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Meghívó a 2008. évi közgyűlésre
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk 2008. március 6.-án
20.00-kor tartandó közgyűlésünkre a Székesegyházi Plébánia Szent Anna
termébe.
/Káptalan u.6./

Napirend
1./ az elnök javaslatot tesz a levezető elnök személyére
2./ a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, a
napirend elfogadása
3./ beszámoló az egyesület 2007-es működéséről
4./ beszámoló az egyesület gazdasági működéséről
5./ a közhasznúsági jelentés ismertetése
6./ a Dél-Dunántúli régióközpont működésének ismertetése
7./ az Ellenőrző Bizottság jelentése
8./ a 2008. évi tervek és költségvetés ismertetése
9./ egyéb ügyek, hozzászólások
10./ vetítés az egyesület életéből

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a közgyűlésen, hiszen ez minden
tagunknak kötelessége!
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Ismét együtt ünnepeltünk…
Február második hétvégéjén ismét megünnepeltük, immár ötödször a
Házasság Világnapját. A visszajelzésekből, köszönetekből úgy tűnik, idén is
sikerült megadnunk az ünnep rangját. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén a
fiatalok is szép számmal vettek részt a nekik szervezett programon. Felvidékről,
valamint Délvidékről is sok család érkezett, akik nemcsak az ünnepen vettek
részt, hanem egy kis ízelítőt is kaptak Pécs városából.

Dr. Lábady Tamás előadása nyugtalanító, elszomorító helyzetet tárt elénk
a mai magyar valóságról, a családok helyzetéről, a társadalmi helyzetről, de a
lehetséges kiutat is felvillantotta.
Az előadás után a jubiláló házaspárokat köszöntöttük, és átadtuk az
„Együtt-másokért” emlékérmet is a közösségért sokat tevő házaspároknak. Idén
dr. Lábady Tamás és dr. Lábady Tamásné, dr. Szabó Endre és dr. Szabóné Nemes
Krisztina /a NOE elnöke és felesége/, valamint Sámson László és felesége
Sámson Margit Mária kapták a kitüntetést.
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A délután két házaspár, Hortobágyi Tibor és felesége, Ágnes, valamint
Nagy Péter és felesége, Judit tanúságtételével folytatódott, majd kiscsoportos
beszélgetés zárta le a napot.

Mindez persze nem valósulhatott volna meg mindazok segítsége nélkül,
akik helytálltak elsősorban a gyerekfoglalkozásokon, büfében, ruhatárban,
recepción. Külön köszönet azoknak a családoknak, akik vendégeket szállásoltak
el, így lehetővé tették a határon túliak részvételét is!
Szívből kívánom mindenkinek, hogy adjon erőt, feltöltődést, segítséget a
hétköznapokhoz mindaz, amit ezen a napon kaphattunk.
Varga Éva
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Ez a levél Erdélyből érkezett:

Drága pécsi Angyalkák!
Az idén nagyon szép volt nálunk a Karácsony, mert nemcsak jó meleg,
finom étel, hanem rengeteg, színes csomag is jutott bőségesen a szép fa alá! A
csomagoknak a legnagyobb értéke az volt, hogy áradt belőlük a szeretet, a jóság:
Minden kedves angyalkának szívből köszönjük, hogy boldog perceket
szerzett nekünk! A 2008-as év hozzon minden igaz magyar embernek hitet,
szeretetet, egészséget és jókedvet! Mindent köszönünk!
A kovásznai Boldog Apor Vilmos Ház közössége

Vodafone
A NOE a napokban aláírja a Vodafone-nal a szerződést, amely még
kedvezőbb feltételeket biztosít a tagok számára. Kevesebb lesz a havidíj, a
percdíj, és ha sikerül, másodperc, vagy félperc alapú lesz a számlázás.
A meglévő szerződések automatikusan átkerülnek az új díjcsomagba.
Igazolást az irodában Sicától és Krisztitől kérhettek a vásárláshoz.

Az egyesületünk irodai ügyeleti rendje:
Hétfő: 9:00-tól 16:30-ig
(új tag belépési ügyintézése ekkor lehetséges)
Kedd: 10:30-tól 16:30-ig
Az egyesületünk irodájának címe:
Pécs, Nagy Lajos király u.9.fsz.6.

Tel: 520-568

Idén május 20.-ig lehet rendelkezni egyéni vállalkozóknak is a befizetett adó
1%-ról. Kérjük, aki teheti, ajánlja fel egyesületünknek adója 1%-át, erre
biztassa ismerőseit is!
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
Adószám: 18304608-1-02
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