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“Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók
székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel
és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és
levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.”
(Zsoltárok 1: 1-3)

TÉLI HÍREK
Tücskök is kísérték a Szentgyörgyi Mikulást
/Reznákné Horváth Katalin írása/
Különleges
élményben
részesülhettek
a
gyermekek, szülők, és nagyszülők december 7én, a Dunaszentgyörgyi Faluházban, a
Nagycsaládosok
Dunaszentgyörgyi
Egyesületének
nyilvános
rendezvényén.
A Mikulásváró műsor maga is meglepetés volt
számunkra: Béresné Kollár Éva – zenepedagógus
- csapatával lenyűgözött kicsiket-nagyokat
egyaránt....
Kedves bemutatkozással kezdtek, s az egyes
zeneszámok által megismertük a Tücsök Zenés
Színpad ifjú tagjait név szerint is. A személyes
figyelem, és hogy a vezető az élet más területein
is figyelemmel kíséri, támogatja Őket, vezethet
el ahhoz az egységhez, összetartáshoz, ami az
előadásból
végig
sugárzott.

várt pillanatban megjelent az ajtóban egy igazi,
ősz szakállú, mosolygós Mikulás. Nem csak a
szeme mosolygott, viccelődött is velünk.
Kiderült, Ő csoki és gyerekpárti, ugyanis az
édességet előételként szereti fogyasztani. Ha a
szülők mindegyike nem is, a gyerekek ezzel

egybehangzóan értettek egyet. A szemfülesek a
krampuszok osztotta szaloncukrokból több
marékkal is megszereztek, a székek alól is
felszedték a repülő édességeket. Többeknek a
cukor a fején landolt, így mindenkinek jutott az
égből pottyant finomságokból. Ovis és kisiskolás
gyerekek megilletődve mondták a mondókákat,
énekeltek a Mikulásnak, akinek piros járműve, ha
nem is az égbolton, de a nemrég még havas
aszfalton tovasiklott. Mi is hazaindultunk.
Köszönjük a Tücsök Zenés Színpad tagjainak,
hogy fényt, melegséget, örömet hoztak a
Karácsony előtti várakozásba!

Nagyon tetszett a sok vidám dal, melyből
számos
ismerősen
csengett.
Mikulásról,
hóemberről, gyerekekről szóltak az elsők. Éva
pedagógus voltáról tanúskodik, hogy bevonta a
hallgatókat a produkcióba. Ő, aki több neves díj
birtokosa, most elnyerte a legkisebbek
elismerését: egyik egy év körüli kislány hangos
sikollyal díjazta a produkciót, mások táncra
perdültek, lelkesen tapsoltak. A gyönyörű
hangok „célba értek”. A kicsiktől a nagyokig, az
ovis slágerektől a világhírűekig sodródtunk a
”Tücskök” műsorával, mígnem megszólalt egy, a
Mikulást váró ének. Közösen hívtuk, s a várva

Nagyon köszönjük: Bácskai Péter, Nagy
Erzsébet, Szabó Patrícia, Bácskai Csenge,
Reznákné Horváth Katalin, Balogh Dániel,
Bernerné Ibolya és minden segítő fáradozását,
szíves segítségét!
Major Balázs
elnök
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A Házasság Világnapja
Házasság
világnapja
programját.
A
házaspárokat
zene
fogadta,
majd
Gyönyörűné Rozál ünnepi beszéddel nyitotta
meg a rendezvényt. Gedő Attila atya immáron
harmadik éve jött el közénk, hogy a házasságról,
a házastársi szeretetről indítson egy kötetlen
beszélgetést. Sok humorral fűszerezve telt el ez
a félóra. Ezután a házaspárok versenyre keltek.
Meg lehetett mutatni, hogy a férjek hogy
tudnak almát hámozni, gépelni, tűbe fűzni,
gombot felvarrni. A feleségek is ügyeskedhettek
a szeg beütéssel, joghurt etetéssel. Párosan
megmutathatták, hogy kell ugrálókötelezni.
Megtudhattuk a totóból, hogyan ismerik
egymást.
(Természetesen
mindez
fűszerezve
sok
nevetéssel.) A megjelent házaspárok között egy
jubiláló pár volt, mégpedig Tóth István és
Paulusz Brigitta, őket köszöntöttük 15 éves
évfordulójuk alkalmából. A rendezvényt saját
készítésű süti és tea fogyasztásával zártuk.

