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Kedves Tagtársak!
Idén igyekeztünk a Házasság Világnapja 10 éves jubileumát az egész napos programon kívül még a
„Házasság Világnapja 10 éve Pécsett” kiadvánnyal is hangsúlyozni, melyet még átvehet az irodában,
aki az ünnepen nem volt jelen. Egyesületünk is kapott ajándékot, a Köröstárkányban élő Diósi Gábor
Ferenc nekünk faragott „Életfa” alkotását. Rendezvényünk nyitotta a Házasság Hete történéseinek
sorát, melyet támogatott az Európai Szociális Alap, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc mozgalom. Az egyesületnek és
szövetségnek tagszervezete, a mozgalomnak pedig egyik elindítója vagyunk. Idelátogató vendégeinkkel
együtt - mintegy háromszázan - színvonalas programon vettünk részt. A Kárpáthazából Délvidékről,
Felvidékről, Erdélyből és a Parciumból több mint ötvenen érkeztek.
Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt tanulságos és szórakoztató volt a délelőtti Kacagó
koncert. Utána szentmise következett, melyet Bíró László családreferens püspök, tiszteletbeli és
alapító tagunk mutatott be, előtte dr. Udvardy György megyéspüspökünk köszöntötte az egybegyűlteket.
A közös szendvics ebéddel egy időben, protokollebéd keretei között, zártkörű értekezletet is
szerveztünk, ahol az államtitkár a NOE, a KCSSZ, a PSZNE és a minisztérium küldöttei jelenlétében
tájékoztatott és tájékozódott. Az ebédszünet után az ünnepség hivatalos megnyitóján Soltész Miklós
államtitkár és Szabó Hajnalka, a NOE elnöke köszöntött bennünket. Szót kaptak a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc mozgalom képviselői is. Páva Zsolt polgármester is
köszöntött minket, s leleplezte az ünnepi alkalomra készült Életfát, melyet alkotója, Diósi Gábor
Ferenc mutatott be. Ezután „A házasság méltósága” címmel, nagy sikert aratott a délutáni zenés
irodalmi összeállítás következett. A fellépő művészek – Papp Krisztina, Timkó János Pál és Gál
Károly – vastapsot kaptak. A nap vendége volt Döbrentey Ildikó és Levente Péter, akik önálló előadást
is tartottak „Minek a házasság?” címmel. Ezt követően egy kerekasztal-beszélgetést hallgathattak
meg az érdeklődők, a beszélgetőpartnerek többféle élethelyzetet személyesítettek meg. A gyermekeiket
elvesztett Levente Péterék, Forgács János és Zsuzsanna, mint kilencgyermekes családterapeuta
házaspár Kecskemétről, Bukovinszky-Csáki Tünde özvegy családanya, református lelkésznőként
Marosvásárhelyről válaszoltak Mohay Tamás, a NOE alelnöke kérdéseire. Örömünkre három
házaspárnak adhattuk át az „Együtt másokért” elismerést és emlékplakettet: Réder Józsefnek és
Réderné Kőszegi Ágnesnek, Izsák Ferencnek és Izsákné Sztojkovics Ildikónak, Horváth Istvánnak és
Kiss Mártának. Minden alkalommal köszöntjük a jubiláló házaspárokat, oklevéllel, virággal és
pezsgővel kedveskedve nekik. Most sem volt ez másként, alig fértek a színpadra a kerek évfordulójukat
ünneplők, akiknek ez alkalomra a családjainkból szerveződött kórus énekelt. Az est vacsorával
folytatódott, majd éjfélig tartó bállal és táncházzal zárult. A csendesebben beszélgetni vágyók a
teaházban találhattak erre alkalmas helyet, egy másik teremben pedig népdalokat énekelhettek.
Másnap délelőtt a külhoni vendégeinkkel és a Döbrentey-Levente házaspár közreműködésével,
lélekerősítő beszélgetést folytattunk ebédig. A Csontváry múzeum a Házasság Világnapja résztvevőinek
mindkét napra ingyenesen biztosította a kiállítás megtekintését.
Köszönetet mondok minden tagunknak és vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat! Külön
szeretném kifejezni megbecsülésemet azoknak, akik bármit is tettek azért, hogy így megvalósuljon a
10. Házasság Világnapja ünnepünk Pécsett! A vezetőség nevében is köszönöm minden önkéntes és
minden felelős munkáját! Másrészt sajnálom, hogy a mintegy háromszáz tagcsaládunkból még ily
számos vendég mellett is igen sok tagtársunk elfért volna közönség és a segítők sorai között is!
Nem csak a családnak, de az országnak, nemzetnek is a sorsa a házastársak kezébe van letéve.
A családokra is, a nemzet megmaradására is zord idők járnak. Mi volt a mi házasság erősítő
jubileumi ünnepünk, ha nem a nemzet megújulásának és megmaradásának egy csírája?
Nagyon örültem, hogy veletek ünnepelhettem, mindenkinek köszönöm és reményteljes Húsvétot
kívánok!
Pécs, 2013. március 13.
Sámson László
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Részletek a Házasság Világnapja
vendégeinek köszönő leveleiből
Először vettünk részt családommal a Házasság
Világnapján, de életre szóló élményekkel
gazdagodtunk, a tartalmas előadások, beszélgetések során őszinte, megható pillanatok tanúi
lehettünk. A "sztárvendégek" közvetlensége, a
valódi értékek felmutatása azt erősíti, hogy
Levente Péter és Döbrentei Ildikó meghívása
telitalálat volt, főleg azoknak, akik csak Móka
Mikiként ismerték korábban, mint pl. én is.
Bánki család, Pécs

