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“Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog.” 
(János 11: 25) 
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TÉLI HÍREK 
 
Gyertyagyújtás 
/Hajdu Zoltánné írása – Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete/ 
 

 
 
 
Egyesületünk Nemzetközi Gyertyagyújtási 
Akcióban vett részt. A Krajcáros Alapítvány 
felhívására 2014.11.11-én 11:11 perckor 
Magyarországon és több európai országban 
egyszerre gyújtottuk meg a megemlékezés 
gyertyáit a Hősi emlékműveknél. Gyertyát 
gyújtottunk és emlékeztünk a harcokban elesett 
katonákra, hősökre.  
 
 

 
 
 

Nemcsak felnőttek, de gyermekek is elhelyezték 
az emlékezés gyertyáit, mécseseit.  
 
 

 
 
 
Ez a néhány perc elég ahhoz, hogy a hősökről 
ne feledkezzünk meg, ne felejtsük 
áldozathozatalukat! 
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Adventi készülődés 
 
 

 

Karácsony közeledtével minden ember 
készülődik az ünnepre. Áruházak, üzletek ünnepi 
díszbe öltöznek, ami lelkünket is melegséggel 
tölti el. Otthonaikban az asztalokat, ajtókat 
feldíszítjük és várakozunk. 

Egyesületünk is készülődik, ezért szerveztünk 
kézműves foglalkozást, ahol saját magunk 
készíthettük el ünnepi díszeinket.  

Természetesen kaptunk segítséget Pálesz Judit 
testvérétől, aki virágkötészettel foglalkozik. 
Köszönet ezért a lehetőségért.  

 

 

Meleg, családi hangulatban készültek a szebbnél 
szebb alkotások, amelyek asztalunkon 
ékeskednek karácsony eljöttéig. 

Hajdu Zoltánné elnök 
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FARSANGI BESZÁMOLÓK 
 
Itt a farsangi időszak 
 
Az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete január 
31-én megrendezte farsangi mulatságát. 
Jelmezek színes kavalkádja vidám hangulatot 
varázsolt szombat délután. Sajnos a beteges 
időszak miatt a szokásosnál kevesebben 
voltunk. A megjelent gyerekek nagyon élvezték 
az ügyességi feladatokat, különösen nagy sikert 
aratott a lisztfújás, a pingponglabda dobás 
vizes pohárba, és a tejfölös lángos evés 
versenyszerűen. A limbó- és széktánc is 
elmaradhatatlan része a farsangnak. 
 

 
 
Az apróságok sem unatkoztak, hiszen nekik 
játszósarkot alakítottunk ki, ahol ügyeskedve 
kirakózhattak, mászhattak, ugrálhattak. 
 

 
 
Egyesületünkből néhány anyuka fánkot sütött, 
néhány anyuka házi lekvárt hozott, hogy a 
megéhezett lurkók és szülők csillapíthassák 
éhségüket. Kellemesen telt ez a nap. 

Farsangi mulatság 
 
 

 
 
Február 20-án igazi családias hangulatban 
zajlott a Szekszárdi Nagycsaládosok 
Egyesületének batyus, farsangi bálja a Babits 
Mihály Kulturális Központban. A T-Dance 
táncosai bemutatkozó tánccal kedveskedtek. A 
talpalávalót élőzene biztosította „Gábor” 
személyében. Gyermekek és szülők egyaránt 
mókás jelmezbe bújva élvezték a vidám bulit, 
ropták a táncot. A kis lurkók felettébb örültek a 
tér nyújtotta lehetőségeknek, fáradhatatlanul 
és önfeledten hancúroztak, bújócskáztak.  
 

 
 
Fokozta a közvetlenséget egy „nagycsaládos 
nagymama” születésnapi köszöntése. A jó 
hangulatot az is bizonyítja, hogy a vidám 
társaság tagjai a bál végén egyszerre távoztak. 
Köszönet a szervezőknek a gondtalan órákért! 
 

Heim Károlyné Teri  
SzdNE elnök 
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Farsangi beszámoló 
 
Szombaton jelmezes farsangi bállal űztük a 
telet. Vidám és rémisztő jelmezekkel 
próbáltunk hozzájárulni, hogy hamarosan 
beköszöntsön a Tavasz! Rajtunk ne múljon! ☺ 
Saját Tavasztündérünkkel is csalogattuk a jó 
időt! Gyermek, felnőtt kategóriában is fejtörést 
okozott a háromtagú pártatlan zsűrinek a 
helyezések kiosztása, ezért mindkét 
kategóriában lett egy-egy különdíjas. 
 
