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Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,

hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
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Házasság Világnapja Iváncsán
Idei évben először került megrendezésre a
Házasság Világnapja egyesületünknél.
Mi is fontos értéknek tartjuk a házasságot és a
gyermekvállalást, ezért részesei kívánunk lenni
ennek e nemes rendezvénynek.
három gyermek szívhez szóló verse köszöntötte a
megjelent házaspárokat, majd előadás hallhattunk
Jakab Erika református lelkész és Gedő Attila
katolikus atya, valamint Tilinger Istvánné
Kötetlen
beszélgetéssel
anyakönyvvezetőtől.
folytattuk a programot Nagyné Jutka vezetésével.
Téma volt az összetartozás, a házasság alappillérei,
a napi apró örömök észrevétele, és hasonlóan
fontos dolgok.

Mivel jelen volt a helyi tv, így az elején alig
mertek megszólalni, de egy-két humoros beszólás
után nagyon jót beszélgettünk.
Ezután humoros házaspárbaj szórakoztatta a
jelenlévőket. A végén köszöntöttük a legrégebben
házasságot kötött párt.
Amíg a felnőttek beszélgettek, addig a gyerekek az
Önkormányzat támogatásából uszodába mehettek
ingyen, utána pedig játszóházban töltötték idejüket.
Jól sikerült program volt, szeretnénk jövőre is
megtartani.
Hajdu Zoltánné elnök

Farsangi
Farsangi vigadalom
Február a farsang, a móka, a tánc, a vidámság
időszaka. Az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete
programtervezetében is szerepel a farsangolás. Nagyon
kellemes és vidám délutánt töltöttünk el 25.-én
.felnőttek és gyerekek jelmezbe bújva, közös ügyességi
feladatokat játszva élvezték az együtt töltött időt.
Nyitótáncként az egyesület néhány anyukája a Hotel
Menthol zenére adott elő egy produkciót, majd gyerekek
műsorát láthattuk. Volt görögtánc, Lady Gaga paródia,
és Boneym tánc. A jelmezes felvonulás után a
szünetben fánkot ehettünk, amit Farkasné Marika sütött
nekünk. A furfangos ügyességi vetélkedők nagy sikert
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arattak. Tánc lufival, párnával, plüss macival, lekváros
fánk evés, bekötött szemmel csoki evés...
Természetesen csokival és cukorkákkal jutalmaztuk a
résztvevőket. Tombolázással zártuk a rendezvényt.
Hajdu Zoltánné elnök

Csoda vagy csak fizika
Szombaton
egyesületünk
néhány
családja
ellátogatott Budapestre a Millenáris parkban lévő
Csodák Palotájába. Fantasztikus élményt szereztünk
a technológia világáról. Különböző hihetetlen és
csodálatos dolgot láttunk és próbálhattunk ki.
Felnőttek és gyerekek belemélyülten próbálgatták ki
mind a fizika szempontjából megmagyarázható
játékokat, mind az érzéki csalódást okozó tesztetek.

Koncentrálóképességünkről, ügyességünkről vagy
ügyetlenségünkről is megbizonyosodhattunk.
Teljesen lefáradva, de élményekkel feltöltődve
érkeztünk haza. A kellemes, szép idő
megkoronázta ezt a napot.
Hajdu Zoltánné elnök

Húsvéti hagyományőrzés a nagycsaládosoknál
Szombat délután, a húsvéti készülődést megszakítva
gyűltünk össze a faluházban, hogy együtt is
ünnepeljünk. Játszóházzal kezdtük a programot.
Lehetett nyuszi bábot készíteni, vagy húsvéti
kifestőkkel
ügyeskedni,
illetve
fantáziadús
színekkel ékesíteni a gipszből készült állatfigurás
tojástartókat. Ezután tojáskeresésre indult a
gyereksereg a főtéren. A friss levegő és a
szaladgálás után húsvéti totó kitöltése következett.
Családi verseny volt, amiből sok érdekességet

