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Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom
Mákos patkó, babkávé,
ez aztán a parádé
(Gazdag Erzsi)

.

Házasság Világnapja Pécsett
A Pécsi Nagycsaládos Egyesület ismét megtartotta immár hagyományos rendezvényét

A pécsi Bazilikában tartott nyitó szentmisén
Bíró László püspök atya lelki útravalóval látott
el bennünket, mely a helyszínen, a Ciszterci
Rend Nagy Lajos Gimnáziumában hitvallások,
irodalmi előadás és kerekasztal beszélgetés formájában teljesedett ki.
Számunkra igen megható volt Döbrentey Ildikó
és Levente Péter hitvallása: elmesélték gyermekkori párválasztási álmaikat, hogy élték meg
gyermekeik elvesztését, majd őszintén és nagy
szeretettel beszéltek 45 éves házasságuk megpróbáltatásairól.
A kerekasztal beszélgetésben is részt vettek egy
erdélyi lelkész édesanyával, valamint egy 9
gyermekes házaspárral. Megdöbbentő volt hallani, más hiteles párok, szülők hogy küzdenek
meg a mindennapokban a párkapcsolat, a gyermeknevelés
gondjaival,
és hogyan
győzik
le
saját
magukat.
Fontos,
hogy
mindenki
érezze,
feladata van a világban, felelős másokért. Levente Péter gondolataival élve: „már óvodás korban

neveljük királylánnyá és királyfivá gyermekeinket, hogy felnőttként királynővé és királlyá érhessenek.”

A házaspárok, a család töltsenek tudatosan „minőségi időt” egymással, az ünnepeket legyen idő,
energia megélni, megtartani.
A beszélgetést követő ünnepségen átadták az
„Együtt-másokért” emlékérmet, melyet 2002 óta
mindig olyan házaspároknak ítélnek oda, akik
közösen, házastársként is sokat tesznek az Egyesületért, a közösségért. Az Elnökségből kitüntetett lett Kiss Márta és férje Horváth István, a
házigazda egyesületből pedig két házaspár.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára ismét kiállt a családokért, kifejezte, hogy
Magyarország reménysége a családokban van,
ezért is igyekszik a kormány ezt az életformát
támogatni.
Az ünnepélyes megnyitó jelentős eseménye volt
a faragott életfa leleplezése, mely erre a kerek,
10. évfordulóra készült, és szépen szimbolizálja a
misszió törekvéseit.

Babay házaspár (Erzsébet és Balázs)

Házasság világnapja Iváncsán
Beszámoló az egyik legfontosabb egyesületi ünnepünkről

A Házasság Világnapját február második vasárnapján ünnepeljük. Az ünnep Amerikából indult
útjára 1981-ben, házaspárok kezdeményezésére.
Később II. János Pál pápa is áldását adta rá. Célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét: léteznek
még jó, boldog és tartós házasságok.
Szimbóluma egy férfit és nőt
jelképező, gyertyára emlékeztető forma, amely kifejezi, hogy
a házastársi szeretet fényt
áraszt a világra. Jelszava –
Szeressétek
egymást!
–
nemcsak
szólam,
hanem
naponkénti elhatározás és
döntés házastársunk mellett.
Egyesületünk febr. 9.-én szombaton tartotta
meg rendezvényét. A jelenlévő házaspárok esküvői képeiből zenei aláfestéssel készült montázszsal nyitottuk a rendezvényt. Ebben az I.F.I.K.
közül Mikovics Adrien és Kovács Krisztián volt
segítségünkre. Ezután Nagyné Jutka mondott
köszöntőt, Kovácsné Joli pedig felolvasott egy
történetet, az élet igazán fontos dolgairól. Gedő
Attila plébános úr, meghívott vendégünk jó hangulatú beszélgetést vezetett le. Az érzelmek ki-

Farsangoltunk
Farsangoltunk Iváncsán
Az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete hagyományaihoz hűen farsangi mulatságot szervezett
tagcsaládjai számára. Gyerekek és felnőttek színes, ötletes jelmezbe bújva töltöttek el több órát
együtt a faluházban. Táncos műsorban láthattunk hawway lányokat, kalóz táncot, a kicsiktől
rocky-t, a tiniktől modern táncot, s családi produkciót is. Ezután következett a jelmezes felvonulás, ahol az ötletes jelmezbe öltözött gyermekeket és felnőtteket kisebb ajándékkal jutalmaztuk. Az ezután következő ügyességi vetélkedőn
szintén sok gyermek vett részt. Csoki evéstől a
széktáncig, a ping-pong labdafújástól a lufi táncig széles választék állt a játékos kedvű résztvevők számára. Természetesen a tánc sem maradhatott el, a zenét az Ifjúsági Klub (I.F.I.K) szolgáltatta, köszönet érte. Éhünket Farkasné Mari-