Gyermek kategória helyezettei: 1. Pörgye 
Dorina, és Fabo Evelin mint Bohócok, 2. 
helyezett: Garbacz Bendegúz mint Vízilabdás, 3. 
helyezett Falusi Pityu Festő jelmeze lett. A 
kategória különdíjasa a tündéri kis balerina 
Koppányi Eszter. ☺ 
A felnőtteink is kitettek magukért, itt sem volt 
egyszerű a döntés. A kategória 1. helyezett 
László József ötletes rabruhája, 2. helyezést Kiss 
Dániel Terminátor jelmeze kapta, 3. helyezést 
ért el Kiss Katy Madame öltözete. Az áldást 
osztó Kiss János, Pap jelmeze lett a kategória 
különdíjasa. ☺ 
 
 

 
 
 
 

 
 
A játékmesterek Koppányi Péter és kedves neje 
Mónika, gondoskodtak a vidám hangulat 
fenntartásáról. A zenéről saját Dj-énk Nánási 
Gyula gondoskodott. A fergetegesre sikeredett 
hangulatot fokoztuk a helyben elkészített Hot 
Dog-jainkkal, mindenki ízlése szerint elkészítve. 
A karaoke és retro bulink 23 óráig tartott! ☺ 
Fantasztikus volt, fantasztikus emberekkel! 
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Házasságnap Kalocsán 

 
 
 
 
2015. február 7-én 18 órai kezdettel tartottuk a 
II. Házasságnapi rendezvényünket a kalocsai 
Csajda csárdában. 
Polyákné Szirtes Mónika felolvasta gondolatait 
a házasság fontosságával kapcsolatban. Az 
ünnepi vacsorára 25 pár jött el. Tánc, zene volt 
hajnalig! 
 
Papp Róbert 4 gyermekes művész tanár tagunk 
írt egy kis verset az alkalomra, melyet most 
megosztok Veletek. 
 
Kissné Andi 
 
 
 
 
 
 

Házasság-napi versike 
 

Több, mint harminc éve 
A Házasság Napja 
Február hónak második 
Áldott vasárnapja. 

 
Nincs vasárnap, igaz 
Második hét sincsen, 
De mi azért összejöttünk, 
Hogy mulassunk itten. 

 
Lesz itt eszem-iszom, 
Zene is szól talán, 
Ne legyen ma üres pohár 
Senkinek asztalán. 

 
És most, aki nem rest, 
S nem foglalt a szája, 
Nyomjon egy nagy cuppanósat, 
Kedvese arcára! 

 

Húsvéti répatorta recept 

 
 
Hozzávalók: 

4 egész tojás 

1,5 bögre liszt 

1 bögre olaj 

1,5 bögre cukor 

2 csomag sütőpor 

2 csomag vaníliás cukor 

2 teáskanál fahéj 

1 teáskanál só 

10-15 dkg dió, mandula vagy mogyoró 

összetörve, esetleg darálva (darabosan jobb) 

10 dkg mazsola (előzőleg beáztatva, mondjuk 

egy kis rumba) 

50 dkg sárgarépa (kislyukú reszelőn lereszelve) 

 

 

 

Elkészítés: 

A lisztet, sót, fahéjat, sütőport összekeverjük. A 

tojásokat, olajat, cukrot, vaníliás cukrot jól 

összekeverjük. A lisztes és a tojásos keveréket 

fakanállal egybedolgozzuk. A masszába 

belekeverjük a diót, mazsolát és reszelt répát. 

Az egészet kiolajozott, morzsával kiszórt 

tortaformába öntjük. Majd 175 fokra 

előmelegített sütőbe tesszük és kb. 50-55 

percig sütjük. Akkor jó, ha a tetejét 

megnyomva rugalmasnak tűnik a tészta. 
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Házasság Világnapja Pécsett 
 