tanulhattak gyerekek és felnőttek egyaránt. A
locsolóvers mondásnál sok kisgyermeknek inába
szállt a bátorsága, és aranyos szégyenlősséggel
bújtak a szülők háta mögé. A programot kalács és
kakaó fogyasztásával zártuk. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a Pusztaszabolcsi Agrár ZRT
támogatásáért, amiért ingyen kaptuk a tejet, Tóth
Istvánnak a kedvezményes kalács beszerzéséért.
Hajdu Zoltánné elnök
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Tolnai farsang
Február a farsang hava és egyesületünk tartja is
magát eme nemes szokáshoz, hiszen ilyenkor
tartjuk most már sokadszor a jelmezes farsangi
bálunkat.
A mözsi művelődési házat töltöttük meg közel
100-an, kicsik és nagyok.
Most is ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak
tagjaink.
Volt például doktor néni, aki "ellenőrizte" nincs-e
influenzás a csapatban, a "BKV-ellenőr" a jegyeket
"vizsgálta".
Régi időket idézte a kisdobos és az úttörő,

a parketta ördögei voltak az "ördögi pár".
Hangulatos zenére ropta a táncot Piroska (farkas
nélkül) és a nyugdíjas bankrabló (pénz nélkül).
A picikék pedig szebbnél szebb jelmezekben
pompáztak.
Kellemes hely, jó hangulat, fülbemászó muzsika és
sok-sok tombolatárgy - ez a receptje egy remekül
sikerült farsangi bálnak.

Nőnap
nap
.
Ilyenkor Nőnap környékén különös izgalommal
várják lányaink, asszonyaink az összejövetelt, mert
Manzinger Laci mesterszakács és neje Andrea
vendégelik meg a szebbik nem képviselőit.
Az idén is szemeket kápráztató és ízlelőbimbókat
beindító finomságokat hoztak.
A leves szürke marhából főzött tolnai gombócleves
volt, megadva az alaphangot a többi finomságnak.
Az
előétel
tolnai
csülkös
rétes
volt
besamelmártással.
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Szerintem sokan már ekkor kezdtek jóllakni...és
hol volt még a vége.
A főétel méltó volt a nevéhez, hiszen a tolnai
kapros pulyka, fűszeres vajjal töltve, csőben sült
karfiollal maga volt az "ízkavalkád".
Andrea tette a pontot az "ízre" a csokis,
mogyorókrémes, mazsolás csigával.
Köszönjük Lacinak és Andreának, hogy ezen a
napon kényeztették lányainkat, asszonyainkat!

"Nyuszi ül a hóban....Tolnán
hóban....Tolnán"
Tolnán"
Akár ekképpen másíthattuk volna meg az ismert
gyermek-mondóka szövegét idén Húsvétkor.
Szegény tapsifülesnek tán még a fülei is lefagytak,
miközben
a
kis
fészkekbe
csempészte
ajándékait. Reméljük a kellemetlen időjárás volt az
oka, hogy a mostani húsvéti játszónkra kevesen
mentek el!
Az ott szorgoskodó pár gyermekünknek, a
segédkező szülőknek és Lengyelfalusiné Katának
pedig köszönet a sok szép ötletért.

Orczy parkban jártunk
Irány a "Nyocker"!..adhattuk volna ki a
jelszót,május
12.-én
szombaton,hiszen
a
NOE(Nagycsaládosok Országos Egyesülete)itt,
pontosabban
az
Orczy-ligetben
tartotta
25.születésnapi országos találkozóját.
Kicsit félve készültünk az útra, mivel TV-s
"időjósaink" viharokat,jégesőt,késő őszi időjárást
ígértek erre a napra. Egyesületünk tagjai azonban
annyira profi "felhőterelők", hogy bárhová
megyünk a jó öreg "Napocska" mindig ránk
mosolyog. Most sem volt ez másképp. Akkor
kezdett csak "Szél úrfi" ráijeszteni a (nagy)
családokra, amikor már hazafelé készülődött
mindenki.
Szülinaphoz
méltó
színes
és
látványos
programokkal készült a NOE. Minden régiónak, így
a mi Al-Duna Régiónknak is volt egy kis
"birodalma", ahol bemutatkozhattak az egyesületek
játékokkal és erre az alkalomra készített tablókkal.
Mindenki
kedvére
"kézügyeskedhetett",
sportolhatott.
Apropó sport! Beneveztünk az "Anyukacipelő"
versenybe ügyelve arra, hogy ha a tenyerünkön nem
is,de háton vagy vállon biztonságban hordjuk az

