Sámson László
Hat gyermek édesapja, az egyesület egyik alapító tagja.
Programjaink lelkes szervezője és résztvevője, a civil életben más
szervezetben is tevékenykedik. Gyakorlatias ötleteivel és tanácsaival
eddig is sokat segített az egyesületnek.

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének hírlevele
2007. február 20. 17. szám

További programjaink









A nagyböjtben ez évben is minden kedden, szerdán és
csütörtökön reggel folytatódnak a lelki programok (kezdés
6.15-kor): kedden keresztút, szerdán hajnali szentmise
képmeditációval, csütörtökön szentmise laudessel, majd
agapé. Péntekenként keresztút 17.15-kor.
A nagyböjti lelkigyakorlat március 30-tól április 1-ig tart.
Április 5-én, Nagycsütörtökön nem tartunk összejövetelt.
Várunk mindenkit, vegyünk részt együtt a nagyheti
szertartásokon a Székesegyházban. A nagycsütörtöki mise 6
órakor kezdődik. A lábmosás szertartásához férfiak
jelentkezését várják! Aki vállalná ezt a feladatot, jelentkezzen
Varga Évánál, vagy Rosner Zsoltnál.
Május 3-án, csütörtökön dr. Varga József pszichiáter tart
előadást. Témája: Hogyan születik a család? - Családfejlődés
a pszichológia szemszögéből.
Május 19-én a Székesegyházi Plébániával közös majálist
tartunk. A helyszínről és a programról később kaptok
tájékoztatást.
Június 2-án, szombaton Régiós Találkozó lesz Hetesen,
Kaposvár közelében.

Aki január 10-ig befizette az egyesületi tagdíjat, tagkártyáját
péntektől átveheti az irodában, vagy a közgyűlésen. Kérjük,
mindenki fizesse be március 15-ig a 2007-es tagdíjat, mert az
adományokat a leadott létszám alapján fogják küldeni!
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Nagyböjt kezdetén néhány gondolat a böjtről Anselm Grün
bencés atya tollából
„A böjt nem öncél, hanem testtel és lélekkel való imádkozás.
Megmutatja, hogy jámborságunknak testileg is ki kell fejeződnie,
testet kell öltenie, amint Isten igéje testet öltött Jézus Krisztusban.
Istenkapcsolatunk így már nem csupán pusztán a fejünkben létezik,
hanem testünkkel is beismerjük, hogy vágyódunk Őutána, hogy
nélküle üresek vagyunk, hogy rá vagyunk utalva az Ő kegyelmére,
hogy az Ő szeretetéből élünk, s hogy éhségünket végső soron nem
csillapíthatják a földi ételek, hanem egyedül Isten.”

Hús nélküli finomság nagyböjtre: Zalai prósza
1 kg meghámozott krumplit lereszelünk, összekeverjük 30 dkg
liszttel 2dl tejföllel vagy joghurttal vagy kefírrel és megsózzuk. Két
kezünk között szétlapítjuk és forró olajban sütjük. Lehet főzelékhez
feltétnek tálalni, ill. magában ketchuppal mustárral enni.

Kérjük, ajánljátok fel adótok 1%-át egyesületünknek!
Adószámunk: 18304608-1-02

Meghívó taggyűlésre
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete taggyűlést hirdet
2007. február 26-án 15.30-ra a Nagy Lajos király u. 9.sz alatt levő
irodába, az alábbi napirendi pontok szerint:
1. Beszámoló a 2006. évről
2. Pénzügyi beszámoló a 2006. évről
3. Közhasznúsági jelentés ismertetése
4. 2007-es tervek és költségvetés
5. Tisztújítás
6. Egyéb ügyek
Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor megismételt közgyűlést
tartunk 2007. március 1-én a Caritas nagytermében 20.30-kor,
változatlan napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!
Kérünk mindenkit, az ügy fontossága miatt tekintse szívügyének a
megjelenést, hiszen újabb öt évre választunk tisztségviselőket!
Mindenkit sok szeretettel várunk:
Dr. Varga Éva
Várdainé Kiss Krisztina
Elnök
titkár
Mivel az irodába meghirdetett közgyűlés nagy valószínűség szerint
határozatképtelen lesz, a szokásos helyen és időben, a Caritas
termében március 1-jén jelenjetek meg mindenképpen!