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
a KCSSZ és a NOE közös rendezvényével 
ünnepeltük már 12. alkalommal a házasság 
világnapját Pécsett. Egyesületünk egyik 
legfontosabb rendezvénye minden évben ez az 
alkalom, hiszen nagycsaládosságunk alapköve 
a tartós és jó házasság. Gyerekeinknek is azzal 
adhatunk legtöbbet, ha stabil családban 
nőhetnek fel, ahol biztonságban és szeretve 
érezhetik magukat. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy igen sokan, 
több mint 200-an jelentkeztek a programra az 
ország minden részéből és a határokon túlról 
is. Többen családjaink közül otthonukat 
osztották meg a vendégekkel, s majdnem egy 
egész kollégiumot megtöltöttünk. A hirtelen 
jött nagy havazás és csúszós út ellenére alig 
maradtak távol néhányan, köszönjük a 
bátorságot és elszántságot. 
A KCSSZ tagok közül 69 fő érkezett meg 
Felvidékről és Délvidékről, Erdélyből sajnos 
nem tudtak ideérni a vendégek. 
A délelőtti mise után szendvics ebéddel vártuk 
az ünneplőket, majd Pécsi Rita szokásosan 
lenyűgöző előadását hallgattuk. Családi zenélés 
és vers után kiscsoportos beszélgetésben 
mélyítettük el a hallottakat. Közben a 
gyerekeket bábszínház és kézműves 
foglalkozás szórakoztatta. 
 
 

Ezután az „Együtt másokért” érdemérmek 
átadása és a 35 jubiláló házaspár köszöntése 
következett. A legnagyobb tapsot a 40 éves 
évfordulójukat ünneplő pár kapta. Megerősítő 
és tanúságtévő ez a „megtartó hűség”, mely a 
házasság hete mottója is volt ebben az évben. 
Este a finom vacsora után táncház és bál zárta 
a napot, teaházzal, bor és pálinka kóstolóval. 
Ezzel az estével kezdődött a házasság hete 
programsorozata Pécsett, melyben filmvetítés, 
páros játék, előadás, házasünnep, szerelmi 
kalandtúra, félárú múzeumlátogatás szerepelt 
többek között.  
 
Néhány vélemény a vendégek tollából: 
„..jó volt Veletek ünnepelni. Köszönjük a 
vendéglátást és a kitartó munkát.” 
„Köszönjük a meghívást, nagyon jól éreztük 
magunkat, szerintünk mindent szuperül 
megszerveztetek, ha összejön, jövőre is 
találkozunk!” 
„Hálás szívvel köszönjük, hogy Veletek 
lehettünk február 07-én! Nagyon jól éreztük 
magunkat, igazán felejthetetlen volt minden.” 
 
Köszönjük a támogatást, mely nélkül nem 
tudtuk volna ingyen biztosítani a részvételt 
ilyen sok embernek! 
A számlát a rendezvényszervezésről kiállítottuk, 
a költségvetést mellékeljük. 
Képek a honlapon találhatók. 

Székely Kamilla 
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Nagykorúak lettek a Tolnai Nagycsaládosok 
 
Zsúfolásig megtelt az egyesület közösségi 
terme, de ez nemcsak a "Születésnapi bulinak" 
szólt, hanem a fontos megbeszélnivalóknak is. 
 
Baksainé Kenessei Éva elnökünk először az 
aktuális híreket mondta el. Többek között, 
hogy a tavalyi "Adventi vásáron" három zsáknyi 
plüss és egyéb játékot sikerült összegyűjtenünk 
a pécsi Gyermekonkológia kis betegei számára. 
Ezután az éves programtervezet lett 
megvitatva. Felidéztük a 18 év élményeit a 
teljesség igénye nélkül: jártunk Sopronban, 
Zalaegerszegen, Szegeden, Debrecenben, 
megnéztük az Országházat, jól szórakoztunk a 
Csodák Palotájában és örök élménnyel jöttünk 
el az Operaház előadásairól. 
Vendégünk volt Pitti Katalin, Barabás Éva, 
Kovács Antal (Atom Anti), Kozmann György. 
Több éven át szerveztük a Challange Day-t 
(Kihívás Napját), szerepeltünk a "Hovatovább!" 
televíziós vetélkedőn és ott voltunk a gátakon a 
dunai árvíznél is. Kaptunk helyi és országos 
elismeréseket is. (Az Év Tolna Civil Szervezete) 
Ezek után joggal érdemeltük ki, hogy 
megkóstoljuk Széles Bandi vezetőségi tagunk 
tortáját és koccintsunk nemcsak 
kölyökpezsgővel. 
 

