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A Házasság Világnapjának alkalmából sok szeretettel
hívunk és várunk minden házaspárt közös ünneplésre,
erősödésre, együttgondolkodásra 2008. február 9- én,
szombaton a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumának dísztermébe!
Kedves Nagycsaládosok!
Ismét eltelt egy esztendő a tavalyi szép emlékekkel lezáruló Házasság
Világnapja megünneplése óta. Idén is folytatjuk hagyományunkat (már 5.
alkalommal), hűségesek akarunk maradni azokhoz az értékekhez, melyeket
a házasság, mint természetadta intézmény hordoz számunkra. Tudjuk, hogy
saját boldogságunknak-, gyermekeink boldogulásának- vagy nemzetünk
egészségének és jólétének egyaránt alapvető feltétele, s ezért szeretnénk jól
megélni családi életünket. Mi lehetne szebb cél, mint annak a szerelmi
elfogultsággal ihletett-, önzetlen szeretetté nemesedett-, egymásnak feltétel
nélküli elfogadására ösztönzött-, életre szóló kihívásnak megfelelni? Nehéz
feladatnak mondja ezt a világ mindenkor, de arról a csendes boldogságról
keveset beszél, ami sokszor a mindennapok megoldhatatlanságain segít
tovább. Mindenkit buzdítok, igyekezzen minél nagyobb méltóságot adni
házasságának és azt társával együtt tovább erősíteni, mert manapság
gyakran keveredik a házasság fogalma zavaros gondolatkörökbe. Kiváló
alkalom lehet erre a Házasság világnapjának közös megünneplése baráti
családjainkkal együtt 2008. február 9-én.

Ünnepségünk programja az alábbiak szerint alakul:
9.00
10.15.
10.30
11.30.
11.45.
12.30
13.30
14.30-15.30

A Belvárosi Templomban (Dzsámi, Széchenyi tér) misét
celebrál Rosner Zsolt sásdi plébános
Ünnepi megnyitó
dr. Lábady Tamás: A család helyzete és jövője itthon és
Európában
Házaspárok köszöntése
Büféebéd
Hortobágyi Tibor és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Karrier
és/vagy hivatás?
Nagy Péter és Nagyné Dékány Judit: Erőforrásaink a
házasságban
Kiscsoportos beszélgetések, élményeink megosztása

10.30-12.00-ig és
13.00-15.00-ig
„Hát én immár kit válasszak?” címmel beszélgetés,
játékos
tréning 13-20 éves fiataloknak, melynek témája: az
ismerkedés, a párkapcsolat és az együttjárás.
A nap folymán, a programmal párhuzamosan, a kisebb gyermekek
számára kézműves-foglalkozásokat és gyerekfelügyeletet szervezünk.

Magyar Örökség Díjat kapott a NOE

Egyesületünk tagegyesülete a Nagycsaládosok Országos Egyesületének,
így nekünk is okunk van együtt örülni a Magyar Örökség Díjat kapott NOE-val.
A díjat 2007. december 15-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
adták
át.
A mút évi Házasság Világnapja rendezvényünk egyik előadójaként is ismert, Dr.
Kopp
Mária
professzor
asszony
méltatásával hangzott el a díj odaítélésének indoklása (laudáció), melyet most az
alábbiakban itt lehet olvasni (Forrás: http://www.noe.hu/ ):

Képzés lesz nagycsaládosoknak:

Egyesületeink életéből:

Február16. Szombat 9:00-12:15 Könyvelési ismeretek; majd délután
13:00-17:15 Játszóház vezetés, húsvét
/Buschbach Éva/
Február 17. vasárnap 9:00-12:15 APEH ismeretek
Április 12. szombat 9:00-17:00 Vezetési fortélyok /Varga Gyöngyi/
Április 13. vasárnap 9:00-12:15 Táboroztatás
/Arató Csongor/
Jelentkezési határidő 6 nappal a képzés előtt:
sz.sica@ gmail.com vagy (70) 635 18 13 /A képzés támogatója: NCA/

Milyen volt az előző alkalom?
"Önt képző ön képző"
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület a 2007-es évben egy olyan
képzés megrendezésére nyert ismét NCA-s pályázati pénzt, ami nagyban
hozzásegít, hogy a Dél- Dunántúl régió tag szervezetei közti kapcsolat
tovább erősödjék.
Ezt a kicsit viccesnek tűnő nevet a pályázat tartalmi mondanivalója miatt
választottuk. Saját magunkat képezzük, információkat "gyűjtünk" a
civileket, a nagycsaládokat érintő jogszabályi változásokról egy-egy
szakember előadása segítségével.
Mindezek mellett olyan, a nagycsaládok számára fontos érdekességekkel
ismerkedünk meg, amit például a különböző ünnepek körökhöz
kapcsolódóan fel tudunk használni családunkban, és akár például egy
találkozó keretén belül is.
Az idei évben még két alkalommal lesz ilyen hosszú hétvégés előadás
sorozat, amikor az APEH- és könyvelési ismeretekről, táboroztatásról, és
játszóház szervezésről hallhatunk, és gyűjthetünk igen hasznos
információkat.
Már nagyon várjuk a következő találkozást, és mindent elkövetünk azért is,
hogy időről időre tudjunk szervezni hasonló képzéseket.
Szné Mészáros Ágota

Szekszárdi Mikulás Parti
2007. december 7-én a Pécsi Tudomány Egyetem 3. éves Szociálismunkás
hallgatói „Mikulás Parti”-ra hívták a Szekszárdi Nagycsaládosok
Egyesületének tagjait.A főiskolások zenés, verses műsorral szórakoztatták
a kicsiket-nagyokat. A télapó csomagokat adott át intelmek (dicséret vagy
pici dorgálás) kíséretében a gyermekeknek.Ezután karácsonyi díszeket
készíthetek az ügyesebbek, míg a kisebbek előre nyomtatot-képeket
színeztek. A rendezvény ideje alatt tea és keksz állt a vendégek
rendelkezésére.A partin mindenki –szervező és „élvező”- nagyon jól érezte
magát. A diákoknak jelest érdemelnek a
lebonyolításért.
Paks
A Nagycsaládosok Paksi Egyesülete
december 7-én tartotta hagyományos
Mikulás ünnepségét a II.Rákóczi Ferenc
álalános iskola ebédlőjében. A mellékelt
képeket az egyik apuka (Nagy István Csaba)
készítette.
Tolna
Egyesületünk életében az őszi is hasonlóan mozgalmas volt, mint az előző
„évszakok”Szeptemberben Keszthelyre ment a csapat az őszi országos
találkozóra. Rengeteg élménnyel és jó programokkal gazdagodott, aki ott
járt.Októberben tartottuk hagyományos sportnapunkat, ügyességi
számokkal, családi sorversenyekkel. A napot finom halászlével zártuk.
Novemberben egy kicsit rendhagyó, de reméljük hagyományt teremtő
programunk volt. „Mesélő téli esték” címmel. Mözsi Szabó István a város
80 éves festőművészével beszélgettünk a régi és mai időkről. Mindenki
Pista bácsija párjával „Györkével” szép estét szereztek kicsiknek és
nagyoknak. Erre a alkalomra irodánkat „mesélő sarokká” varázsoltuk.
Decemberben eljött végre a várra várt Mikulás, szép csomagot adva
gyerekeinknek. Gyerekeink kaptak másik ajándékot is, Kovács Gábor saját
meséivel, dalaival szórakoztatta a kicsiket és nagyokat.
Ezúton kívánunk minden családnak békés karácsonyt és még békésebb új
esztendőt.

