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Egyesületünk, a 
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 

- elnök: Dr. Varga Éva -
látja el a

Nagycsaládosok Országos Egyesülete  Al-Duna Régiós Iroda
teendőit is.

Régiós titkár: Várdainé Kiss Krisztina 
Telefon: 70/3323514 email: vardaikr@g-mail.com

Helyettes: Farkasné Székely Kamilla
Telefon:70/6351813 email: sz.sica@gmail.com

Egyesületünk irodacíme: 
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9. fsz.6.
Telefon: 72/520568   Telefax: 72/520-569     

E-mail: noepecs@pphf.hu

További információk honlapunkon találhatók:
www.noepecs.hu

Irodánk ügyeleti rendje 2009. szeptember 14-től:
Hétfő

 14:00 – 16:30
dr. Buzássy Beáta

jogi tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos levelek megírásában 

Kedd
 12:00 – 14:30

Várdainé Kiss Krisztina 
új belépők jelentkezése

Szerda
11:00 – 16:30

Székely Kamilla 
angol korrepetálás

Csütörtök
12:00-15:00

Várdainé Kiss Krisztina 
új belépők jelentkezése

Péntek
10:30 – 12:30

Csizmadia Ildikó

http://www.noepecs.hu/
http://www.noepecs.hu/
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„Jelek vagyunk a világban”

E fenti gondolat volt a Házasság Világnapja mottója, s ennek jegyében ünnepeltünk 
2010. február 13-án, mint a NOE tagegyesülete. Mi a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos 
Egyesület  is  valljuk,  szép  és  hasznos  dolog  olyan  élethivatást  választani,  amelyben 
hangsúlyos szerepet kap az anyaság-, az apaság- és az élet tisztelete. Azé az életé, mely, a 
férfi és a nő szeretetteljes, stabil, hosszútávon is hűségben létező párkapcsolata ajándéka. 
Ez a családnak nevezett kapcsolatrendszer adja meg az egyénnek kezdetektől az élethez 
szükséges  biztonságot,  bizalmat  és  kedvet.  Az  egészséges  családnak  a  jó  házastársi 
kapcsolat az alapja és az élettere.  A társadalom és az egyén számára is kiemelten fontos 
érdek a házastársi kapcsolatok stabilitása és boldogsága, mert a család nemcsak alapsejtje, 
de  alapmodellje  is  a  nagyobb  közösségeknek,  végsősoron  a  teljes  nemzeten  túl  az 
emberiség együttélésének is.

Divatos, életprogramként ajánlott gondolkodásmód, hogy életcélom a tehetségem és 
adottságaim összhangjából kihozni  az elérhető maximumot. Ha belegondolunk, tényleg 
csak  az  életcélunkat  tudjuk  magunknak  megválasztani,  tehetségünket  örököljük,  amit 
fejleszteni lehet, adottságainkat pedig elfogadni és megbecsülni érdemes. Fontos a hivatás 
felismerése  mint  az  egyén,  mint  az  ő  tágabb  közössége  érdekében.  De  vajon 
összeegyeztethető-e ez a családi életből adódó kötöttségekekkel? Igen. Kedvet, bátorságot, 
és a jó példákon keresztül reménységet is szeretnénk plántálni a kétkedőkbe. Bátorítani 
akarjuk magunkat és környezetünket is. Érdemes életcélunk részévé tenni a férfi vagy a nő 
mivoltunkat  teljes  emberi  kapcsolatként  a  házasságban  megélni,  mert  a  szeretet 
kölcsönösségében az egyéni boldoguláson túlmutató boldogságot tapasztalhatunk meg!

A házasságban élők értékes, gazdag életet tdunak élni.  Nagy figyelmet fordítunk 
erre, s fontosnak tartjuk évek óta megszervezni a Házasság Világnapja ünnepét, magunk és 
mások örömére. Hagyományteremtő szándékkal ünnepeltünk most is, az a célunk, legyen 
a hűségben megélt házassági életforma minél többeknek vonzó példa.

 /Sámson László/ 
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Házasság Világnapja 2010.

Idén  már  hetedik 
alkalommal  ünnepelte  meg 
egyesületünk  a  Házasság 
Világnapját  február  második 
hétvégén.  Értékvesztett 
világunkban  már  nem 
természetes,  hogy  a  család 
egy  férfi  és  egy  nő 
házasságából  és  a 
gyerekekből  áll.  Ezért 
szükséges, hogy minél többen 
megmutassuk,  igenis  nekünk 
fontos a házasság, nemcsak a 
sajátunk,  hanem  a 
környezetünké és gyerekeinké 
is. 

Az országban több helyen már egy hétig tartó rendezvénysorozatot állítottak össze, 
hogy még nagyobb visszhangot kaphasson a házasság léte, szentsége. Határon túli magyar 
testvéreink  is  csatlakoztak  szép  számmal,  összesen  nyolcvanhárman  Zentáról  és  a 
Mátyusföldről.

