
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének hírlevele 
                                                                                                     2006. november 27. 16. szám 
 
Egyesületünk életéből 

� Szeptember 16-án részt vettünk a családokat igen hátrányosan sújtó 
kormányzati intézkedések ellen a NOE által szervezett demonstráción. Kb. 
50 fővel, transzparensekkel /köszönhetően a Srp-családnak/, és nagy 
lelkesedéssel gyülekeztünk Budapesten, hogy petícióinkat átadva végül a 
Kossuth-téren tiltakozzunk. Igen jó hangulatú, békés, fegyelmezett volt a 
gyűlés. Köszönjük mindazoknak, akik hajnalban keltek, hogy a többi 
nagycsalád nevében is tiltakozzanak! Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a 
vidékiek közül a mi egyesületünk szólalhatott fel. 

� Szeptember 24-én az Örökség Fesztivál keretében megtartottuk szokásos 
Családi Játszódélutánunkat. A mostoha körülmények ellenére a kellemes őszi 
időben ismét sokan élvezhették a családi vetélkedőket, a kézműveskedést és a 
Teddy Maci Kórházat. Köszönet mindazoknak, akik segítettek a rendezvény 
lebonyolításában. Külön köszönet a Nagynyárádi Kék Nefelejcs gyermek-
tánccsoportnak és Erbné Merkler Csillának a hangulatos német nemzetiségi 
táncbemutatóért. 

� Szeptember 30-án részt vettünk a NOE Őszi Találkozóján a Vasúttörténeti 
Parkban. Az idő ragyogó volt, ettünk finom kőlevest, kipróbálhattuk a 
különféle kisvasutakat, megnézhettük a régi mozdonyokat, de azt hiszem, a 
legjobban azt élvezték a gyerekek, hogy kitombolhatták magukat a 
bicikliszállító vagonban. 

� Megkezdődött a régió egyesületeinek meghirdetett, az NCA által támogatott 
vezetőképző tanfolyam, amelyen EU-s pályázatok írásával kapcsolatban 
hangzottak el eddig előadások.  

� Megújult egyesületünk honlapja! A legfrissebb aktuális hírekről, 
programokról, egyéb dolgokról napra készen tájékozódhattok. Látogassátok a 
honlapot a www.noepecs.hu címen! 

� A novemberi gyűjtés során 10.000 Ft gyűlt össze a Kárpátaljai Ferences 
Misszió javára. Ez a misszió tette lehetővé Kraszilinec Évike műtétjét is, aki 
november végén érkezik az Ortopédiai Klinikára. 

 
Örömhír 
Sárszegi Zoltánéknál november 18-án megszületett a negyedik baba, Barnabás. 
Gratulálunk és a Jóisten áldását kérjük az egész családra! 



További programok, tervek 
 

� Ismét szeretnénk ajándékcsomagot küldeni Erdélybe, Szárhegyre, Böjte 
Csaba atya ferences napközijébe. Kérünk mindenkit, aki szeretne örömet 
szerezni gyerekeknek, állítson össze kis ajándékcsomagot kb. 2000 Ft értékben, 
apró dolgokkal /édesség, ceruza, füzet, festék, olló, fogkrém, fogkefe, kakaó, 
szaloncukor, apró játék, szappan, sampon, tusfürdő, stb./. Aki nem tud 
csomagot készíteni, pénzadománnyal is segíthet, ugyanis a szállítási 
költségekhez hozzá kell járulnunk. Írjátok rá a csomagra, hogy fiúnak vagy 
lánynak, és hogy hány évesnek szánjátok. A gyerekeket is be lehet vonni így az 
ajándékozás örömébe! 

� Idei Adventi Gyertyagyújtásunk december 10-én du. 4-7-ig lesz az 
Ipartestületi Kamara Székházában. Enni-innivalót hozzatok! A Caritas 
színjátszó csoportjának előadása után ajándékkészítés lesz, melyre segítőket 
várunk . 

� Az előző évekhez hasonlóan ismét gyűjtünk tartós élelmiszert, Mikulás 
csokit rászoruló tagtársainknak. Aki esetleg tudna szponzorokat szerezni, 
segítsen ebben. Kérjük, a tartós élelmiszert az irodába hozzátok. 

� Óévbúcsúztató kirándulásunk december 30-án lesz, találkozzunk a 
Dömörkapunál 10.30-kor. A 35/A-s autóbusz 10.05-kor  indul a 
vasútállomásról.  Útvonal: Kisrét-Kantavár-Dömörkapu. Pezsgőt, 
gyerekpezsgőt hozzatok! Visszaérkezés kb. 1 órakor. Busz a városba 12.33-kor 
és 13.33-kor indul. 