anyukákat. A kötélhúzó versenyen bizony
felborult
a
papírforma."Házi
versenyt"
rendeztünk-e sportágban.
Egyik oldalon a lányok, anyukák és 18 év alatti
fiúk. A kötél másik oldalán a felnőtt fiúk,apukák
és
nagypapák(jómagam
már
két
szép
lányunokáé). Hát mit ád Isten?!Kiderült,hogy a
szebbik
nem,még
erősebb
is!Doppingra
gyanakodva kértünk több revansot is,de
mindannyiszor alulmaradtunk(na, nem úgy...)A
focinál viszont már koedukált volt a csapatunk.
Fiúk, lányok. kicsik és nagyok,így együtt győztük
le egy sportszerű meccsen a lippóiak csapatát 4:2re. Ez alatt a nagyszínpadon folyamatosan
váltották egymást a fellépők. A magyar népzene, a
görög szirtaki, ír muzsika vagy a jó öreg country
hangjai lengték be az Orczy-ligetet.
Akik pedig a felhők közelébe vágytak,
megtehették a tűzoltóság emelőkosaras autójával,
mely szó szerint egész nap emelgette a
tériszonyban nem szenvedőket.
A Fővárosi Vízművek játékokkal és játékosan
mutatta be mindennapi munkájukat, tudatosítva
mindenkiben, hogy milyen nagy kincs a víz és
mennyire kell vigyáznunk rá!
Ezen a napon megnyíltak a Természettudományi
Múzeum és a Füvészkert kapui is.
Szikrázó napsütés, színes programok és
mindezek jó társaságban, ez a receptje egy
kellemes hétvégének.
Hazafelé tartva, mivel már vártak bennünket, még
betértünk (kétbusznyian)a dunaföldvári Tóth
cukrászdába, több száz gombóc fagyitól
"szabadítva" meg a csinos és udvarias
alkalmazottakat.
5

Hőségben,
ségben, az Őrségben
rségben
A heti időjósokat hallgatva egyik szemünk sírt, a
másik meg nevetett. Nevettünk mert végre nem
kell esernyőt vinni és sírtunk mert féltünk ettől az
afrikai hőségtől(szerintem Afrikában nincs is ilyen
meleg.) Kibírtuk és ismét jól éreztük magunkat.
Pénteken (jún.29.) 7 órakor indultunk, hiszen jó
pár 100km várt ránk. Első állomásunk Ják volt. A
híres jáki templomot most végre "testközelből
látni, ilyen érzése volt az embernek, hiszen talán
nincs is olyan ember, aki legalább képről ne
ismerné.
Egy pici szépséghibája volt a dolognak, hogy most
újítják fel a templomot. Körbe volt állványozva de
az már látszik, hogy nagyon szép lesz.
A román stílusban épült templomot 1256-ban
szentelték fel Szent György tiszteletére. Rongálta
tűz,vihar és török sereg, de áll és reméljük még
sokáig fog. Kis frissítőtől új erőre kapva indultunk
Körmendre, hogy a Dr. Strattmann László
Múzeumot megnézhessük. A múzeum méltó
emléket állít a szegények orvosának és annak
korának.
Kicsit
tikkadtan
érkeztünk
szálláshelyünkre, Vasvárra a Szentkút Kempingbe. Kedves gondnoknő, hangulatos
szálláshelyek, a strand pedig 50m-re. Kell ennél
jobb? Talán egy jó kis vacsora! Nos ez is adva volt,
hiszen Lőrincz és Győri család finom gulyáslevest
"prezentált".

