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Kedves Nagycsaládosok, kedves Tagtársaink!
Reméljük, jól telt a nyár, és így feltöltődve, pihentebben tudtok nekivágni az új
iskolaévnek és a forró hangulatúnak ígérkező ősznek.

Üdülj és okosodj tábor - Őriszentpéter
Egyesületünkből ketten pályáztunk, Kovács Bence és én, és mindketten részt
vehettünk júliusban a NOE Családjainkért alapítvány táborában. Harmadik és
negyedik osztályt végzett fiúk és lányok pályázhattak, így egykorúak mentünk
együtt táborozni.
Fel kellett utaznunk az indulás előtti nap Pestre, mert fél hatkor indult reggel a
vonat. Egy nagyon kedves pesti családnál aludtunk egy szentesi fiúval együtt.
Ebből a családból is jött egy fiú, és mi négyen már összebarátkozva indultunk a
táborba. Az út egy kicsit hosszú volt, de nagyon izgatottak voltunk, milyen is
lesz az élet ott.
De izgalmunk hamar elmúlt, amikor megérkeztünk, és láttuk, nagyon szép új
épületekben leszünk elszállásolva. Összebarátkoztunk, és megismertük a
tanárokat is, akiket nagyon megkedveltünk. Alig maradt időnk arra, hogy egy
kicsit vágyódjunk haza, olyan tartalmas és élményekben gazdag programokat
kínáltak nekünk. Megtanultunk kosarat fonni, gyöngyöt fűztünk, korongoztunk,
lovaskocsiztunk, íjászkodtunk, mézeskalácsot sütöttünk és díszítettünk, métázni
tanultunk, fociztunk és strandon is voltunk.
A táborban mindenki bemutatta azt a helyet, ahonnan jött, és rengeteget
tanultunk az Őrségről, madár-, és állatvilágáról, növényeiről.
Nagyon jól éreztük magunkat, csak az volt a baj, hogy hamar vége lett. Sok
barátot szereztünk, akikkel e-mailen, telefonon tartjuk a kapcsolatot. Jó lenne, ha
minden évben el tudna menni az egyesületből valaki ebbe a csodálatos táborba.
Várdai Levente

III. Európai Nagycsaládos Konferencia
Győr, 2006. július 19-23.

Ismét családkongresszus, ezúttal Győrben! Két éve Debrecenbe nem sikerült
eljutnunk, de ide feltétlen el szeretnénk menni!- határoztuk el. Megvallom, arra
is kíváncsi voltam, hogy máshol Európában hogy látják a nagycsaládosok
helyzetét, az irigyelt „nyugaton”, vagy éppen a nehéz helyzetben lévő „keleti”
országokban. Spanyolországtól a balti államokig sok országból számítottak
résztvevőkre, de nem maradtak otthon a családkongresszusok számunkra oly
kedves erdélyi, délvidéki és felvidéki résztvevői sem.
A konferencia három napján különböző témák köré csoportosultak az előadások.
Az első napon nagyon jó átfogó helyzetelemzést kaptunk az EU országokban a
nagycsaládok, családok helyzetéről. Érdekes adatokat hallhattunk: ki gondolná
pl. hogy Spanyolországban a nagycsaládok a magyarországinál sokkal kevesebb
támogatást kapnak? A demográfiai mutatók azokban az országokban kezdtek
javulni /pl. Franciaországban/, ahol a gyermeknevelést anyagilag megbecsülik!
A második napon a nevelésről, az iskola és a szülők kapcsolatáról volt szó,
többféle megközelítésben. Délután kiscsoportos beszélgetésekre is sor került,
ahol mindenki kifejthette véleményét, kötetlen beszélgetésre is nyílt alkalom.
A harmadik napon az egyházak és a családok kapcsolatáról volt szó. Példákat
hallhattunk arra, hogyan befolyásolja a nevelés gyermekeink Istenképének
alakulását. A plébánia és a családok szorosabb együttműködéséről beszélt egy
német előadó.
Számomra a legmeghatóbb, legbensőségesebb a záróünnepség volt. A 36 fokos
melegben az Erdélyből jött zarándokok, Csíki Sándor és Dánél Sándor összesen
16 tagú családjukkal székelyruhába öltöztek, a kézdivásárhelyiek zászlóval,
énekszóval vonultak fel, és köszönték meg a szervezőknek a kongresszust.
Kicsit magamba néztem, némi lelkifurdalással: vajon nekünk is olyan fontos-e a
kapcsolat és a találkozás, mint nekik? Hiszen ők egész évben erre gyűjtenek,
pénzt és fáradságot nem kímélve nagy utat tesznek meg, hogy hitet tegyenek
magyarságuk mellett, találkozzanak az anyaországi magyarokkal…
A Baltikumból érkezett észt, lett, litván résztvevők is zászlóval vonultak fel.
Hadd szóljak még a többi programról, ami nem mellékes része a
családkongresszusoknak. Szép kirándulást tehettünk Pannonhalmára,
fürödhettünk a Mosoni-Duna szabadstrandján, bejárhattuk a gyönyörű óvárost,
megnézhettük Apor Vilmos vértanúságának színhelyét, és Győr sok-sok
múzeumát. Még az élményfürdőbe is eljutottunk!
Jó volt ez az öt nap, jó volt együtt lenni másokkal, akik hasonlóan
gondolkoznak, és különösen az, hogy most Európa más országaira is
ráláthattunk. Az összetartozás élményét adta ez a kongresszus, amiből, őszintén
mondhatom, kár lett volna kimaradni!
Varga Éva

