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 Tagok nyilvántartása: Táblázatosan elektronikus formában történik. A tagcsaládok száma 
2012. 12. 31-én 303. Minden hónapban vannak új belépıink, de kis lemorzsolódás is jellemzı. 
Toborzásra továbbra sincs szükségünk, a tagok egyre inkább szólítják meg az ismerıseiket, illetve 
rendezvényeink által is ránk találnak. Célunk személyes ismeretségeken alapuló, értékeink mentén 
szervezıdı élı kapcsolatrendszer mőködtetése régi és új tagjaink között.  

 Alapszabályunk kötelez minket, célnak jelöli meg számunkra a nagycsaládos és 
„Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, 
érdekvédelme, segítése.” feladatot. Vállalt értékeinket tevékenységünkkel és rendezvényeink 
szellemiségével közvetítjük: tagságunk, befogadó szervezeteink (Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete /NOE/, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége /KCSSZ/, Családlánc), más 
pécsi társszervezetek, illetve környezetünk irányába. 

 Költségvetés: Egyesületünk fı bevétele pályázatokból adódik, tehát ez egyrészt 
kiszolgáltatottá tesz bennünket, másrészt komoly önerıt is igényel tılünk. Éves tagdíjunk jelenleg 
5.500,- Ft/család, indokolt esetben, külön engedmény kérésére csak az 1.200,- Ft-ot szedjük be, 
amit a NOE felé továbbítunk. 

 Aktivitás:  Minden családtól évente legalább tíz óra önkéntes munkát várunk, hogy ezáltal 
részt vegyenek az egyesület munkájában, illetve saját kapcsolataiknak szervezetünk irányába 
történı bıvítésében. Pályázataink jelentıs arányban sikeresek szoktak lenni. Idén egyéb sikeres 
pályázataink mellett megkezdtük egy többéves idıtartamra kiterjedı, ötvenmilliós költségigényő 
pályázatban leírt tevékenységünket. Lehangoló tapasztalatunk van viszont megállapodás szerint 
nekünk visszajáró pénz elakadásáról (milliós tétel, ami a Háztartási gépcsere programból jár vissza), 
vagy a kötelezettségeket amúgy aszimmetrikusan elıíró támogatói szerzıdések ránk vonatkozó 
elvárásairól, esetenként a beszámolás apró részleteire kiterjedı, nem igazán indokolható 
követelményekrıl.  

 Kiadásaink jellemzıen: az iroda fenntartási költsége, adminisztrációs költségek, 
programköltségek, képzések, útiköltségek, illetve az Alapszabályunk céljai szerinti tevékenységek 
szükséglete. 

 Tevékenységünk röviden: 2012-ben minden hónap elsı csütörtökén találkozunk a szokásos 
havi összejövetelünkön, ahol sokféle témakörben hallgattunk elıadókat.  Ruha- és tankönyvcsere 



 

programunkat egész évben nagy forgalommal bonyolítjuk önkéntes tagjaink segítségével. Irodai 
ügyeletünk honlapunkon is meghirdetett menetrend szerint mőködik, sokan keresik fel, leginkább 
jellemzıen személyesen és telefonon. Régiós kapcsolattartó feladatunkat a NOE megelégedésére 
látjuk el. Szeptembertıl új helyünkön folytatjuk tevékenységünket. Nagyobb alapterületen és több 
teremmel bıvültek lehetıségeink. Honlapunkat folyamatosan frissítettük. Tagjaink itt az aktuális 
híreken kívül jelszóval elérhetı segítılistát találnak. Életfa idıszakos kiadványunk három 
alkalommal - esetenként több mint félezer példányban  - jelent meg 2012. év végéig. A kiadvány 
köteles példányait rendre leadtuk a könyvtárnak. Régiós képzést tartottunk Kiskunfélegyházán. 
Szerveztünk kirándulásokat, színházlátogatásokat félárú jegyekkel. Februárban megünnepeltük a 
Házasság Világnapját, közösen a határon túli vendégeinkkel, a nyilvánosságot és a médiát is 
bevonva.  Júniusban gyermekeinknek bábszínházat szerveztünk. Októberben az egész város felé 
nyitottan, egy önálló rendezvényként szervezett játszóutcát hoztunk létre immár a 17. alkalommal 
egyesületünk és más családok gyermekeinek örömére. Decemberben adventi gyertyagyújtás 
keretében ünnepeltünk, készülıdtünk  Karácsonyra, és osztottunk ajándékot is. Kézmőves játékok 
és egy bővész elıadása követte ekkor a gyermekeknek szóló karácsonyi zenés foglalkozást. Saját 
tagjaink részére egész évben rendszeresen tartottunk győjtést egyesületünkben. Karácsonyi 
csomagokat állítottunk össze a kovásznai nevelıotthon gyermekei részére, de nehéz helyzető 
tagcsaládjainkról sem feledkeztünk meg. A  NOE válaszmányi ülésein és közgyőlésén jelen voltunk, 
az országos találkozóra idén egy nagyobb busznyi csoporttal utaztunk el Gyulára. Részt vettünk két 
küldöttünkkel a NOE 25 éves ünnepi rendezvényén. Anyagi okok miatt nem jutottunk el 
csoportosan a Családkongresszusra, viszont egyesületünk egy tagja az elıadók között jelen volt 
Lakiteleken. Idén is segítettük NOE tagszervezetek elindulást. 

