A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének hírlevele
2005. november 14. 12. szám

Kedves Tagtársaink, kedves Nagycsaládosok!

November a mindenszentek napjával kezdődik. Ilyenkor gyakrabban gondolunk halottainkra,
akikkel hitünk szerint közösségben vagyunk és maradunk. Ők képviselik a mennyben a
dicsőséges Egyházat. De valóban meg tudjuk-e élni ezt a közösséget, tudunk-e, akarunk-e
egyáltalán közösségben élni?
Az embernek sokféle igénye, szükséglete van. Hogy mit részesít előnyben, az függ a
személyiségétől, neveltetésétől és a hatásoktól, amik érik. A mai társadalmi hatások nem
éppen az egymásért élésre, a másokért vállalt szolidaritásra buzdítanak minket. Soroljuk
ennek okait, s elképedve látjuk, hogy fogyasztó nyájjá alacsonyodunk lassan.
Mi szeretnénk-e ettől megmenekülni? Másoknak tartjuk-e magunkat? A civil szervezetek,
közösségek ebben segítenek minket, hogy ne mindig saját magunk körül forogjunk, hanem
egymást építve, egymásból épülve lehessünk egymásért. Mindnyájan tudjuk, háziasszonyként,
házigazdaként, hogy csak onnan tudunk kivenni, ahova valaki betesz valamit. Az autónkból is
kifogy a benzin, és nem tudunk továbbmenni, ha nem tankolunk. Egy közösség, csoport, de
akár a család is így működik: bele kell tenni, hogy ki lehessen venni belőle. Ha csak néhány
lelkes ember tesz bele a közös kosárba, bizony előbb-utóbb kifogy az energia. Tudjuk, hogy
mások a lehetőségeink, az élethelyzetünk, akadályozhat bennünket a munka, a család, a
sokféle elfoglaltság, egyszer többet tudunk tenni, máskor esetleg éppen mi szorulunk
segítségre. Olyan azonban nincs, hogy valaki egyáltalán ne tudna adni: ha alkalmanként csak
egy-egy óra-félóra segítséget, odafigyelést, egy visszaküldött kérdőívet, vagy a jelenlétét a
közös programokon, találkozókon. Ezúton is szeretnénk azoknak a segítségét megköszönni,
akik sokat, néha erőn felül sokat tesznek a „közös kosárba”, akik visszajuttatták a kérdőívet,
akik gondot viselnek másokra, akiknek szívügye az egyesület. Legyen mindannyiunké az! S
akkor tudod előnyét élvezni, ha te is teszel érte valamit, és csodálatos módon
megtapasztalhatod ennek örömét és gyümölcsét, melyet Weöres Sándor így fogalmazott meg:
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.”
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Egyesületünk életéből
•

•

•

A Pécsi Napok keretében szeptember 25-én ismét megrendeztük Családi
Játszódélutánunkat. A különféle játékok és foglalkozások mellett a Magura
táncegyüttes, a Levendula bábszínház, valamint Sinkó Csongor szórakoztatta
mindazokat, akik a gyönyörű időben kilátogattak a Sétatérre. Köszönet minden
segítőnek, akiket felsorolni sem lehet, annyian voltak. A sok-sok önkéntes munka
nélkül nem jött volna létre a rendezvény!
Október 22-én ünnepeltük a NOE nagykorúvá válását, 18. születésnapját.
Sportversenyt, kirándulást terveztünk erre a napra, amit sajnos az eső elmosott, de nem
a gyerekek és felnőttek jókedvét, akik az eső ellenére összegyűltek a Kisvasútnál. A
torták is nagyon finomak voltak!
Október 8-9-én egyesületünk 45 tagja kétnapos kirándulásra ment Szentendrére, a
Dunakanyarba. A szép őszi idő, a ragyogó napsütés, a mindenkit elbűvölő skanzen, a
ferencesek vendéglátása, szentendrei nagycsaládos barátaink önzetlen segítsége mindmind hozzájárult ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Sajnálhatja, aki kimaradt belőle!