Másnap a sárvári Nádasdy - vár nyújtott élményt
kicsiknek és nagyoknak, hiszen történeti,
iparművészeti, képzőművészeti kiállítások mellett
például huszárgyűjtemény is látható. Elmentünk
még a szalafői skanzent megnézni Pityerszerre.
A szombat esti vacsoránk Vasváron egy hangulatos
kis Pizzériában volt. Itt még a hasukat kedvelők is
elismerően csettinthettek, olyan nagy adag rántott
szeletet kaptunk vegyes körettel, még vegyesebb
savanyúsággal és gyöngyözően hideg italokkal.
Akik még nem fáradtak el eléggé, azokra várt egy
kis meglepetés. Baksainé Évi rokonaitól, akik
vasváriak megtudtuk, hogy a szomszéd faluban,
Győrváron Pálinkafesztivál van és este az Edda
együttes lép fel. Úgyhogy majd a teljes csapat ott
"csápolt" Patakiéknak.
Vasárnap mire a többiek ébredeztek, mi egy páran
fiúk és lányok előkészültünk egy igazi magyaros
reggelihez, a tárcsán sütött bundás kenyérhez.
Aztán indulás ugyan hazafelé, de még nem haza,
mert várt ránk az Aquacity Élményfürdő
Zalaegerszegen.
Na
itt
aztán
mindenki
kitombolhatta magát a különböző csúszdákon és
medencékben, hogy aztán 20 órára hazaérve már a
megszokott kis "fészkünkben" nézhessük az Ebdöntőt!
Makó Zoltán Tolna

Recept
Mivel minden gyümölcsünk elfagyott, elhatároztam,
hogy ami csak megterem a kertben, azt nem
hagyom elveszni, hanem mindent elteszek télire,
illetve ínségesebb időkre. Ráadásul a mélyhűtő

kapacitásunk is véges, ezért befőzéssel
próbálkozok. Így akadtam erre a receptre, amely a
gyermekeim ízlését is kielégíti:

Citromos cukkini lekvár
Egy káposztareszelőn vagy egy tökgyalun
reszeljünk le másfél kiló cukkinit. Ügyeljünk arra,
hogy ne hosszú csíkokra sikerüljön! A reszeléket
tegyük egy nagy lábasba, és keverjünk el benne
egy zacskó lekvárzselésítőt. (Részemről a 2:1
arányú zselésítőt kedvelem, így a cukkinihez csak
fél kilónyi cukrot kell adni.) A keverékbe reszeljük
még bele két citrom héját is, valamint adjunk
hozzá kétdiónyi reszelt, friss gyömbért.
Ez után négy-öt szem citrom héját éles késsel
vágjuk le úgy, hogy a fehér részt is távolítsuk el. A
gyümölcsöket vágjuk négyfelé, a magokat
távolítsuk el. Kockázzuk fel a citromot, majd
tegyük hozzá a cukkinihez.
Az egyveleget állandó kevergetés mellett
forraljuk fel, és ha rotyog, öntsük hozzá a cukrot,

így forraljuk még két percig. A szószt töltsük
befőttes üvegekbe, zárjuk le őket, majd állítsuk a
fejükre öt percig - és máris mehetnek az
éléskamránkba.