Egy gazdag hétvége
Zűrös nap után érkeztünk meg Pécsre, miután szívélyes meghívást kaptunk a Házasság Világnapjára.
Este a szervezők a Családok Házában vacsorával várták az érkezőket; úgy üdvözöltek, mintha régi
barátok lennénk. Szombaton gazdag program várt, aminek teljesen átadhattuk magunkat hála a
sokrétű gyerekfoglalkoztatásnak. A délutánból kiemelnénk a Szent Mór Iskolaközpont tanárainak
köszönhető gyönyörű és felemelő zenés irodalmi műsort. Számunkra különösen személyes volt,
hogy a többi jubiláló házaspárral együtt minket is köszöntöttek a pécsiek 25. házassági évfordulónk
alkalmából. Köszönjük a szervezésben és a lebonyolításban részt vevő helyi családok rengeteg
munkáját a ruhatártól a regisztráción át a gyerekfoglalkoztatásig, a nem látható háttértevékenység,
előkészítés gondosságát, és különösen azt a szeretetet, amivel felénk és más vendégekhez is
fordultak. A Jóisten áldja meg munkájukat!
Kondorosy Erika és Előd, Keszthely

Nagycsaládos Hírlevélből értesültünk
a Házasság világnapjának pécsi megünnepléséről. 40. házassági évfordulónkhoz közeledve hasonló
nagy-családokkal való közös ünneplésre utaztunk Budapestről Pécsre. A nap programját színesen
állították össze, melyben szellemi és lelki tartalommal bontották ki a XXI. század házasságképét
kiváló művészek, hiteles emberek segítségével (Döbrentey Ildikó és Levente Péter). Mint jubiláló
házaspár, kedves köszöntésben volt részünk: virágot és emléklapot kaptunk, majd a családok kórusa
énekelt nekünk és pezsgővel koccintottunk. A vendéglátás végig gördülékenyen zajlott. Bál, zene,
tánc zárta a napot. Nagyon kedvesen, szolgálatkészen fogadtak minket. Az egész napon rajtunk volt
figyelmük, folyamatosan érdeklődtek, hogyan érezzük magunkat. Számunkra eddig teljesen ismeretlen
emberek, mint régi ismerősök fordultak felénk. Köszönjük a vendéglátást!
Hajós Tamás és Zsuzsa, Budapest (7 gyermek és 22 unoka)

Még gondolatban is
élvezzük a derűs és tartalmas időt, amit veletek tölthettünk. Felpörgött életünkben igazi felüdülést
jelentett. S a meglepetés!....'Együtt-másokért" plakett. Nem tudjuk mivel érdemeltük ki ezt a
megbecsülést, hisz azért mentünk megyünk Hozzátok, mert jól érezzük magunkat veletek, s mindig
feltöltődést jelent, ha ezen a rendezvényen ott vagyunk. Most sem volt ez másként: a sok nevetés
mellett elgondolkodtam: én is egy olyan fiúról álmodtam, aki szeret mosogatni? Van-e otthon király
és királyné, vagy csak királylány és királyfi? S ez hogy is jön össze a mosogatással? Nevelésből igen
csak jó leckét kaptunk: "Ki szeretne ÉDESANYA- ÉDESAPA lenni! Köszönet a szervezőknek, a
szereplőknek és mindenkinek - igen sokan voltak!! - aki tett valamit ezért a szép ünnepért.
Szeretettel: Márti és István, Budapest