Következő találkozóinkon az alábbi témákkal foglalkozunk:
Decemberben Garadnay Balázs atya jön el hozzánk
Januárban Nagy János mutatja be a Szent Egyed Közösséget (FÉRFINAP!)
Februárban Kamarás Zsuzsa beszél a házastársi szeretet öt nyelvéről
További programjaink:
•

•

•

•

•

November 19-én (szombaton) 10-11-ig turkáló lesz a Máltai Szeretetszolgálat
raktárhelyiségében, a Bajcsy laktanyában. Csak olyan tagtársunk vehet részt ezen,
akinek nincs tagdíj tartozása. Aki idén még nem fizette be a tagdíjat, megteheti ezt
Barkóczy Nórinál (Filharmónia iroda a Színház téren), vagy az egyesület irodájában
ügyeleti időben, illetve a turkáló helyszínén is. Kérjük azokat, akik még nem juttatták
vissza a kérdőívüket, hozzák oda magukkal, és a családokat bemutató fényképes
beszámolókat is várjuk!
December 11-én (vasárnap) 3-6-ig tartjuk az adventi gyertyagyújtást az Ipartestületi
Kamara nagytermében (Dr. Majorossy Imre utca, a volt kesztyűgyár épülete a Tettye
alatt). Rozs Tamásék bábműsorát követően kézműveskedéssel készülünk a
Karácsonyra. Ne felejtsetek el sütit hozni!
December 31-én (szombaton) közös kirándulással köszöntjük az újévet. Fél 11-kor
találkozunk a Dömörkapunál, ahonnan kb. 2 órás sétára indulunk. A jó hangulat
érdekében pakoljatok süteményt, pezsgőt, forralt bort és meleg teát a hátizsákba.
2006. február 12-én (vasárnap) immár harmadik alkalommal rendezzük meg a
Házasság Világnapját. A pontos programról később érkezik hírláncos üzenet, de
kérünk Benneteket, már most írjátok be a naptárotokba, mert szeretnénk, ha
jelenlétünkkel minél többen tudnánk hitet tenni a házasság fontossága, értéke mellett.
Más városokból is várunk vendégeket és sok segítő kézre lesz szükség, mivel ez régiós
rendezvény.
2006. március 5-én (vasárnap) sportdélutánt rendezünk a Nevelési Központban.
(Teremhiány miatt tolódott tavaszra ez a rendezvényünk.) Mindenkit arra biztatunk,
hogy jöjjön el, használja ki a lehetőséget, hogy néhány órát együtt mozoghat a
családjával, és a hatalmas tornatermen kívül ingyen használhatja az uszodát és a
szaunát. A már megszokott családi sportversenyeken és aerobikon túl idén foci és
kosárlabda csapatversenyeket is tervezünk.

