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A helytörténeti kiállítás nagy sikert aratott

Régiós Kistérségi Találkozó
Iváncsa
Egyesületünk 2011.10.22.-én önkéntes régiós
találkozót szervezett. Pécsről, Bajáról és Mezőfalváról
látogatott el hozzánk néhány család, akikkel egy
számunkra kellemes délutánt tölthettünk el. Ez a
találkozó lehetőséget adott az ismerkedésre, információ
szerzésre, tapasztalatcserére,új ötletek elsajátítására,

amit az egyesületek a mükénésüknél fel tudnak
használni. Reméljük, hogy a gyermekek és a felnőttek
is jól érezték magukat Iváncsán, és ez a rendezvény
folytatódik, és jobban
megismerhetjük egymást.
Köszönjük az előadásokat és a megjelenéseteket!
Hajdu Zoltánné elnök
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Mezőfalvi
Mez falvi Nagycsaládos Télapó ( 2011. dec. 3.)
Minden évben télapó ünnepélyt tartunk, ahol egy
kis meglepetéssel kedveskedhetünk
gyermekeinknek, meg persze családjaink is együtt
vannak ezen a napon. Most is mindenki jól érezte
magát azon a délutánon, míg a szülök beszélgettek
a gyerekek önfeledten játszadoztak és a Télapónak
énekeltek vagy verset mondtak a zsák mélyéről elő
kerülő meglepetésért.
A nap sikerességét köszönhetjük a mezőfalvi
támogatóinknak és az egyesület tagjainak önkéntes
munkájjának
.

Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete
Egyesülete
Az elmúlt évet a farsangi szezonnal kezdtük, ahol a
jelmezes felvonulás mellett sokat táncoltunk és
beszélgetett csapatunk. A tavasz folyamán
tagjainknak húsvéti programunk volt, ahol közösen
megbeszéltük a gyerekekkel, hogy mi is a húsvét és
milyen néphagyományokat ismerünk. A tavasz
folyamán részt vettünk az Európai Uniós vetélkedőn,
melyre nagyon sokat készültünk és közösen
készítettük elő az előre megoldható feladatokat. Ezen
a programon nagyon sokat tanultunk és tapasztaltunk
és ezzel együtt a gyerekek lelkesedését és ismeretét
is tudtuk növelni, ami fontos. Március végén „ A
család egészséges gyarapodása” címmel családi mini
konferenciát tartottunk az egészségházban, ahol
meghívott előadók beszéltek a családról, egészségről,
gyermekvállalásról. A program keretén belül mindenki
elmesélhette saját tapasztalatait és feltehette
kérdéseit, melyre az előadókon kívül a résztvevők is
válaszoltak. A gyerekekre a program alatt
egyesületünk nagy gyermekei és két felnőtt vigyázott
és együtt kézműveskedtek. A napfény óvodának
segítettünk egy egészséges nap megrendezésében, a
gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. A gyerekekkel
különböző technikák segítségével az egészséget
mutattuk meg, míg a szülőknek előadást szerveztünk.
Az idei évben az időjárási nehézségek ellenére
felállítottuk sátrunkat majáliskor a Duna parton és
délelőtt csapatunknak főztünk pörköltet, délután pedig
a vendégek számára készítettünk lángost, ezzel
párhuzamosan a sinatelepi gyerekeknek készítettünk
játszóházat. Nagyon jól éreztük mi is és a gyerekek is
magukat, sokféle anyaggal és technikával
ismerkedtek meg, és alkothattak szebbnél szebb
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alkotásokat. Az elmúlt nyár folyamán egyesületünk
megünnepelte a 10. születésnapját közösen az EKISA -val
tartottuk meg az ünnepség hivatalos részét, melyre
meghívtuk minden tagunkat, valamint támogatóinkat,
barátainkat egyaránt. Ez az ünnepség a felnőtteknek szól,
ahol megemlékeztünk azokról, akik segítették munkánkat,
valamint az elmúlt 10 év eredményeiről. A vacsora után volt
lehetőség a beszélgetésre, az emlékek felidézésre és soksok nevetéssel zártuk ezt az estét. Nem feledkeztünk meg a
gyerekekről sem, hiszen nélkülük nem lehetnék mi sem
nagycsaládosok, ezért az ő számukra is szerveztünk egy
ünnepi délutánt, ahová meghívtuk az Hagyományőrző
egyesületet és ők lehetőséget adtak arra, hogy akinek kedve
volt az íjászkodhatott és kipróbálhatta a különböző
fegyvereket. A délutánt felszabadultan és jókedvűen töltöttük
el, és az ünnepséget megkoronáztuk a tűzijátékos tortával,
ami a gyerekek kedvence volt. Októberben az Egészséges
Életmód Egyesület által szervezett vetélkedőn vettünk rész. A
felkészülésre sok időt szántunk és nagyon sokat nevettünk, a
versenyen nagyon jól éreztük magunkat és örülünk, hogy
részt vehettünk rajta. Az év folyamán többször szerveztünk
Baba börzét, ahol könnyen megtalálhatja mindenki azt, amire
a gyermekneveléshez szüksége lehet. A tél folyamán
szerepeltünk az Adventi gyertyagyújtáson, nagy sikerrel,
valamint mikulásra meglátogattuk a mikulás gyárat és elvittük
a mi ajándékunkat a rászorulóknak. Az évet a már
hagyományos „Nagycsaládosok kiskarácsonyával” zártuk és
közösen ünnepeltünk. Az itt felsorolt élmények csak egy
töredéke annak, amit mi megéltünk együtt az elmúlt évben,
sok jó és érdekes program nyújtott örömet számunkra és
reméljük az idei évben is sikerül majd ilyen élményekre szert
tennünk.