Köszönjük mindazoknak,
akik a pécsi házasság világnapi rendezvény sikerén dolgoztak, és valóban nagyszerű találkozót,
valódi találkozásokat hoztak össze, hogy ilyen jól sikerült minden. Köszönjük a szíves fogadtatást, a
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gondos melléállást mindenkinek minden gondjában, azt a rengeteg látható és még több láthatatlan
munkát, törődést, lelkesedést, ami mindebben benne volt/van. Az Úristen áldása legyen Mindnyájatokon.
Mohay Tamás, Budapest (A NOE elnökhelyettese)

Be kell vallanunk,
a rendezvény alatt büszkének éreztük magunkat, amiért mi is ezt az értékrendet képviseljük, amiért
mi is házasságban élünk. Jó volt látni igazi nagy családokat 5-6-7 gyermekkel, látni, és megmutatni
másoknak, hogy a tévhittel ellentétben a nagycsaládokhoz inkább kötődik a gazdagság, mint a
szegénység fogalma, és hogy sok gyermekkel is lehet minőségi éleletet élni – mi már azt is tudjuk,
hogy leginkább csak úgy lehet.
Smile-Szabadkai Nagycsaládos Egyesület

Nehéz szavakba önteni azt, az örömöt,
amit megéltünk azáltal, hogy az idén mi is részt vehettünk Pécsett a Házasság Világnapjának
megünneplésén. Tavaly, 2012-ben is szerettünk volna ott lenni, de sajnos a nagy hó és hófúvások
miatt, ez nem jött össze. Újra találkozhattunk a rég nem látott barátokkal Erdélyből, - akik közül
többen majd 900 km-t is utaztak, hogy eljöjjenek erre a találkozóra, - Felvidékről, Kárpátaljáról,
Vajdaságból, Magyarország több részéről, így Budapestről és természetesen pécsi barátainkkal,
akiket már közel tíz éve ismerünk. Való igaz, hogy a család a bölcső, a megtartó erő, melynek
alappillérje a házasság, mely szentség - egy nő és
egy férfi kapcsolata Isten előtt megszentelve. Ezt
ünnepeltük február 9-én Pécsett, és hála az Úrnak,
sok házaspárt köszönthettünk, kiknek kerek évszámú
házassági évfordulójuk volt. Számunkra ez a találkozó
nagyon megerősítő volt, erőt adott a jövőre, hogy
továbbra is legyünk fény és terjesszük, éljük ezeket
az értékeket. Ez a rendezvény sem jött volna létre,
ha sok-sok önfeláldozó kéz nem rakja belé a szeretetét, sőt évről évre bővítve a műsort és a meghívottak létszámát. Köszönjük!
Köszönjük az önfeláldozástok, az odafigyeléstek, a
mosolyotok, az önzetlen szeretetet, amit kaptunk
Tőletek.
Horváth Laci és Márti, Zenta

Mi nagyon jól éreztük magunkat
a Házasság Világnapján. Levente Péter és Ildikó meséi, előadásai nekem óvónőként is szellemi bázist
jelentenek, jó volt személyesen találkozni velük is. Köszönjük az ünnepélyes köszöntést, felemelő volt
ott állni a többi jubilálóval a színpadon (na, nem azért mert a kórus felnézett ránk)! Nagyon jót
roptunk a táncházban, a bálon már nem tudtunk maradni, de láttuk a profi nyitótáncot. Köszönet
minden szervezőnek és lebonyolítónak a nagyon színvonalas és szeretetteljes munkáért!!
Nádasi család Siklósról

2O13. február 9-én
6. alkalommal ismét ellátogattunk a Házasság Világnapja ünnepségére Felvidékről. Sokat tanulhattunk
ismét ettől az egyesülettől,hogy hogyan kell egy jó hangulatú ünnepséget megszervezni és lebonyolítani.
Sok jóakaratú ember imájának és áldozatának a gyümölcse az, hogy minden évben ezen az
ünnepségen találkozhatnak itt a Kárpátmedence magyar családszervezetei.
Pásztor Csaba, a MÁNCSE elnöke

