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3. Házas és Családkongresszus
2010. május 20-24.
SCHÖNSTATT

A 3. Házas- és Családkongresszus ÜZENETE
A SZERETETBEN ÖSSZEKAPCSOLÓDVA VELED
Az első pünkösdről tudósítanak úgy, hogy az emberek mennyire meglepődtek azon, hogy
• meg tudták érteni egymást,
• hogy a szív a szívhez ért – a különböző nyelvek ellenére.
Ezt a pünkösdi tapasztalatot ajándékozta 18 ország családjainak
Schönstattban
a 3. Házas- és Családkongresszus.
Tapasztalatot cseréltünk arról,
• Hogy élhetünk ma házasságban és családban
• Hogy növekedhetnek a gyermekek szabad személyiségekké,
• Hogy kezdenek értékek újra világítani
A Schönstatt Mozgalom alapítójának, Josef Kentenich atyának véleménye szerint a sokféle állandó emberi kötődés ápolása alapvető
hatással van sikeres emberi mivoltunkra.
•
•
•
•

A helyváltoztatás minden öröme ellenére -- kötődj helyekhez!
Az individuum minden öröme ellenére – kötődj emberekhez!
A tolerancia fölötti minden öröm ellenére – kötődj értékekhez!
A világ alakításának minden öröme ellenére – kötődj Istenhez!

„A SZERETETBEN ÖSSZEKAPCSOLÓDVA VELED”
• A kongresszusi jelmondat foglalja össze, hogy építjük együtt a közös
Európa-házat.
• A szeretetben összekapcsolódva a családban: férj, feleség, szülők,
gyerekek.
• A szeretetben összekapcsolódva nemzettől nemzetig: minden, családot támogató kezdeményezésben.
• A szeretetben összekapcsolódva Istennel és a Szűzanyával: hogy az
ég megérintse a földet.
Hogy Európának jövője legyen!
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Beszámoló a 3. Európai Házas- és Családkongresszusról
Schönstattban 2010. május 20-24.
Kedden kora délután indultunk Péterrel és Rozival Schönstattba, a 3. Házas- és Családkongreszszusra, hazánk küldöttségének tagjaiként. Útközben egy éjszakát egy kedves szövetségi családnál
aludtunk, így két részletben tettük meg a hosszú
utat. A nemzetközi előkészítő csapat egy része már
hét eleje óta intenzíven dolgozott az utolsó előkészületeken, ebbe kapcsolódtunk be szerdán 14 órától mi is.
Csütörtökön 17 órakor a családok szentélyében
tartott szentmisével kezdődött a kongresszus, majd
20 órakor a megnyitó ünnepélyes pillanatai következtek.
18 nemzet képviseltette magát, minden ünnepélyesen, nemzeti zenére zászlóval bevonuló küldöttség bemutatkozott, megtapsoltuk az érkezőket, s
közben a kivetítőn az illető ország szentélyét láthattuk. Magyarország nemzeti színű lobogóját
Uzsaly Zoli és Pécsi Rita – utolsó pillanatban befutva - vitték az Intermezzo dallamára, közben a
szivárványos szentély- foto volt látható a falon.
A köszöntő szavak után kis tornászlányok táncolták el Európa egységének gondolatát hosszú
nemzeti színű szalagokkal, karikákkal, igazán látványos volt. Közben felkerült Kentenich atya életnagyságú képe mellé minden nemzet nyelvén a
jelmondat:
„A szeretetben összekapcsolódva Veled”.

Mivel a kongresszusnak két munkanyelve volt,
mindent angolra is fordított a skóciai Marion nővér, aki négy napot szinkron-tolmácsolt, ezt a terem jobb oldalán elhelyezkedők fejhallgatóval követhették.

