A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének hírlevele
2007. augusztus 31.

2007. szeptember 8.-án ismét tüntetünk!

Elmúlt egy év a tavalyi budapesti NOE-demonstráció óta, és
most ismét tiltakozásra szólítja fel minden tagját a NOE! Hogy miért,
mi ellen, azt talán mondanom sem kell - magáért beszélnek a
mindennapi életben tapasztaltak, az, hogy mennyi mindenért kell
többet fizetnünk, mennyivel kevesebbre elég a tavalyi keresetünk és ez megsokszorozva jelenik meg a nagycsaládosoknál. Az
egészségügy és oktatás nem tudom, tud-e még mélyebbre süllyedni,
a közüzemi számlákat egyre nagyobb gond kifizetni.
Sokan kérdezik tőlünk is, hogy miért nem cselekszik a NOE?
A NOE szakértői éjt nappallá téve rengeteget dolgoznak
értünk /is/, de itt az ideje, hogy mi is tegyünk valamit, hiszen a NOE
MI VAGYUNK! Ne várjuk, hogy majd onnan felülről mindent
elrendeznek, mi meg csak kapjuk a sült galambot a szánkba!
MINDEN TAGUNKNAK BUDAPESTEN A HELYE
SZEPTEMBER 8.-ÁN!

A NOE nem pártpolitikai érdekek ellen, vagy egyes
személyek ellen tüntet, hanem olyan értékekért, amiket mindannyian
magunkénak érzünk - ezért kell eljönni demonstrálni. Erről bővebben
a www.noe.hu honlapon is olvashattok.
Közösen utazunk szept. 8.-án, vonattal vagy busszal, ez a
jelentkezők számától is függ. Hozzatok gyerekeket- a demonstráció
abszolút biztonságos, rendőri biztosítás mellett zajlik. A különböző
helyeken összegyűlt tömeg élőláncot alkot, majd a Kossuth térre
vonulunk, ott nyújtjuk át a petíciókat a különböző felszólalások után.
Jelentkezzetek minél hamarabb a 233-077-es telefonon, vagy
a 20-2032866-os mobilon, vagy bárkinél a vezetőségből.
Útiköltséget térítünk. Ahogy tavaly is több mint 50-en
mentünk, idén is ott leszünk!
Varga Éva
***
Üdülj és Okosodj!
A NOE révén 2007. július 20.-27.-ig „Üdülj és okosodj!”
táborban voltam Őriszentpéteren. Nagyon örültem, hogy
kiválasztottak, mert rengeteg élménnyel és tudással gazdagodtam.
18 gyerek érkezett a táborba az ország minden tájáról. A
sokfajta játék hamar összehozott mindenkit. Rengeteget játszottunk
együtt mi, gyerekek és a felnőttek, akiket nagyon megszerettünk.
Ritával métáztunk, fociztunk. Nikivel labdáztunk, activitiztünk,
puzzleztünk. Andi nénivel ügyeskedve szedtünk ki vízből almákat
szájjal és gyöngyöt is fűztünk.
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Egész idő alatt gyönyörű idő volt. Fürödtünk egy erdei tóban.
Egész napos kiránduláson vettünk részt Pityerszeren, ahol
mézeskalácsot szaggattunk és díszítettünk, íjászkodtunk, de
korongozni is próbáltunk. Egy fazekasműhelyt is megnéztünk. Egyik
este csillagokat figyeltünk és vizsgálgattunk.
Sokat hallottunk, láttunk, tapasztaltunk az Őrségről a tábor
ideje alatt, az ismeretekből játékos vetélkedőt is szerveztünk. Senki
sem maradt dicséret és „Esélyt a képességeknek!”póló, sapka nélkül.
A nagyon finom, házias ételektől súlyban is gyarapodtunk.
Nagyon jól éreztem magam, sok barátot szereztem.
Ajánlom mindenkinek a tábort!
Tóth Rachel
***
Örömmel tudatjuk, hogy Rachel a NOE 20 éves jubileumára
kiírt rajzpályázatán első helyezést ért el „Bogádon
majálisoztunk” c. rajzával. Szeretettel gratulálunk és további
sok sikert kívánunk!
***
Nagycsaládos nyaralás Fadd-Domboriban
Az elmúlt évek hagyományait követve július 22-26. között
egyesületünk tíz családja vett részt közös nyaraláson. Ezúttal
kerékpáros - vízitúra táborban voltunk Fadd-Domboriban a Tolna
Megyei GYIK táborában, ahol a strand mellett két kenu és két kajak
állt a bátor hajósok rendelkezésére.