 
Fontos tudnivalók 
 
• 2007-ben a NOE új, plasztik tagsági kártyát bocsát ki, amely EDC vásárlói 
kártya is lesz egyben, és különböző kedvezményekre jogosít. Mivel az új kártyát 
név szerint nyomtatják, csak annak a tagunknak tudunk kártyát rendelni, aki 
befizeti a 2007-es tagdíjat, a 2500 Ft-ot. A „nagy NOE-nak” az egyesületünk 900 Ft-
ot fizet minden tag után, a kártyáért különdíjat nem számolnak fel. Lényeges, hogy 
minél előbb befizessétek a tagdíjat! Aki tagdíj-elengedést szeretne, nyújtson be egy 
rövid kérvényt (az irodában van formanyomtatvány), és természetesen a 
plasztikkártyát is ingyen meg fogja kapni. A kedvezményekről bővebben a 
www.edc.hu címen olvashattok. 
Fontos! Aki 2006. december 31-ig nem fizeti be legalább a 2005-ös tagdíját, annak 
nevét töröljük az egyesület tagnévsorából!  

 

• Egyesületünk 2007-ben vezetőségválasztást tart, ahogy erre alapszabályunk 
ötévente kötelez bennünket.  Aki jelölni szeretne valakit a vezetőségbe vagy az 
elnöki posztra, január 30-ig jelezze Várdai Krisztinél, Székely Kamillánál vagy 
Sámson Lászlónál, a jelölőbizottság tagjainál. Előtte kérdezze meg a jelöltjét, 
vállalja-e a megbízatást! Gondoljatok arra, hogy a jelenlegi vezetőség tagjai közül 
sokan már 10-15 éve végzik áldozatos munkájukat, ők is megfáradtak, és az is fontos, 
hogy legyen az egyesületnek fiatal utánpótlása!  



800 éve született Szent Erzsébet 
 
1207-ben magyar földön, Sárospatakon megszületett egy gyermek, Gertrudis és II. 
András kislánya, Erzsébet. Még gyermekként elkerült Türingiába, jövendő férje, Lajos 
őrgróf családjához. Mi magyarok mégis magunkénak érezzük őt. 
Szent Erzsébet a szegények és a betegek szeretetének és megsegítésének példaképe. 
Életét ezen kívül férje iránti lángoló, hű szerelme határozta meg. Erzsébet az Isten és a 
férje iránti szeretetet tökéletes összhangba tudta hozni. Ahogy körülöttünk, úgy 
körülötte is kavargott a mulandóság, a családi viszályok, az ármánykodás, a 
hálátlanság, a földi boldogság, a szülőföld, a vagyon, a hatalom - mindez jött és ment, 
Erzsébet azonban folyamatosan imádkozott és derűs maradt. Az ő élő 
Istenszeretetének kisugárzása szelidítette meg rosszakaróit és ragyogta be férjéhez 
fűződő szerelmét, családját, szegényeit, egész életáldozatát. Legyen nekünk, mai 
feleségeknek és édesanyáknak is ő a példaképünk, kérjük segítségét, hogy a mai, az 
akkorinál semmivel sem könnyebb világban hűek, jó házastársak, jó szülők, Krisztust 
követők maradhassunk! 
 
Önkéntesek képzése 
 
Egy az EU által finanszírozott pályázat segítségével önkénteseket képezünk. Tartalma: 
8 óra munkaerőpiaci ismeretek, 8 óra jogi ismeretek, 16 óra számítástechnikai 
ismeretek, ill. 15 óra mentálhigiénés tréning. Ezután a jelentkezők szakmai 
gyakorlaton vehetnek részt szociális intézményeknél. Az előadások szombati napokon 
lesznek, február, március, április hónapban, a mentálhigiénés tréningre egy májusi 
vagy júniusi hétvégén kerül sor Drávafokon a Kúriában. A tanfolyam ingyenes, aki 
elvégzi, oklevelet kap. A létszám 30 fő. Kérjük, aki jelentkezik, vegye komolyan, s 
csak indokolt esetben hiányozzon. 
Jelentkezni január 5-ig lehet folyamatosan e-mailben (sz.sica@freemail.hu), vagy 
levélben (Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 7621 Pécs, Nagy Lajos kir. 
u. 9.) Érdeklődni lehet Sicánál (a 70-635-18-13-os számon, vagy e-mailben). 
 
