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„Hiszünk a Házasságban!” címmel
házaspárok kezdeményezésére
moz galom indult útjára 1983-ban
Amerikából, s később a „Házasság
Világnapja” nevet kapta, melyet
február második vasárnapján
immár világszerte ünnepelnek.
Szim bóluma egy férfit és egy nőt
jelképező, gyertyára emlékeztető
forma, mely azt fejezi ki, hogy a
házastársi szeretet fényt áraszt a
világra. Jelmondata: „Szeressétek
egymást!”- hiszen folyamatos ki-
hívás a házastársunk melletti dön-
tés és a szeretet mindennapi
gya korlása. Célja a házasság
népszerűsítése, a tartós, boldog
házasságok értékének felmu-
tatása. Az egészséges társadalom
alapja és modellje is a jó házassá-
gon nyugvó család, mely  egyben
nemzeti megmaradásunk záloga. 
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Házasság Világnapja Pécs, 2004
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Jelmondatunk:

„Együtt dobban a szívünk,
barátságunk: lüktető élet.
Ez a hűség már szövetség,
Mely megtart és éltet.”

/Simon András/

Egyesületünk 15 éves jubileumát ünnepeltük ebben az évben, ez alkalomból sze -
rettünk volna valamilyen szép, emlékezetes, ünnepi  konferenciát  rendezni. Úgy gondoltuk,
hogy erre a Házasság Világnapja – melynek ünneplése ekkoriban kezdett elterjedni hazánkban
is – alkalmas esemény lesz.

Ez alkalomból országos rajz- és irodalmi pályázatot hir -
dettünk a gyermekeknek „Az én családom” címmel. Nagy örömet
szerzett a több mint 500 beérkezett rajz és írás.

Az ünnepi szentmisét Bíró László családreferens
püspök – egyesületünk egyik alapítója – celebrálta. Előadást és
tanúságtételt hallhattunk dr. Csonka Judittól, dr. Lábady
Tamástól és Évától, melyek a mindennapi életről, minden
házasság szépségeiről, nehézségeiről és az ezekkel való
megküzdésről szóltak. Ez alkalomból adtuk át először az
„Együtt-másokért” emlékérmet a közösségért legtöbbet tevő
házaspároknak. Az emlékérem átadása a Házasság Világnapja ünnepén már hagyományunkká
vált. A rajzpályázatra érkezett rajzokat kiállítottuk, minden gyermek emléklapot kapott, a
legszebb irodalmi műveket és rajzokat jutalmaztuk. Az ünnepségen jelen volt, és a résztvevőket
köszöntötte dr. Márki László, a NOE elnöke is.

Ez alkalommal egyesületünk Nyilatkozatot fogalmazott meg.

NYILATKOZAT
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete kettős ünnepet ült ma 2004. február

7-én, a Házasság Világnapját és egyesületünk 15. születésnapját köszöntöttük. 
Örülünk, hogy egy alulról jövő kezdeményezés nyomán jött létre ez a világnap. A

házasság, a hűség manapság sokak szemében nem tartozik a legfőbb értékek közé, melynek
máris látszanak negatív következményei. A csak együttélésre alapozott kapcsolat nem olyan
tartós, kevesebb élet születik belőle, és nem képes elhordozni az idős szülőket.

Nekünk, nagycsaládosoknak személyes tapasztalatunk, hogy a házasságon alapuló
család boldoggá tesz. Biztonságot ad egymás iránt való elköteleződésünk, és nyitottá tesz min-
ket a gyermekek elfogadására. Noha ez áldozattal és lemondással jár, örömünk mégis teljes,
hiszen tudjuk, hogy a legnagyobb kincset, az életet adhatjuk tovább.
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Nehézségeink megoldására nemcsak hitvesünktől és családunktól várhatunk segít-
séget, hanem mellettünk áll egy egész egyesület. Jó érzés egymásnak segíteni, és gyermekein-
ket is a másikra figyelő embernek nevelni. Nagy erőforrás egy ilyen közösség, ahol örömünket
és bánatunkat is őszintén megoszthatjuk egymással, ahol erősíthetjük egymásban az
értékeket.

