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Tagok nyilvántartása külön táblázatban.  A tagcsaládok száma 2011.12.31-én: 298. 
 
Tagság létszáma lassan növekvı. Minden hónapban vannak új belépıink, de kis lemorzsolódás is 
jellemzı. Toborzásra nincs szükségünk, a tagok szólítják meg az ismerıseiket. Jobban hiszünk a 
személytıl-személyig történı meghívásban. 
 
Alapszabályunk hőségre kötelez minket, célnak jelöli meg számunkra a „Keresztény értékek 
felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok képviselete, érdekvédelme, segítése.”  
feladatot. Ezen  értékeket tagságunk és környezetünk irányába tevékenységünkkel és 
rendezvényeink szellemiségével igyekeztünk közvetíteni. 
 
Költségvetésünk, egyesületünk fı bevétele pályázatokból adódik, úgyhogy ez kicsit 
kiszolgáltatottá tesz bennünket. Tagdíjunk jelenleg 5000Ft/család, indokolt esetben csak az 1200ft-
ot szedjük be, amit a NOE felé továbbítunk, viszont évente 10 óra önkéntes munkát elvárunk 
minden családtól. Pályázataink 60-70%-ban sikeresek szoktak lenni. Nehéz tapasztalatink vannak a 
pénz lassú érkezésérıl, a beszámolások buktatóiról, amit mások is ismernek. Jellemzı kiadásaink az 
iroda fenntartási költsége, adminisztrációs költségek, programköltségek, képzések, útiköltségek. 
 
- 2011-ben minden hó elsı csütörtökén találkoztunk a szokásos havi összejövetelünkön, ahol 
sokféle témakörben hallgattunk elıadókat.  
 
- 2011.01.06.  Digitális „kütyük” címmel tartott elıadást Romhányi László villamosmérnök, 
meghívott elıadó. Férfinapunk keretében az elıadás után kötetlen beszélgetésen megvendégeltük 
egymást. 
- 2011. február 03-án Dr. Kevey Balázs biológus tagtársunk a Mecsek  növénytársulatait színes 
képekkel illusztrálva mutatta be, hogy kedvünket ébressze a kirándulásokra, a tavaszi erdı 
látogatására, majd: Felkészülés, megbeszélés a Házasság Világnapja 2011. rendezvényünkre. 
- 2011. február 12-én ismét közös programot rendeztünk a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületével. A pécsi Házasság Világnapja egyben a NOE országos jelentıségő eseménye is volt. 
Nálunk vette kezdetét ünnepünkkel a Házasság hete, országos rendezvénysorozat. Mintegy 
háromszáz résztvevıvel félnapos, változatos idıtöltést biztosítottunk tagjainknak, vendégeinknek, 
határon túli nagycsaládos partnereinknek. Elıadások, párbeszéd, mővészi betétek, „Együtt-
másokért” emlékérmünk átadása, jubiláló házaspárok köszöntése, zene és tánc éjfélig töltötte ki a 8. 
alkalommal mára hagyománnyá váló Házasság Világnapunkat. 
 - 2011. február 16-ra elıször meghirdetett Taggyőlésünk a tagjaink távolmaradása miatt 
meghiúsult. 
- 2011. február 24-én megvitattuk a Házasság Világnapja rendezıivel a tapasztalataikat, 
megköszöntük az önkéntesek munkáját, a továbblépés gondolatait is közösbe tettük. 
- 2011. március 03-án Taggyőlést tartottunk. Bevezetıként a Sinkó Házaspár mősorát hallgattuk 
meg, „Magyarok kálváriája” címmel. 



