A NOE Dél-Dunántúli
Régiójának Újsága
A NOE Dél-Dunántúli Régióközpontja,
7622 Pécs, Nagy Lajos Király út 9.Tel:72/520-568
noepecs@pphf.hu,
www.noepecs.hu

2006.szept. 19.1.évfolyam 3. szám

Mindenkit sok szeretettel köszöntünk a hosszú nyári szünet után. Reméljük, mindenkinek sikeres volt a
tanévkezdés, és megújult erıvel tudjuk belevetni magunkat a ránk váró feladatok sőrőjébe.

Eredményhírdetés:
A Régió logójára és az újság címére meghirdetett pályázatunkra mindössze 1 db alkotás érkezett, logó
témában, amelyet az újság fejlécében láthattok.
A pályázat nyertese: Várdai Levente 11 éves, szalántai fiú, aki a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesületének tagcsaládjának gyermeke. Ajándékát, a könyvutalványt a Pécsi Napok keretében
megrendezésre kerülı Családi Játszódélutánon ünnepélyes keretek között adjuk át.
Üdülj és okosodj tábor İriszentpéter
Egyesületünkbıl ketten pályáztunk, Kovács Bence és én, és mindketten részt vehettünk a NOE
Családjainkért alapítvány táborában júliusban. Harmadik és negyedik osztályt végzett fiúk és lányok
pályázhattak, így egykorúak mentünk együtt táborozni.
Fel kellett utaznunk indulás elıtti nap Pestre, mert fél hatkor indult reggel a vonat. Egy nagyon kedves
pesti családnál aludtunk egy szentesi fiúval együtt. Ebbıl a családból is jött egy fiú, és mi négyen már
összebarátkozva indultunk a táborba.
Az út egy kicsit hosszú volt, de nagyon izgatottak voltunk, milyen is lesz az élet ott.
De izgalmunk hamar elmúlt, amikor megérkeztünk, és láttuk, nagyon szép új épületekben leszünk
elszállásolva. Összebarátkoztunk, és megismertük a tanárokat is, akiket nagyon megkedveltünk. Alig
maradt idınk arra, hogy egy kicsit vágyódjunk haza, olyan tartalmas és élményekben gazdag programokat
kínáltak nekünk. Megtanultunk kosarat fonni, gyöngyöt főztünk, korongoztunk, lovaskocsiztunk,
íjászkodtunk, mézeskalácsot sütöttünk, és díszítettünk, métázni tanultunk,fociztunk és strandon is voltunk.
A táborban mindenki bemutatta azt a helyet, ahonnan jött, és rengeteget tanultunk az ırségrıl, madár és
állatvilágáról, és növényeirıl.
Nagyon jól éreztük magunkat, csak az volt a baj, hogy hamar vége lett. Sok barátot szereztünk akikkel emailen, telefonon tartjuk a kapcsolatot.
Jó lenne, ha minden évben el tudna menni az egyesületbıl valaki ebbe a csodálatos táborba.
Várdai Levente
Homokszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesület
Július 20-tól 25-ig Koroncón (Gyır mellet) 28fıvel voltunk sátorozni.
Ami botrányba fulladt és ezért, nem jutottunk el sajnos az Európai Nagycsaládos találkozóra.
Augusztus 20.-án 3 tagcsalád Budapesten volt a tőzijátékon hála Istennek senki nem sérült meg.
Augusztusban egyénileg mindenki szabadságát töltötte. Augusztus 20.-ától elkezdtük intenzíven a szüreti
bál szervezését. Szeptember 16.-án tartjuk a hagyományos szüreti felvonulást és bált.
Készülünk az ıszi találkozóra.

