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Az ünnep 
Mottó: Nem az ember tartja meg az ünnepet, hanem az ünnep az embert. 
Ünnep. Még a szó is fenségesen cseng. Valami más, mint a megszokott. Ilyenkor nem rohanunk, ilyenkor 
végig tudjuk gondolni azt, ami igazán fontos. Amire nem marad idı, energia a hétköznapokban. Ilyenkor 
tudunk egymásra figyelni, idınket, magunkat a másik embernek ajándékozni. Felülemelkedni a 
szürkeségen és valami olyannal töltekezni, ami erıt ad majd a kevésbé emelkedett pillanatokban is. 
Azt, akit, vagy amit ünnepelünk, fontosnak tartjuk, ki akarjuk emelni a többi közül. 
Amikor a házasság világnapjára emlékezünk, magunkat ünnepeljük. Emberek egymásra találásának ısi 
formáját, amelynél jobbat a modern világ sem tudott kitalálni. Ami a család alapja. Ahol gyerekek 
nıhetnek fel, és idısek öregedhetnek meg biztonságban. Mert önmagukért szeretik ıket, nem valamilyen 
feltételhez kötötten. 
Szakítsunk hát idıt magunkra, egymásra, családunkra, mert ez tesz emberré, és nem engedi, hogy 
fogyasztó robottá süllyedjünk. 
 
Meghívó 
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2007.február 10.-én, szombaton  a Házasság Világnapjának 
megünneplésére Pécsett, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának dísztermébe (Pécs, Széchenyi tér 
11.). 
 
Program: 
9.00   A Belvárosi Templomban (Dzsámi, Széchenyi tér) misét celebrál Bíró László katolikus 

családreferens püspök 
10.00   Ünnepi megnyitó, köszöntık 
10.30   Kopp Mária elıadása „Életközösség – házasság - család  

a XXI. században – utópia vagy az  egyetlen kiút?” címmel 
11.30    Jubiláló házaspárok köszöntése 
12.00-13.00  Ebéd 
13.00-14.00  Házaspárok vallomásai a házasságról 
14.00-15.00  Kiscsoportos beszélgetések: házaspárként is jelek vagyunk a világban. 
A program ideje alatt gyermekek számára vetítés, kézmőves-foglalkozások lesznek. 
Nagyobbak számára fakultatív lehetıségként: korcsolyázás (kölcsönzési lehetıség van), az Akvárium-
terrárium megtekintése, városnézés vezetıvel, a világörökségi helyszínek, Székesegyház megtekintése. 
 

25 évvel ezelıtt indult útjára Amerikából „Hiszünk a Házasságban!” címmel egy mozgalom, házaspárok 
kezdeményezésére, mely végül a „Házasság Világnapja” elnevezést nyerte.. A Házasság Világnapját 
február második vasárnapján ünneplik immár világszerte. Célja a házasság népszerősítése, annak 
bemutatása, hogy igenis léteznek még jó, tartós és boldog házasságok, és az egészséges társadalom alapja 
a jó házasságon nyugvó egészséges család. 
A Házasság Világnapjának szimbóluma egy férfit és nıt jelképezı, gyertyára emlékeztetı forma, mely azt 
fejezi ki, hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra. Jelmondata: „Szeressétek egymást!”- a 
házastársunk melletti döntést és folyamatos kihívást jelent a szeretet mindennapi gyakorlására. 
 



FELHÍVÁS  
Várjuk a régióból azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik idén kerek házassági évfordulót 
ünnepelnek /20, 25, 30, 35, 40, 45…../ 
Szeretnénk ıket a Házasság Világnapján köszönteni. 
 
Vers és prózamondó verseny 
A NOE megalakulásának 20. évfordulója alkalmából vers- és prózamondó versenyt hirdetünk általános és 
középiskolások, valamint a felsıoktatásban tanuló diákok számára. 
Pályázni lehet olyan verssel vagy 5 percet meg nem haladó prózával, amelynek témája a család, a családi 
élet, a gyereknevelés, a szülı-gyerek viszony, anyaság. Olyan irodalmi alkotásokat várunk tehát, 
amelyeknek témája szorosan illeszkedik a NOE tevékenységéhez, célkitőzéseihez, értékeihez. 
Korosztályok: 

� 1-4. osztályosok 
� 5-8. osztályosok 
� 9-12. osztályosok, valamint egyetemi/fıiskolai hallgatók. 