Köszönjük a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől kapott segítséget, az Egyház
támogatását, valamint a rendszerváltás óta fel-felbukkanó családbarát kormányrendeleteket.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a társadalomban a házasság, a család, az élet
értékei a helyükre kerüljenek, hiszen ez fennmaradásunk záloga. Ezért kérjük a felelős em-
bereket, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, melyek a társadalomban a házasság, a család
épülését és megmaradását segítik elő. Legyenek tekintettel a nagycsaládosok különösen nehéz
helyzetére, hiszen ezek a családok nagyban hozzájárulnak nemzetünk megmaradásához. 

A média felelőssége, hogy a családokban rejlő értékeket felmutassa és példának ál-
lítsa. Mi házasok pedig merjünk hűségesek lenni, örökre elköteleződni, és vállaljuk bátran az
élet továbbadását, hogy egészséges családjainkból egészséges nemzet fejlődhessen!

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

"Együtt-másokért" emlékérem

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület az „Együtt-másokért” emlékérmet
2002-ben alapította. Példájuk, munkásságuk alapján olyan házaspárok kaphatják, akik együtt,
házastársakként is sokat tesznek a közösségért. A bronzplakett két egymásba fonódó kezet
ábrázol, mely egy virágot tart, jelképezve a mások számára is gyümölcsözővé váló szeretetkap -
csolatot. Odaítéléséről az egyesület vezetősége évente dönt, és ezt az elismerést a Házasság
Világnapja ünnepségen az egyesület elnöke adja át. Az emlékérmet egyesületünk ifjú
szobrászművésze, Mészáros Gergely alkotta.
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Házasság Világnapja Pécs, 2005
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Jelmondatunk:

„Amint a fa egészsége, ágai erőssége, gyümölcsének minősége mind-mind a gyö -
kerek erejétől függ, úgy az emberi társadalom egészsége is  elsősorban a házasság
egészséges voltából fakad” /Faulhaber bíboros/

A nap előadása dr. Pálhegyi Ferenctől: „Mire rendelte Isten a házasságot?” címmel
hangzott el. A református professzor, neves családpszichológus színesen érdekesen adott elő
a házasság ról. Ez alkalommal ökumenikus jellegűvé szerettük volna tenni a Házasság Világ-
napját. Sok református és evangélikus testvérünkkel együtt ünnepelhettünk, nagyon jó hangu-
latban. Az előadás után Vértesaljai János és Vali tanúságtételét hallgattuk meg. A gyerekek
számára is sokféle, színes programot szerveztünk.
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Házasság Világnapja Pécs, 2006
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Jelmondatunk:

„Bennem vagy
és benned vagyok...
Mint jobbik énemet fogadlak
magamba boldogan,
menedékem lettél
és otthonom
nem vagyok többé hontalan.”   

/Simon András/

A résztvevőket ezúttal Benkő Ágota, a NOE korábbi, alapító elnöke köszöntötte. Vidám
színfolt volt az Orff zenekar előadása. 

Kuslits Károly és Panka Magyarságeszményt keresünk című előadása megerősített
bennünket, hogy mennyire fontos a házastársak közötti egység és jó kapcsolat. Mondani-
valójukat személyes példákkal szemléltették.

Meglepetésként az ünnepség után megnéztük a szomszédos galériában kiállított
csodálatos, időszakos Munkácsy festménygyűjteményt.
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Házasság Világnapja Pécs, 2007
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
Jelmondatunk:

„Együtt dobban a szívünk,
barátságunk: lüktető élet.
Ez a hűség már szövetség,
Mely megtart és éltet.”

/Simon András/

A 2007-es évben ünnepelte a NOE a 20 éves évfordulóját. Az a megtiszteltetés érte
egyesületünket, hogy a  20 éves jubileumi rendezvénysorozat megnyitója a pécsi Házasság
Világnapja lett.

