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A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 2005 májusától lett a dél-
dunántúli régió központja. Régiófelelısök Várdainé Kiss Krisztina és Farkasné 
Székely Kamilla.  
Egyesületünk folyamatosan kész információkat és tanácsokat adni a régióban 
lévı nagycsaládosoknak jogi, pénzügyi, építési, pályázatírói, szervezési 
kérdésekben. A nagycsaládosokat érintı lehetıségekkel kapcsolatos 
ügyintézésben is segít a jogászunk, csatlakozva a NOE-FON-hoz. 
Évente néhányszor osztunk adományt, amit a helyi adományozóktól, ill. a NOE-
tól kapunk.  
A Vodafonos igazolásokat egyre gyakrabban kérik tılünk. 
Minden hónapban átlagban egy vidéki látogatást teszünk, alakuló, ünneplı vagy 
segítséget kérı szervezeteknél. 
Védınıkkel, polgármesterekkel és egyházi személyekkel együttmőködve és 
meglévı kapcsolatainkon keresztül próbáljuk új egyesületek ill. csoportok 
létrejöttét segíteni. 
Sajnos a dombóvári csoport Paks csoportja lett, a Nagyhajmási csoport 
megszőnt, de  Olaszon és Gerjenben is indul egy egyesület mindkettı bejegyzés 
alatt áll. 
Két-három havonta jelentettük meg a régiós újságot, az év végétıl összevonva 
az Életfával, mely információkat közvetít és ébren tartja a kapcsolatokat.  
Rendszeresen beszélünk telefonon és e-mailen tartjuk a kapcsolatot az egyesület 
és csoportvezetıkkel.  
Komlón,Pakson és Szekszárdon is vezetıváltás volt idén. Az új 
egyesületvezetıknek sikerült segítséget nyújtani a kezdeti idıszakban. 
 
Márciusban: 
Régiós szinten rendeztük meg a sportnapunkat a Nevelési központ 
sportegységében. Itt is sokan sportoltak velünk a régió egyesületei közül . 
  
Áprilisban:  A Régiós találkozó elıkészületei, a média beszervezése a régiós 
napra, és elkészültek a programfüzet alapjai, rajzai az İT-ra, valamint 
adományszervezés folyt, hogy legyen mit adni ajándékba a résztvevıknek. 
 
 
Májusban:  
Folyamatosan segítettük a Bátaszéki egyesületet a Régiós találkozó 
megszervezésében.  
 
Júniusban: Lezajlotta Bátaszéki Régiós találkozónk, melyen nagyon jól érezte 
mindenki magát. Pályázatból, és a NOE támogatásával minden résztvevı 



útiköltségének nagy részét tudtuk fizetni, és a színvonalas program 
lebonyolításához is hozzájárultunk.  
Az EU-s adomány szállítása, kiosztása és az elszámolás is ebben a hónapban 
volt. 
 
Júliusban:  
A Nagycsalád – Kis lábnyom képzés volt Pécsett, illetve Szekszárdon.  
 
Augusztus:  A hónap már évek óta az érdekvédelemé…. Kinek mi jár….. 
Bátaszéken és Mezıfalván vettünk részt programokon. 
 
Szeptember: A CIB összekötıvel tárgyaltam, igyekeztem népszerősíteni a 
csomagot. Készültünk az októberi Civil ügyintézı képzésre. Közben részt 
vettem a Kislábnyom klímakalkoordinátor képzésen. 
 
Október: 
Ebben a hónapban a Civil ügyintézı képzésünk lezajlott. Írtam egy levelet 
minden történelmi egyház képviselıjének, minden településen, és várom az 
egyesületalapításra kész s képes emberek jelentkezését. 
Az EU-s adomány elszállítása és régiós kiosztását végeztem.  
A várdombi elsı régiós találkozó próbafutamot szervezem. 
 
November: 
Várdombon megrendeztük az elsı kistérségi önkéntes napot.  
 
December: 
Szigetváron új egyesület alapításának tervei miatt megbeszélés volt. Az ACSSZ 
propagálása is folyt. 