mutatásáról vagy eltitkolásáról, az őszinte bizalomról, és a nők családi szerepéről esett szó.
A programot játékos házaspárbaj követte. Megtudhattuk ki mennyire ismeri a másikat, s miként tudunk együtt játszani. Zárásként újra
megnéztük a montázst, majd köszöntöttük jubiláló házaspárjainkat. Gratulálunk Nagy Imre és
Jutka harminc éves, valamint Gál Zoltán és Tímea tíz éves évfordulójához. Természetesen a
jelenlévő házaspároknak is kedveskedtünk oklevéllel és szerény ajándékkal.
Kellemes és tartalmas két órát töltöttünk együtt
a házasság fontosságának elismeréseként!
Álarcosbál vetélkedővel, mókásan

ka farsangi fánkjával csillapíthattuk, innivalót
minden család maga hozott, amit közösen fogyasztottunk el.
Mókával, vidáman telt a délután.
Hajdu Zoltánné, elnök

Gyere velem az állatkertbe !
A fővárosba kirándultak a Dunaszentgyörgyi nagycsaládosok

2012.
július
21-én
a
Nagycsaládosok
Dunaszentgyörgyi Egyesületének szervezésében
meglátogattuk a budapesti Állatkertet.
Nem tudom, kinek milyen emlékei vannak az
Állatkertről, de most csupa szépet és jót lehet
elmondani róla. Megújult, megszépült! Családbarát hely, ahol a legifjabbaktól a legidősebbekig
biztosan jól érzi magát mindenki.
Legújabb látnivaló a Varázshegy, ahol az interaktív kiállítás témája az Élet múltja, jelene és
jövője. Láttunk itt 20 méteres, életnagyságú bálnát, melynek akár a szívét is közelről tanulmányozhatjuk. Találkoztunk kardfogú tigrissel, ősemberekkel, dinoszauruszokkal, óriásira nagyított parányi élőlényekkel és még sok minden
mással, melyeket mind-mind meg lehet érinteni.
Természetesen ott vannak még a régi, jó barátok is: elefánt, zsiráf, tigris, fókák, majmok,
szebbnél szebb madarak és pillangók.

A gyerekeknek külön élmény a játszótér és az
állatsimogató, a felnőtteknek a megújult Nagy
Tó és a hangulatos Japánkert nyújt kikapcsolódást. Mindenkinek csak ajánlani tudom, látogassanak el ide, felejthetetlen élményben lesz részük! Köszönjük az utat!
Volf Anikó és családja

Kalandunk az állatkertben
Róth Mónika és Árki Dóri dunaszentgyörgyi nagycsaládosok írása

Egy szép szombati reggelen kirándultunk a budapesti Állatkertbe. Kisebb csoportokban indultunk a „vadvilág” felfedezésére.
Először egy orángután családot néztünk meg,
ahol az anya épp etette a kicsinyét. A Szavanna
házba igyekezve találkoztunk egy éhes vízilóval,
aki száját tátva várta az ételt, majd láttunk egy
hatalmas teknőst, és bébi elefántokat is.
A szavannai életet látva kicsit hűvösebbre vágytunk, ezért felmentünk a Varázshegyre, de

Odafelé meghallgattuk a gólyák kerepelését,
majd megnéztük a rókákat. Később részt vettünk egy élő show-n, a Csillagtéren, ahol volt
kormoránröptetés, bagoly bemutatás, végül
megismerkedtünk Marcival, a vadászgörénnyel.
Végül elmentünk ráját simogatni.
Ezután betértünk az ősemberek barlangjába,
ahol a Darwin laborban kötöttünk ki. Itt egy
jóvágású úriember játékra hívott minket. Víziés szárazföldi állatok csontvázait, kitömött példányaikat, tojásukat, fogazatukat kellett megvizsgálni. Nagyon sokat tanultunk belőle!
Utána betértünk a Madagaszkár-házba, ahol
láttunk szurikátákat, melyek a madarakat próbálták elkapni, és gyűrűsfarkú makikat simogattunk. Megnéztük a jegesmedvét, a fókákat és a
pingvineket, majd megpihentünk a Nagytó mellett. Végül elmentünk a nagy ragadozókhoz,
ahol nagyra nyílt szemekkel néztük az oroszlánokat és a tigriseket.
Csodálatos élményben volt részünk, jó lett volna
még tovább maradni, de reméljük, eljövünk jövőre is!

