
Egyesületünk további programjai

       Február 5.-én tartjuk havi találkozónkat a Kocsis Teremben. Erre a 
találkozóra nem hívtunk vendéget, a Házasság Világnapjának és a Pénteki 
Jubileumi ünnepségnek programjait beszéljük meg. Kérünk mindenkit, aki 
segítőnek jelentkezett  vagy  még nem jelentkezett,  de  segítene,  feltétlen 
jöjjön  el!  Ezek  a  rendezvényeink  sok-sok  ember  munkáját  igénylik, 
mindenképp tartsátok fontosnak, hogy ott legyetek a megbeszélésen!

Február 13.-án pénteken ünnepeljük 20 éves jubileumunkat.

Február 14.-én lesz a Házasság Világnapja.

Március 5.-én taggyűlést tartunk, melyre mindenkit várunk!

Egyesületünk, a 
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 

(elnök: Dr. Varga Éva)
látja el

Nagycsaládosok Országos Egyesülete  Al-Duna Régiós Iroda
teendőit is, 

régiós titkár: Várdainé Kiss Krisztina 
tel: 70/3323514 email: vardaikr@t-online.hu

helyettes: Farkasné Székely Kamilla
tel:70/6351813 email: sz.sica@gmail.com

Egyesületünk irodacíme: 
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9. fsz.6.

Telefon: 520-568      72-520-268     E-mail: noepecs@pphf.hu

Nyitvatartási idő: 
        kedd:   9:30 - 15:30
      szerda: 12:00 - 16:30
 csütörtök:   9:30 - 16.30

További információk honlapunkon találhatók:www.noepecs.hu

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-val egyesületünk javára
( Adószámunk:18304608-1-02 ),

illetve támogatásokat is köszönettel fogadunk. 
( Számlaszámunk: Szigetvári Takarékszövetkezet 

50800111-11189404 )
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A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének hírlevele
2009. február 02.

  7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9

Itt a farsang
Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.
Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.
Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.
                          /Gazdag Erzsi/               Legénybúcsú    /Bogáthy A. Ferenc/
                                                           
        A karácsonyi ünnepkör zárónapja, január 6-a, Vízkereszt 
volt,  s azóta tart a farsang időszaka, egészen hamvazószerdáig. 
Míg húshagyókedd elérkezik, egyesületünk szervezésében is  lesz 
alkalom a vígasságra, hát ne feledjünk együtt örvendeni!
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Meghívó taggyűlésre

A Pécsi  Székesegyház  Nagycsaládos  Egyesület  taggyűlést  hirdet 
2009. február 5-re, 20:00-ra a Kocsis László terembe, az alábbi napirendi 
pontok szerint:

1./ Beszámoló a 2008. évről 
2./ Pénzügyi beszámoló a 2008. évről
3./ Közhasznúsági jelentés ismertetése
4./2009-es tervek és költségvetés
6./ Egyéb ügyek

Ha  a  közgyűlés  nem  határozatképes,  akkor  megismételt 
közgyűlést  tartunk  2009.március  5.-én  ,  20.00-kor  a  Kocsis  László 
teremben, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Kérünk  mindenkit,  hogy  jelenjetek  meg  a  taggyűlésen  minél 
nagyobb számban, hiszen egyesületünk egész évi munkáját értékeljük.

Mindenkit sok szeretettel várunk:

Dr. Varga Éva elnök Várdainé Kiss Krisztina titkár

2009. január 29.
* * *

Együtt töltöttünk egy hasznos és vidám hétvégét

Mint az Al-Duna Régió befogadó régiós egyesülete 3 napos képzést 
tartottunk  a  hozzánk  tartozó  26  egyesület  és  csoport  számára.  A 
szervezetek vezetői a családjukat is elhozhatták Pécsre, hogy ne kelljen ezt 
a hétvégét sem szeretteik nélkül tölteni. 

A programot egy NCA pályázat támogatta, így a regisztráció díjon 
kívül más költség nem terhelte a résztvevőket. Míg a vezetők a képzésen 
vettek részt, a hozzátartozóknak külön programot ajánlottunk.  Köszönet 
egyesületünk   sok   gyerek   és   felnőtt   önkéntesének,   akik   ezeknek   a
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programoknak a lebonyolításában segítettek.

16 család érkezett  kisebb-nagyobb létszámmal,  akik a Nagy Lajos 
Gimnáziumban  voltak  elszállásolva.  A program  végén  kezdődött  a  mi 
sportnapunk,  melyre  szeretettel  hívtuk  vendégeinket  is.  Néhányan  el  is 
fogadták a meghívást, s a fárasztó hétvégét kis lazítással és sportolással 
oldották. Egy résztvevő beszámolójából néhány mondat:

„ … Valóságban bennem volt  a  félsz,  mit  is  keresek egy kis  falu 
képviselőjeként a nagyok között? Többszöri levélváltás s Várdainé Kiss 
Krisztina  rábeszélő  képességének  köszönhetően  beküldtem 
jelentkezésemet.  Szerdai,  csütörtöki  hírműsorokban   alábbi   főbb  hírek 
szerepeltek  -  Baranya  megye  útjai  járhatatlanok,  iskolákban  rendkívüli 
tanítási  szünetet  rendeltek  el.  Krisztina  mindezek  ellenére  kitartott: 
-Megtartjuk a képzést!”

A délutáni érkezést, regisztrációt követően a résztvevők  a Ciszterci 
rend  Nagy  Lajos  Gimnázium  kollégiumban  kerültek  elszállásolásra, 
valamint a rend bocsátotta rendelkezésűnkre oktatási,  közösségi termeit. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget s türelmüket az ott lakó 
nevelőknek,  dolgozóknak. Az esti  megnyitóra valamennyi család, (szám 
szerint 16) apraja-nagyja megjelent. Farkasné Székely Kamilla köszöntőjét 
követően elénekeltük indulónkat s ismertetésre került a részletes program, 
majd  Hábel  János  DVD  aláfestés  keretében  bemutatta  Pécs  múltjának 
máig  fent  maradt  műemlékeit.  Este  vidám  légkörben  zajló  családi 
vetélkedő  keretében  ismerkedtek  meg  a  különböző  megyékből  érkező 
családok.

Másnap  kezdődött  az  igazi  szakmai  munka.  Az  ifjúságot  „IT” 
szerepével,  céljaival  ismertették  meg.  Míg  a  kicsiket  kézműves 
foglalkozásokkal próbáltak lekötni majd a terrárium megtekintését tették 
lehetővé számukra. Délelőtti felnőtt programok Kamilla vezénylete mellett 
még csapatépítő jelleg keretében zajlottak….

… Zárásként  mit  mondhatok?  –Akikben  még  ott  az  ismeretlentől 
való félelem: csak elindulni nehéz , de a tárasaink majd átsegítenek…

/dr. Farkasné Székely Kamilla /
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