Mikulás az Iváncsai Nagycsaládosok
Egyesületénél
Vasárnap délután szép ruhába öltözött gyerekek és
felnőttek sokasága jelent meg a faluházban, hogy
együtt töltsenek pár meghitt, ünnepi hangulatú órát. Az
év utolsó rendezvénye a Mikulás várás és a közelgő
karácsonyra való lelki feltöltődés. Hagyomány
egyesületünkben, hogy az aktuális évben született
babákat
felköszöntjük,
és
kis
ajándékkal
kedveskedünk. Majd szülők és gyerekek előadásában
" Az ajándék fácska " mesejátékot láthattuk. A
szereplők október óta próbákra jártak, hogy örömet
szerezzenek tagtársaiknak. Természetesen a Mikulás
érkezése várva várt esemény volt a kicsik számára. Az
ajándékcsomagok mellett külön jutalmat kapott , aki
verset vagy éneket mondott a Mikulásnak. Ezután
meleg teával és szendviccsel láttuk vendégül a
jelenlévőket. Aki még szívesen maradt, táncikálhatott
az I.F.I.K által szolgáltatott zenére. Köszönet Somogyi

Gábornak és a fiataloknak, akikre mindig
számíthatunk. Vidáman, szeretettel telítve
töltöttük ezt a napot.

Vidám évkezdet az Iváncsai nagycsaládosoknál
2012.01.21.-én pótszilveszteri mulatságra gyűlt össze
több mint kétszáz fő. Gyerekek és felnőttek vidáman,
önfeledten ropták a táncot. az I.F.I.K által szolgáltatott
zene minden korosztály zenei ízlését kielégítette. Ez a
nap, nemcsak a mulatozásról szólt, hanem a
kiemelkedő önkéntes munkát végző családok
jutalmazásáról, fáradozásuk elismeréséről.
Elismerésben részesültek: Tóthné P. Brigitta és
családja 110,5 órai, Födelevics Istvánné és családja
108,5 órai,

Lajos Sándorné és családja 90,5 órai , Lepsényi Sándorné
és családja 83 órai, Hajdúné T. Edit és családja 77 órai
önkéntes munkavégzésért.
Az önkéntes munkát szervezni és vezetni, dokumentálni
nem egyszerű dolog, de ezt a feladatot remekül
megoldotta Kárpáti Erzsébet. Ő is jutalomban részesült.
Nagy Imréné Judit alapító elnöknek is köszönet a
folyamatos munkájáért.
Természetesen nagyon sok szorgalmas családunk van, s
nekik is köszönet az egyesületért folytatott munkájukért.
Minden nagycsaládos egyesületnek boldog új évet
kívánunk!