 Civil szervezetekkel való együttmőködésünk tartós, köre szélesedett. Városunkban a Máltai 
Szeretetszolgálat, az Otthon Segítünk Szolgálat, a Karitász, A Fogd a Kezem Alapítvány, a Kerek 
Világ Alapítvány, a Nevelık Háza Egyesület, és az Önkéntes Centrum fı partnereink. Mivel a 
Székesegyház körül jöttünk létre, erıs a kapcsolatunk a Székesegyházi Plébániával és a 
Püspökséggel. Tagjaink idén is több plébániai rendezvényen közremőködtek. 

 Támogatóink között vannak kisebb üzletek, ahol 5-15% kedvezménnyel vásárolhatunk. 
Elıfordulnak más intézmények, mint pl. a Szigetvári Takarékszövetkezet, Hauni, Pécs-Holding 
ZRT, a Pécsi Nemzeti Színház, vagy a Sportlétesítmények Igazgatósága, ahonnan félárú jegyeket 
kapunk. Egyre többször keresnek fel minket magánszemélyek is, mert adományukat általunk jó 
helyre szeretnék eljuttatni. Csokigyőjtési akciónkat évek óta megismételjük gyermekeink között, 
idén is Karácsony közelében fogjuk meghirdetni. Az Élelmiszer Bank adományait idén is 
továbbítottuk több egyesület felé. 

 

 

Jelentısebb események idırendben: 

 

 2012. január 05-i havi találkozónkon: Építési tanácsadás, „férfi nap” konzultációs 
lehetıséggel 

 2012. február 11-én ismét megrendeztünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületével a pécsi 



 

Házasság Világnapja ünnepet, ami egyben a NOE országos eseménye is volt, s ezzel kezdetét vette 
a Házasság hete, országos rendezvénysorozat. A nap folyamán kb. négyszáz résztvevıvel, ünnepi 
idıtöltést biztosítottunk tagjainknak, vendégeinknek, határon túli nagycsaládos partnereinknek. 
Honlapunkon archívumunkban képes-hangos beszámoló alapján utólag is lehet tájékozódni a 
részletekrıl.  

 2012. február 16-án 1. sikertelen Taggyőlésünk után a Házasság Világnapja tanulságainak 
megbeszélése, értékelése. 

 2012. március 01-én a 2. megismételt Taggyőlés megtartása a korábbi években is 
megtapasztalt létszámmal. 

 2012. március 03-04-én Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület rendezvényén Érsekújváron 
vendégeskedett egyesületünk küldöttsége.  

 2012. március 10-én a Szivárvány Gyermekház rendezvényén egyesületünk bemutatkozott. 

 2012. március 21-én közremőködtünk a plébánia húsvéti készületi rendezvényén 

 2012. március 31-én Kiskunhalason tartottunk régiós képzést. 

 2012. április 04-én tagtársunk és baráti köre húsvéti történetrıl szóló bábjátékot mutatott be 
gyermekeinknek a gesztenyési kultúrházban a játékos-vetélkedıs délután programjaiba illesztve. 

 2012. április 04-én kedvezményes sportcipı és dzseki vásárt szerveztünk tagjainknak. 

 2012. április 14-én a NOE Közgyőlésén delegáltjaink részt vettek. 

 2012. április 19-tıl 21-ig két fı vett részt egyesületünktıl a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségének kongresszus elıkészítı orosházi kihelyezett konferenciáján. 