Programjaink:
 Szeptember 7-én, csütörtök este 8 órakor találkozunk a Corpus
Christi kápolnában az évnyitó szentmisén, utána a Caritas termében
tartjuk a találkozót kb. 9 órától. A szentmisét Werner Imre atya mutatja
be.
 Szeptember 16-án, szombaton Budapesten a NOE demonstrációt
szervez a nagycsaládosokat különösen sújtó intézkedések elleni
tiltakozásul. Minden egyesületből várják a résztvevőket! Ahogy a
hírláncban körbement, mi is részt szeretnénk venni a felvonuláson.
Másodrész buszjárattal megyünk, a költségeket az egyesület fizeti.
Gyertek minél többen, gyerekekkel. Úgy lenne jó, ha minél több gyerek is
felvonulna, de a másodrész-járat nagycsaládos kedvezménnyel való
igénybevételéhez is egy szülő + három gyerek szükséges! A demonstráció
tervezett napirendje: 10-kor gyülekezés a József nádor téren, petíció a PM
-nek. Vonulási útvonal: Vigyázó F.- Akadémia u., petíció a BM-nek,
Szoc.Min.-nak, Eü. Min.-nak. 12-kor a Kossuth szobor előtt beszédek,
Himnusz, zene, szavalatok, petíció a Parlament elnökének (a részletes
program még formálódik). Ha jöttök, mindenképpen jelezzétek Várdai
Krisztinek.
 Szeptember 24-én, vasárnap ismét megrendezzük a Családi
Játszódélutánt a Pécsi Napok keretében. Sajnos a Sétatér még nem
készült el, ezért a Püspökség és a Székesegyház elé szorulunk, esetleg a
Barbakán árokba is betelepszünk. Idén így szerényebb keretek közt
rendezzük meg a játszódélutánt. Lesznek kézműves-foglalkozások,
bábelőadás, családi versenyek, családi szellemi akadályversenyt is
tervezünk. A táncházat idén nem tudjuk megtartani. Kérünk mindenkit,
aki eddig is segített, és idén is tud segíteni, de különösen azokat, akik még
nem kapcsolódtak be a programba, hogy tegyék szabaddá ezt a délutánt,
és jöjjenek el! Hívjátok ismerőseiteket is! Jó ötleteket, újdonságokat is
szívesen fogadunk! A megbeszélés szeptember 8-án, a mise után lesz a
Caritas termében.
 Szeptember 30-án, szombaton Budapesten lesz a NOE Őszi
Találkozója a Vasúttörténeti Parkban, a Népmese Napján. A programok
is ezzel kapcsolatosak: népmesemondás, bábelőadás, jelmezverseny,
szülőknek előadások a népmesék nevelő hatásáról. Lehet lóvasutazni,
mozdonyt vezetni. Gyerekeknek nem kell belépő, felnőtteknek 400 Ft/fő.
Aki szeretne jönni, szeptember 10-ig jelentkezzen Varga Évánál a 233077-es telefonon, vagy e-mailen az evarga@drotposta.hu címen. Ha
többen is jelentkeztek, megszervezzük a közös utazást, de természetesen
egyénileg is lehet utazni. Részletes program olvasható a NOE honlapján
/www.noe.hu/.

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megérkezett:
Antal Hunor Botond 2006.03.26.-án 4.
Weiling Janka Erzsébet 2006.03.27.-én 7.
Radics Előd 2006.04.17.-én 4.
Barbieri Dóra és Péter 2006.04.24.-én 5. és 6.
Budavári Róza 2006.05.15.-én 5.
és Tóth Emese 2006.06.21.-én 4. gyermekként családjukban.
Sok örömet és Isten áldását kívánjuk a családoknak!
***
Egy NCA-hoz beadott pályázatunkkal képzési lehetőséget nyertünk. A
képzések szombati napokon, október, november és december hónapban 10-10
órában /1 óra = 45 perc/ az irodában lesznek megtartva. Az egyes blokkokra
külön is lehet jelentkezni. A részvétel ingyenes, ebédet minden résztvevő kap.
Részletes információt kérhettek, illetve jelentkezhettek Sicánál a 320-257-es
vagy a 70/63-51-813-as telefonszámon szeptember 18-ig. A képzés tematikája:
1. Forrásteremtés (10 óra) – A kurzust vezeti: Dobay Kata
2. EU pályázatírás (20 óra) - A kurzust vezeti: Dobay Kata
3. Szervezeti kommunikáció (10 óra) A kurzust vezeti: Béres István
4. Vezetőképzés (10 óra) –
A
kurzust
vezeti:
Varga
Gyöngyi
5. Programszervezés (10 óra) – A kurzust vezeti: Izsák Mónika
***
Megújult egyesületünk honlapja! A www.noepecs.hu címen megtalálhatjátok
a legfrissebb híreket, adományosztást, programokat. A honlap gazdája Arató
Csongor. Képeket nézhettek az elmúlt programokról, saját képeiteket is
elküldhetitek, regisztrálás után hozzászólhattok a különféle témákhoz.
Látogassátok rendszeres honlapunkat!
Irodai ügyelet
Az irodában az ügyeleti rend szeptember közepére fog kialakulni. Akinek
bármilyen gondja van, az hívjon minket vagy küldjön e-mailt, szívesen
segítünk bármiben.
Elérhetőségeink:
Varga Éva: 233-077, evarga@drotposta.hu
Farkasné Székely Kamilla: 320-257, 06-70/63-51-813, sz.sica@freemail.hu
Várdainé Kiss Krisztina: 424-076, 06-70/332-3514, vardaikr@t-online.hu
Mindenféle adatváltozást ezentúl is Várdai Krisztinek, egyesületünk
titkárának jelentsetek telefonon vagy e-mailen.