Tolnán Meggyógyult a Mikulás...
Ennek örülhettek azok a kicsik és nagyok,akik
megnézték a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének
ünnepi műsorát december 3.-án az Új Tolnai
Galériában.
A kedves kis történet szerint (melyet az egyesület
vezetőségének tagjai és még pár színpadra termett
tagtársunk adott elő)a Mikulás nem vigyázott eléggé
magára és megbetegedett. Az erdő állatai (a Nyuszi,a
Rénszarvas,a Kecske,a Róka,a Medve és a
Bárány)azonban összefogtak annak érdekében,hogy a
Mikulás meggyógyuljon, és az ajándékok eljuthassanak
a gyerekekhez. A Krampusz ugyan tesz "pár lépést"
annak érdekében, hogy ez ne sikerüljön,de a végére az
ő sötét ábrázata is kipirul és kiderül,hogy jólelkű ő is és
.

együtt csomagolja az ajándékokat a gyerekeknek.
A kis műsor után Mikulás és segítői közel 150
csomagot osztottak ki az egyesület gyermekeinek,majd
mindannyian elől a Mikulással ünnepi dalokat énekelve
sétáltak át Tolna város vadonatúj főterére,mely ünnepi
díszbe öltözött -e jeles alkalomra.
Itt adventi műsorok és jótékonysági vásárok várták a
város kis és nagycsaládjait.
Mikulás a Krampusz segítségével még sokáig járt felalá a téren,díszes zsákjából szaloncukrot osztogatva a
piciknek és kicsiknek
Amilyen békesség lengte át a város főterét ezen az
estén,ugyanilyen békességet kíván a 2012-es évre is a
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete mindenkinek
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15 éves a Tolnai nagycsaládos egyesület
Egyesületünk 15.születésnapjának ünneplésével
kezdtük a 2012-es év első taggyűlését.
Nosztalgiáztunk kicsit,visszaemlékezve az elmúlt
15 évre.
Nagy vonalakban összeállítottuk az éves
programunkat,melyet ha februári közgyűlésünk
elfogadja,meg is valósítjuk azokat.
Tervezünk farsangi bált,nőnapi főzőcskés
meglepetést,húsvéti játszót,kirándulást a NOE és
régiós kirándulásokra,három napos kirándulást az
Őrségbe és szintén három napos dunai kenutúrát.Nem maradhat el tavaszi és őszi sport és
családi napunk,épp úgy mint a Mikulás
ünnepségünk és karácsonyi játszónk.
Gyűlésünk végén Széles Bandi vezetőségi tagunk
szervírozta a saját maga sütötte óriási
túrótortáját,melyet látva még cukrászmesterek is
szájuk szélét nyalogatnák elismerően csettintve.

Karácsonyváró kézműves
kézm vesves-délután a
Dunaszentgyörgyi Nagycsaládosokkal
Idén rendhagyó módon, kézműves programmal várta
a gyerekeket – és a Mikulást - a Nagycsaládosok
Dunaszentgyörgyi Egyesülete. December 3-án,
szombaton délután a Faluházban ügyeskedhettek a
kicsik és nagyok, a Karácsonyra hangolódva.
A legapróbbak színes só-gyurma, karácsonyi
kifestők, „krumpli-nyomda” közül választhattak, a
nagyobbacskák gipszformákat festettek, vagy
karácsonyi képeslapokat készítettek több különböző
módszerrel. Puttonyos papír-Mikulások is születtek,
a legnagyobbak pedig gyöngyből fűztek mindenféle
gyönyörűséget.

Természetesen idő közben az öreg Nagyszakállú is
megérkezett, akit a gyerekek nagy örömmel fogadtak.
Akadtak nagyon bátrak, akik lámpalázat nem ismerve,
hangosan énekeltek a kedves Télapónak, és persze voltak
félénkebbek is, akik a szereplést inkább átengedték
másoknak. A puttonyból azért mindenkinek jutott egy kis
finomság. Miután elbúcsúztunk a jó Mikulástól, a gyerekek
többsége újra belevetette magát az alkotás sűrűjébe,
néhányan 8-10 remekművel indultak haza a program végén.
Hangulatos, családias két órát töltöttünk együtt mintegy
harmincan, ahol mindenki talált a korának, érdeklődésének
és kézügyességének megfelelő elfoglaltságot.