Az 1980-as években indult útjára Amerikából
„Hiszünk a Házasságban!” címmel egy
mozgalom, házaspárok kezdeményezésére, mely
végül a „Házasság Világnapja” elnevezést nyerte.
A Házasság Világnapját február második
vasárnapján
ünneplik
immár
világszerte.
Célja a házasság népszerűsítése, annak
bemutatása, hogy igenis léteznek még jó, tartós
és boldog házasságok, és az egészséges
társadalom alapja a jó házasságon nyugvó
egészséges család. A Házasság Világnapjának
szimbóluma egy férfit és nőt jelképező,
gyertyára emlékeztető forma, mely azt fejezi ki,
hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra.
Jelmondata:
„Szeressétek
egymást!”
A
házastársunk melletti döntést és folyamatos
kihívást
jelent
a
szeretet
mindennapi
gyakorlására.
Ismert, hogy hazánkban éppúgy, mint
Európában csökken a házasságkötések száma,
és egyre kevesebb gyermek születik. A
nagycsaládosok
célja
megmutatni
a
társadalomnak, hogy nagycsaládban élni jó,
több gyermek felnevelése nemcsak áldozat,
hanem öröm, és a társadalom, nemzet
megújulásának feltétele. Egyesületünk ennek a
szellemében rendezte meg 2014.02.09.-én a

Kellemes délután volt.

Hajdu Zoltánné
elnök
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"Jó hangulat jelmezben és jelmeztelenül"
A velencei, de még a riói karnevál szervezői is
megirigyelhették
volna
azt
a jelmez-kavalkádot, amit a nagycsaládosok
magukra öltöttek farsangi báljukon. A 200
bálozó közül alig volt valaki, aki inkább
"jelmeztelenül" jött mulatni. Köszönet azoknak
az ismerősöknek, barátoknak, rokonoknak is,
akik szintén "felvették a kesztyűt" ill. jelmezt,
emelve az est színvonalát. Az egyesület
"belsőépítészei" is remek munkát végeztek
pénteken a terem rendezésénél. Sikerült úgy
rakosgatni az asztalokat, hogy így még
közelebb kerültek egymáshoz a családok és
még a Party Cafe zenekar sem "árválkodott" a
színpadon. Ha a városban vagy a környékén
elterjed a híre a jó hangulatú bálnak, lehet,
hogy jövőre az egész "Lovardát" be kell
rendezni. Nem szeretnék kihagyni senkit a
jelmezesek felsorolásából, de az hogy az
ÖRDÖG és Angyal, a FARKAS és a MALACKÁK,
a KUTYA és MACSKA, a COWBOY és INDIÁN,
az APÁCÁK és a RAB, a VADŐR és VADAK, vagy
hogy MESSI és RONALDO is ilyen jól mulattak
együtt, bizonyítja hogy milyen remek "kis"

csapat a mienk. A tombolasorsolás is úgy
zajlott, mint máskor. Volt, aki semmit, volt aki
egy kis apróságot és volt aki egy utánfutónyi
ajándékot vitt haza! Köszönjük a felajánlóknak
a sok tombolatárgyat!
Szép környezet, jó zene és vidám társaság ez a
receptje egy sikeres Farsangi bálnak.

Találkozunk jövőre, találkozzunk jövőre!