 
 
FEBRUÁRBAN  tisztújító közgyűlést tartottunk, 
melyen megszavaztuk az éves tagdíjat (5.500 
forint) és a 2015. évi programunkat. Ezek 
szerint kiruccanunk 1 napos és 3 napos 
kirándulásra (Pécs és környéke), részt veszünk a 
régiós (Szekszárd) és az országos (Hortobágy) 
találkozón, lesz sportnapunk és kenutúránk, 
várjuk a "nyuszit, majd a Mikulást is. 

 

 
 
Megválasztottuk az új vezetőséget, melyben 
helyet kaptak új és régi tagok: 
Elnök továbbra is: Baksainé Kenessei Éva 
Titkár: Széles András ("régi motoros")  
Gazdasági vezető: Hochsteigerné Vida Beáta 
Vezetőségi tagok: Makó Zoltán ("régi 
motoros"), Pacskóné Straubinger Ágnes, Szücs 
Fatima, Mayer Zsolt 
 
FEBRUÁR 14: Fergeteges este, tele e remek 
terem. Megjelentek jelmezes, meg jelmeztelen 
gyerekek, emberek, persze nejekkel, melyek 
helyesek, kedvesek, nettek. Zene sem lehetne 
remekebb. Rengeteg eledel, persze eleve 
szeletelve, mert egyben lenyelve veszedelmes 
lenne! TOMBOLASORSOLÁS (erre nem leltem 
eszperente nevet) kellene, mert nem lenne 
teljes eme este! Nyertek rengetegen. Egy 
felejthetetlen este telt el, de  ne keseregj, gyere 
el gyermekeddel, kedveseddel JÖVŐRE!    
 

Lejegyezte: Makó Zoltán 
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Beszámoló disznóvágásról 
 
 
Február 21-én korán kezdődött a nap a 

Nagycsaládos Egyesületben, első alkalommal 

disznót vágtunk közös szórakozás, és 

elfogyasztás céljából. Ezt a tervünket azonban a 

végkifejlet teljesen felülmúlta. Ezt a napot nem 

lehet másként meg fogalmazni, mint egy 

Ünnepnapot egy nagycsaládnál. Jöttek sorban 

tagjaink, vendégeink mindenkinél valami kis 

meglepetés a többieknek.  

 

Böllérünk Pörgye Károly és a fiúk Bartha József, 

László József, Papp Gábor, Falusi Pityu voltak 

azon bátrak, akik elbántak a sertésünkkel, 

elvették az életkedvét már kora reggel. A bátor 

fiúk után jöttek az ügyes lányok Kiss Katyval és 

Somogyi Zitával az élen. Vizet hordtak, 

forraltak, edényeket mostak, mire a 

célállomáshoz érkezett a sertés, minden készen 

állt annak feldolgozására. Képes György 

állatorvos rendben találta a látottakat nem 

talált benne kifogást. Engedélyezte a 

felhasználást. Az üstbe hamarosan belekerültek 

a leves hozzávalói, a másikba pedig az abálni 

valók. Kint és a konyhában párhuzamosan 

ment a munka példátlan összefogás mellet. 

Mindenki meglátta, megtalálta mivel teheti 

magát hasznossá. A gyermekeink közül is csak 

a legkisebbek játszadoztak, a nagyobbak mind 

segítettek. 

 

A délelőtt folyamán a szív és vese működését is 

meg tanulhattuk a röpke „anatómia” órán, amit 

Kiss Dominika tartott nekünk. Elkövettük azt a 

hibát, hogy nem számoltunk ennyi emberrel és 

csak egy sütőben tudtuk a hurkát, kolbászt 

sütni. De rögtön kéznél volt a segítség: 

Koppányi Péter és Virág Timike máris 

ajánlották, hogy otthon besegítenek egy-két 

tepsi kisütésével. Ennek eredményeként déli 

12-kor már le is tudtunk ülni ebédelni.  

 

Az ebéd húsleves, pecsenye, sült hurka és 

kolbász volt. Desszertből is bőséges volt a 

kínálat Pörgyéné Ica mirindát és néger kockát 

sütött, Szabóné Erika hatalmas adag fánkot 

hozott, Méninger Józsefné kakaós csigát és kelt 

almást készített, Koppányiné Mónikáék apró kis 

fánkgolyókkal leptek meg bennünket. Akinek 

nem volt jobb ötlete az a Dóra cukrászdából 

hozott apró süteményt.  

Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra. 