A kisebb nemzeteknek, szlovák, román, fehér
orosz, lett, cseh, lengyel, francia, belga, stb. mormolós fordítása folyamatos alapzajt idézett elő. Ez
hozzátartozott a kongresszushoz, teljes csend soha
nem volt.
Péntek volt az első teljes nap, amit a helyi kötődéseknek szenteltünk.
Mindnyájunk számára schönstattiként a legfőbb
kötődés az ősszentély, ezért szentmisével itt kezdtük a napot. Robert Zollitsch érsek lett volna a
főcelebráns, ám egészségi állapota miatt egy héttel
a kongresszus előtt lemondta jövetelét. Így Busse
atya csodálatos prédikációját hallhattuk e napon.
Már első este megalakult a „Kongress-Band” –
Willfried Röhrig és csapata, akik a zenei szolgálatot mindvégig ellátták. Az együttes tagja lehetett
hegedűsként Veronika lányunk is, aki gyerekvigyázóként jött a kongresszusra. A portugál Francisco atya vezette az éneket pénteken, kedves
egyénisége otthonossá, meleggé varázsolta az
amúgy meglehetősen hideg reggelt.
Spanyolország volt a nap moderátora, s tőlük
hallhattuk a bevezető előadást is, melyet aztán délután kilenc munkacsoportban dolgoztunk föl, két
körben, különböző témákat. E délutánon hangzott
el Zajkás Rozi és Péter előadása angolul a Házaspárok útjáról, vetített képekkel, nagy érdeklődés
mellett, s Varga Károly és Erika előadása „Királyi
nevelőnő az otthonunkban” címmel. Mindkét körben őszinte, mély megnyilatkozások hangzottak el
a téma feldolgozásakor, még a könnyek is kicsordultak… Nagy ajándékként éltük meg, hogy bár 18
országból érkezünk, mégis már első nap, mintha
egy nagy család tagjai lennénk.
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Szintén a melegszívű és vidám spanyoloknak
köszönhetően este az áldást követően Feria-Fiesta
rendezvényre került sor, az aulában minden ország
egy asztalon és egy kiállító állványon elhelyezhette
apostoli tevékenységeinek képeit, prospektusait.
Illetve nemzeti specialitásait. Magyar kiállításunk
sok érdeklődőt vonzott.

Szinte hihetetlen, hogy mennyi minden belefért
ebbe a délelőttbe…!
Délután tematikus munkacsoportokban dolgoztuk föl a hat állomást. Itt alkalom nyílt mélyebb
beszélgetésre, megismerkedésre, igazán szép volt,
kicsit betekinthettünk egymás lelkébe, a névtábla
mögött kezdett megjelenni egy személy, akihez
kötődni lehet…

Más országok asztalait csodálva sok hasonló
projektet láthattunk, Péter különösen is felfigyelt a
Marriage Week jó kis rendezvényére, ami a németek szívügye… Talán itthon is használható lehet.
Szombaton eljött a „mi napunk”, a személyes
kötődések napja, német-magyar tervezés, előkészítés, moderálás és a Weg zum Du délelőttje.
Gertrud Maria nővér egy kiváló füzetet állított
össze a hat állomásról, melyek mind a személyes
kötődések különböző formáira irányultak.
Egy rövid bevezetőt követően hat állomást végigjárva
kisebb
csoportokban
hallhattunk
Kentenich atya nyomán a kötődésekről. Uzsaly
Zoli és Ritának illetve Varga Károly és Erikának
pedig ez a délelőtt előadásuk hatszor egymás után
való elmondását jelentette, mindig más hallgatóság
előtt.

Az este három tanúságtétellel, beszámolóval
kezdődött, hogy élte meg személyesen, vagy lélekben ki-ki Kentenich atyát. Egy kedves idősebb házaspár, Norbert és Renate Martin szépen és élményszerűen beszélt Kentenich atyáról, mint személyes barátról, Marmann atyát most hallottuk
először ilyen lelkesen mesélni alapítónkról, - pedig
már két éve együtt dolgozunk a kongresszus előkészítésén… - s végül a korunk béli Manuela és
Helmut Baumgartner beszélt Kentenich atyával
való kapcsolatukról.
Ezt követően a Pater Kentenich ház előtt álló
szobor köré csoportosultunk, itt következett egy
szép esti áhitat: „Ajándékozz nekem a Te karizmádból”. Szívalakban Kentenich atya szobra körül
kiraktuk mécseseinket, addigra sötétedett, s végül a
csodálatos lángoló szívalak vette körül alapítónkat,

Családakadémia Hírlevél 54. szám
s mi ott álltunk imádkozva, énekelve körben. Végezetül az egyes országok küldöttségei szívesen
készítettek egy-egy fényképet Kentenich atyát körülállva…