4

Önbizalom – „Én már csak ilyen vagyok”
Mit tehetünk a 7–14 évesek önbizalmáért?
Érdekes kettősséget tapasztalhatunk.
Alapvetően negatív légkörben élünk, s ez rendkívül káros az önbizalomra nézve. Mindenki mindenkit
leszólhat, akár meg is alázhat – sőt szinte „menő”, ha ezt „jó keményen” meg is teszi. A quasi pozitív
tehetségkutató műsorokban pl. százezrek csámcsoghatnak azon, hogy a zsűri milyen szenvtelenül
söpri le a szép reményeket dédelgető versenyzőket a színpadról.
Sokat árt még az eredmény – és teljesítményközpontú közhangulat is, miszerint az érték elsősorban
a siker és a teljesítmény. Nos, hogy egy 7-14 éves gyermek az elismerésre méltó sikerhez „szükséges”
eredményt és teljesítményt mennyire képes produkálni – ez könnyen megjósolható. Ebben a
környezetben az önbizalma is kb. ennek megfelelő, azaz szinte nulla. Ugyanakkor, ha beütjük a
Google-keresőbe az „önbizalom” hívószót, számtalan tipp, fortély, cikk, tanács, tréning kínálja magát,
az önbizalom erősítő technikákkal tényleg Dunát lehet rekeszteni. Eddig eljutván gondolataimban,
fölmerül bennem a kérdés, vajon miért írjunk erről egy újabb cikket? Mellékeljünk egy linkgyűjteményt,
amit szintén senki nem fog használni, mert érezzük, hogy a szilárd, helyes önbizalmat úgysem lehet
csak úgy fölhúzni, mint egy kabátot. Sejtjük, hogy valahol komoly csúsztatásnak kell lennie. „A siker
benned van!” Fejleszd önbizalmad és érd el, amiről álmodni sem mertél!” Rendezd magad az életed!
Ennyi!” Hogy is van ez? Ha ennyire kézenfekvő, akkor honnan a sok szorongó ember, aki értéktelennek
érzi magát? Az önbizalom az önértékelésből fakad, azt pedig sajátos módon nem az ésszerűen
felsorolható értékeink határozzák meg,
hanem a velünk élő, számunkra
fontos személyek! Ők alakítják a
legjobban, amint tükröt tartva
nekünk, az ő szemükből tekintünk
magunkra. Ez a még ki nem fejlődött,
éretlen személyiségre fokozottabban
igaz. Ezért az első, amit tehetünk,
hogy olyan REÁLIS! tükröt tartunk
elé, amelyben bizalomra méltó,
értékes tulajdonságait fölfedezheti.
Nagynak, egyedinek, szeretetreméltónak látjuk őt. Ez a szülő, a
nevelő számára komoly munkát jelent, éppen azért, mert meg kell
keresni a személyes értékeit, és
ezeket jól érzékelhetően, az ő nyelvén
tükrözni. Mit jelent ez, hogy az ő
nyelvén? Lássunk néhány egyszerű,
ámde igen hatékony eszközt!
1. Őszinte érdeklődés: nem kutakodás, nem faggatás, hanem valóságos együttérzés, érdeklődés.
És nem rögtön kritika, megjegyzés, helyreigazítás – de az arcunkon sem!
2. Ez a beszélgetések folyamán mutatkozhat meg leginkább. Időt kell szánnunk a laza, nem kifejezetten szervező-informáló beszélgetéseknek. Ennek először a légkörét teremtjük meg. Ha mi,
szülők, nem szoktunk így egymással, barátainkkal, szüleinkkel, testvéreinkkel elbeszélgetni, furcsa
lesz, ha egyszercsak csemeténkkel akarunk leülni beszélgetni. A beszélgethetés légköre, kultúrája
fontos! A jó beszélgetés mindig azt az üzenetet hordozza a másik ember felé, hogy értékesnek tartjuk
őt, vannak jó gondolatai, érdemes vele időt tölteni.
3. Kifejezetten felemelő érzés, ha számba vesszük gyermekeinket a családi „közügyek” tanácsában
is. Nyilván nem kérjük ki mindenről a véleményüket, de amiben már lehetséges, hallgassuk meg
őket. Fontos, hogy ez se formális legyen, ötleteiket valóban mérlegeljük!
4. Felelősséget adni, nem csupán beszélni róla. Legyenek jól körülhatárolt területek, amelyeknek
valóban ő a felelőse. Ebben nagyon különböznek a 7-8 évesek és a 13-14 éves kamaszok. Van, akinek
nagy feladat egyedül elmenni a boltba, és van, aki saját pénzkeretből vásárolja már a tanszereit.
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Egyre nagyobb önállóság az irányadó és a tévedés lehetősége – természetesen mindig a következmények
viselésével együtt. A túl sok utasítás rövid póráza helyett inkább „karámot” állítunk a cselekvések
számára. (A házi feladat elkészítése mindig saját felelősségi kör!) Egyébként is jó alaptétel az, hogy
ne adjunk túl sok tanácsot, főleg ne avatkozzunk bele gyors kész megoldásokkal, mert az azt
sugallja, hogy nem vagy képes egyedül úrrá lenni a feladaton.
5. Irtsuk ki a hasonlítgatást! Testvérekkel, osztálytársakkal, hajdani önmagunkkal! Vegyük észre
az ő egyéni erőfeszítéseit, fejlődését, azt értékeljük, ne az eredményt!
6. A játékban azt élik át, hogy „irányítom a sorsom”, csakúgy, mint minden alkotásban, ezért
szintén nem mellékes, hogy az élete része-e a játék, a művészet, az alkotás, a saját hobbi, amiben
teljes énjével vesz részt.
7. Tanulj tőle valamit! Lájkolást, zenét, fotózást, kosárra dobni, facebookon található érdekességeket,
bármit! Ez fölemel, bizalmat, elismerést jelent.
8. Segíts neki, hogy gyakran fölülmúlja önmagát! Apró célokat kitűzve, újdonságokat kipróbálva,
a komfortzónájából kilendítve próbálhassa ki erejét, ügyességét, kitartását, egyéni képességeit.
9. Jó fizikai kondíció! Elegendő mozgás, játék, alvás, pihenés! Valóban hosszasan lehetne folytatni
a sort, nem ördöngösség az önbizalom felépítése. De mielőtt panaszkodunk, emlékezzünk arra, hogy
az önbizalom „tükörből” épül, a tükör pedig mi vagyunk.