Dunaszentgyörgyi Népfőiskola
Népf iskola témái:
A havi találkozó programja:
1. Munkajogi előadás
(munkavállalók jogai, munkakeresés, önéletrajz, stb.)
2. Kreatív műhely" kézműves foglalkozások.
3. Középiskolás "Ifjú tudor" előadása a Paksi Vak Bottyán gimnáziumból.
4. Középiskolás "Ifjú tudor" előadása a Paksi Vak Bottyán gimnáziumból.
A januári program már lezajlott, melynek nagy sikere
volt! Aki szívesen részt venne a további
előadásokon, szeretettel várják a szervezők!
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Kezdetének időpontja:
2012. 01. 18. Sze 17.00
2012. 02. 25. Szo 15.30
2012. 03. 21. Sze 17.00
2012. 04. 18. Sze 17.00

Lippón,
Lippón, az egyesületté vált közösségben történt!
Ebben az évben az otthonukba látogatta meg a gyerekeket
a mikulás és a krampuszai.
Voltak, akik megijedtek, sírtak, de többen voltak, akik verset
mondtak és énekeltek.
Advent utolsó hétvégéjén összegyűltünk egy kis karácsonyi
ünneplésre.
Feldíszítettük a karácsonyfát
és
karácsonyi
dalokat énekeltünk.
Később jó zenére táncoltunk.
Kicsik és nagyok, mindenki jól érezte magát.
Kócsy Mercédesz és Horváth Eszter

A frissen alakult Bajai Gemenc Csillagvirág
Egyesület
Kedves Régiós Nagycsaládok!
Nagy örömünket szeretnénk megosztani veletek,
ezzel a levéllel! 2011 tavaszán egy tizenöt családból
álló csoport elhatározta, hogy nagycsaládos
egyesületet alapít Baja városában. Június 6-án
Gemenci Csillagvirág NE néven alakultunk meg, az
alapító okiratot húsz család írta alá!
Hosszú út következett mire a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság bejegyzett bennünket, de a csapat dolgozni
akart, ezért már erre az évre programokat
szerveztünk. A nyár közepén ismerkedési
kirándulást
tartottunk,
kézműveskedéssel,
játékokkal. Addigra harminc tagcsaládunk volt már!
Szeptember 21-én jótékonysági játékbörzével
indítottuk a közhasznú tevékenységünket, ahol a
városi Családsegítő Szolgálattal együttműködve
gyűjtöttünk a helyi szegény családoknak. Nagy
segítő szándékot tapasztalunk a környezetünkben,
rádió, helyi tv, újság követi a munkánkat. A katolikus
karitász tíz rászoruló családunkon segített nagyobb
élelmiszer csomaggal. Hála és köszönet érte. A bajai
Szt. László ÁMK pedig állandó ingyenes helyszínt
biztosít a rendezvényeinknek.
Legutóbb december 10-én találkoztak a családjaink,
egy Adventi gyertyagyújtáson, ahol a helyi Speciális

Iskola növendékei adtak egy rövidke műsort, a gyerekeink
ismerkedhettek, játszhattak.
Büszkén adjuk hírül, hogy ma már több mint negyvenen
vagyunk, jogerősen létezünk, és kértük felvételünket az
országos egyesületbe.
Szeretettel várunk kedves mindannyiótokat, innentől, mint
testvér Egyesület is, látogassatok meg bennünket!
Szeretettel:
Kovács Attiláné elnök
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Mohácsi csoport
Őszi
szi kerékpártúra
Kerékpártúrát szerveztünk Bédára, ahol a Duna
holtágai találhatók. Ez egy gyönyörű hely a DunaDráva Nemzeti Parkban. Célállomásunk a Vízügyi
Igazgatóság egyik Bédai telepe. Köszönet egyik
tagtársunknak, aki elintézte, hogy eltölthessünk ezen a
helyen egy napot a csoporttal.
Csípős reggelre ébredtünk, de ez sem tartott vissza
minket. 10 órakor találkoztunk a töltés elején és onnan
indultunk a kb. 15-20 km-es távnak. Ekkor már
kellemesen melegített a nap, a reggeli hidegnek már