Makó Zoltán
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

Farsangolás Iváncsán
Jelmezbe öltözött felnőttek és gyermekek
sokasága töltötte be a Faluház nagytermét.
Farsangolni, mulatozni jöttünk össze. Jelmezes
bemutatkozás után két táncos produkciót
láthattunk saját koreográfiával. Majd a játékos
vetélkedő felpörgette a hangulatot. Kedvelt
feladat volt az újságpapíros tánc, széktánc, lábra
kötözött lufi kidurrantó verseny, puzzle kirakás és
más bohókás feladatok is vonzották a
gyerekeket. Aki megéhezett ehetett a finom
fánkból, amelyet néhány anyuka sütött, és
szomjunkat olthattuk a közösbe hozott
üdítőkkel. A megjelent családok tombola
tárgyakat hoztak, amelyek ki lettek sorsolva.
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
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NYÁRI BESZÁMOLÓK
Az „Év Tolnai Civil Szervezete” a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete
2014. május 31. Város Napja – Tolna
Szívszorító és szívet melengető volt egyben ez
a nap. Szívszorító, mert e programsorozat
megálmodója
Dr.
Sümegi
Zoltán
polgármesterünk nem lehetett velünk, mivel
április 8án tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Szívet melengető pedig azért, mert ezen a
hétvégén nemcsak a pedagógus napi
ünnepségeket, az elszármazottak találkozóját
rendezték, hanem ünnepélyes műsor keretében
köszöntötték
a
város
díjazottjait
is.
Egyesületünk,
a
Nagycsaládosok
Tolnai
Egyesülete az „Év Tolnai Civil Szervezete” díjat
vehette át. 17 év munkáját ismerte el ezzel a
város vezetése, kiemelve hogy a mintegy 60
civil szervezet legaktívabb egyesülete kapja a
díjat.
Elhangzott,
hogy
nemcsak
az
elhivatottság miatt vannak együtt, hanem mert
szeretnek együtt lenni, élvezik egymás
társaságát,
hiányoznak
egymásnak.
A
méltatásnál elhangzott, hogy szinte felsorolni is
lehetetlen mi mindenben vettek részt és mi
mindent
szerveztek.
Színházlátogatások,
ismeretterjesztő
előadások,
vetélkedők,
játszóházak, kirándulások, farsangi bálok,
kenutúrák és sportnapok.
Évekig szervezték a „Kihívás
Napját”,
televíziós
vetélkedőn
vettek
részt
(„Hova tovább!”), a tavalyi
dunai árvízvédekezésnél is

elsők között jelentek meg a gátakon, de az
advent sem múlhat el nélkülük, hiszen nemcsak
a csomagokat, hanem színvonalas műsort is
adnak a gyerekeknek. A Hősök Terén pedig a
nagycsaládos
Mikulás
és
krampuszai
osztogatják a szaloncukrokat és simogatják a
gyerekek kipirult arcocskáját. Munkájukat már
városon kívül is elismerték, hiszen 2007ben
Szekszárdon az „Év Tolna Megyei Civil
Szervezete”
különdíjat
kapták.
A
Nagycsaládosok
Országos
Egyesülete
(továbbiakban: NOE) is kitüntette őket.
Baksainé Kenessei Éva és Antal Zoltánné Panni
is NOEdíjat kaptak, Lőrincz László, Makó
Zoltán és Széles András pedig „Elismerő
Oklevelet”. Köszönjük az „Év Tolnai Civil
Szervezet” díjat, az elismerő szavakat és
reméljük, hogy egyesületünk nemcsak a
„nagykorúságot”, de az „öregkort” is megéri!
Ehhez kívánunk mindannyiunknak egészséget
és további hangulatos programokat.
Makó Zoltán
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete
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Kenutúra
A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének egy 17
fős, összeszokott kis csapatával augusztus
elején három napos kenutúrán vettünk részt.
Szakály Árpi kenuival és autós kíséretével,
ebben az évben a Mosoni-Dunát vettük célba,
Mosonmagyaróvártól
Győrig
eveztünk.
A kanyargós lassú folyású nem hajózott Duna
ág szinte kínálja magát a vízi sportokra, ennek
ellenére út közben alig találkoztunk más vízi
járművel. A kanyargósságról csak annyit, hogy
a vízen megtett 78 km, légvonalban alig 30 km.
Igazi vadregényes, erdőkkel, vízi növényekkel
sűrűn benőtt tájon haladtunk, rengeteg
madarat, főleg szelíd vadkacsákat láttunk, de a
hódok nyomait is felfedeztük. A zöld szegélyt,
csak néhol szakította meg egy-egy kisebb falu,
ahol rendre megálltunk egy kis kalóriapótlásra,
nézelődésre, beszélgetésre a barátságos