III. Európai Nagycsaládos Konferencia
Gyır, 2006. július 19-23.
Ismét családkongresszus, ezúttal Gyırben! Két éve
Debrecenbe nem sikerült eljutnunk, de ide feltétlen el
szeretnénk menni!-határoztuk el. Megvallom, arra is kíváncsi
voltam, hogy máshol Európában hogy látják a nagycsaládosok
helyzetét, az irigyelt „nyugaton”, vagy éppen a nehéz
helyzetben lévı „keleti” országokban. Spanyolországtól a balti
államokig sok országból számítottak résztvevıkre, de nem
maradtak otthon a családkongresszusok számunkra oly kedves
erdélyi, délvidéki és felvidéki résztvevıi sem.
A konferencia három napján különbözı témák köré
csoportosultak az elıadások. Az elsı napon nagyon jó átfogó
helyzetelemzést hallhattunk az EU országokban a nagycsaládok, családok helyzetérıl. Érdekes adatokat
hallhattunk: ki gondolná pl. hogy Spanyolországban a
nagycsaládok a magyarországinál sokkal kevesebb támogatást
kapnak? A demográfiai mutatók azokban az országokban kezdtek
javulni /pl. Franciaország/ ahol a gyermeknevelést anyagilag
megbecsülik!
A második napon a nevelésrıl, iskola és szülık kapcsolatáról volt
szó, többféle megközelítésben. Délután kiscsoportos
beszélgetésekre is sor került, ahol mindenki kifejthette véleményét,
kötetlen beszélgetésre is nyílt alkalom.
A harmadik napon az egyházak és családok kapcsolatáról volt szó.
Példákat hallhattunk arra, hogyan befolyásolja a nevelés
gyermekeink Istenképének alakulását. A plébánia és a családok szorosabb együttmőködésérıl beszélt egy
német elıadó.
Számomra legmeghatóbb, legbensıségesebb a záróünnepség volt. A 36 fokos melegben az Erdélybıl jött
zarándokok, Csíki Sándor és Dánél Sándor összesen 16 tagú családjukkal székelyruhába öltöztek, a
kézdivásárhelyiek zászlóval, énekszóval vonultak fel, és köszönték meg a szervezıknek a kongresszust.
Kicsit magamba néztem, némi lelkifurdalással: vajon nekünk is olyan fontos-e a kapcsolat és találkozás,
mint nekik? Hiszen ık egész évben erre győjtenek, pénzt és fáradságot nem kímélve nagy utat tesznek
meg, hogy hitet tegyenek magyarságuk mellett, találkozzanak az anyaországi magyarokkal…
A messzi Baltikumból érkezett észt, lett, litván résztvevık is zászlóval vonultak fel.
Hadd szóljak még a többi programról, ami nem mellékes része a családkongresszusoknak. Szép
kirándulást tehettünk Pannonhalmára, fürödhettünk a Mosoni-Duna szabad-strandján, bejárhattuk a
gyönyörő óvárost, megnézhettük Apor Vilmos vértanúságának
színhelyét, és Gyır sok-sok múzeumát. Még az élményfürdıbe is
eljutottunk!
Jó volt ez az öt nap, jó volt együtt lenni másokkal, akik hasonlóan
gondolkoznak, különösen, hogy most Európa más országaira is
ráláthattunk. Az összetartozás élményét adta ez a kongresszus, amibıl,
ıszintén mondhatom, kár lett volna kimaradni!
Varga Éva
NOE Találkozó szeptember 30.
A NOE szervezésében Pécsrıl Charter vonat indul a találkozóra 4.53-kor, melyhez Sárbogádon is lehet
csatlakozni. A vonatra jelentkezni Farkasné Székely Kamillánál lehet szeptember 25.-e estig, a 70/6351813 számon, vagy sz.sica@freemail.hu e-mail címen.

Képzés
Egy NCA-hoz beadott pályázatunkkal képzési lehetıséget nyertünk. A képzések szombati napokon,
október, november és december hónapban 10-10 órában /1 óra = 45 perc/ az irodánkban lesznek
megtartva. Az egyes blokkokra külön is lehet jelentkezni. A részvétel ingyenes, ebédet minden résztvevı
kap. Szállás igénylére és utiköltség térítésre is van lehetıség. Részletes információt kérhettek Székely
Kamillánál a 320-257-es vagy a 70/63-51-813-as telefonszámon. A képzés tematikája:
1. Forrásteremtés (10 óra) – A kurzust vezeti: Dobay Kata
2. EU pályázatírás (20 óra) - A kurzust vezeti: Dobay Kata
3. Szervezeti kommunikáció (10 óra) A kurzust vezeti: Béres István
4. Vezetıképzés (10 óra) – A kurzust vezeti: Varga Gyöngyi
5. Programszervezés (10
óra) – A kurzust vezeti: Izsák Mónika
A képzéseket elsısorban a nagycsaládos egyesületek vezetıinek, ill. frontembereinek szánjuk. Jó lenne, ha
fiatalabbak is eljönnének és kitermelıdne egy következı vezetıi gárda, ami sok helyen problémát okoz.
Az ismeretek megszerzésén kívül arra is jók, hogy egymással közelebbi kapcsolatba kerülhessünk,
egymástól tapasztalatokat győjthessünk. Tehát rajta vidéki egyesületi tagok, elsısorban Titeket várunk, de
ha nincs elég jelentkezı feltöltjük a létszámot a mi egyesületünk aktív tagjaival. Jelentkezési határidı
okt.5. Kamillánál, írásban / Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Pécs, Nagy Lajos király u. 9./,
emailen /sz.sica@freemail.hu/ , vagy faxon /72-520-569/.

Pécsi Napok – Családi játszódélután
Szeretettel hívjuk és várjuk a Régió egyesületeit a hagyományosan megrendezendı játszódélutánunkra
Szeptember 24.-én délután 15-18 óráig a Székesegyház és a Püspökség elıtti térre, valamint a
Barbakán-kertbe.
Programjaink között szerepelnek kézmőves foglalkozások, ügyességi és szellemi vetélkedık,
csapatversenyek, a Hangoló elıadása, Teddy Maci kórház, Néptánc bemutató.
A közelben semmilyen árus nem lesz, és itt minden ajándékért csak játszani lehet, így eltőnik a különbség
a gazdag és szegény gyerek között, mindenki egyenlı eséllyel indulhat minden ajándékért.
Jó lenne, ha minél több egyesület részt tudna venni, minél több gyerekkel a rendezvényen!