Kovács János
Három gyermek édesapja, több mint egy évtizede tartozik közénk.
Minden rendezvényünkön János gondoskodik a hangosításról, és ez
nem csak azért hasznos, mert rengeteg pénzt megspórolunk vele, de
így biztosak lehetünk abban, hogy a technika nem hagy minket
cserben. Nyaralásokon, közös megmozdulásokon mindig lehet rá
számítani, és részt vett a régiós programszervezési tréningen is.
Arató Csongor
Négy gyermek édesapja, hat éve tagja egyesületünknek. Mérnökként
honlapunk megálmodója és karbantartója. Túrákat, nyaralásokat
szervez, ötletei kivitelezésében is jelentős szerepet vállal. Más civil
szervezetekkel való kapcsolattartásban is erősíti, s az ott szerzett
tapasztalataival gazdagítja egyesületünket. Nagyon jó rendszerező és
szervezőképességgel rendelkezik.
Horváthné Bándi Ágnes
Három fiú édesanyja, öt éve tagja az egyesületnek. Szinte minden
kirándulásunkon jelen van. Évek óta intézi a kedvezményes
korcsolyajegyeket és cipőbérletet az egyesület számára. Ettől az
évtől kezdve rendszeres irodai ügyeletet is vállalt, és aktívan részt
vesz a könyvelés előkészítésében.
Tátrai Antalné Gabi

Köszönet
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik bármilyen
módon segítettek, hogy a Házasság Világnapja sikeres legyen.
Mind a résztvevők, mind a NOE vezetőség részéről sok dicséretet,
köszönetet kaptunk. Külön köszönet azoknak, akik a
gyermekprogramokban segítettek, és a recepciónál teljesítettek egész
nap szolgálatot!
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Három gyermek édesanyja, kilenc éve tagja az egyesületnek.
Bármilyen feladatot szívesen elvállal. Az EU-s pályázat
előkészítésébe is aktívan bekapcsolódott, a megvalósításban pedig
alkalmazottként vesz részt. Hetente két alkalommal ügyel az
irodában.
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Jelöltek a tisztújító közgyűlésen

Az egyesület vezetőségének beszámolója

Dr. Varga Éva
Hat gyermek édesanyja, alapító tag, s öt éve elnöke az egyesületnek.
Azóta a szervezet feladatai megsokszorozódtak, társadalmi
elismertsége igen megnőtt. Nem véletlen, hogy egyesületünkben ő
kapta az első NOE díjat. Fáradhatatlanul dolgozik a közösség
érdekében, nincs olyan feladat, amit el ne vállalna. Bölcs
döntéseinek köszönhetően a nagy létszám és a heterogén tagság
ellenére az egyesület egységben és jó irányban halad.
Várdainé Kiss Krisztina
Nyolc gyermek édesanyja. Mióta beléptek az egyesületbe,
fáradhatatlanul vezeti az adminisztrációt és a nyilvántartást, s közben
aktívan részt vesz a rendezvények szervezésében és
lebonyolításában. 2006-tól régióvezető helyetteseként is dolgozik.
Bár sorra születtek gyermekei, a NOE-ra mindig maradt ideje és
energiája. Ezt a budapesti vezetőség 2005-ben NOE díjjal jutalmazta.
Sinkóné Kancsár Tünde
Négy gyermek édesanyja, férjével együtt 14 éve aktív tagja az
egyesületnek. Ők az egyházmegye családreferensei, és a plébániai
jegyesoktatásban is részt vesznek, így jó rálátásuk van a családok
problémáira, gondjaira. Rendezvényeinken gyakran fellépnek,
zenével vagy házigazdaként.
Máté Károlyné Julcsi
Három gyermek édesanyja, hét éve tagja az egyesületnek. Lányaival
együtt kreatív ötletekkel és fáradhatatlan energiával vesz részt a
kézműves
foglalkozásokon.
Adományosztás
és
pakolás
elképzelhetetlen nélküle. Szervezőként és kísérőként részt vett a
csillebérci gyereknyaraltatásban is.
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Kedves Nagycsaládos Barátaim!
Alapszabályunk szerint ötévente tisztújító közgyűlést kell tartanunk.
Néhány gondolattal szeretnék az elmúlt öt évről, a sikerekről és
kudarcokról megemlékezni.
Öt évvel ezelőtt, az emlékezetes Családkongresszus után nagy
kihívás és feladat volt számomra Sicától átvenni az elnökséget.
Akkoriban a civil szféra fellendülőben volt, megalakult a Nemzeti
Civil Alapprogram Tanácsa, mi is fokozatosan „tanultuk” a
civilséget, képzésekre jártunk.
Sok mindent sikerült elérnünk: NOE családi nyaralások, őszi
találkozók, rendszeresen megjelenő Életfa, egy éve működő honlap,
15. születésnapunk megünneplése a Házasság Világnapján,
hagyományos januári sportdélután, Családi Játszódélután a Pécsi
Napokon, közös adventi gyertyagyújtás, nyertes uniós pályázat a
szociális szférában dolgozók képzésére dr.Farkasné Székely Kamilla
vezetésével.
Ami még nem sikerült: személyesebbé tenni az egyesületet
(„felülről” nem lehetett megszervezni a kiscsoportokat), és több
embert bevonni a közös munkába.
Köszönöm bizalmatokat, az elmúlt öt évben sok tagunk támogatását,
biztatását, segítségét és szeretetét éreztem. Igyekeztem
tehetségemhez, időmhöz, erőmhöz, munkámhoz és családi
kötelezettségeimhez mérten a tőlem telhető legtöbbet tenni.
Köszönöm, hogy ebben támogattatok! Köszönetet kell mondanom
mindenek előtt két embernek: dr. Farkasné Székely Kamillának és
Várdainé Kiss Krisztinának, valamint az elnökség minden tagjának
és az egész tagságnak.
Varga Éva
elnök
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Várdainé Kiss Krisztina