Benedek Elek a legnagyobb magyar meseíró és
mesegyűjtő. Szeptember 30-a a mese világnapja, az ő nevéhez kapcsolódik.
A mese elvarázsol, tanít, tanulságokkal teli.
Amikor gyermekünknek mesélünk, nemcsak a
kapcsolatunk lesz szorosabb, hanem gazdagítjuk
gyermekünk lelkét és szókincsét,
A mi Mese Napunk óvó nénik és dajka nénik
bábelőadásával kezdődött. Ezután meghallgattuk
Vitányi Martinát és Lajos Viktóriát, akik saját
meséjüket mondták el, s ezzel első helyezést
szereztek. Más gyermekek szívesen elmeséltek
ismert meséket. Győzteseink Poszkoli Vivien,
Vitányi Barbara, Molnár Dominik voltak.
Kis vendéglátás után kezdődött a rajzverseny,
’Kedvenc mesém’ címmel. Nagy munkában voltak a gyerekek, de akadt nagymama is, aki szíve-

sen rajzolt. Annyi szép rajzot láttunk, hogy az
első három helyezés mellett további jutalmakat
is osztottunk. Természetesen minden résztvevőnek kedveskedtünk csokival.
Kellemes délután volt mindenki számára!

Cirkusz a javából
Egyesületünk havonta szervez programokat tagcsaládjai számára. Most Fenekesné Placsko Piroska segítségével jegyeket kaptunk a Fővárosi
Nagycirkuszba, köszönet érte.
Természetesen éltünk a lehetőséggel. Két buszra
is szükségünk volt a 90 főnek. ’Cirkusz a javából' volt az eladás címe: láthattunk labda zsonglőrt, humoros akrobatákat, lovas számot, kötéltáncos párt, trapéz számot, szánhúzó kutyákat,
majd a Rastelli bohóc fivéreket.
Szünet után következtek a tigrisek és párducok,
aztán kézen egyensúlyozva egy bámulatos hajlékonyságú lányt, és ugródeszka show-t láthattunk, végül a Finálé következett.

Nagyon tetszett a műsor mindenkinek. Előadás
után az egyik busz hazaindult, a többiek még
maradtak a Városligetben sétálni, kikapcsolódni,
falatozni.
Vitányi Imréné, vezetőségi tag

Tökös játszóház
Az egyik szép őszi csütörTÖKön tökös játszóházat tartottunk, hogy töklámpásokat készítsünk a
szombati Halloween-partira, ahol az asztalokat
fogják díszíteni. Nagy örömmel és lelkesedéssel
dolgoztak a szorgos kezek. Voltak, akik színezéssel folytatták a munkálkodást, a felnőttek díszeket gyártottak, a legkisebbek pedig birtokukba
vették a színpadot, ahol vidám mászásba kezdtek. Nagyon cukik voltak. A halk zene mellett
vidám csicsergés töltötte be a termet. Kellemes
és hasznos volt ez a délután.
Hajdu Zoltánné, elnök

Faültetés a Bátaszéki nagycsaládosoknál
Hagyományos faültetés a Besigheim játszótéren

A Városi könyvtárral közös program keretében
2012. november 7-én, Bátaszéken a Besigheim
játszótéren immár hagyományos faültető ünnepségre gyűltünk össze.
Mára szokássá vált városunkban, hogy az év
során született babáknak fát ültetünk. A szülők
vállalják a fák gondozását.
Kitűnően éreztük magunkat, szülők és kisgyermekek finomságokkal és jókedvvel érkeztek rendezvényünkre. A nagyobb gyerekek műsorral, az
Önkormányzat ajándékokkal kedveskedett a
résztvevőknek.
Simondi József

Dunaszentgyörgyiek a zentai nagycsaládosoknál
A zentai csata 315. évfordulójára emlékeztünk a vajdasági városban

A Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete
52 fős csoporttal vett részt a Zenta Napja rendezvényen 2012. szeptember 8-án, a TINCSE
(a zentai agycsaládos egyesület) meghívására.
Nagyon köszönjük nekik a kitűnő vendéglátást,
kitűnően éreztük magunkat!
Hagyományőrző egyesületek fellépésével kezdődött a rendezvény. A Fő téren kézművesek kínálták portékáikat, a Bor utcában pedig a helybéli és a környező községekből érkező borászok
kínálták jóféle italaikat. Szombaton a Tiszán
kajakversenyt, a focipályán pedig labdarúgómérkőzést rendeztek. A város központjában vásári forgatag és egyesületi bemutatók várták a
látogatókat. Felvonultak az Első Magyar Lovagrend lovagjai és lovagjelöltjei is, kiket a későbbiekben a városháza dísztermében avattak fel.
A délután folyamán mazsorett-bemutatót, halászléfőző- és virágkötészeti versenyt is szerveztek. Este hét órakor kezdődött a Zentai Magyar

Kamaraszínház ősbemutatója, a Volt egyszer egy
zentai csata – 1697 című színdarab. Ezt követően Dolhai Attila és a budapesti Gypsiland zenekar lépett fel, majd tűzijáték zárta a rendezvényt.
Major Balázs
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