nyolckenunyi” csapat Domboriban. Ott már Szakály Árpi várt bennünket a hajóival és a
vízen betartandó fontos tanácsaival. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így mindenki
felszerelkezett napolajjal, kalappal és szemüveggel. Kicsit szétszóródva, bár a vizet továbbra
is hasítva haladtunk a Karaszi-fokig, ahol megcsodáltunk, többek között pár „földinknek” is a
nyaralóit. A Szent László-híd lábánál kikötve hallgattuk a „levesnótát”, így ettünk - ittunk
hogy energiával feltöltődve érjük el első állomáshelyünket Baja-Duna fürdőt, ahol Gotrián
Család vendégei volt mindenki. Három óra körül érkeztünk és már várt bennünket a „három
szakács” Gotrián Tibi, neje Ági és Makóné Kati finom vegyes-pörkölttel (melyhez a
hozzávalót az egyesület állta és Manczinger Laci állította össze), és hűtött italokkal.
A szomszédasszony Katalin jóvoltából pedig még egy kis „nasi” is került az asztalra, ő
ugyanis palacsintát sütött a „tikkadt” csapatnak. Sátorverés után egy nagy fürdés és egy nagy
esti beszélgetés következett. A bőséges reggeli (szalámis, májkrémes, és vöröshagymás zsíros
kenyér és tea) után ismét útra keltünk, hogy történelmi városunkat Mohácsot hódítsuk meg.
Közben a Sugovicán még egy óriásit strandoltunk. Dunaszekcső felé tartva motorcsónakosok,
vízisíelők és jetski-sek „ringatták” kenuinkat, de mi „profi” hajósok módjára „álltuk a sarat”.
A jó hangulatot fokozandó Tomecskó Mara és Tomecskó Tas tréfás énekkel szórakoztatta a
társaságot. Dunaszekcsőn kikötöttünk az utolsó kikötő Mohács.
Hat óra körül értünk Mohácsra fáradtan és a Naptól kiszívva, de megint egy szép élménnyel
gazdagabban. Mindenki előtt le a
kalappal, de hadd emeljem ki a
gyerekeket, akinek ez a
teljesítménye óriási volt. Így hát
emeljük kalapunkat: Bazsonyi
Bálint, Bazsonyi Benedek(Beni),
Mácsik Noémi, Tomecskó Tas,
Tomecskó Mara, Töttös Dorka,
Horváth Márk és a még mindig
fiatal „nyugdíjasunk”, Link Öcsi
bácsi előtt.
Szép volt lányok! Szép volt fiúk!
Este 9 óra körül úgy érkeztünk
Tolnára, hogy „Mindenhol jó, de
legjobb otthon!”

Lippóiak erdei kirándulása
Szombat reggel. Minden gyerek korán és frissen ébred. Izgatottan készülődünk és elindulunk
a közeli Majsi erdőbe. Ott már vár a természet bennünket. Kipakolunk és a gyerekek birtokba
veszik a tisztást, ahol a játékok fognak zajlani. A csoport két férfi tagja bevállalja a főzést,
amihez rögtön neki is látnak. Addig, mi a gyerekek segítségével tűzrevalót szedünk.
Lassan a nyersanyag a bográcsba kerül és étvágy gerjesztő illata, csiklandozza orrunkat.
Miközben a paprikás fő addig egy kis zsírégető mozgás: foci a csemetékkel. Vegyes csapat
alakul s a csoport apraja –nagyja kergeti a labdát.
Majd lazítás képpen séta. Közben megnézzük a patakot, ami sajnos már el van iszaposodva. A
magas les /kukkoló/ viszont jó, így ki is használjuk: Pihenésre!
Már igen csak megéheztünk és meglátogattuk a „konyhát”. Bár az ebédre kicsit várni kellet,
de az illat!
Ott is maradtunk és vigyáztunk az ebéd „minőségére” és közben jókat beszélgettünk, vicceket
meséltünk. Egy szóval egymást szórakoztattuk, ami jól eső érzés volt, mert kikapcsolódtunk a
minden napi gondok és feladatok tömkelegéből.
Mindenki örömére sikeres volt az őrködés, mert az ebéd íze igazolta az illatát. Ami bizonyítja,
hogy jó ízűen elfogyasztottuk. Kimagasló elismerés a szakácsoknak!!/ De őszintén! Ha mi
nem szedünk rőzsét, akkor is ilyen finomra, főzik??? Hihi
Ezt egy kis lazítás követte, hogy az emésztő nedvek induljanak be.
Aztán folytatódott tovább a sport.
Dinnyeevés követte a mozgalmas játékokat. Ugyanis pótolni kellet az elvesztett folyadékot és
jutalmazni a fáradt testet.
Lassan közeledett a haza indulás, de még egy foci visszavágóra volt idő. Kellemesen
elfáradtunk. Nagy élménnyel gazdagodtunk! Jó kikapcsolódás volt! Szeretnénk több ilyen és
hasonló programot! Mert nem csak jó szórakozás volt, hanem alkalom arra, hogy jobban
megismerjük egymást, a csoport összekovácsolódjon, jobb és nagyobb összefogás, hogy
számíthassunk egymásra!!!
NAGYON JÓ VOLT EGYÜTT!!!!
Egy szlogennel szeretném befejezni az élménybeszámolót.
„Nem azokon sajnálkozzunk, akik nem jönnek velünk, ha nem azoknak örülünk, akikkel
együtt lehetünk!!!”
Dévainé Iza