Pünkösd vasárnap a reggelinél lángalakba hajtogatott piros szalvéta és égő gyertya jelezte, ma
nagy ünnep van! Szentmisénk az Örökimádás
templomban volt Heinrich Walter atyával, aki a
mozgalom első vezetője. Itt a pünkösdi ünnepi misében volt alkalma kinek- kinek házassági fogadalma megújítására. Felemelő, szép pillanatok voltak. A szentmisén magyar ének is elhangzott, a
„Kongress-Band” kíséretével az Üdvözlégy Mária…
A délelőtt az osztrák szövetségi családok előző
vezetőinek, Helga és Helmut Schröernek az előadásával zárult, az eszmei kötődések napján. „Értékeinket megélni – jövőt teremteni” címmel. Ezt a
napot osztrák és cseh családok vezették.
Délután kis munkacsoportokban dolgoztunk,
Uzsaly Zoli és Pécsi Rita is vezetett egy csoportot,
„Isten elgondolását a férfiról és nőről gyermekeinknek továbbadni, erős fiúk – erős lányok „ címmel. Nagy népszerűségnek örvendett mindkét előadásuk, s jó visszhangokat hallottunk …
A munkacsoportok összefoglalójában Gólya
Zoli és Ottilia kapott szerepet.
A májusi áhitat, melyet Portugália csapata szervezett, a nagyteremben gyertyafénnyel, lágy zenével indult, minden házaspár egy-egy mécsest helyezett el a színpadon a két egymásba kapcsolódó
szív formára. Sok nemzet tagja felolvasott, énekelt,
igazi nemzetközi liturgiát élhettünk meg.
21 órakor kezdődött a záró vidám este, minden
nemzet a hosszú, szépen előkészített asztalra kitette
finomságait, zászlókkal, ország nevekkel, igazi
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nemzetközi lakoma vette kezdetét. Ezt az estét
Skócia csapata vezette, színdarabbal készültek,
majd sorba a 18 ország néhány percben. Mi is nagyon készültünk, sok nevetést köszönhetünk ennek, bár sajnos mi már nem kerültünk sorra, épp
előttünk rendeltek szünetet, amiből viszont már
nem volt visszatérés, mindenki a vidám kötetlen
együttlétet élvezte…Késő éjszakáig ünnepeltünk,
beszélgettünk, táncoltunk, majd felelősök lévén
rendet raktunk…
Hétfőn, a kongresszus zárónapján az aratásért
mi magyarok voltunk felelősek, indigós lapokra
írhatta ki-ki az aratásban elgondolt mondatát, s
ezek egy nagy szívre fölkerültek, a tíz kiscsoport
vezetője, néhány szóban ismertette csoportja gondolatait. Ebben teljes magyar küldöttségünk szerepet vállalt. Ezt követően a családok szentélyénél
zártuk találkozónkat, különösen szép mozzanata
volt a záró szentmisének, mikor a házaspárok, nővérek, atyák szív-karabinereiket szövetségük, öszszetartozásuk jeleként szívalakban összekapcsolták, ezzel is kifejezve, együtt indulunk, szív a szívben 2014 felé…

Megélhettük, hogy mi schönstattiak egy nagy
család vagyunk, egy Atyánk (Kentenich atya) van
és egy Édesanyánk ( Háromszor Csodálatos Szűzanyánk) …küldetésünk van a családok felé, ennek
jeleként mindnyájan kaptunk fényképet a szív alakú szívek összekapcsolódásáról, melynek közepén
a szent család szobra foglal helyet…
„A szeretetben összekapcsolódva Veled”… --indulunk 2014 felé, a szeretetszövetség 100.
Jubileumának megünneplésére.
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Este a nővérek közül hatan jöttek el és nagy öröm
volt velük beszélgetni. Mi bemutatkoztunk családonként és röviden összefoglaltuk nekik, hogy mi történt itt
két év alatt, miről szól ez a képzés. Ők is bemutatkoztak, meséltek a monostor születéséről, a szerzetesi életről. Megismertük személyesen is a konyhás nővéreket,
akik a két év alatt főztek ránk. Megtudtuk, hogy kezdetektől fontos volt a vendéglátás és minden vendég már
érkezés előtt felkerül egy belső táblára és imádkoznak
értük. Amit mi sokszor visszafogottságnak érzékeltünk
az valójában figyelmes vendéglátás volt: nem tolakodó,
hanem nyitott figyelem (mondjuk a misékhez kapcsolódóan ezt azért mi érzékeltük, örültek, ha aktívan részt
vettünk, de nem erőltettek semmit)
A családok a következő szívtémákat választották:
• Bodó hp.:
Önismeret fejlődése a házasságban
• Nagy hp.:
Egy tudás van - a többi csak toldás
• Pozsgai hp.:
Vízválasztó
• Fogarasi hp.:
Jézusi szeretete a házastársak között
• Rubovszky hp.:
Hátizsák vagy léggömb (gyermeknevelés)
• Vidra hp.:
Küzdelmek magunkért és másokért