A nap este 18-órakor ért véget.  
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Köszönetet szeretnék mondani Márok Csaba 

polgármesterünknek, aki engedély adott a nap 

lebonyolításhoz, Kovács István kisgazdának a 

sertésért, Képes György állatorvosnak az 

engedélyéért. Továbbá szeretném 

megköszönni vendégeinknek, hogy 

ellátogattak közénk:  

 

alpolgármesterünknek Molnárné Troppert 

Marikának, Várdainé Kiss Krisztinának, aki  

Pécsről autózott, hogy velünk lehessen. A nap 

folyamán 72 személy volt jelen, ki délelőtt, ki 

délután Ha valaki kedvet érez, hogy ennek a 

fantasztikus csapatnak a tagja legyen, kérjük 

keressen bennünket! 

 
 

 
 
 

Mese  
 
Fésüs Éva :  A fogfájós nyuszi 
 

Képzeljétek, gyerekek, mi történt! … Egy 
nyuszikának a mezőn megfájdult a foga. 
Valószínűleg úgy esett meg ez a nagy baj, hogy 
kemény káposztatorzsára harapott. 

Panaszosan makogott a nyuszi és nem tudta, 
mitévő legyen. A pofácskája hamarosan dagadni 
kezdett, s amikor a barázdabillegető meglátta, 
ijedtében még billegetni is elfelejtett. 

Lekonyult a nyuszi füle bánatában és csak üldögélt 
a rét közepén. Gyógyfüvecskék kínálták magukat 
orvosságnak a fájós fogára, vadvirágok 
legyezgették a daganatot, de hát mindez nem sokat 
használt. 

Észrevette a nyuszi, hogy egy mókus 
mogyorót ropogtat az erdőszéli fán. 
 Elkezdett vele beszélgetni. 

 - Mak-mak, de jó neked, mókuska! 

 - Mi bajod van, nyulacska. 

- Fáj a fogam, mókuska. 

 - Ki kell húzni, nyulacska! 

 - Ki húzná ki, nyulacska. 

 - Nem fog fájni, mókuska? 

 - Csak egy kicsit, nyulacska. 
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Gyáva volt a nyuszi, de foga már annyira fájt, hogy 
mégis elindult az erdőbe. Messziről hallatszott 
Harkály doktor kopácsolása. Amint közeledett 
hozzá, egyre jobban inába szállt a bátorsága. 

- Sárgarépás jó napot! – toppant eléje hirtelen a 
róka. – Mi lelte azt a szép nyúlpofikádat, hogy 
ekkorára dagadt? 

- Éppen most megyek fogat húzatni – reszketett a 
nyuszi -, de nagyon félek, mert Harkály doktornak 
éles a csőre. 

- Ó, ó – sopánkodott a róka -, hiszen nem is kell 
ahhoz a harkály! Ide süss, nyulacska! Majd én 
rákötök egy vékony indát a rossz fogadra, 
megrántom és úgy kihúzom, hogy cseppet sem fog 
fájni. 

 Valójában persze azt gondolta a ravasz róka, hogy 
a fogára kötött indánál fogva szépen hazavezeti az 
ostoba nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. 
Azoknak ma éppen ilyen gyönge nyúlhúsra támadt 
kedvük. 

A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a 
bajuszát. 

- Komolyan mondod, Róka bácsi? 

- Úgy ám, füles öcsém! Sohasem fog többé fájni a 
fogad! No, gyere csak közelebb, nem bántalak. 

Tátsd ki szépen a szádat! Így ni! Biz, ez 
csúnya fog, de már rajta is a hurok. No, 
most gyere szépen velem, amerre vezetlek! 

 Vitte a róka a megszeppent nyulacskát és 
már majdnem a rókalyuknál voltak, s be is 
húzhatta volna oda szépen, de akkor az 
egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét 
és elkiáltotta magát: 

- Hozza a papa a pecsenyét! 

 Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy 
hátrarántotta a fejét, s nyomban kirepült a 
szájából a fájós fogacska. A róka meg, aki 
húzta az inda másik végét, hanyatt 
bukfencezett, és legurult a domboldalon, 
bele a jéghideg patakba. 

 Felröppentek a madarak a fákról, 
összeszaladtak az őzek és makkot dobáltak 
egymásnak a mókuskák, úgy örültek, hogy 
a ravaszdi pórul járt. 

 A nyuszi pedig megszabadult fájós 
fogától, s ma is vidáman ugrál a 
barázdában. 

 Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és 
kérdezze meg tőle. 
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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

 


