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„El ıadásotokat hallgatva nem beszélgetésrıl, 
nem kommunikációról beszélnék, 

hanem mintha imádságot hallanék...”
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CSAK 

7777 

Me g h í v ó  

Küldetésünnepünket  

a  B ud a ör s i  t emp l o mb a n ,   

2 0 0 9 .  de c em b er  1 2 - é n  d é l u tán  3  ó r ak o r  t a r t j u k .   

S z e re t e t t e l  h í v j u k  é s  v á r j u k  a  H í r l e vé l  o l va só i t .  

Egy vizsgaelıadás a CSAK 7-ben… 
November hetedikén – régen jeles nap 

volt!... - Pestszentlőrinc egy kis utcácskájá-

ban szokatlanul nagy forgalom volt. Egymás 

után álltak meg az autók, s házaspárok ér-

keztek a házba.  

Délelőtt pedig a házban volt nagy sürgés-

forgás készülődés, az öt gyerek mindegyike 

segített, valamit hozzá akart tenni az ün-

nephez… 

A ház: Mervay Kálmán és Erika otthona, 

az ünnep oka pedig, Nagy István és Gabi 

vizsga-előadása . 

 

A kandalló melegénél, borostyánokkal és 

falevelekkel díszített paraván előtt várta a 

gyertyafényes asztal az előadókat, s előtte 

félkörben a székek a hallgatóságot. Nyolc 

házaspár éppen elfért a szobában, s a gitár-

szó kíséretében felcsendülő kezdőének rög-

tön eggyé kovácsolt bennünket, pedig nem is 

ismertük egymást. Házigazdáink egy bemu-

tatkozó kör kezdeményezésével segítettek e 

helyzeten. 

Az előadás pedig remek volt, mindnyá-

junk figyelmét folyamatosan lekötötte, új 

meg új elmélyült gondolatokat hallgathat-

tunk. Kiderült az előadók színészi képessége 

is, jó időérzéke is, s a szó hatott… 

 

A lakás különböző zugaiban elvonulva 

megbeszélte ki-ki társával az előadást, s új-

ra körbeülvén a következőket hallhattuk: 

„Előadásotokat hallgatva nem beszélge-

tésről, nem kommunikációról beszélnék, ha-

nem mintha imádságot hallgatnék…” 

„Nem hiába jöttünk mi ma este…” 

„Ilyen alkalmakra nagy szüksége van az 

embernek…” 

„Elindított valamit bennem… próbálko-

zom tovább…” 

A háziasszony kedves mondata valóban 

igaz volt: „Köszönöm, hogy eljöttetek, ettől a 

mi otthonunk megszépül…” 

Távozóban beszélgettünk egymással, itt 

nem csak 16-an voltunk, itt jelen volt a 

Szentlélek… Köszönjük! 
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A Családakadémia 7. évfolyamának  
összegzı-elıkészítı találkozója 

CSAK 7    

A Családakadémia 7. évfolyama november 15-én, 
vasárnap találkozott újra az ıszi „vizsgaelıadás-
ok” után, Kıbányán.  

A találkozó elıtt lehetıség volt arra, 
hogy szentmisén vegyünk részt a Szent 
László Templomban.  

Mi is odamentünk és jó volt látni az is-
merıs családok érkezését. Néhány pillan-
tással köszöntöttük egymást és máris ott-
hon éreztük magunkat. 

 
A csoport anyukája és apukája mindig vidáman… 

A délelıtt folyamán a házi beszélgetések 
szervezési-elıadói tapasztalatait beszél-
tük meg. Az ott lévı házaspárok beszámolói 
alatt, egy kicsit mi, többiek is részesei le-
hettünk ezen ünnepi alkalmaknak. Min-
denki örömmel számolt be arról, hogy az 
elıadások mondanivalója fontos volt a hall-
gatóság számára. Sikerült megszólítani 
olyan házaspárokat is akik, addig még nem 
jártak közösségbe. 

Jó beszélgetések alakultak ki az elıadá-
sok után. Néhol egészen sajátos légkör te-
remtıdött. Lehetett érezni a Szentlélek 
jelenlétét. Szó esett természetesen a ne-
hézségekrıl is. Volt olyan hely, ahol csak a 
feleségek jöttek el férjük nélkül. Máshol a 
„kit mi érintett meg?” körben kellett meder-
ben tartani a beszélgetést. Összességében 
az látszott , hogy a házi beszélgetéseken 
résztvevı házaspárok többségének igénye 
van a hasonló tartalmú , nem csak a felszí-
nen mozgó beszélgetésekre. Többen érdek-
lıdtek közülük: Mikor lesz legközelebb 
ilyen alkalom?  