Adományok
Az Auguszt Cukrászda 100. születésnapja alkalmából felajánlott A NOE tagcsaládjai számára összesen
170 db tortát, melybıl Dombováron 4 db tortát vihet haza négy család.
A Dunaszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesület közvetítésével Rama- Creme Bonjourt kapott a Régió, igen
nagy mennyiségben. Ezúton is köszönjük nekik!
A NOE közvetítésével sokféle tisztítószert és kozmetikumot kapott a Régió.

Köszönjük azoknak az egyesületvezetıknek, akik idıben visszaküldték az
adományok kiosztását igazoló jegyzéket.
Vodafon flottacsomag:
Mint már valószínőleg értesültetek róla,
lehetıség van családonként maximum öt telefont vásárolni elıfizetéssel.
Az elıfizetés 1800Ft/hó/telefon, ami lebeszélhetı. Plusz 400Ft/hó/telefon
befizetéséért a család tagjai, és a NOE-n belül azzal, aki belépett a flottába
ingyen lehet beszélni korlátlanul. A 2006-os tagdíj befizetését az adott
egyesület vezetıje igazolja, és ennek alapján adjuk ki az igazolásokat.

Régiónk Egyesületei:
Kaposvári NE Dr. Ureczky József 200 család, 7400 Kaposvár, Nemzetırsor 4.
jozsoo@citomail.hu 82/415-242, 20/541-53-25, 70/776-0012
Siófoki NE Takács Aranka 20 család, 8600 Siófok, Harangvirág u. 5. 30/584-5762
Bátaszéki NE Sirok János 17 család, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 53. rozsa@mail.datanet.hu 30/8589-260
Szekszárdi NE Heim Károly 50 család, 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 40. heiminfo@t-online.hu
O: 74/317-096 20/4231-744
Tamási NE Barth Éva 16család, 7090 Tamási, Erdısor 14. lenterlil@freemail.hu (Lenter Lilla)
O: 74/470-950 30/976-9420
Tolnai NE Baksainé Kenessei Éva 50 család, 7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 34. nte@freeweb.hu
kenesseieva@freemail.hu 74/440-795
Paksi NE Tumpek János 40 család 7030 Paks, Kornis u. 18. 75/510-890 20/800-91-52
Várdombi NE Juhász Lászlóné Szilvi 11 család 7146 Várdomb, Ady E. u. 4. 74/430-062
30/6079378
NOE Dombóvári csoportja Zámbóné Frei Edit 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 10. zambo23@freemail.hu
30/681-3032 74/460-273
Komlói NE Rinnenbachné Kocsándi Rózsa 28 család 7300 Komló, Körtvélyes u. 11.
rinnenbach@freemail.hu 72/485-696 30/476-4475
Pécsi NE Tóth Csaba. 74 család, 7632 Pécs, Tildy Z. 10/b m.marcsi.pne@vipmail.hu 70/3396458
Pécsi Székesegyház NE Dr Varga Éva 200 család, 7635 Pécs, Középdeindol u. 66. O: 72/233-077
20/203-2866
Lippói csoport Dévai Józsefné 5 család 7781 Lippó, Petıfi u. 21. bildiko70@freemail.hu
69-377-059
Mohácsi csoport Mohó Katalin 20 család, 7700 Mohács, Korsós u. 16. mohoka@freemail.hu
69-301-825 70/369-0204
Kistérségi NE Virág János 28 család, 7432 Hetes, Lenin u.30. hetes7@kapos-net.hu 82/485-089
20/918-1394
Dunaszentgyörgyi egyesület Major Balázs 110 család, 7135 Dunaszentgyörgy, Csapó V. U.30.
blmajor@vipmail.hu , www.civil.d-dunantul.hu 75/336-548 (A NOE-nak nem tagja)

MINDENKI FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
A TANÉVKEZDÉST SEGÍTİ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSRÓL
és
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYERMEKEKET MEGILLETİ KEDVEZMÉNYEK
Mindkettı megtalálható a http://www.noepecs.hu/dokumentumok link alatt.

Az iroda nyitvatartási ideje:
Hétfı: 15.30-16.30-ig, Várdainé Kiss Krisztina új tagok belépése
Kedd: 9 -11-ig, Horváthné Bándi Ágnes
Szerda: 10.30-12.30-ig Tátrai Gabi
12.30-13.30-ig, Dr. Varga Éva
Csütörtök: 14.30-16.30-ig Székely Kamilla
Péntek: 9-11-ig Paksicza Évi
11-13-ig Tátrai Gabi
Cím:7623 Pécs, Nagy Lajos Király út 9.Fszt.6.
Elérhetıségek: Iroda: 72/520-568,
Farkasné Székely Kamilla: 70/635-1813, 70/615-1001, sz.sica@freemail.hu
Várdainé Kiss Krisztina: 30/407-6450, 70/332-3514, vardaikr@t-online.hu