3

A kerékpártúrákra a Duna árvédelmi töltése adott biztonságos
terepet - ezen az autómentes útvonalon legkisebbek is nyugodtan
kerekezhettek, bár néhol nehéz volt a kavicsos-homokos töltésen
hajtani. Az első erőfelmérő túrán Gerjenig kerekeztünk. Másnap
indult a nagytúra Kalocsára, ahova a révtől végig kerékpárúton
tudtunk eljutni. Az érseki székesegyházban közös éneklés
gazdagította a programot, majd az érseki palota könyvtárát és
kincstárát, valamint a Paprika Múzeumot néztük meg. Bár a
"paprikás" belépődíjak először többeket elijesztettek, végül mindenki
bejutott. Élmény volt a gyerekeknek a kompátkelés is. Hazafelé a
révtől a kísérőkocsik jóvoltából többen már négy keréken tették meg
az utat, de a legelszántabbak végighajtották 42 km-es távot. Másnap
„levezető” túraként egy válogatott legényekből álló kis csapat még
elbiciklizett a néhány éve épült Szent László hídig - sőt mivel a
hídon is van kerékpárút - ők kétszer is járhattak Bács-Kiskun
megyében.
A búcsúesten a tábortűznél csendes énekléssel, beszélgetéssel
zártuk a tábort.
Fényképek a honlapon a galériában!
Arató Csongor

***
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Turkáló
Szeptember 1.-étől minden hónap első és 2. szombatján
turkáló lesz a raktárban 14-16 óráig Buschbach Évi és Pintér Lívia
vezetésével. Minden 2. szombaton Tóth Anett vállalja a „turit”.
Várunk még jelentkezőket, akik szívesen segítenének a
turkáló lebonyolításában más időpontban is!
A raktárban lévő nagy mennyiségű ruha kezelése már
lehetetlen egy ember számára. Azért, hogy mindenkinek
egyszerűsítsük a feladatát, és a ruhák, cipők áttekinthetőek legyenek
mindenki számára, ezáltal könnyebben megtalálhassuk azt, amire
éppen szükségünk van, egy rendszert szeretnénk kialakítani. Sajnos
néha koszos, rongyos ruhák is érkeznek, és az egyesület nem tudja
vállalni ezek tárolását és elszállíttatását, ezért ezt is szabályoznunk
kell:
FIGYELEM! A turkáló rendje a következő:

–
–
–
–

Turkálni csak úgy lehet, hogy a ruhákat összehajtogatva
mindenki visszateszi a helyére!
A turkálóba csak tisztára mosott, és olyan ruhát szabad hozni,
amit fel is húznátok!
A zsákokra kérem ráírni, ki hozta!
TILOS koszos, szakadt ruhát, lyukas cipőt a turkálóba hozni!
AKI NEM TARTJA MAGÁT EZEKHEZ, AZ NEM JÖHET
TÚRKÁLNI, ÉS NEM HOZHAT RUHÁT TÖBBET!
***
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Hírlánc
Mint láttátok, hírláncunk most már a Google Nagycsaládos
Hírlánc csoportján keresztül működik.
Akinek van e-mail címe, és esetleg nem regisztrált még a
csoportra, az küldjön e-mailt a vardaikr@t-online.hu e-mail címre, és
kérje felvételét a csoportra.
Azokat a híreket, melyeket az egyesület számára szeretnétek
közzétenni, a noepecs@googlegroups.com e-mail címre küldhetitek,
és engedélyezés után megkapja mindenki!
Ha valakinek megváltozott az e-mail címe, és ezért nem kapott
meghívót, de szeretne híreket kapni, az is a vardaikr@t-online.hu email címen jelentkezhet.
***
További programjaink
1. Szokásos havi összejövetelünk szeptember 6.-án,
csütörtökön 20 órakor kezdődik évnyitó szentmisével,
mely ezúttal a Belvárosi Templomban lesz!!!!!!!
/Figyelem! Ne tévesszétek el, Kele Pál apát úr vállalta a
misét, tehát nem a Corpus Christiben lesz az évnyitónk./
Utána a Caritas termében leszünk, ahol a Pécsi Napok
programját és az egyéb aktualitásokat beszéljük meg.
2. Szeptember 8.-án ismét tiltakozást szervez a NOE
Budapesten. Nagyon fontos, hogy minél többen ott legyünk!
Jelezze az, aki tud jönni!.
3. Szeptember 15.-én, Keszthelyen lesz az Őszi Találkozó,
melyre elvben a jelentkezés már lezárult, de ha valaki
szeretne még jönni, mihamarabb jelezze Varga Évánál, a
233-077-es telefonon. Indulás reggel 7.09-kor, visszaindulás
17.01-kor Keszthelyről. Találkozó a Vasútállomáson 7:00
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4.