nyoma sem volt. Utunk egyik csoporttársunk lakása
mellet vezetett el, ahol megálltunk egyet pihenni és
beszélgetni.
Úti célunk innen már nem volt messze.
Megérkezésünkkor egy szép rendezett udvar és épület
várt, ahol hamar lepakoltunk és a gyerekek mindjárt
birtokba is vették a területet. Az út fáradalmait többen
a napozóágyon pihenték ki, ahol magukba szívták a
kellemesen melengető napsugarakat.
A felnőttek sebtében készítettek finom teát a
gyerekeknek és forralt bort maguk számára.
A fiúk, kicsik és nagyok tűzifát hordtak össze a tűzrakó
helyre, nyársakat készítettek és előkészültek a
szalonnasütéshez, mert már kellően ki volt éhezve a
csapat. Ezután körbeültük a tüzet és mindenki
sütögette
a
nyársalnivalóját.
Hamarosan
ínycsiklandozó illatok szálltak a levegőben, ami még
tovább fokozta étvágyunkat.
A délután további részét a játék és a jókedv jellemezte.
A gyerekek felfedező útra indultak a környéken,
tollasoztak, fogócskáztak.
Az idő hamar elszállt. Élményekkel teli nap után ült
csapatunk újra biciklire és tekertünk haza.
Ezt a napot úgy terveztük, hogy jól fogjuk érezni
magunkat és ebbe nem tudott semmi beleszólni, mert
jól is éreztük magunkat!
Tadits László
Mohács

Kalocsa az Őszi
szi találkozón
2011. 08.26-án kora reggel indult a Kalocsai Sokszínvirág
Nagycsaládos Egyesület 9 családja (14 felnőtt és 18
gyermek) Nagykállóba, az Országos Nagycsaládos
Egyesület Őszi Találkozójára. Hosszú utazás után
érkeztünk Nyíregyházára, ahol megnéztük az Állatkertet.
Sok érdekes, egzotikus állatot láttunk és rengeteg idén
született kölyköt. A fóka show nagyon tetszett a
gyerekeknek. Estére kellően elfáradva, de teli
élményekkel mentünk tovább Nagykállóra, ahol a szállás
megtalálása után finom vacsora várt Bennünket. Aki még
nem volt elég fáradt mehetett éjszakai város- és
múzeumlátogatásra. A gyereknek éjszakai túrát
szerveztek a határba.
Másnap reggeli után folytatódtak a programok .A
köszöntések és a díjak átadása( 2. helyezett lett egyik
családunk a fotópályázaton) után természetesen
bemutatták a híres kállai kettős népi táncot. Volt
kézműves utca, mászó fal, drótkötélpálya. A jó időre
tekintettel a családok apraja és nagyja a strandot
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választotta. Aki kihagyta az esti városnézést, most
pótolhatta. Lovas kocsival elvittek Bennünket az Ínség
dombra (ezt a 12 m-es dombot a kállói jobbágyok
hordták össze állat erő nélkül, és így kaptak a
földesúrtól egy kis gabonát az 1780-asaszályos
időben). Utána a Szilágyi István házat, a Református
templomot, a Tanodát(itt lehetet lúdtollal írni és
palatáblára palavesszővel írni) Simonyi Óbester
emléktábláját, Korányi Frigyes(híres tüdőgyógyász)
szülőházát, a volt Megyeházat és az Ámos Imre
képtárat nézhették meg az érdeklődök. A csodarabbi
sírját nem néztük meg, mert azért külön belépődíjat kell
fizetni. Délután indultunk haza, mivel 6 órás buszozás
várt ránk. Minden résztvevő család kapott egy kis
édességet és Nagykálló történetét bemutató kis füzetet.
Kirándulásunkat
anyagilag
támogatta
a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Paksi
Atomerőmű Zrt. és Kalocsa Város Önkormányzat.