Mikor hallgathatnak még ilyen elı-
adást?  

Elmondták a házaspárok azt is, hogy 
úgy érzik az összejövetelek sikeressége nem 
csak az ı érdemük, mert ezek a kicsi cso-
dák nem tudnának megtörténni a Szőz-
anya közbenjárása nélkül.  

Ezalatt a gyerekeink a tavaszias napsü-
tésben az udvaron avarból hatalmas vára-
kat építettek és számháborút játszottak.  

Délben a Weeber család által készített 
finom ebéd várt bennünket.  

 
Saci anyu konyhája 

A kiadós gulyásleves és a családok által 
hozott sütemények után következett a dél-
utáni program melyben minden házaspár a 
Családakadémia elsı alkalmán készített 
rajzát folytathatta. Honnan érkeztünk, hová 
jutottunk, mi lesz a folytatás címmel. Szép 
volt látni, hogy mindegyik házaspár a saját 
élethelyzetének és egyéniségének megfelelı-
en az általuk megtapasztalt értékeket meg-
tanulta továbbadni. Többen azt fogalmazták 
meg, hogy bár konkrét elképzelésük még 
nincs arról, hogyan fogják kamatoztatni az 
itt megszerzett tudást, de készen állnak az 
újabb feladatokra. 

A találkozó utolsó részét a küldetésün-
nep elıkészületeinek megbeszélésével töl-
töttük, mely Budaörsön a Budaörsi temp-
lomban lesz 2009. december 12-én délután 
3 órakor és amelyre szeretettel várjuk a Hír-
levél olvasóit is. 

A találkozót a Te Deum eléneklésével 
zártuk, hálát adva a Jóistennek a közösen 
eltöltött két év kegyelmeiért.  
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CSAK 7 

Vizsgaelőadás november 6. 

 
Treer András és Mária elıadók 

CSAK 10 

Felhívás 
Szeretettel várjuk a 2010. szeptembe-
rében induló családtréner-képzés kö-
vetkezı, 10. évfolyamába a Budapes-
ten és környékén lakó házaspárokat, 
családokat, akik saját házasságuk 
építésében, majd más családok se-
gítésében örömüket lelik. 

Érdeklıdés:  
Varga Erikánál erikavarga7@gmail.com ,  

Jelentkezés:  
Nyitrai Tamás és Katinál 
nyitrait@axelero.hu. 

 

Jó nekünk itt lenni…  CSAK 8 
 
Egy ködös, borús november végi délutánon a 
CSAK 8 családok ismét megérkeztek Kismarosra, 
ahogy a Reniék nevezték az elızı beszámolójuk-
ban, a "táborhegyünkre". 
Mire mindenki megérkezett lélekben is, újra érez-
tük azt az otthonosságot és melegséget, ami már 
hiányzott és ami miatt már nagyon vártuk , hogy itt 
legyünk. 
 
Igazság érték szó 
 

Erika és Karcsi már vártak minket a továbbadás 
mővészetének 3. állomásán, ahol arról volt szó, 
hogy hogyan adhatjuk át az igazságot, a mi igazsá-
gunkat úgy, hogy az megérkezzen, az azt hallgatók 
választ érezzenek a vágyaikra és hogy az használ-
jon valamit. 

Gazdagságunk újabb kincseskamráját fedezhet-
tük fel az 5 perces elıadások nyomán, amikben az 
önnevelés most nagy hangsúlyt kapott, mivel több 
elıadás témája is ez volt. De volt még szó ünnep-
rıl, tiszteletrıl, a fiatalok szerepérıl Magyarország 
megmentésében, de részt vettünk egy képzeletbeli 
kilátó túrán is. Örömteli volt megtapasztalni, hogy 

értjük egymást és egy-egy gondolat kapcsán együtt 
jutunk elıbbre. A Gondviselés bizonyára segít 
minket ebben. 

Sajnos 2 család, betegséget jelentett, és úgy 
volt hogy nem tudnak jönni, de végül az egyik csa-
lád a szombat délutánt velünk töltötte és beszéltek 
nekünk a " döntéseikrıl" is egy 5 perces elıadás 
keretében, sıt még az esti imát is ık vezették. Na-
gyon örültünk, hogy ezen a félbeteg állapotú dél-
utánon velünk voltak. 

A szombat este nálunk mindig vidám, finom 
sütemények és néhány korty nemes bor és egymás 
társaságában, jó beszélgetésekkel. 

Az advent elsı vasárnapja is itt ért minket, a 
koszorún kigyúlt az elsı gyertya. Elkezdıdött a 
várakozás... 

Nagy örömünkre elkezdıdött egy másik vára-
kozás is, ugyanis Enikıék egy kisbaba érkezést 
jelentették be. Sajnos a Reniéké pedig véget ért, de 
reméljük hamarosan ismét velük örülhetünk. 