Szovánné Gondolovics Anikó

Tíz éve látom el az egyesület titkári feladatait. Igyekszem
zökkenőmentessé tenni a hírlánc működését. A híreket továbbítom emailen, a honlapon figyelemmel kísérem az új regisztrációkat.
Másfél
éve
régióvezető
helyettesként
koordinálom
az
adományosztást, és Sicával járjuk a régió alakulóban lévő
egyesületeit, megpróbálunk nekik ötleteket adni, segítségükre lenni
az indulás nehézségei közepette. Részt veszek programjaink
szervezésében és lebonyolításában, írtam néhány pályázatot,
szerkesztem a régiós újságot és kapcsolatot tartok a régió
egyesületeivel.

Tíz éve vagyok az egyesületünk vezetőségi tagja, három gyermekünk
mára már lassan felnő, a legkisebb lányunk is 18 éves lesz idén.
Fontos volt számomra, hogy lehetőségeimhez mérten részt vegyek az
egyesület munkájában, hiszen célkitűzései, értékei lényegesek
számomra és a családom számára is, akikre mindig számíthattam. A
Pécsi Napokon való sikeres részvételünk, az együttes munkával
létrejött rendezvények, a résztvevő gyermekek öröme újra és újra
erőt adtak a további munkálkodáshoz. A jövőben egyszerű tagként
szeretném segíteni az egyesület és a tagság ügyes-bajos dolgainak
megoldását.

Mészáros János és Margit:

Barkóczy Ferencné Nóra

Az elmúlt öt évben különféle területeken végeztünk munkát, ezekről
csak címszavakban:
A Családkongresszus idején magánszálláshelyek felkutatása,
vendégek elosztása, adományok házakhoz szállítása és elosztása,
étkeztetés. A Pécsi Napokon a Családi délutánok lebonyolítása
(különböző játékok, étel-ital), Barkóczy Nóri babázása idején
színházi ügyek. Az évenkénti közgyűlés levezetése, 2006-ban az
Alapszabály módosítása és a változás nyilvántartásba vétele.
Negyedik éve a Házasság Világnapjának szervezése, két év óta
annak levezetése. Előadás a gyermeknevelésről, különféle szervezési
feladatok, pakolás, valamint jogi, lakás-, és geodéziai ügyekben
tanácsadás. Köszönjük az elmúlt öt év közös élményeit, és bár a
jövőben a vezetőségből visszavonulunk, továbbra is jelen leszünk az
egyesületben, részt akarunk vállalni a közös munkában.

Alapító tagunk, tíz éve vezetőségi tag. Az egyesület könyvelésének
nehéz és hálátlan feladatát végezte hosszú éveken át. A
színházjegyeket is évek óta ő intézi, és aktívan részt vesz az
egyesület programjainak szervezésében (Pécsi Napok, Házasság
Világnapja).
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Etlinger Jánosné Csilla
Tizenöt éve vezetőségi tag. Jánossal együtt a kezdetektől fogva
aktívan részt vesz az egyesület munkájában, lelki programok
szervezésében, szociális segítésben. Ők állították össze a
Családkongresszus programjait és előadásait, valamint vezették a
keres-kínál naplót.
***
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