 2012. április 22-én  „Tavaszi sportnap, generációk napja” rendezvényünket a Zsolnay 
kulturális negyedben,tartottuk, melynek keretében sportjátékokkal, kincskereséssel is 
foglalkozhattunk, és díjmentesen megtekinthettük az Interaktív Labort, mint a pécsi ”Csodák 
Palotája” intézményt. 

 2012. május 03-i havi találkozón, "A tanulási képességek megalapozása a 
kisgyermekkorban" címmel beszélgetıs tanácsadást tartottunk. 

 2012. május 11-én egyesületünk is képviselte magát a parlamentben megtartott Kárpát-
medencei Magyar Családkongresszus alakuló ülésén. Ezt a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének tagjaként mi is kezdeményeztük, s  Családlánc létrehozását határoztuk el. E napon a 
jelenlévıkkel Nyilatkozatot fogadtuk el. 

 2012. május 12-én mintegy negyvenen vettünk részt a NOE - Családi Nap rendezvényén 
Budapesten az Orczy Parkban. 

 2012. június 07-i havi találkozón egészségügyi elıadást hallgattun és tanácsadást kaptunk. 

 2012. június 20-án rajzfilmes beszélgetésre jöttünk össze. 

 2012. július 13-án sajtótájékoztatón mutattuk be a  nyertes, induló TÁMOP pályázatunk 
„Családok Háza” célkitőzéseit. (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0282) 

 2012. július 29-én Adára, a Családi nap rendezvényre látogattunk barátainkhoz tizenöt fıvel. 

 2012. augusztus 06 -tól  augusztus 12-ig a Szelidi tóhoz közös nagycsaládos nyaralást 
szerveztünk. 

 2012. augusztus 25-én a NOE İszi Találkozóján jártunk Gyulán. 

 2012. szeptember 02-án a minisztérium által szervezett országos évnyitó pécsi eseményen 



 

egyesületünk is részt vett. Információs pulttal jelen voltunk, tájékoztattuk az érdeklıdıket. 

 2012. szeptember 06. A havi találkozó témája: Kommunikációról mindenkinek. 

Ez után kezdtük meg az irodánkat az új helyére költöztetni. 

 2012. október 04. Havi találkozónkon "Útmutató nyelvvizsgákhoz (nem csak) 
nyelvtanulóknak" címmel hallgattunk tájékoztatót. 
 2012. október 07-én tartottuk a 17. családi délutánunkat. 

 2012. október13-ára Közösségi Önsegítı Rendszert népszerősítı konferenciát szerveztünk. 

 2012. november hónapra elıre hoztuk a kovásznai gyermekeknek szánt ajándékok 
elkészítésének határidejét. 

 2012. december 09-én tartottuk az Adventi gyertyagyújtássunkat. 

 2012. december 29-én kirándulással búcsúztattuk az óévet. 

 

 

2013-ra tervezett feladataink során a szokásos programjainkat ismét szeretnénk megvalósítani.  

Kiemelkedik minden évben: 

I.)   a Házasság Világnapja februárban (most lesz a10., jubileumi rendezvény), 

II).  a játszóutca ısz elején, 

III.)  és az adventi gyertyagyújtás decemberben. 

 Nyáron ismét családos közös nyaralást szervezünk, esetleg közösen a határon túli 
nagycsaládosokkal. Tavaszi sportnapot márciusra tervezünk. A szokásos elsı csütörtöki, rendszeres 
havi találkozókat továbbra is megtartjuk. Kirándulásokat szervezünk. Ügyeleti rendünket 
fenntartjuk. Ruhacsere programunkat még nagyobb odafigyeléssel követjük. A tankönyvcserét 
tovább segítjük. Segítılistát aktualizálva teszünk közzé tagjainknak honlapunkon. Honlapunkkal és 
két levelezı listával híreinket naprakészen továbbítjuk. Életfa idıszakos kiadványunkat legalább 
háromszor megjelentetjük.  A NOE rendezvényein képviseljük magunkat. A névadó plébánia 
életében tevékenyen is részt veszünk. Határon túli kapcsolatainkat ápoljuk, a Kárpátmedencei 
Családszervezetek Szövetségében tevékenyen veszünk részt. Régiós képviseletet látunk el a NOE 
Al-Duna régiójában. Digitális fényképalbumunkat frissítjük. Erısítjük egymásra figyelésünket a 
személyes kapcsolatok hálózatának építésével. 

 

Pécs, 2013. január 31. 

 

 

 

        Sámson László 

               elnök  

                Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 