Márciusi hétvége

CSAK 9

Vértesaljai János és Vali A házasság: öröm és feladat című előadása nagyon megragadta a családtréner
képzésen résztvevő valamennyi házaspárt. Hallhattunk
arról, hogy az öröm nem vidám hangulat, hanem Isten
létében való bizonyosság. Az öröm nem jó érzés, hanem alaphang a lelkünkben.
Valaki úgy nyilatkozott: házaséletünket öröm és derű járja át, és ez az Isten léte.
Nagyon tetszett mindannyiunknak, hogy az előadók
a házasságot egy vállalkozáshoz hasonlították, ahova
folytonosan és tudatosan pénzt, időt és energiát kell
befektetnünk.
Vali és János felhívták figyelmünket arra is, hogy
nagyrabecsülésünket a hétköznapok során se felejtsük
egymás iránt kifejezni. A szép emlékeket idézzük viszsza időnként, mert szükségünk van arra, hogy Isten
csodáira emlékezzünk. Legnagyobb feladatunk, hogy
egymást az üdvösségre segítsük, és eszményünk, a családunkban egy kis öröm-világ felépítése.
A sok gyakorlati példán keresztül nagyon találva
éreztük magunkat, és nehéz volt kiválasztani egy feladatot a nagy választékból.
A legnagyobb ajándék számunkra az volt, hogy
Előadóink elénk élték ezt az öröm-világot.
Köszönjük.
Gál hp.

2010. június

Március 20-21.

CSAK 9

Háromhavi kihagyás után lelkileg „kiéhezve” érkeztünk Ménfőcsanakra a soron következő hétvégére. A
viszonylag hosszú idő alatt sok minden történt, amit jó
volt rögtön az elején megosztani.
Hagyományosan szentmisével kezdtük a programot, majd a gyermekvigyázók bemutatása után egyből
gondjaikra bíztuk csemetéinket, akik az igazi tavaszi
szép időnek örülve, rögtön ki is szabadultak a kertbe.
Mi pedig, e tekintetben kicsit irigyelve őket, elvonultunk az előadóterembe, de igen hamar éreztük a „kárpótlást” amint elkezdtük Vali és János előadását hallgatni.
Az első téma roppant lelkesítő volt (Házasság:
öröm és feladat), mivel újra felnyitották szemünket arra
a rengeteg örömre, amit a házasság jelent, illetve jelenthetne, ha tudnánk, hol keressük a forrását. Kiváló humorral és sok élettapasztalattal fűszerezett előadást
hallhattunk, aminek a végén nagyon jó konkrét lehetőségeket soroltak fel arra, hogy az Isteni öröm minél
inkább jelen legyen a házasságunkban.
Szűk egy óránk volt arra, hogy ezekből a gyöngyszemekből szemezgessünk, és kettesben egymással
megosztva akár konkrét elhatározásokat tegyünk.
Az egy óra gyorsan tovaszállt, és gyermekeinket
összeszedve közös esti imára gyülekeztünk, ahol kicsik
és nagyok elmondhatták, hogy mit köszönnek, mi volt
szép és jó az aznapban.
Hangulatos közös vacsora után a családok elvonultak soraikat rendezni, ami többnyire fürdetésből, ágyazásból illetve fektetésből állt, miután sikerült elrendezni
ki kinek a „csere gyermekével” fog aludni.
Gyermekeink viszonylagos elcsendesedése után ismét összegyűltünk, és közösségben is megosztottuk a
minket megérintett gondolatokat. Közös imádsággal
zártuk a nap „hivatalos” részét, melyet a nagyböjtre
való tekintettel, csak egy szerény, csendes, éjszakába
nyúló, fakultatív beszélgetés követett.
Másnap, a reggeli és a gyermekek újra kiosztása a
gyerekvigyázók közt után, újabb fergeteges előadás
következett Vali és János részéről. Ez alkalommal a
házastársi szeretetről és szerelemről volt szó, mindez
pedig Szent Pál levelei alapján. Itt is sok konkrét ötletet
osztottak meg velünk, amelyek az ő életükben már bevált.
Kérdésekkel és gondolatokkal zúgó fejjel vonultunk
el ismét kettesben a nagyon is mindennapi téma megbeszélésére, a kérdések egymás számára történő megválaszolására.
Ötletekkel, gondolatokkal, megfogalmazódott lehetőségekkel és konkrét elhatározásokkal gyűltünk össze
ismét. Egy kört szántunk a gondolataink, érzéseink
megfogalmazására, amelyek felmerültek bennünk az
előadás kapcsán, majd egy második körben osztottuk
meg a publikusabbnak tartott egyéni és/vagy közös
vállalásainkat az elkövetkezendő időszakra.
(Folytatás a következő oldalon)
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Szokás szerint közös ebéddel, takarítással, beszélgetős mosogatással zártuk a rövid hétvégét, és azzal az
örömmel búcsúztunk egymástól, hogy most csak egy
hónapot kell várni az újabb találkozásig.
Utolsó pontként szeretném mindazoknak megköszönni ezt a hétvégét (és persze az összes többit is),
akik tevékenyen részt vettek benne, és ez által lehetővé
tették, hogy lelkileg (és némileg testileg is) gyarapodhassunk: azoknak akik imádkoztak értünk, azoknak
akik elhívtak és befogadtak minket, azoknak akik a
gyermekeinkre vigyáztak, és akik őket beszervezték, a
házigazdáinknak, Valinak és Jánosnak, és mindenek
előtt az embert és a családokat szerető Jóistennek! Köszönjük!
Gönczölék