Jelentkezés: 
 2007. február 28-ig a nagycsládos irodában, / 7622 Pécs, Nagy Lajos király út.9./ vagy e-mailen: 
vardaikr@t-online.hu .  A jelentkezı versenyzıktıl az alábbi adatokat kérjük: név, születési dátum, 
testvérek száma, iskolai osztály, lakcím, otthoni telefon, lehetıleg e-mail, valamint gondviselı neve. 
Elıdöntı: 
A Tavaszi Régiós Családi Nap keretén belül rendezzük meg. Minden jelentkezıt levélben tájékoztatunk a 
részletekrıl! 
Döntı: 
Keszthelyen fogjuk rendezni szeptember 15-én az İszi Találkozó keretében. 
A verseny gyızteseinek igen értékes nyereményeit az évforduló szponzorai biztosítják. 
A döntık elsı helyezettjei fellépnek a 20 éves évforduló ünnepélyes záró rendezvényén, 2007. október 28-
án Budapesten. 
 
Sportnap – Meghívó 
Szeretettel várunk minden családot a régióból 2007. január 21.-én 14-17 óráig tartandó sportnapunkra a 
Nevelési Központ Sportlétesítményébe. (Pécs, Apácai Csere János krt.1.) Változatos sportolási 
lehetıségekkel készülünk: vetélkedık, foci, vízi versenyek, szauna, stb. A program NOE igazolvánnyal 
ingyenes! 
Jó lenne, ha minél több egyesületbıl el tudnának jönni, hiszen együtt játszva, sportolva még jobban 
megismerkedünk egymással. 
 
Dombóvári csoport 
Örömmel tudatjuk a régióban élı nagycsaládos társainkkal, hogy 2006. december 12-én Ádventi 
gyertyagyújtási ünnepséget rendeztünk. Rendezvényünket Kengyel Zsuzsanna a Nık Dombóvárért 
Egyesület Elnöke és Krauss Péter Dombóvár város alpolgármestere is megtisztelte jelenlétével, így téve 
még meghittebbé az ádvent és a közelgı karácsony ünnepét. 
A gyerekeknek ajándékot osztottunk és meggyújtottuk az ádventi koszorút. 
2006. december 20-án ajándékot vittünk a Hajléktalan Család Otthonba, ahol jelenleg 6 család él. A 
gyermekek és szüleik nagyon örültek az édességnek és a játékoknak. 
2006. december 22-én a gyerekekkel és szüleikkel közösen készített ajándékokkal leptük meg a Platán 
otthon lakóit és az Idısek Klubját. 
Változás: 

A Nagycsaládosok Dombóvári Egyesületének új elnöke egyhangú szavazással, Keppel Istvánné lett. 
Elérhetıség:  telefon: 30/ 281-5148, e-mail cím: nagyi48@freemail.hu  
 
 
 



Advent 2006 
Advent második vasárnapján, december 10-én tartotta 
egyesületünk a közös gyertyagyújtási ünnepünket. Erre 
az év végi együttlétre mindig nagyon sok család 
összegyőlik. Elsıként a Karitász színjátszó csoportja 
szórakoztatta a megjelenteket, majd Kovács Erzsi néni, 
híres mesemondó nagymamánk meséje után 
meggyújtottunk a koszorún két gyertyát.  
Idén Freiburgból érkezı ajándékcsomaggal leptünk meg 
minden gyermeket. Fontosabb volt azonban, hogy ık 
maguk készíthettek ajándékokat szeretteiknek. A tészta-
angyalkák, festett selymek, és forgács állatok, díszített 
mézeskalácsok és még sok szép munka kerülhetett a 
karácsonyfák alá, melyeket a Mecseki Erdészeti Rt. ajándékozott családjainknak. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a régióban lévı más egyesületek is képviseltették magukat ezen a 
délutánon. 
 
Karácsonyi ajándék Erdélybe és rászorulóknak 
Régi mondás, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni, de még nagyobb öröm, ha jó helyre jut az ajándék, és 
igazi örömet okoz a megajándékozottnak. A Szárhegyre, a Ferences Napközibe küldött 
ajándékcsomagjaink szerencsésen megérkeztek, és szép köszönılevél fejezte ki a hálát azoknak, akik 
ajándékcsomagot készítettek az erdélyi gyerekeknek, illetve pénzadománnyal járultak hozzá az 
útiköltséghez. 
Köszönet mindazoknak, akik mások Karácsonyát igyekeztek széppé tenni, segítettek a karácsonyi 
élelmiszercsomagok elkészítésében, postázásában, rakodásban. 
 