A bölcs pásztorfiú
Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy
messze földön híre járt a bölcsességének.
Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből.
– Ostoba mendemonda, semmi más – jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét
emlegették előtte.
Hanem az udvarbéliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé
hívatta a fiút.
– Három kérdést adok fel neked – mondta. – Ha mind a háromra megfelelsz, fiammá
fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet,
mehetsz vissza a birkáidhoz!
– Uram királyom, állom a próbát – felelte a fiú.
Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is.
Akkor a király föltette az első kérdést:
– Mondd meg nékem, hány csepp víz van a tengerben!
– Uram királyom – felelte a fiú –, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne
hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne.
– Rendben van – mondta a király –, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második
kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen?
– Uram királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papirost. Hozták a király tollnokai
máris a papirost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány
csillag van az égen. A fiú azonban semmit nem számolt, hanem fogta a papirost, és
telerajzolta parányi fekete pontokkal.
Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme.
Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak.
– Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni.
Most aztán megnyúlt ám a tollnokok képe is; megijedtek, hogy a király még utóbb velük
számláltatja meg a pontocskákat.
A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpraesett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve
nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést:
– Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökkévalóság. A fiú egy kicsit
gondolkodott, aztán így felelt:
– Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánt-hegy, akkora, hogy belefárad az ember,
mire körüljárja. Arra a hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és
hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra telik le az első másodperc az
örökkévalóságból.
– Jól van – mondta a király –, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül.
Mától fogva itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel ország-világ előtt fiammá fogadlak.

Recept
Padlizsános, mozzarellás szendvics grillezett paprikával
Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg friss padlizsán, 1 db nagy vagy 4 db kis bagett, 20 dkg mozzarella
sajt, 2 db húsos piros paprika, 1 csokor vízi torma, 3 teáskanál olívaolaj, só,
őrölt fekete bors
Elkészítés:
Ha nagy bagettet használ, először vágja négy egyenlő részre, majd ezeket
félbe, a kisebb típusokat azonban elég csak félbevágnia. A padlizsánt és a
paprikát mossa meg alaposan,, távolítsa el belőle a magokat, és vágja
mindkettőt fél centiméter vastag szeletekre. Fűszerezze kevés sóval és őrölt
borssal, majd teflonbevonatú serpenyőben melegítsen fel két teáskanál
olívaolajat. Először a padlizsánszeleteket, majd a paprikacsíkokat grillezze
meg, mindkét oldalukon két-három percig, amíg aranylóan barnák lesznek.
Szedje a kész zöldségeket egyenesen a bagettek alsó felére. Amíg kicsit kihűlnek, vágja a
mozzarellát vékony szeletekre, a vízi torma leveleit forgassa meg egy teáskanál olívaolajban,
majd ezeket is tegye a zöldségekre. Fedje be a bagett másik felével, és máris fogyasztható a
remek szendvics.

A Régiós Iroda elérhetősége, nyitva tartása:
7622 Pécs, Nagy Lajos Király útja 9. fsz. 6.
Telefon:72/520-568 fax: 72/520-569
E-mail: noepecs@pphf.hu

Az iroda nyitvatartási ideje:
2009. Szeptember 14-től:
hétfő: 09:00 – 11:00 dr. Buzássy Beáta jogi tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos levelek
megírásában
kedd: 12-14.30 Várdainé Kiss Krisztina /új belépők, régiós ügyek/
szerda: 11-16.30 Farkasné Székely Kamilla /angol korrepetálás/
csütörtök: 12-15 Várdainé Kiss Krisztina /új belépők, régiós ügyek/
péntek: 9:30 – 12:30 Csizmadia Ildikó

Régiós titkár:
Várdainé Kiss Krisztina: 70/332-3514 (flottás), vardaikr@t-online.hu
Farkasné Székely Kamilla: 70/635-1813 (flottás), sz.sica@gmail.com

Szolgáltatásaink:
Jogi,
Építési,
Pályázatírási tanácsadás.
NOE flottás telefonokhoz igazolás kiadása.