 
Sok idı telik el február közepéig, amikor újra 

találkozunk, de már most várjuk... 
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CSAK 9  A CSAK’ 9 második hétvégéje 
Ménfıcsanakon  

 
Izgatottan készülıdött a családunk, az elızı na-

pok szép emlékeire gondolva. A gyerekek elıre ter-
vezgették, kivel mit fognak játszani, mi szülık pe-
dig a következı témaköröket találgattuk. 

Ismerıs arcok fogadtak minket, a kis szoba, 
amelyben néhány kedves szó és pár süti jelezte a 
gondoskodó szeretetet. Közös szentmisében az Úr 
elé helyeztük családunkat és szándékainkat. Elıadó-
ink –Károly és Panka- velünk együtt imádkoztak 
nyitott szívért, hogy mindenkihez eljusson a számá-
ra legfontosabb tanítás, Isten üzenete.  

Nemzetünkrıl, eszményképeinkrıl hallottunk 
érdekes okfejtéseket. Mennyire fontos, hogy ismer-
jük gyökereinket, ıseink múltját! Csak így azono-
síthatjuk be önmagunkat e hazában, és így derülhet 
ki, milyen tervei vannak nemzetünkkel és csalá-
dunkkal a Mennyei Atyának. Mária országában 
élünk, örökségére pedig minden király, királynı 
vigyáz. Szőzanyánk is megóvta népünket a történe-
lem viharában a széteséstıl. Mindszenty József sze-
rint: „Ha lesz egymillió ember, aki imádkozik, nem 
kell félteni a népet.” Az engesztelı imádság lenne a 
küldetésünk itt Európa szívében? Minden bizonnyal. 
Anyagi javaktól körülvéve tévútra kerülhetünk. 
Megtéveszthetnek a kézzelfogható eszközök, de a 
lélek fontosabb. Isten arra tanít, hogy a család az 
egyetlen igazi kincs, amiért érdemes élnünk és 
imádkoznunk. Erıs, egészséges gyermekeket nevel-
ni és szeretet-közösséggé formálni hazánkat. Épít-
sük fel a szeretet Magyarországát! Adjuk tovább 

mind tudatosabban ıseink örökségét, néphagyomá-
nyunkat, kultúránkat! Ajánljuk fel szeretteinket égi 
Édesanyánknak! Isten is rá merte bízni Szent Fia 
nevelését. Az İ válasza kérdéseinkre ma is az Élet. 

S hogy milyen módon tegyük mindezt? Az 
imádság mellett legfontosabb a beszélgetés. Fordít-
sunk minıségi idıt egymásra, figyelmes odafordu-
lással, érteni-érezni akarással! Érdemes legalább 
hetente egyszer külön-külön is beszélgetni a gyere-
kekkel. A házasságot, mint újszülöttet gondozni 
kell, és kitartó munkával fel kell nevelni. Bárcsak 
korábban elmondta volna valaki, hogyan tegyük ezt! 
Sok hibát követtünk el, amíg megértettük, férfi és nı 
az egység két fele. Harmóniára, kiegészülésre va-
gyunk teremtve. Ez Isten legnagyobb ajándéka. 
Másságunk nem bőn vagy akadály. Dicsérettel bé-
kából királyfi lehet, míg a kritikától félı, hogy meg-
fordul a sor. „Élet és halál van a nyelv hatalmában.” 
(Péld 18,21) 

Növeljük hát egymás önbizalmát, pihenjünk 
meg egymásban, így növekedhetünk Isten és egy-
más szeretetében.  

Az esti borozgatás oldott hangulatában sok ér-
dekesség derült ki egymásról. Mindannyian külön-
bözı helyekrıl jövünk, de a hitvallásunk alapvetıen 
azonos: Isten-család-haza. 
 

 Csabi, Kati 

  Tisztelt és kedves Címzettek!    

Köreinkben bizonyára érték egy-egy jó lelki témájú könyv,  
böngésszék/böngésszétek át kínálatunkat... 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe/figyelmetekbe  

CSALÁDAKADÉMIA KIADÓNK  
könyveit, melyeket 

Palásthy Imrétől rendelhetnek/rendelhettek meg...  
(részleteket a csatolt konyveink-akcios.pdf állomány tartalmazza) 

 
 Szeretettel:  

    Varga Károly és ErikaVarga Károly és ErikaVarga Károly és ErikaVarga Károly és Erika 
 a Családakadémia Egyesület felelősei 
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http://mariaradio.hu/musorok/108 
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ESEMÉNYNAPTÁR  
2009. szeptember – 2010. július 

 
Idıpont Elıadó Szervezı Helyszín Közösség 

     

Szept. 5-6. 
 