Családok Háza Pécsett…
A 2013-as év első két hónapja sem telt esemény nélkül.
Egyik, talán legnépszerűbb állandó program, az Esernyőklub, melyre a kamaszok mindig
nevetgélve, cseverészve érkeznek. Van, aki már fél órával korábban itt van – rendezni a székeket, teát
főzni… És amikor Melindáék vezetésével elkezdődik a beszélgetés, a csukott ajtó mögül átszűrődő
vidám hangulat zajainak mi kint örvendezünk…
Nem kevésbé népszerű, Pécsi Rita Szülőklubja. Ha ő kiáll, akkor minden szem rászegeződik. A
mély nevelési tanácsokat bölcsességgel, ugyanakkor derűvel, humorral fűszerezve adja át. Egy
pillanatra nem hagyja figyelmünket elkalandozni. Magával sodor minden mondata. Hallgassátok
meg! Sokkal nagyobb kedvvel, lendülettel és szeretettel fogtok az otthon felmerülő nevelési kérdések
elé állni. Vagy már nem is lesz – mert akaratlanul mindannyian „átnevelődünk”….
Hetente 3-szor van lehetőségünk arra, hogy tornázzunk. Hétfőn este ½ 8 –tól Kuti Ági minden
izmot megmozgató tornaórát tart. Hétfő-szerda reggel ¼ 9 –től Keresnyei Klári és Szilágyi Gabi
nyújtó gyakorlatai igencsak megdolgoztatják a csoportot. Néha annyian vagyunk, hogy alig férnek el
szőnyegjeink.
Abai Tibor vezetésével elektronikai szakkör indult havi egy alkalommal. Nagyon lelkesek! Végre
valami majdnem csak Férfiaknak! (Mert azért én is megkérdeztem, mi az a citromelem amit ott
csináltatok?)
A kommunikációs tréning gyümölcse, hogy a Béres-Korpics házaspárminden hó 2. péntekén
17-18.30-ig kommunikációs gyakorlatokkal nevelik és szórakoztatják az érdeklődőket.
A Párosan szép az élet programon 19 házaspár kereste a szeretet kifejezésének és megértésének
módjait. Miközben a felnőttek egymás „szeretet nyelvét” tanulhatták, addig felügyelet mellett
gyermekeik a játszó szobában és a Barbakán kertben játszhattak.
Közben Helstáb Ákos hétről hétre tanította a tangót, készülődve a Házasság Világnapjának nyitó
táncára. Akik csak láttuk őket, kedvet kaptunk – jó lenne, ha a tánciskola folytatódna! Február 9-én a
határon túliakkal megtartott 10. Házasság Világnapja történéseiről olvashattok bőven az újságban.
Emellett a tanácsadások változatlanul tovább folytatódnak a hét minden napján.
Április 19-ére egy Szövetség A Pécsi Családokért konferenciát szervezünk, ahova várjuk azokat a
szervezeteket, intézményeket és magánembereket, akik fontosnak tartják, hogy Pécsett a családok
jobban élhessenek, boldogabbak legyenek.
Júniusban lelkigyakorlattal egybekötött két napos kirándulást szervezünk a családoknak Püspökszentlászlóra. A pontos időpontról még értesítést küldünk.
Csizmadia Ildikó
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Recept – káposztás gombóc
Káposztás gombóc, melyről tudvalévő, hogy Ferenc József egyik legkedvesebb eledele volt.
Ő uborkasalátával fogyasztotta legszívesebben, mi köretként és könnyű ebédként/vacsoraként
készítjük.
Hozzávalói:
1 kisebb fej káposzta apróra reszelve, aranyszínűre párolva (bevallom, én óriási fej káposztát szoktam
párolni, ha már nekiállok, a maradékot két adagban lefagyasztom, és felhasználom a legközelebbi
gombóckészítéskor vagy káposztás pogácsának, rétesnek...)
2 vastag szelet száraz kenyér felkockázva,
másfél csésze liszt
1 nagyobbacska tojás
Elkészítése:
A kenyeret tésztaszűrőbe tesszük és egy pillanatra forró vízbe mártjuk. Alaposan kinyomkodjuk,
keverőtálba öntjük. Hozzáadjuk a káposztát, a lisztet és a tojást, majd megsózzuk. Összeállítjuk a
tésztát. Forrásban levő, bő, sós vízben főzzük ki a gombócokat, melyeket vizes kézzel formázunk,
mert ez a tészta hajlamos arra, hogy ragadjon. Amikor a gombócok felúsznak a víz tetejére, még
néhány percig kis lángon főzzük, aztán szűrőkanállal tálra szedjük őket. Tejfellel, sült lilahagymával,
fejes salátával (vagy uborkasalátával!), húsevő napokon sült szalonnapörccel kínáljuk. Valami remek!
Melegíteni is lehet, de frissen a legízletesebb .
Jó étvágyat!
Keresnyei Klára