Révész György pszichológus értékes és megdöbbentő előadása után a Srp házaspár 
vehette át idén az „Együtt másokért” emlékérmet, akiket a Zentáról érkezett asszonykórus 
köszöntött.  A  kiscsoportos 
beszélgetések s filmvetítés után 
meleg  vacsorát  kapott  minden 
jelenlévő,  majd  a  jubiláló 
házaspárokat  köszöntöttük 
pezsgős  koccintással.  A  zentai 
gyerektánc csoport nyitotta meg 
a bált, melyen éjfélig rophattuk 
a  táncot,  Kevey  Balázs 
lányaival,  Meszéna  Domi 
barátaival gondoskodtak erről.
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Közös nagycsaládos nyaralás:

Idén is tervezünk közös nagycsaládos nyaralást. A tervezett helyszín: a Velencei - 
tónál, Velence.  Időpont : július 19 - 25.  

A helyszínről információk olvashatók a  www.ifiszallo.hu honlapon. Az előszezoni 
árakon lakhatunk a szálláshelyen, 4 - és 
8 ágyas szobákban, 7.900,- , illetve 13.300,- Ft/nap árakon, étkezés helyben lehetséges. A 
szállás vízparton van, a szabadstrand mellett. Autóval, vonattal jól megközelíthető. 

Jelentkezés: Kovács Jánosnál a hamel1@freemail.hu email címen, 
 vagy az irodában, ügyeleti időben.

Ikrek Nemzetközi Találkozója:

E  programot  a  Vajdasági  Nagycsaládos Egyesületek  Szövetsége  hirdetette  meg.
2010. július 10-én, szombaton kezdődik és vasárnap este ér véget.  A rendezvényen egyesületünket az 
ikreknek örvedő Taller  család  fogja  képviselni.  Ha valamely más  érintett  család is szeretne részt 
venni a programon, jelentkezzen náluk! 
Telefonszám:  + 36 30  6677375   Jelentkezési határidő:  2010. május 28.
Figyelem: Érvényes útlevél kell!

1% ADÓ

      Az adónk 1%-át egy civil szervezetnek, egy másik 1%-át egy egyháznak adhatjuk. 
Erről csak nyilatkozni kell, s akkor nem a nagy közös kalapba megy ez a pénz. Sajnos az 
állampolgárok  közül  csak  minden  negyedik  él  ezzel  a  lehetőséggel.   Akinek  a 
munkahelye készíti  az adóbevallását,  az egy lezárt  borítékban adhatja be a szervezet 
nevét adószámát, és az egyház technikai számát. A borítékra írja rá az adóazonosító jelét, 
majd keresztben a ragasztáson át írja alá. Aki már beadta az adóbevallását az külön is 
eljuttathatja a borítékot az APEH irodába május 20-ig. Aki önadózó, az a bevallás D 
lapján töltheti ki ezt.

          Nagyon fontos nekünk is, hogy programjainkat megszervezhessük, irodánkat 
fenntarthassuk, ezért szóljatok ismerőseiteknek, munkatársaitoknak, s ajánljátok 
az egyesületünket!

Az egyesület neve: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
Az egyesület adószáma:                                    18304608-1-02
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:                       0011
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Közlemények

Új elnökjelölt 

Sámson László, vezetőségi tag, 1959-ben született  Nagygörbőn, Pécsre 1984-ben 
költözött feleségével, aki geológus, ő pedig gépészmérnök. Hat gyermekük van. 

“Az egyesület  megalakulásakor  bennem azt  a  remény erősödött  meg,  hogy akik 
hasonlóan  vélekedünk  alapvető  értékekről,  ezután  talán  több  lehetőségünk  lesz  ezek 
mentén egymást erősíteni, bátorítani a mindennapok sodrásával szemben.”     (S.L.)

Sportnap:

Kedves  Nagycsaládos  Tagtársak!  Még  mindig  keresünk  szervezőket,  akik  a 
versenyeket vezetik. (!) 2010. márc. 21-én du 14:00 – 17:00-ig sportnapot szervezünk a 
Nevelési  Központba.  A szokásos  foci  aerobic,  kosár,  asztaltenisz,  családi  vetélkedők 
mellett uszoda és szauna használat is ingyen lesz a 3 óra alatt. Vízben egy 20-30 perces 
foglalkozást  tart  Légrádi  Judit  szülőknek  és  kisebb  gyermekeknek  (3-5  éves),  a  HRG 
módszer alapján, szülő nyakában lógós, ringatós éneklős, mondókázós feladatokkal. Minél 
többen gyerek el! Jó alkalom a közösség megismerésére, a kikapcsolódásra, mozgásra.

Régiós Találkozó:

Az idei régiós találkozó június 5-én, szombaton lesz Bátaszéken. Közösen utazunk, 
útiköltséget nem kell fizetni. Jegyezzétek be naptáratokba ezt a napot!

Izzócsere:

Az izzó vásárláshoz szükséges pénz megérkezett, előreláthatólag március második 
hetében kezdjük osztani az izzókat. Erről pontos értesítést küldünk.

 Az átvétel feltétele:
• ugyanannyi gömbizzót hozzatok magatokkal, mint amennyi fénycsövet kaptok 
• legyen közösségi munkátok
• 2009 december 1. előtti tagság

Segítők jelentkezését kérjük a szétosztáshoz és az adminisztrációs munkához.
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A gyerekek is remekül elszórakoztak a kézműves foglalkozásokon.