Pécs - Generációk napja Sportnap
Igazi áprilisi idő volt aznap. Hol kisütött a nap, hol
szakadt az eső, de kellemes volt a hőmérséklet.
Ezért mi is félve indultunk a Zsolnay Negyedben
tartott Generációk Napjára. Indulás előtt esőkabát,
esernyő ellenőrzés - ami aztán mégis az autóban
maradt.
Még nem jártam a negyedben. Meglepett a
tágassága, az épületek harmonikus illeszkedése, a
régi és az új finom keverése. Szerintem Pécsen
ennél jobb közösségi tér nincs is. Tágas,
olyannyira, hogy azzal a több mint 100 egyesületi
taggal, aki szintén jelen volt, szinte csak
pillanatokra futottunk össze. A gyerekeknek volt
hely sportolni, a kisebbek a játszótéren múlatták az
időt. Ha megeredt - és ez gyakran megtörtént akkor a Labor épülete telt meg, ahol
kipróbálhattuk a természet, a fizika
játékosságát. A környék kis boltjai is
esőházként működtek, kár, hogy a cukorkás
éppen akkor nem tartott bemutatót - de ezért
még visszajövünk. Az esőmentes időkben a
Kincskereső játék kérdéseit próbáltuk
megfejteni. Bevallom, az első ilyen NOE-s
alkalom óta, nekünk ezek a kedvenceink.
Olyan jó felfedezni a helyet ahol élünk!
Talán azért is a kedvencem, mert csak
néhány éve költöztünk Pécsre, bár azt látom,
hogy mindenki, ős pécsiek is, lelkesen
keresik a válaszokat a kérdésekre. Most is
sietve kereső kiskamaszokkal, és szüleikkel

futottunk össze a negyed különböző pontjain.
Sokat nevettünk a félig elázott lapokon, amikre
már írni sem lehetett. A meg-megeredő eső sem
zavart be bennünket fedett helyre. Rengeteget
fotóztunk! Csak azt sajnálom, hogy kevés
ismerőst sikerült megörökíteni az eső miatt.
Amikor már nem akart elállni, mi is
bemenekültünk a Laborba. Fél óra lelkes, zajos
játék után még sétáltunk egy kicsit kint, aztán az
újra eleredő eső hazazavart. A hídon átérve feltűnt
egy szivárvány. Hálásak vagyunk a szervezőknek
és az önkénteseknek ezért a délutánért.
Este 7 óra múlt mire hazaértünk, és egy nagyon
kellemes délutánon voltunk túl. Bár sok ilyen
lenne. Esővel vagy nélküle - mint kiderült
mindegy:)
Trási Edina

„SZILAJ” Filmes beszélgetés
Még júniusban, a tanév végén filmes beszélgetésre
invitáltuk gyerekeinket és felnőttjeinket a
Szilajcímű animációs film kapcsán. Hál Isten
nemcsak a meghívást, hanem az együttléttel járó
szervezési
feladatokat
is
vállalva jöttek
jelentkezők.
„Szilaj” zsíros kenyeres beszélgetést folytattunk
június 20.-án, Püspök atya jóvoltából a Csontváry
épületében. A vastag falu teremben a hirtelen
beköszöntött
kánikula
ellenére
szinte
légkondicionált hőmérsékletben tölthettük a
délutánt,A jelentkezők aktivitásának köszönhetően

megoszlottak a feladatok, zsíros kenyér kenés,
zöldségvágás, terem berendezés. Így gyorsan
lakájossá tettük a terepet, s gyerekek- felnőttek
kényelmesen fogyaszthattuk” mi szem szájnak
ingere”… A végén néhány találós kérdés ügyes
megfejtője csoki jutalommal tehette teljessé a
délutáni falatokat.
Zárás előtt a megjelent felnőttek lelkesen
tervezgettek egy hasonló délutánt, amit korhatáros
formában is szívesen eltöltenének. Ősszel
folytathatjuk, a” kapuk nyitottak”
Sinkó Zoltán
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Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
AlAl-Duna Régiós Iroda
Régiós titkár: Várdainé Kiss Krisztina,
Telefon: 70/332-3514 (flottás), email: vardai.krisztina@noe.hu
Helyettes: Farkasné Székely Kamilla,
Telefon: 70/635-1813 (flottás), email: sz.sica@gmail.com
Egyesületünk irodacíme:
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9. fsz.6., Telefon: 72/520-568 Telefax:
72/520-569
E-mail: noepecs@pphf.hu
További információk honlapunkon találhatók:
www.noepecs.hu
Az iroda ügyeleti rendje a honlapon megtalálható!
Kérjük, figyeljétek honlapunkat!
Időpont egyeztetéssel folyamatosan állunk rendelkezésetekre!

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