helybéliekkel. Esténként az egymástól kellemes
távolságra eső kempingekben vertünk sátrat.
Vacsorára bográcsoztunk, pörköltet, chilis
babot, lecsót főztünk, reggelire tárcsán
sütöttünk rántottát, bundás kenyeret. Az
időjárás is kegyes volt hozzánk. Csak az utolsó
napon, közvetlenül a Győri cél előtt kapott el
bennünket egy kisebb zápor, de egy ilyen
„apróság” nem szegte kedvünket, még az
evezést sem szüneteltettük. Elmondhatjuk,
hogy újból fantasztikus napokat töltöttünk
együtt és már most tervezzük, jövőre melyik
eddig nem látott tájat fedezzünk fel. Aki
kíváncsi a kenu túrán készült képeinkre,
honlapunkon, a http://nte-hu.webnode.hu/
címen hamarosan több száz lesz látható.
Széles András
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Nagycsaládos „Háromnapos”
Az
év
eleji
program
összeállításánál
gondolatban végigjártuk az ország térképét,
melyik az a tájegység, amerre még nem
jártunk? Így esett a választás Szegedre és
környékére.

rosszalkodó ara-papagáj, az örökösen bujkáló
szurikáták, a játékos fókák vagy a mindig
mindenkit megnevettető majmok, mind
emlékezetes marad. Fáradtan, de sok
élménnyel indultunk haza. A vacsorát egyik
tagtársunk, idősebb (de még mindig fiatal)
Knopf
János
"prezentálta".
A
kiadós
gulyáslevesnek nagy sikere volt.
Kirándulásainkon már hagyomány, hogy az első
reggeli tojásrántotta, a második pedig bundás
kenyér. Így volt ez most is, de most ezek
sütéséhez Ágner Bandi hozta az óriás tárcsáját,
melynek még a látványa is lenyűgöző volt. A
kolbászos, hagymás, szalonnás (előtte kis
pálinkás) tojásrántottás reggeli után buszra
ültünk, hogy az egyik ősi településünkre
Ópusztaszerre menjünk, de most nem is a
Feszty-körkép, nem is a skanzen, hanem a
"Csillagösvény" labirintus kedvéért. Aki arra jár
ki ne hagyja, mert a sok nevetés mellett még
tanulnak is a kicsik és nagyok is. Délután
Szegeden a belvárosban volt szabad program.
Volt aki a dóm majdnem csúcsába is felment.
Este ugyanitt egy bőséges és finom vacsora
várt
bennünket
a
hangulatos
Gödör
étteremben.
A
kemping
egyik
üres
medencéjében Retró discó várta a régi zenét
kedvelőket. Volt aki még fürdött kicsit és volt
aki nyugovóra tért.
A reggeli pirítós vagy bundás kenyér volt, ki mit
szeretett. Gyors pakolás után buszra ültünk,
hogy egy egész napot tölthessünk a mórahalmi
élményfürdőben. Itt mindenki megtalálhatta a
neki tetsző medencéket, csak ne lettünk volna
annyian, mint a heringek az olajos dobozban!
Köszönjük a kirándulást szervező Pacskóné
Straubinger Áginak a tartalmas, kellemes és
szép három napot!