 

• • • 
 
Értesítünk mindenkit, hogy a téli időszakban kedvezményes korcsolyajegyet 
árusítunk az irodában, illetve Horváthné Bándi Ágnesnél a Dohány u. 7-ben.  
A JPTE uszodájában szabadúszáson résztvevő tagtársaink jegyének felét utólag 
térítjük, ha 2 hónapon belül leadják az irodában, vagy Sicánál. 
Ezeket a programjainkat, csakúgy mint a nyári uszodai belépőket a Nemzeti 
Sporthivatal támogatta. 

 



Tv-műsor figyelés 
 
Köztudott, hogy a tv-t állandóan szidjuk, mégis elképesztő adatokat hallunk arról, 
hogy mennyi órát töltünk a képernyő előtt. Nem is beszélve a gyerekekről. Bár 
rengeteg időt elrabol tőlünk, sokszor mégsem építi, hanem rombolja egyéniségünket. 
A teljesség igénye nélkül pontokba szedtem néhány rövid gondolatot a tv ártalmairól. 
• Rombolja a közösséget. Nem játszanak, beszélgetnek a családtagok, hanem külön-

külön ülnek a képernyő előtt (talán még külön készülék előtt is!). 
• Az agresszió és a szabados szex hatása egészen nyilvánvaló. Kevésbé feltűnő, 

ezért még alattomosabb annak az életszemléletnek a bemutatása és átélése, ami 
teljesen elrugaszkodott a valóságtól. A szappanoperák illúzióiba éli bele magát a 
néző, s ha az életben nem azzal találkozik, csalódott lesz. Vagy a „szörny-alakú”, 
„többéletű” mágikus figurák teszik félelmetessé a világot. 

• Talán a legsúlyosabb ártalom a fogyasztásra való nevelés. A reklámok azt 
harsogják, hogy ha mindent megszerzünk magunknak, akkor leszünk boldogok. 
Valóban, mivel emberi kapcsolataink silányak vagy nem léteznek, máshol kell 
keresnünk a boldogságot: fogyasztunk, vásárolunk. Ettől még kevesebb időnk, 
energiánk marad kapcsolataink ápolására, tehát még többet fogyasztunk. Kell-e 
ennél jobb a fogyasztói társadalom haszonélvezőinek? 

A NOE igen fontosnak tartja a valódi értékek felmutatását és megőrzését, és 
eközben az értéktelenség ellen is harcol. Különösen féltjük gyermekeinket, akiket 
otthon a délutáni órákban felügyelet nélkül bombázhatnak különböző műsorokkal. 
Ezért január 1-jétől három hónapon keresztül du. 14-21 óra között és a hétvégén 
egész nap feljegyzéseket készítünk arról, amit nem szeretnénk a tévében látni, és 
aggályainkat összesítve adjuk be az ORTT-nek. 
Kérek mindenkit, aki teheti, vállaljon egy kis részt ebből a munkából. 
Gyermekeinkről, nemzetünkről van szó! Higgyétek el, csak tömeges megmozdulással 
érhetünk el bármit is! Beosztásra lehet jelentkzeni: 
Székely Kamilla  (sz.sica@gmail.com, 70-635-18-13) 
 
Bébiszitter Angliába 
Megbízható, 4 gyerekes magyar keresztény család felügyelőt keres legkisebb 
gyermeke mellé 1 vagy két évre, márciustól Angliába. A nagyobbakat az iskolából kell 
hazahozni, ill. a kicsire kell vigyázni, amíg az édesanya hazaér a munkából. Azután 
nyelvtanfolyamra mehet, ill. szabadideje van. Fizetés megbeszélés szerint. Érdeklődni 
lehet: Visegrádi Kinga (72-227-858 vagy 20-207-55-06) 
 
Az iroda (7623 Pécs, Nagy Lajos kir. u. 9. Fszt. 6. ,72/520-568) nyitvatartási ideje: 
Hétfő            15.30-16.30  Várdainé Kiss Krisztina (új tagok belépése) 
Kedd       9.00-11.00  Horváthné Bándi Ágnes 
Szerda  10.30-12.30  Tátrai Gabi   
       12.30-13.30   Dr. Varga Éva 
Csüt.   14.30-16.30  Székely Kamilla 
Péntek   9.00-11.00   Paksicza Évi   

11.00-13.00   Tátrai Gabi   
 



 
 
 