5.

6.
7.
8.

órakor. A vonatjegy árát, személyenként 280 Ft-ot a
csütörtöki találkozóra hozzátok, vagy előre egyeztetett
időpontban. /20-2032866-os mobil/. Ebédet a helyszínen kell
fizetni.
Szeptember 23.-án, vasárnap délután 15.00-18.00-ig lesz a
szokásos Családi Játszódélutánunk a Sétatéren. Fellép a
Márkus Színház, a Csilla házas gyerekek tánccsoportja, ezen
kívül a szokásos programok, kézműves-foglalkozások,
családi vetélkedők, ügyességi játékok lesznek a program.
Segítőként mindenkit várunk, aki bármiben tudna segíteni,
jelezze nálam! /Varga Éva, 233-077 az esti órákban/.
Október hónaptól a havi találkozókon szeretnénk a
házasságunkkal, házasságunk ápolásával kapcsolatban
előadás- és beszélgetés-sorozatot szervezni. Ehhez várjuk
ötleteiteket, témajavaslatokat
A novemberi találkozót 8-án tartjuk az ünnep miatt!
December 6-án lesz a decemberi találkozónk.
Az adventi gyertyagyújtás december 9-én, Advent
második vasárnapján lesz.
***
Fontos tudnivalók



Az iroda nyitvatartási rendje a hó első felében kialakul, akkor
küldünk erről pontos értesítést.



A havi találkozókat ezután a messze lakók kérésére 8 órakor
kezdjük a minden hónap első csütörtökén, egyelőre a
Caritasban.



Ruhaturkáló ezután a raktárban lesz, minden hónap első és
második szombatján, ha jelentkeznek segítők, a többi
szombaton is lehet tartani turkálót!
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Azok a családok, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum
120,
egyedülállóknál
130
%.-át
gyermekvédelmi kedvezményt igényelhetnek! Ez az összeg
32.556 ill. 35.268 Ft. Ez kedvezményes étkezésre, júliusban
és novemberben 5000-5000 Ft pénzbeli támogatással jár.
Egyetemista gyerekek is igényelhetik a kedvezményt, de
nekik saját jogon kell benyújtaniuk az igényt a Területi
Szociális
Központokban.
Hívjátok
fel
erre
a
környezetetekben
élők
figyelmét
is!
Nemcsak
nagycsaládosoknak jár!



A település öregszik, ezért Palotabozsok megüresedett
házaiba új lakókat vár, elsősorban iskolás korú gyermekekkel
élő családokat, vagy olyanokat, akik gazdálkodni akarnak.
( „szocpol” kedvezmény igénybe vehető) További információ
és jelentkezés: Wirthné Móricz Zsuzsanna, mobiltelefon:
30/262-85-82



Imaóra a Családokért Kis Szent Teréz ereklyéi mellett szept.
2.-án 22-23 óráig a Bazilikában.

+++

Szomorúan tudatjuk, hogy egyesületünk régi tagja, Kiss Dezső
meghalt. Árván maradt gyermekeinek a szeptemberi találkozón
gyűjtünk, illetve a nekik szánt összeget a vezetőség bármely
tagjának odaadhatjátok.
+++
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