Július 18-án ahogy azt már kirándulásainkon
megszokhattuk már korán reggel hétágra
sütött a Nap, megadva az alaphangot a
következő 3 napra. A tartalmas program első
állomása a szegedi Füvészkert volt. Felsorolni
lehetetlen lenne a több ezer szebbnél-szebb
növényfajt. Csak néhány érdekesség, a termést
hozó kakaó, a hatalmas léggyökereket nevelő
csavarpálma, óriás agavék, termést hozó
fügekaktusz és még sok különlegesség.
A "Tavirózsás-tó" és a "Lótuszos-tó" külön
élmény volt. A fárasztó, de kellemes séta után
buszra ültünk, hogy aztán a Partfürdő
Kempingben
elfoglaljuk
szállásunkat.
A
kemping maga kellemes meglepetés volt a
szép és rendezett Tisza-parti parkjával, szépen
berendezett és tiszta szobáival, az udvarias és
segítőkész személyzetével. A "madárlátta" ebéd
után felkerekedtünk, hogy a Vadasparkot
körbejárhassuk mely séta ugyan több órányi
volt, de megérte. Nemcsak országunk, hanem
az összes kontinens állataival ismerkedhettünk.
A fenséges fehér oroszlán pár, a folyton

Makó Zoltán
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete
.....és a kiránduláson résztvevők.
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Állatkerti Kirándulás
A Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi egyesületének szervezésében
Utunkat a sziklák között folytattuk, ahol
fókákat, pingvineket, medvét és különböző
ragadozó
madarakat
láthattunk.
A Varázshegy elvitt minket az ősembertől
napjainkig, bemutatta a tengeri élővilágot, a
föld alatti életet és rengeteg, számunkra addig
ismeretlen rovart. Utána a szavannába vezetett
az út, ahol a hosszú nyakú, barátságos zsiráfok,
szelíd elefántok, bátortalan orrszarvúk és
aranyos
zebrák
élik
mindennapjaikat.
Legjobban a „Holnemvolt” Parkot vártuk, ahol a
volt Vidámpark régi játékai köszöntöttek
minket újra. A gyerekek boldogan szaladgáltak
Manófalván az aprócska házak között, ahol
még a tengerimalacoknak is külön városuk volt.
Ismét felfedeztük a valamikori Vidámparkból
ismert játékokat, mint például a hullámvasutat,
az elvarázsolt kastélyt, a körhintákat, a
mesecsónakot, a barlangvasutat és a frissen
elkészült
játszóteret.
Késő
délutánig
maradtunk az Állatkertben. A megbeszélt időre
mindenki a buszoknál volt és elindultunk haza.
Csapatunk fáradtan, de rengeteg friss
élménnyel és új ismeretekkel tért haza.

Kora reggel indultunk a budapesti állatkertbe,
hogy elkerüljük a nagy meleget. Két buszra is
szükségünk volt, mert 95 fő jelentkezett az útra.
A buszozás sokaknak alvással, nézelődéssel,
másoknak zenehallgatással és beszélgetéssel
telt.
Gyorsan odaértünk, a jegyeket is hamar
megkaptuk és mindenki örömmel indult neki a
barangolásnak.
Elsőként
a
Japán-kert
növényeit, majd az Ausztrál-ház állatait
csodáltuk meg. Mindenki érdeklődve figyelte a
kengurukat, emukat, melyeket meg is lehetet
simogatni. Rengeteg állatot láttunk az Ausztrálházban, de a legtöbb embert talán a hatalmas
krokodil
fogai
és
mozgása
érdekelte.
Később rengeteg halat láthattunk kis- és nagy
méretben, akik vígan úszkáltak társaikkal
együtt.
Egy lépcső vezetett fel a Hüllő oviba, ahol a
kígyók, gyíkok, békák vártak minket. Ezen az
emeleten
megismerkedtünk az esőerdő
viharával, néhány lajhárral, krokodilokkal,
halakkal
és
madarakkal.

Tolnai Tímea
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RENDEZVÉNYEINK ŐSSZEL
Hol volt… „Holnemvolt” Park
Ez nem egy mese kezdete, hanem
egyesületünk,
a
Nagycsaládosok
Tolnai
Egyesülete budapesti kirándulásának egyik
állomása.
De kezdjük az elején! Anyaegyesületünk, a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) a
Vasúttörténeti Parkban tartotta az őszi
Országos
Találkozóját.
Szerencsés
vállalkozásnak bizonyult az ötlet, hiszen itt
aztán "kitombolhatták" magukat a kicsik a
különböző játékoknál, állomásoknál. Miközben
a
felnőttek
a
színvonalas
standoknál
tájékozódhattak
aktuális
dolgokról
és
kóstolhattak az ízesebbnél ízesebb nedűkből és
falatokból. A színpadon pedig folyamatosan
váltották egymást a fellépők "megcélozva"
minden korosztályt.
Nagy élmény volt látni gyerekkorunk jó öreg
424-esét és nagyapáink korabeli mozdonyait. A
mini mozdonyok pedig egész nap szállították
gyerek és felnőtt utasaikat a park területén.
Lehetett vonatozni, hajtányozni, a fordító
korongon "forogni" és nem utolsó élményként
Csajka sínautón "autózni". A fiatalok nem
tudják, de a nagy Szovjetunió luxusautója volt e