Az új év kezdetére 
Elmúlt a karácsony. A várakozás, boldog beteljesülés, pihenés, egymással töltött ráérı idı, sok játék, 
ajándékozás és vásárlás kényszerének idıszaka. Hogy kinek-kinek mit jelentett arról önnönmaga is tehet. 
De mit jelentettünk mi a körülöttünk élıknek, az általunk megajándékozottaknak? Tudtunk-e adni valamit 
szeretteinknek? Tudtuk-e, hogy mire vágynak?  
Kedves meglepetéseket vásárolhatunk, engedve az áruházak csábító reklámjainak és árubıségének, s 
ugyanakkor magunk személyesen távol maradhatunk a másik embertıl. Mert magunkat adva 
kiszolgáltatottak leszünk. Az sem biztos, hogy megértenek, hogy értékelnek. Talán nem is viszonozzák, 
vagy el sem fogadják. Magunkba zárkózunk, s egyre fogynak az igazi szívtıl-szívig érı kapcsolataink. 
Elmúlt egy esztendı is. A 2006-os. Kinek mit hozott arról önnönmaga is tehet. Tudjuk egyre nehezebb a 
mindennapok terheit viselni. Sok a megszorítás, kevés a szolidaritás. Ettıl aztán mi is egyre kevésbé 
leszünk érzékenyek a másik bajára. Nem érünk rá, s nem is akarunk azzal törıdni, hiszen nekünk 
magunknak is van épp elég. Végül az ember még rosszabbul érzi magát, hiszen lényünkbe van írva a 
közösségi lét. Hogy másokért tehessünk, anélkül, hogy viszonzást várjunk. Hogy szerethessünk és viszont 
szeressenek minket.  
Milyen jó, hogy családokban élhetünk. Hogy vannak közösségeink, ahol önkéntesként 
tevékenykedhetünk. Megtapasztalhatjuk, hogy nemcsak adok-veszek kapcsolat létezik a világban, s 
amennyit magamból adok, annál többel gyarapszom általa. Hiszen ez az a helyzet, amikor nem 
kényszerbıl, nem kötelességbıl, nem pénzért teszek valamit, hanem a szívembıl, belsı indíttatásból. Ettıl 
mások a civil szervezetek, mint a profi rendszerek. Mert ez a teljes szívvel való jelenlét azt a minıségi 
többletet adja, ami nem számokkal mérhetı. 
 
Várdombi egyesület 
A Nagycsaládosok Egyesületénél az idén is megrendezésre került a Mikulás Ünnepség. A gyermekek 
dallal és verssel köszöntötték a Mikulást, majd örömmel vették át a csomagjaikat. A még jobb hangulat 
érdekében zenés táncmulatsággal folytatódott az este. A családok számára most is az volt a legnagyobb 
öröm, hogy újra együtt szórakoztak a felnıttek és gyerekek. 
 



Homokszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesület 
4 családdal részt vettünk a NOE karácsonyi ünnepségén. 
A reggeli 3 óra kelés ellenére nagy örömmel vettünk részt a programokban, felnıtt és gyerekek 
egyaránt. A fellépık mősorukkal, a szervezık igazi odaadással színesítették a napot. 
Az egyik tagtársunk kisfia a 4 éves Dobrosi Csabi egy nagy fa autót nyert, melynek nagyon örült 
mindenki. A Dobrosi család idei új tagok, 5 gyerekük van. 
A délutáni haza vonatozással a  nap fáradságát is sikerült kipihenni. 
Saját karácsonyi ünnepségünk is volt. 
Melyre meghívtuk a polgármestert és a mővelıdési ház igazgatóját is. 
A polgármesterünk nem tudott eljönni így az újonnan megválasztott fiatal alpolgármesterünk jött el. 
Aminek nagyon örültünk. 
A Mikulás is eljött hozzánk és kicsiknek, nagyoknak egyaránt hozott ajándékot. 
Karácsonyfát is díszítettünk, ami elıtt a gyerekek verset is mondtak. 
És a gyerekek Zákányiné Németh Mónika közremőködésével egy zenés szerepet tanultak be, ami nagyon 
színvonalas volt. Utána még a gyerekek zenére táncolhattak, és a felnıttek beszélgethettek. 
 
Éljen 2007 
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület lelkes 
kiránduló csapata pezsgıvel, süteménnyel és sok 
vidámsággal köszöntötte az újesztendıt a Kisréten. Nagyon 
örültünk, hogy a meghirdetett túrára nem csak közösségünk 
tagjai jöttek el. Reméljük, máskor is velünk tartanak. 
A 7-es szám a Bibliában a teljességet és tökéletességet 
jelenti, reméljük ilyen lesz ez az esztendı számunkra. 
Rajtunk is múlik! 
 
 
Rejtvény 

1. Hol lesz az idei ıszi találkozó? 
2. Milyen parkban volt a 2006-os 
ıszi találkozó? 

3. Mi lesz jan. 21-én a Nevelési 
Központban? 

4. Minek a világnapját ünnepeljük 
február második vasárnapján? 

Ha helyesen megfejted a rejtvényt megtudod, hány éves a NOE. 
 
Találós kérdés: 
 

Aranytıkén, 
aranytál, 

bátyám adta nénémnek, 
néném adta nekem, 

én adtam kisöcsémnek…Mi az? 
 
A helyes megfejtık között könyvutalványt sorsolunk ki a Házasság Világnapja alkalmából megrendezésre 
kerülı rendezvényen. 
Beküldési határidı: 2007. február 3. 
Cím: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete, 7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9. 
E-mail: vardaikr@t-online.hu  

                          

                               

                         

                         
                 