Recept
Szeretnék most egy olyan recepttel kedveskedni, ami
igazi különlegesség - legalábbis nálunk. Kedvelem
anyukám jól bevált süteményeit, de mindig izgalommal
tölt el, ha új ízekkel találkozom. Ide tartoznak a keleti
konyha ragadós édességei... Ezekből rendszerint nem
eszünk meg egy egész tepsivel (saját családom persze
kivétel), mivel nagyon édesek és nagyon laktatóak,
többek véleménye szerint kevés is elég belőlük. Talán
nem nagyon egészségesek, de egy-egy elcsábulásra
mindenképpen alkalmasak. A férjem erős, keserű
feketekávéval szereti, a többiek minden nélkül, én forró,
friss
mentával
készült
teával...
Ne ijedjünk meg a különleges hozzávalók láttán!
Narancsvirágvizet és rózsavizet a legtöbb natúraboltban
vehetünk, de itt Pécsett a Ferencesek utcájának végén
a keleti ízeket és finomságokat kínáló üzletben mindig
találkozom ezekkel. A narancsvirágvizet gyakran
használom sütemények illatosítására, például olyankor,
amikor a recept reszelt citromhéjat ír, de nincs otthon
kezeletlen héjú citromom. Vigyázat, nagyon intenzív az
íze, bánjuk vele csínján!
A következő recept egyszerű, elkészítése kezdőknek is
ajánlott.

Hozzávalók:
250 g búzadara
150 g cukor
6 g sütőpor
1 joghurt
vaj az edény kikenéséhez
egy tucat felezett, blansírozott mandula (vagy más
csonthéjas)
a sziruphoz
150 g kristálycukor
1 ek. Citromlé
1/2 dl narancsvirágvíz
1/2 dl rózsavíz
25 g vaj
A búzadarát, sütőport és cukrot összekeverjük. A
joghurtot felengedjük 1 dl vízzel, és a búzadarás
keverékhez öntjük. Simára kavarjuk. 2 órára
hűtőszekrénybe tesszük.
180°C-ra előmelegítjük a sütőt. Vastagon kivajazunk egy
közepes méretű tepsit, beleöntjük a tésztát, kanállal
elsimítjuk. Elrendezzük a tetején a felezett mandulákat
(úgy, hogy szeleteléskor minden kocka tetejére jusson
egy). 35 percre a sütőbe toljuk.
Míg a tészta sül, elkészítjük a szirupot. 1/2 dl vízzel
felengedjük, majd felforraljuk a cukrot. hozzáadjuk a
citromlevet, a narancsvirág- és rózsavizet, s
beleolvasztjuk a vajat. 10 percig főzzük, kissé besűrítve a
szirupot. Még forrón a kisült tésztára öntjük. Felkockázzuk
a nammurát, s hagyjuk a tepsiben hűlni tálalásig.
Jó étvágyat!
Keresnyei Klára
Pécs

Nammura

Házasság Világnapja 2012.02.11
Helyszín:
A Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma és Kollégiuma
Díszterme,
Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
Program:
14:00 Szentmise a Belvárosi Plébániatemplomban, a
Dzsámiban (Közreműködik a Bárdos Kórus)
15:10 Házasság Világnapja ünnepi megnyitó
15:20 Ünnepi előadás: „Isten képére teremtve”
Előadó: Dr. Barsi Balázs OFM
16:10 Zenés percek (Kuti Ágnes énekművész)
16:20 Ünnepi köszöntés
Határon túli csoportok
„Együtt Másokért” emlékérem átadása
A jubiláló házaspárok köszöntése

16:40 Zenés percek
16:50 Szünet (pezsgős koccintás, kávé,
büfé)
17:20 Tanúságtétel, beszélgetés: „Egy
nyelvet beszélünk?”
Előadó: Herbert Dóra és Herbert László
18:20 Vacsoraszünet
19:00 Táncház (Magura táncegyüttessel)
Bál (Sinkó Csongor közreműködésével)
24:00 Himnusz és zárás
A program ideje alatt - 14:50-től 18:50-ig - a gyermekek és
az ifjúság részére foglalkozásokat tartunk.

Várjuk jubiláló házasok
jelentkezését a
vardaikr@gmail.com címre!