Köszönjük  minden 
segítőnek, akik sokat dolgoztak 
az  ünnep  széppé  tételén. 
Köszönjük  a  vendégeinknek, 
hogy  messziről  ide  utaztak, 
hogy  velünk  tölthessenek  két 
napot.

Sajnáltuk,  hogy 
egyesületünk  tagjai  közül  sok 
család  megerősítő  jelenlétét 
hiányolnunk kellett, de akik ott 
voltak  mind  töltekezhettek  és 
megerősödhettek 
kapcsolatukban.

/Farkasné Székely Kamilla/
 
  

Húsvét közeledtével

Emlékeztetni szeretnénk mindenkit, hogy 2010. április elsején nem lesz megtartva 
a havi találkotónk, hiszen ez a szokásos első csütörtök most egybeesik Nagycsütörtök 
napjával. 

Kiss Tibor gondolatait idézve kívánunk mindannyiónknak szép böjti időszakot, és 
még szebb Húsvétot:

„A nagyböjt különösen alkalmas arra, hogy jobban elmélyedjünk hitünk titkaiban. 
Készüljünk  a  nagy  húsvéti  eseményre!  Próbáljuk  meg  lelkünkben  is  átélni  ezt  a 
misztériumot!  Ez  a  nagyböjti,  bűnbánati  idő  különösen  alkalmas  arra,  hogy 
önfegyelemmel  és  bizinyos  lemondásokkal,  amelyek  sokszor  nehezünkre  esnek, 
azonosuljunk Krisztus szenvedésével.  Egy káros szenvedély elhagyása,  ételben- italban 
való mérsékletesség, kevesebb tv-nézés, stb., mind-mind közelebb visznek Jézushoz.”
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Kedves Barátaim!

8  év  szolgálat  után  munkahelyi  és 
családi  okok  miatt  az  egyesületi  elnökségről 
lemondok.

Lemondásom persze nem jelenti azt, 
hogy az egyesületben nem szeretnék továbbra is 
tevékenykedni.  Munkahelyi  elfoglaltságom  úgy 
alakult,  hogy már nem tudom jó lelkiismerettel 
teljesíteni  a  vállalt  feladatot,  ezért  adom  át  a 
stafétabotot másnak.

Nagyon sokat adott nekem ez a 8 év, 
ami  alatt  sok  embert  megismerhettem,  sok-sok 
élményben  volt  részem.  Nagyon  jó  volt  egy  jó 
csapattal  együtt dolgozni.  Köszönetet szeretnék 
mondani  mindenekelőtt  az  egyesület 
vezetőségének,  különösen  Farkasné  Székely 
Kamillának-  Sicának-,  és  Várdai  Krisztinek, 
akikkel  úgy  érzem,  nagy-nagy  bizalommal  és 

harmóniában tudtunk együtt dolgozni. Valószínűleg ez a titka a mi egyesületünknek 
is: a kölcsönös bizalomra épülő jó együttműködés. Köszönöm a támogatását Kovács 
Jánosnak, Sámson Lacinak, Arató Csongornak és Tátrai Antalné Gabinak is.

Köszönöm  mindazoknak  a  segítségét,  akiket  nem  is  tudok  és  szeretnék 
felsorolni, mert valószínűleg úgyis kimaradna valaki, valamint az egyesület minden 
tagjának. 

Igyekeztem  erőmhöz  és  tehetségemhez  mérten  helytállni,  a  feladatokat 
elvégezni, de sajnos az utóbbi időben ez elfoglaltságom miatt egyre kevésbé sikerült.
 

Még egyszer köszönöm mindenkinek a támogatást,  mellém állást,  ha valakit 
megbántottam, az biztosan nem szándékos volt,  ezért bocsánatot kérek. Remélem, 
ugyanígy találkozni fogunk még a jövőben is rendezvényeinken!

Mindenkinek sok sikert kívánok:

           Varga Éva
leköszönő egyesületi elnök
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MEGHÍVÓ
A  Pécsi  Székesegyház  Nagycsaládos  Egyesület  2010. 

március 04-én csütörtökön 20:00-kor megismételt közgyűlést 
tart a Székesegyház Plébánia Kocsis László Termében, melyre 
minden tagot szeretettel hívunk és várunk.

 Napirendi pontok:

1./ Levezető elnök megválasztása

2./ 2009. évi beszámoló

3./ 2009. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés 
ismertetése

4./ Ellenőrző Bizottság jelentése

5./ 2010. évi tervek és költségvetés ismertetése

6./ A régi elnök leköszönése, új elnök megválasztása

7./ Alapszabály-módosítások előterjesztése, szavazás

8./ Hozzászólások, egyebek

Kérünk Benneteket, hogy minél nagyobb számban 
vegyetek részt a taggyűlésen! Ez az a fórum, ahol az egyesület 
ügyeit, egész éves működését értékeljük.

       dr. Varga Éva       Várdainé Kiss Krisztina

elnök titkár

 

  