Egyesületünk legifjabb tagjai
Fehér Zénó 06.30-án, Egry Míra 07.11-én, Gáspár Bulcsú 08.15-én, Löffler Annamária 08.28-án,
Merényi Borbála 09.05-én, Márton Manga Borbála 09.10-én, Nagy Fábián 09.28-án,
Nádudvari Róza Mária 12.14-én születtek. Isten éltesse őket és családjukat szeretetben!
Kérjük a családokat, hogy értesítsenek minket az örömhírekről, hogy köszönthessük az újszülötteket
és családjukat!
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Egyesületünk, a
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
- elnök: Sámson László látja el a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Al-Duna Régiós Iroda
teendőit is.
Régiós titkár: Várdainé Kiss Krisztina
Telefon: 70/3323514 email: vardaikr@gmail.com
Helyettes: Farkasné Székely Kamilla
Telefon:70/6351813 email: sz.sica@gmail.com
Egyesületünk székhelye:
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9.
Telefon: 72/520568 Telefax: 72/520-569
E-mail: noepecs@pphf.hu
További információk honlapunkon találhatók:
www.noepecs.hu
Ügyeleti rend:
Pécs, Janus Pannonius u. 11. fsz. (Csontváry Múzeum épülete)
Hétfő: 9.00-12.00 Sámson László
Kedd: 9.00-16.30 Székely Kamilla
Szerda: 10.00-16.00 Várdainé Kiss Krisztina
Csütörtök: 9.00-15.00 Trási Edina
Péntek: 10.30-14.00 Csizmadia Ildikó
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