Musical Együttes Varga Erika 
Zajkás Rozi 

Budapest Mária Musical 
próbahétvége 

Szeptember 12. Gál L+SZ Gulyás Kinga Tata plébániai 
Szept. 12-13. Varga K+E Kiss Á+É Kismaros CSAK 8. 
Szept. 19. Kuslits K+P Fehér-Szalánczy Ménfıcsanak CSAK 5. 
Szept. 19. Gál L+SZ GálL+SZ Ménfıcsanak CSAK 9. 
Szept. 19. Musical Együttes Varga Erika 

Zajkás Rozi 
Keszthely Mária Musical 

elıadás 
Szeptember 26. Weeber T+S Zoltán GY+E Martonvásár CSAK 7. vizsga 
Szeptember 27. Mervay K+E Papp Z+CS Budaörs CSAK 7. vizsga 
Szept. 28.  Zoltán GY+E Nagy I+G Nadap CSAK 7. vizsga 
Október 2. Papp Z+CS Weeber T+S Budapest CSAK 7. vizsga 
Október 3. Endrédy I+O Treer A+M Budaörs CSAK 7. vizsga 
Október 10-11. Varga K+E Kiss Á+É Kismaros CSAK 8. 
Október 18. Gertraud Evanzin Varga Erika Budaörs Nıi lelki nap 
Október 23-25.   Gódány R+R,  

Ozsvári Imri 
Gertrud-Maria nıvér 

Wangler O+K Óbudavár Schönstatt zsinat 

Október 28..  
November 1. 

 Mo. képviseleté-
ben: Varga K+E 

Varsó Europa - Forum 

November 6. Treer A+M Endrédy I+O Budapest CSAK 7. vizsga 
     
November 7. 
 
 

Nagy I+G Mervay K+E Budapest CSAK 7. vizsga 

November 14-15. Kuslits K+P Oszvald-Gál Ménfıcsanak CSAK 9. 
November 15. CSAK 7 Fehér Z+M Budapest CSAK 7. 
November 27. Bertóti Róbert Endrédy Orsi Budapest MÁRIA RÁDIÓ 
November 28. Gertraud Evanzin Csabai Márti Budapest Nıi lelki nap 
November 29.. 
 

Gertraud Evanzin Vértesaljai Vali 
És Vissi Edit 

Gyenesdiás Nıi lelki nap 
 

December 11. Abai Anna Endrédy Orsi Budapest MÁRIA RÁDIÓ 
December 12.. KÜLDETÉSÜNNEP  Budaörs CSAK 7. 
December 25. Több házaspár Endrédy Orsi Budapest Mária Rádió 
Január 10.  A jelenlévı vezetısé-

giek 
Varga K+E Budaörs Vezetıségi talál-

kozó 
Január 13. ÉLETRE NÖVELİ Zajkás Péter 

dr. Pécsi Rita 
Pozsgai Attila 

 Mária Rádió 

Január 27. ÉLETRE NÖVELİ 
Gál, Kuslits, Vidra, 
Bodó hp 

Varga Erika 
Dr. Pécsi Rita 
Pozsgai Attila 

 Mária Rádió 

Január 29-31.  Mo képviseleté-
ben Varga K+E 
Zajkás P+R 

Bécs Európa-Fórum 

Február 6-7. Musical Együttes Varga K+E 
Zajkás P+R 

Budapest MM próbahét-
vége 
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Idıpont Elıadó Szervezı Helyszín Közösség 
     

Február 13-14. Varga K+E Kiss Á+É Kismaros CSAK 8. 
Február 27.  Musical Együttes Mosoni I+K Székesfehérvár Mária Musical 

elıadás 
Március 20-21.     ? Oszvald-Gál Ménfıcsanak CSAK 9. 
Március 27-28. Varga K+E Kiss Á+É Kismaros CSAK 8. 
Április 10.-11.     ? Oszvald-Gál Ménfıcsanak CSAK 9. 
Május 1-2.     ? Oszvald-Gál Ménfıcsanak CSAK 9. 
Május 8.  KÖZGYŐLÉS  Budaörs  
Május 9. TOVÁBBKÉPZÉSI 

NAP 
 Budaörs  

Május 15.-16. Varga K+E Kiss Á+É Kismaros CSAK 8. 
Május 20-24. NEMZETKÖZI 

CSALÁDKONG-
RESSZUS 

 SCHÖNSTATT  

Július 18-25 Résztvevı házaspárok Kiss Á+É Egyházaskozár CSAK 8. 
Július 22-28. ? ? ? ?  Oszvald-Gál  CSAK 9. 

 
 