Karácsonyi gyűjtési akciók
2

• Már tavaly felmerült bennünk a gondolat, hogy a németországi cipősdobozokhoz hasonlóan
idén mi is készítsünk kis csomagokat. Ezeket Erdélybe, Szárhegyre szeretnénk eljuttatni, ahol
a ferencesek napközit működtetnek. 36 kisgyerek jár ide, itt enni kapnak és tanulási
lehetőségük is van. Aki szívesen részt venne ebben az akcióban, állítson össze egy
cipősdoboz nagyságú ajándékcsomagot. Ötletek, hogy miket tehettek bele: édesség,
tusfürdő, szappan, egyéb kozmetikai cikkek, fogkrém, írószer, filcek, füzet, ceruza, festék,
tolltartó, zokni, harisnyanadrág, a kisebbeknek apró játék, plüss állat, mazsola, mogyoró,
Nutella, esetleg kávé a szülőknek. A csomag értékének nem kell 2000-2500 Ft-nál többnek
lennie. Írjátok rá a csomagra, hogy fiúnak vagy lánynak, és hogy hány évesnek szánjátok!
• Barátaink, akik jártak már arra, elmesélték, hogy nagyon szűkös körülmények között élnek
ott az emberek. Kértek minket, ha tudunk, gyűjtsünk jó minőségű, meleg ruhát és cipőt a
gyermekeknek. Ha tehát szeretnétek segíteni, akkor az adománynak szánt ruhaneműt frissen
kimosva és kivasalva, szépen összehajtva csomagoljátok papírdobozokba, mert csak így
tudjuk jó szívvel továbbadni. Cipőn kívül jó minőségű táskát is tehettek bele! A
cipősdobozokat és a ruhaneműs csomagokat november 30-ig juttassátok el az irodába. Előre
is köszönjük a segítséget!
• Az adventi időszakban a közvetlen környezetünkben élőknek is szeretnénk segíteni, ezért
idén ismét gyűjtünk tartós élelmiszert a rászorulóknak. Az adományokat december 10-ig
hozzátok be az irodába.
Legyen nyitott a fülünk és a szívünk mások panaszára, merjünk adni, tudván azt, hogy a
jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten.
Baba-hírek
2005-ben tudomásunk szerint eddig 8 kisbaba született az egyesületben:
Abai Margit 2005.02.15.
Filus Levente 2005.03.29.
Libai Csenge 2005.04.05.
Kovács Kinga 2005.04.18.
Várdai Lajos 2005.07.02.
Tóth Abigél Erzsébet 2005.07.15.
Hábel Márton 2005. 08.02.
Hamburger Ákos 2005.10.27.
Minden családnak sok boldogságot kívánunk gyermekükhöz, és Isten áldása kísérje őket
felnevelésükben!
Ha valaki kimaradt volna a listából, kérjük, jelezzétek, hogy a következő Életfában
a Ti örömötöket is megjelentethessük!
Pályázati hír
Örömmel jelentjük, hogy az EON (volt DDGÁZ) által kiírt pályázaton Arató Csongor 2 db
kerékpárt nyert az egyesület számára!
Ügyeleti rend az irodában (Pécs, Nagy Lajos király u. 9. fsz.6. Tel: 520-568):
15.00-17.00 Várdainé Kiss Krisztina és Varga Éva
Hétfő:
Kedd:
9.30-10.30 Dr. Farkasné Székely Kamilla
Szerda:
15.30-16.45 Dr. Farkasné Székely Kamilla
Péntek:
9.00-11.00 Paksicza Éva
Ismét kaphatók korcsolyajegyek (350 Ft/db) az irodában, illetve a tavalyihoz hasonlóan
kétszemélyes korcsolyabérlet is kölcsönözhető. Ha hétvégére szeretnétek elkérni, előre
egyeztessetek telefonon! A bérleteket az alábbi tagtársainktól kérhetitek:
Késmárki Tibor, Holló dűlő 3. (226-181)
Dr. Farkasné Székely Kamilla, Nyár köz 1. (320-257)
Horváthné Bándi Ágnes, Dohány u. 7. 1/4. (326-904)
Bárdonicsek László, Fagyöngy u. 6. (444-214)
Lista kedvezményes vásárlási lehetőségekről
Natura bolt, Rákóczi u. (10-12%)
Rövidáru nagykereskedés, Szabadság u. és Nagy Lajos király u. sarka
Virág és ajándék, Muck Józsefné, Pécs-Patacs Fő u. 14. (20%), tel: 257-208
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(3000Ft felett kiszállítás)
IPS papír-, irodaszer nagykereskedés, Rácvárosi u. 57. Az egyesület nevére vásárolhattok
nagykereskedelmi áron, nagyobb tétel esetén. Számlát kérjetek, és juttassátok el az irodába!
A Székesegyház és a sírkamrák megtekintése NOE igazolvánnyal ingyenes. (Másra át nem
ruházható és érvényes évű kártyával!)
AMFORA Kereskedelmi Rt, Verseny u. 23. (20%), vevőkártya száma: 7400
Üveg-Center, Verseny u. 17. (minimális vásárlási összeg 3000Ft, készpénzes vásárlás esetén
4% kedvezmény)
Tüzér utcai tejdiszkont (nagykereskedelmi áron a Sportcsarnok felőli bejáratnál)
Pázsit üzletház ékszerboltja (Nevelési Központ közelében), Salamon Ferencné Erika (10%)
Bíztatunk benneteket, hogy járjatok utána újabb lehetőségeknek!
Leleményességünkön múlik, hogy sikerül-e több helyen olcsóbban vásárolni!
Örömmel vettük, hogy a segítőlista felajánlásainak köszönhetően megalakult az iroda
takarítását és rendbentartását vállaló munkacsoport, Kovács Gabi vezetésével. Munkájuk
nyomán ismét tisztán ragyog az irodánk, a függönyök és az ablak is csillog-villog.
Köszönjük minden résztvevő munkáját, és a többieket is biztatjuk segítésre!

HÍRLÁNC HÍRLÁNC HÍRLÁNC
Problémád van a hírlánccal? Nem kapsz híreket?
Megoldási lehetőségek:
1./ Van e-mail címed?
Írj egy e-mailt a vardaikr@freemail.hu címre, és attól kezdve e-mailben megkapod a híreket!
2./ Mobilod van csak?
Hívd a 72/424-076, vagy a 30/407-6450-es számot, és megoldjuk, hogy ezentúl valamilyen
módon megkapd a híreket!
3./ Vezetékes telefonod van?
Ha nem jut el hozzád a hírlánc, szólj a körvezetődnek, ha így sem kapod a híreket, akkor szólj
nekem a fenti számok valamelyikén, és megpróbáljuk megoldani a problémát!
MINDENKINEK MELLÉKELJÜK A SAJÁT
KISKÖRÉT! TEGYÉTEK KI A TELEFON MELLÉ A FALRA!
Várdainé Kiss Krisztina

Sportrendezvényeinket a Nemzeti Sporthivatal támogatja
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