A fő előadó dr. Kopp Mária egyetemi tanár volt. Előadásának címe:  „Életközösség –
házasság – család a XXI. században – utópia vagy az egyetlen kiút?”  Kutatásaik eredményeit
mindeni számára érthetően, befogadhatóan adta elő.  Világosan rámutatott, nemzetünk meg-
maradásának és egészségünk megőrzésének is egyetlen útja a család. Személyében rendkívül
szerény, kedves, közvetlen embert ismertünk meg.

Bíró László püspök mutatta be a szentmisét, Mayer Mihály püspök, Tasnádi Péter pol-
gármester és dr. Szabó Endre, a NOE elnöke is megtisztelte rendezvényünket. Az előadások
végén sajtótájékoztatót is adtak.
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Házasság Világnapja Pécs, 2008
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
Jelmondatunk:

„és fogadom: legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek.”

(Baranyi Ferenc: Fogadom c. verséből)

dr. Lábady Tamás előadásának címe: A család helyzete és jövője itthon és Európában

Az előadó gondolataiból világossá vált számunkra, hogy Európa számára sincs más
út, csak a családok megbecsülése. A tanúságtévő házaspárok, mindig megerősítenek minket
hivatásunkban, a házastárs melletti elköteleződésben. Ebben az évben Nagy Péter és Judit
segítettek bennünket kapcsolatunk újbóli megerősítésében. Nagyobb létszámmal most először
vettek részt határon túli vendégeink az ünnepen. Sokan jöttek Délvidékről, Felvidékről és
Erdélyből is. Másnap közös városnéző sétára indultunk velük a Székesegyház elől. Pécs múzeu-
mait is meglátogattuk, közös ebéd után indultak haza.
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Házasság Világnapja Pécs, 2009
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
Jelmondatunk:

„ A házastársak ereje egységükben rejlik, ez az egység viszont a szeretet gyümölcse.
A család tehát szeretetből van teremtve, és szeretetre van teremtve "
/Igino Giordani/

Egyesületünk 20 éves jubileumára is emlékeztünk 2009-ben, így a rendezvény három
napossá vált. Péntek délután emlékeket idéztünk Surján László 20 évvel ezelőtti NOE vezető
segítségével, és megettük a nagy, 20 gyertyás tortát. Az ünnepet fergeteges esti bál zárta, s
ettől az évtől ez szokássá vált.

Másnap a Házasság Világnap ünnepén Bíró László előadása – melynek címe:
„Házasság és család a Mexikói Világtalálkozó tükrében” – sok érdekes témát érintett.

Határon túli vendégeink külön köszöntöttek minket jubileumunk alkalmából. 
A tizenévesek párválasztással kapcsolatos beszélgetésen vehettek részt. A serdülő

kislányok részére külön érdekes, interaktív „ciklus-show” programot tartottak.

„… a szeretet az ember DNS-ébe van írva. 
Ez a leghatalmasabb, a legtermékenyebb
és a legbiztosabb erő, mely képes össze -
kötni az egész emberiséget; ugyan akkor
szívünk, gondolkodásmódunk és válasz -
tásaink teljes átalakulását kéri.”

/Chiara Lubich/
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Házasság Világnapja Pécs, 2010
Helyszín: Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara Nagyterme
Jelmondatunk:

"A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben."

(József Attila)

Dr. Páva Zsolt polgármester megnyitója után dr. Révész György, a Pécsi Tudomány -
egyetem Pszichológia Intézetének docense tartott előadást Házasság, család, identitás címmel. 

Az előadás után négy különböző témában lehetett beszélgetni egymással kiscsopor-
tokban. Finom, ünnepi vacsora után jó hangulatú bál zárta a rendezvényt.
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Házasság Világnapja Pécs, 2011
Helyszín: Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara Nagyterme
Jelmondatunk:

„A legtöbb, amit egy apa tehet a gyerekeiért, hogy szereti az anyjukat”
/ Bokrétás András /

Dr. Székely András a SOTE Magatartástudományi Intézetének fiatal nagycsaládos
munkatársa Család, közösségek és társadalom címmel tartott előadást. Rávilágított arra, hogy
az elsődleges szocializálódás helye a család, s a nagycsaládban felnövő gyermekek könnyebben
sajátítják el a közösségi léthez szükséges képességeket.