remekmű.
Mozgalmas és mindenki igényét kielégítő nap
volt, melyen még az időjárás is kegyes volt,
hiszen csupán egyszer kellett a nagycsarnokba
menekülni egy "nyári" zápor elől. Kora délután
aztán "felcihelődtünk", hogy kirándulásunk
másik helyszínét a már említett "Holnemvolt"
Parkot körbejárjuk. A név stílszerű, hiszen hol
rátaláltunk a régi játékokra, hol nem. A régi
Vidám Park területéről van szó, melyet
megkapott
az
állatkert.
Nagy
része
állatsimogató lett. Kisebb részén megtartottak
pár dolgot a réges-régi Vidám Parkból. Ilyen
például a körhinta, a tükör szoba, az elvarázsolt
kastély (annyira már nem varázslatos), a forgó
hordó, a szellemvasút (ő most dzsungel vasút)
és a még mindig működő stabil lábakon álló, jó
öreg hullámvasút.
Ezeket végigjárva és alaposan elfáradva még
megnéztük a Vajdahunyad-vára körül rendezett
"Szürkemarha Fesztivált", majd buszra ültünk
hazafelé véve az irányt és onnan nézve
örvendezni azon, hogy nem a nyakunkba
kaptuk azt a "zuhit", amely egész hazáig esett

Egy
hét
pihenőt
adtunk
magunknak, mert szeptember
27.-én "Szemétszedési akciót"
szerveztünk Tolna város kül- és
belterületén.
Mintegy
50-en
jöttünk össze kicsik, nagyok és
nagyobbak
vegyesen.
Csoportokra
osztottuk
a
társaságot felölelve a város
minden részét. Zsákokról és azok
elszállításáról
a
város
gondoskodott. Mint megannyi
szentjánosbogár, úgy nézhettünk
ki a láthatósági mellényeinkben,
de a munka hasznos volt, hiszen
közel 40 zsákot töltöttünk meg
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szeméttel, melyet kedves "illetékesek" a hét
négy napján díjmentesen leadhatták volna a
Hulladékudvarban vagy minő megerőltetés
bedobhatták volna egy szemetes kosárba!!!
A jóleső és jó hangulatú munka után jólesett az
a kolbászos paprikás krumpli, melyet egyik
tagtársunk Szűcs István prezentált mindenki
megelégedésére, hiszen többen is a nagyobb
étkűek közül beálltak repetázni.
Hogy aztán ez a nap is megmaradjon a szép
emlékeink között, este 18 órakor a Bezerédj
Szabadidőközpontban
(Lovarda)
egy
színvonalas musicalt nézhetett a szépszámú
közönség. A "Magyarock" Dalszínház adta elő,
a "Made in Hungária" c. népszerű musicalt,

melynek olyan fergeteges sikere volt, hogy
felállva "vastapsolt" a közönség.
Ám még mielőtt azt hihette a nagyérdemű,
hogy vége van a nappal verőfényes, este pedig
csillagfényes napnak, Kiss Albert egy nagyon
látványos Szent Mihály-napi tűz-zsonglör
bemutatót tartott lenyűgözve a közönséget. A
végén meggyújtott tábortűz pedig már csak
hab volt a tortán ill. korona-e szép nap tetején.
Egyesületünk következő programja a szokásos
őszi sportnap lesz, de ezúttal külső helyszínen
Sötétvölgyben. De erről majd később…
Makó Zoltán
Nagycsaládosok Tolna Egyesülete