- 2011. március 20-tól bekapcsolódtunk a Székesegyház, Családok éve rendezvénysorozatba, 
elıadói közremőködés, részvétel, népszerősítés formában. 
- 2011. március 26-án kb. háromszáz fıvel nagy sikerő „Állatkerti kincskeresı” játékot 
szerveztünk egyesületünk családjai részére, a Mecseken az állatkertben. 
- 2011. március 26-án  délután „Minikonferencia” rendezvénnyel kapcsolódtunk a NOE országos 
felhívására. Fazekas Orsolya moderálásával, Kıvári János országgyőlési képviselı és tagtársaink, 
Ivánfy Juditék mint egyházmegyei családreferens házaspár elıadásával felvezetett beszélgetésen kb. 
hatvan fı jelent meg. 
- 2011. április 07-én Fábián Zsuzsanna egri logopédus elıadásában a „Beszéd teremtı ereje” volt a 
témánk. 
- 2011. április 15-én a névadó plébániánk keresztúti szertartásában a Nagycsaládos Keresztút-járást 
a Család Évére tekintettel egyesületünk tagjai segítették. 
- 2011. április 16-án a Nagycsaládosok Országos Egyesületétıl szervezetünk „NOE DÍJ” 
elismerést kapott. 
- 2011. május 05-én Dr. Farkas András tagtársunk osztotta meg velünk gyermeksebészként átélt 
tapasztalatait, 19.00-kor a Kocsis László teremben. 
- 2011. június 02-án a havi találkozónkon, a magzatvédelemrıl beszélt nekünk kollégájával Varnyú 
Ildikó tagtársunk.  
- 2011. június 04-én külön buszt szervezve vettünk részt Dunaszentgyörgyön az egynapos régiós 
találkozón. 
- 2011. június 15-én a Kocsis László teremben kisebb gyermekeink részére bábszínházi elıadást 
rendeztünk, kb. ötven kisgyermek és az ı szüleik részvételével. 
- 2011. június 23-án + Gál Ferenc tagtársunktól búcsúztunk véglegesen. 
- 2011. június 26-án névadó plébániánk rendezvényén virággal díszítettük az úrnapi sátrakat. 
- 2011. július 11-én kalauzoltuk kirándulásukon és meg is vendégeltük a tompai nagycsaládosokat. 
Tagjaink lehetıséget kínáltak harminc vendég elszállásolására. 
- 2011. július 15-én küldötteink által részt vettünk a Parlamentben, a Helyi Szövetség a családokért 
konferencián. 
- 2011. szeptember 01-én  az új tanév hagyományos kezdı miséje a  Korpusz kápolnában. Csizek 
Zsófia és Tamás Hedvig vetített képes beszámolót tartott a spanyolországi ifjúsági világtalálkozóról. 
Utána a szeptember 25-re meghirdetett „Családi játszó délután” elıkészületeirıl beszéltünk. 
- 2011. szeptember 06-án felhívást tettünk közzé tagjaink részére: Minden család küldjön magáról 
lehetıleg egy csoportképet, illetve neveket, néhány mondatot, amit szívesen közzétesz tagtársai 
számára! Jelenleg a tagság hét százalékénak képeit tudjuk felhasználni a tervezett digitális 
albumunk létrehozásakor. 
- 2011. szeptember 25-én ismét több száz résztvevınek Családi játszó délutánt rendeztünk. 
- 2011. október 06-án ”56 lelke ” címmel tartott elıadást id. Frivaldszky János, az események 
átélıje, a könyv szerzıje. 
- 2011. november 03-án Bornemissza Ágnes tagtársunk „A gyász és  a halál tényének 
feldolgozása” témában tartott vetített képes elıadást. 
- 2011. december 01-én Garadnay Balázs helynök, plébános elıadása: A karácsony elıkészületérıl  
- 2011. december 03-án Kovásznán személyesen aduk át tagcsaládjaink  ajándékcsomagjait. 
- 2011. december 11-én adventi gyertyagyújtás volt bábszínházzal, ajándékokkal, kézmőves 
játékokkal a Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében, kb. háromszáz résztvevıvel. 
- 2011. december 12-én már másodszor vállaltuk a roráté utáni agape elıkészítését. 
- 2011. december 14-én tagcsaládjaink között is osztottunk ajándékokat. 
- 2011. december 28-án „Óév búcsúztató kirándulás”-t szerveztünk a Kis-rétre. 
 
 
 
Tagjaink néhány reakcióját idézem az ajándékokkal kapcsolatban:  
 



„... nagyon szépen köszönjük a hatalmas csomagot - mi ketté osztottuk és elvittük 2 rászoruló 
családnak. Lett helyük a bébiételeknek és a könyveknek is. Mi csak közvetítık lettünk, de így - 
velünk együtt - már 3 családnak okoztatok örömet. Mert adni nagyon jó!” 
 
„köszönöm a családunk nevében is az ajándékcsomagot! Adja Isten tudjunk úgy szolgálni, hogy 
minél többen élhessék át a hálát és az örömöt!” 
„Meghatódtam az adományon, de tényleg, és a gyerekek is! Nagyon szépen köszönjük!! 
Boldog Karácsonyt kívánunk!” 
 
„Szeretném megköszönni a közvetítést az angyalka felé. Tegnap kaptunk egy 6 kg-os csomagot 
benne bıséges édességgel , beigli , ajándéktárgy és tartós élelmiszerrel. 
Nagyon köszönöm a magam és családom nevében az egész évben történt odafigyelést , amit az 
egyesület tagjai részérıl tapasztalhattunk. Jó tudni , hogy a közösség , ahová tartozunk a nehéz 
idıkben is tud , akar és képes felkarolni minden rászorulót a saját egyéni gondjaikon túllépve. 
Hálásan köszönünk mindent melegszívőséget jó tettet. Jó hozzátok tartozni !! 
Békés karácsonyt és Istentıl megáldott új esztendıt kívánunk a NOE minden tagjának és 
családjaiknak !” 
 
„Nagy meglepetésemre érkezett a telefon hívás,hogy csomagom érkezik a címemre, jó érzés töltött 
el. Ez úton szeretném megköszönni a kedvességeteket, hogy gondoltatok rám. Továbbra is szívesen 
álok rendelkezésetekre, jó érzéssel teszem, köszönöm szépen. ” 
 
„Nagyon szépen köszönjük a csomagot!” 
 
„szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a karácsonyi gyertyagyújtás szervezésében részt 
vett, jól sikerült, az én gyerekeim legalábbis nagyon élvezték. Örültek az ajándéknak is. ” 
 
„Jó volt ma délelıtt is látnom a mosolyt a csomagolásban, szétosztásban segítık arcán is. 
Ez az a fény, amit mindenképpen szerettünk volna minél több ember arcára csalogatni.”  
 
„Volt szerencsém abban, hogy néhány családnak vigyek ilyen karácsonyi ajándékot, s el kell 
mondjam, hogy nagyon jó érzés volt!” 
 
„szeretnénk megköszöni a csomagot. Tegnap megkaptuk, nagyon örülünk neki. 
A szállító bácsinak raktak össze a lányok egy doboz gipszet, amit ık küldtek a gyerekeknek. 
Amolyan kis karácsonyi meglepetésnek.” 
 
Ruhacsere programunkat egész évben nagy forgalommal bonyolítjuk önkéntes tagjaink  
segítségével. A tankönyvcsere lehetıségét is fenntartottuk. 
   
Irodai ügyeletünk a meghirdetett menetrend szerint zavartalanul mőködött, sokan keresték fel. 
Irodánkat Skype segítségével is elérhetıvé tettük. Életfa idıszakos kiadványunk archívuma 
összeállt, könyvtári nyilvántartásba került, az utókor számára is elérhetıvé tettük. Honlapunk az év 
során friss információkkal állt mindig rendelkezésre, s nagy segítséget jelentett rendezvényeink 
lebonyolításában. Honlapunkon tagjaink számára jelszóval elérhetı segítılistát tartunk. Irodánk a 
régiós feladatok ellátását a NOE megelégedésére és elismerésével végezte. Ügyeleti idıben és azon 
túl is kihasználtuk irodánkat, ahol rendszeresen tartottak tagtársaink baba-mama tornát és baba 
masszást, korrepetálást.  
  
 
 
 



Együttmőködési szerzıdést kötöttünk az önkormányzattal 2011-ben, ami a közfoglalkoztatás 
támogatásához szükséges. A továbbiakban is pályázatokat szeretnénk beadni foglalkoztatás céljából, 
ezért kezdeményeztük az Önkormányzat és Egyesületünk között létrehozandó szerzıdés aláírását! 
Médiatámogatást is kapunk az önkormányzattól, s ezáltal híreinkkel könnyebben megjelenhetünk 
egyes sajtótermékekben. 
 
A NOE  válaszmányi ülésein és közgyőlésén jelen voltunk, az országos találkozóra idén anyagi 
okok miatt nem jutottunk el. A NOE-val szoros együttmőködés folytattunk, mint régióvezetı 
egyesület a régiót is segítjük, képzéseket is tartottunk Kalocsán, Iváncsán. 
 
Civil szervezetekkel való együttmőködésünk már a kezdetektıl fogva erıs volt.   Városunkban a 
Máltai Szeretetszolgálat, az Otthon Segítünk Szolgálat, a Karitász, A Fogd a Kezem Alapítvány, a 
Kerek Világ Alapítvány fı partnereink. Mivel a Székesegyház körül jöttünk létre, erıs a 
kapcsolatunk a Székesegyházi Plébániával és a Püspökséggel is. Tagjaink több plébániai 
rendezvényen is közremőködtek. Támogatói nyilatkozatokkal segítettünk más hasonló értékekért 
dolgozó szervezeteknek. 
 
Kirándulást, illetve félárú jegyekkel közös színházlátogatást szerveztünk többször is. 
  
Rendszeresen tartunk győjtést egyesületünkben egész évben, karácsonyi csomagokat is 
állítottunk össze nehéz helyzető tagcsaládjainknak, illetve a kovásznai nevelıotthon gyermekei 
részére.  Csokigyőjtési akciónkat évek óta folytatjuk gyermekeink között Karácsony közelében.  Az 
Élelmiszer Bank adományait is továbbítottuk, az EU-s adományosztás nagy adminisztratív terhek 
hordozásával járt, illetve a kamionnyi adomány fizikai megmozgatása is jelentıs feladat volt. 
Sajnos adódott rá példa, hogy egyesületünk nevével visszaélve csalók próbáltak pénzt szerezni 
hiszékeny emberektıl. Adományról mi bevételi pénztárbizonylatot készítünk, illetve 
számlaszámunkra is a célzott adományokat várjuk, elızetes meghirdetéssel. Házalókat mi nem 
küldünk ki! 
 
Támogatóink között vannak kisebb üzletek, ahol 5-15% kedvezménnyel vásárolhatunk, ill. 
nagyobb létesítmények, mint pl. a Pécsi Nemzeti Színház, vagy a Sportlétesítmények Igazgatósága, 
ahonnan félárú jegyeket kapunk. Fenyıfa adományosztást is tartottunk a Mecseki Erdészeti Zrt. 
jóvoltából. A Pécs Holding Zrt. visszatérı adakozónk, idén is juttatott tagjaink részére 
számítógépeket. Jótevınktıl értékes alkalmiruha adományt kaptunk, melyet kölcsönzés formájában 
hasznosítunk tagságunk körében. 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2012. január 30. 
         Sámson László 
                                                                                elnök  
     Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
 
 