Az előadás utáni beszélgetést dr. Szabó Endre vezette. Zsolnay Orsolya ízes székely
mesemondásán nagyokat nevettünk.
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Házasság Világnapja Pécs, 2012
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
Jelmondatunk:

„Nélküled, mint az olló egy fele
- van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább! ...”

(Illyés Gyula: Nélküled)

Dr. Barsi Balázs: Isten képére teremtve

2012-ben a NOE részéről Dabóczi Ferenc köszöntötte az ünneplőket. Ez évben a nagy
havazás miatt határon túlról sajnos csak kevés vendégünk tudott eljönni. Dr. Barsi Balázs atya
a so mogyi dombok hóakadályaival dacolva érkezett és tartotta meg „Isten képére teremtve”
című előadását. Dr. Udvardy György megyéspüspökünk idén volt először velünk, de egy évre
szóló útravalóval látott el minket.

Herbert László és Dóra tanúságtévő házaspár a társak közti kommunikáció
fontosságáról beszélt. Kuti Ágnes énekművész családja közös fellépésével köszöntötte a ju-
biláló házastársakat.
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Házasság Világnapja Pécs, 2013
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
Jelmondatunk:  Hűséggel együtt a házasságban, hivatásban!

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
10. Házasság Világnapja rendezvényének

programja 2013. február 9-én:

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
A kiadványt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap

Nyomda: Molnár Nyomda és Kiadó Vállalat, Pécs
Kiadja: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

Felelős kiadó: Sámson László

9:00 „Kacagó koncert” 
családi színház mindenkinek
Előadók: Döbrentey Ildikó és Levente Péter
Várjuk 4 éves kortól 104 éves korig a Ciszterci
Rend Nagy  Lajos Gimn. és Koll. Dísztermében!

11:00 Hálaadó szentmise a Székesegyházban
Dr. Udvardy György megyéspüspök köszönti az
ünneplőket. Szentmisét mond Bíró László
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
családreferense.

12:00 Ebédszünet
13:30 Házasság Világnapja ünnepi megnyitó
a Ciszterci Rend Nagy  Lajos Gimn. és Koll. 
Dísztermében 
Beszédet mond:  Soltész Miklós államtitkár,
Székely Hajnalka NOE elnök, Sallay Teréz KCSSZ
elnök, Dr. Páva Zsolt Pécs polgármestere, 
aki a jubileumra faragott Életfát leleplezi,
Dr. Szabó Endre Családlánc, Diósi Ferenc az
Életfa alkotója, Sámson László PSZNE elnök

14:30 A házasság méltósága 
Irodalmi és zenei összeállítás.

15:10 Minek a házasság?
Ünnepi előadás: Pármegtartás és pályamó-
dosítás , Döbrentey Ildikó és Levente Péter

16:00 Szünet (kávé, büfé)

16:30 Kerekasztal beszélgetés
Vezeti Mohay Tamás NOE elnökhelyettes, 
partnerei: Döbrentey Ildikó és Levente Péter 
gyermekeiket veszített házaspár, Bukovinszky-
Csáki Tünde református lelkésznő, özvegy
család anya, Forgács Zsuzsanna és Forgács
János családterapeuta, kilencgyermekes 
házaspár

17:30 Vendégeink mondanak köszöntőt
„Együtt Másokért” emlékérem átadás

18:00 A jubiláló házaspárok köszöntése
Családok kórusa énekel, pezsgős koccintás

18:20 Vacsoraszünet, büfé
19:20 Bál, táncház, teaház
24:00 Zárás
A gyermekek és az ifjúság részére 13:00-tól
18:00-ig külön foglalkozásokat tartunk.

Az összes programon való részvétel ingyenes!

Információ: www.noepecs.hu, +36 72 520568, 
+36 70 6714770, www.noe.hu

www.noe.hu www.noepecs.hu   ww.kcssz.hu
Családlánc