Élmények, benyomások a Családi délutánon
A 2014-es Pécsi Nagycsaládos családi
játszódélutánon újra megmutattuk, hogy
nagyot tudunk alkotni.
Jó tervezéssel,
szervezéssel, kivitelezéssel valósítottuk meg
mindezt. Az új helyszín a Széchenyi tér is
motivált mindenkit az együttlétre. Sok féle
lehetőséget kínáltunk kicsiknek, nagyoknak,
szülőknek, nagyszülőknek. Öröm volt látni,
hogy a délutánon a családok milyen jót
játszottak együtt. Mindenki talált magának
érdekes teendőt. Sokakat vonzott a célba
dobálós, diótörős, gólyalábas játék. Kitartóan
ügyeskedtek a gyöngyözésnél, harisnyavirág
készítésnél, tojásdoboz vár építésnél. Egy
pillanatig sem unatkoztak a „Teddy-maci”
kórházban rendelő orvostanhallgatók sem,
mert nagyon sok kis páciensük volt, akik velük
együtt gyógyították kis játékukat, miközben
észrevétlenül tanultak is tőlük. Rengeteg család
kezében láthattunk virágcsokrokat, melyeket
maguk kötöttek, sok szép zöld, ill. száraz
növényből.
A
MárkuSzínház
játékai
elvarázsolták a kicsiket és nagyokat. Közelről

lehetett megnézni, megfogni a bábokat. Sok
gyermek arcfestéskor varázsolódott át lepkévé
vagy
különböző
állatkává.
A
nagyon
hangulatos táncház is fokozta a jókedvet. Az
önkéntesek is még jobban érezték magukat a
jó muzsikától. A mosolygós arcok, vidám
családok
sokszor
elkapott
kedves
megnyilvánulások azt jelezték számunkra, hogy
jó volt együtt lenni, együtt játszani,
tevékenykedni.
Többen
mondták,
hogy
szívesen részt vennének ilyen programokon
máskor is.
Tóth Erika
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A Bátaszékiek őszi élményei
Szeptember 07. - Kerékpártúra-Mórágy
Egy őszi vasárnap reggelen - bízva a jó időben - ,
bringára pattant egyesületünk maroknyi csapata.
Bátaszékről a 8 km-re fekvő, festői szépségű
Mórágyra túráztunk. A mórágyi rögnél kis pihenő
következett,majd tűzgyújtás ha már ott voltunk
sütöttünk szalonnát és mindenféle finomságot. Aki
bátorságot
érzett
magában,
az
szakértő
segítségével sziklát mászott, a többiek lentről
bíztatták a "hősöket". Sajnos dél körül az eső
közbeszólt, de így is felejthetetlen élményt nyújtott
ez
a
nap.

Szeptember 20. - Őszi nap
Ez a nap a móka, kacagás és a játék napja a
város életében (az egyik mert évente
többször szervezünk ilyet). A városi
könyvtár szervezésében, egyesületünk is
csatlakozik ehhez a jó hangulatú naphoz. A
Besigheim játszótéren felállítjuk sátrainkat
és várjuk a város apraja-nagyját, ügyességi
versenyekkel,
fellépőkkel
és
az
elmaradhatatlan zsíros kenyérrel.
Simondiné Bálint Zita
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Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Al- 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 – Családok Háza:
7623 Pécs, Szabó József u. 4.
telefon: 72/520-568 telefax: 72/520-569
E-mail: noepecs@pphf.hu
További információk (friss hírek) honlapunkon találhatók:
www.noepecs.hu
Adószámunk 1 % felajánlásához: 18304608-1-02
Számlaszámunk befizetésekhez, adományokhoz:
Szigetvári Takarékszövetkezet 5080 0111 – 1118 9404
Folyamatosan állunk rendelkezésetekre, de kérjük egyeztessetek időpontot!
Szolgáltatásaink:
jogi, munkajogi, építési, pályázatírási tanácsadás,
NOE flottás telefonokhoz igazolás kiadása, érdekvédelem.
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