2010. április 29. 10-11. CSAK 9
Ménfőcsanak
A húsvéti ünnep örömében készülődtünk újra a
ménfőcsanaki hétvégére. Szinte hihetetlen, de már ötödször találkoztunk.
Hogy ünnepi hangulatunk még emelkedettebb legyen, a
résztvevő családok közül néhányan az óbudavári kápolnaszentelési évforduló légkörében is megmerítkeztünk,

18. Szent István Könyvhét
A Családakadémia Egyesületünk harmadszor
vett részt a könyvhéten, ahol vallásos (katolikus,
protestáns) kiadók a könyveiket árusítják. Az öt
nap alatt sokan felkeresték pavilonunkat is, ami
idén a lehető legjobb helyen volt, a Ferenciek terén
a 3. sátor, a templom folyosójával pont szemben.
Mint minden évben, most is osztoztunk a sátron,
idén az Ecclésia Kiadóval közösen árusítottunk.
Az időjárás idén sem kedvezett az árusításnak,
sőt idén szinte minden nap volt eső, előfordult,
hogy egy nap többször is. A szombat délutáni esőzés elmosta az árusítást, így idő előtt mindenki
feladta. Sajnos a tapasztalatom alapján kevesebben
voltak, mint máskor. Ezt lehet az időjárásra vagy a
gazdasági nehézségekre is fogni.
A könyvhéten nálunk a legjobban fogyott Böjte
Csaba: Út a végtelenbe c. könyve, melyből kb. 150
db-ot adtunk el. A másik nagy siker Böjte Csaba:
Ablak a végtelenre c. tavaly megjelent könyve volt,
melyből kb. 60 db-ot adtunk el. (Mindkettő a Helikon Kiadónál jelent meg.) Ezt követte Uzsalyné
Pécsi Rita két nevelésről szóló könyve: A nevelés
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hogy épp az előadás kezdetére szinte pontosan megérkezzünk a lelkigyakorlatos házba.
Ezen a hétvégén Komáromi Ferenc és Mária voltak a
vendégeink. Az első előadásukban az ünneplés fontosságáról beszéltek nekünk. Arról a valódi, igazi ünneplésről, melyben Isten és ember találkozik. Arról a mély
nyomot hagyó ünneplésről, amely hozzásegít minket
ahhoz, hogy a gyermekeink otthon mindig nagyon jól
érezzék magukat. A hétköznapok kis ünnepeiről, amelyeket „csak” észre kell(ene) vennünk.
A második előadás a hitelességről szólt. Arról, hogy
Mária segítségével hogyan válhatunk, és hogyan maradhatunk hiteles emberek, akiknek a szavai, a viselkedése mögött igazi, megélt, való élet van.
Az elhangzottak ismét hozzásegítettek minket ahhoz,
hogy mélyen, csak egymásra figyelve tudjunk beszélgetni. Felüdülés és igazi pihenés ez számunkra a sűrű,
feladatokkal telített hétköznapok után.
KÖSZÖNJÜK.

Felhívás

CSAK 10

"A CSAK10 szervezés alatt áll. Még van lehetőség a
jelentkezésre. A képzés várhatóan októberben indul, a
helyszín a jelentkezők lakóhelyétől függően kerül kiválasztásra. Jelentkezni lehet a Gál házaspárnál a
gal.csalad7@gmail.com e-mail címen."

2010. május 10-15.
az élet szolgálata (45 db) és Ma a szeretetnek más
arca van (30 db). (E két könyvet a Kulcs a muzsikához Kiadó adta ki.) A Családakadémia kiadványai közül a Házasság: öröm és feladat c. könyvből
fogyott a legtöbb (25 db). A Karizmád van c.
könyvből fogyott utána a legtöbb (17 db), Érzék a
jóra c. női lelkinapos kiadványból 14 db, s a többi
könyvből 10 db alatt fogyott.
Összességében elmondható, hogy a könyvheti
jelenlétünk a saját kiadványainkból anyagilag veszteség nélküli, a hasznot az egyéb kiadványokkal
érjük el.
A könyvhéten majd minden nap egy-egy családanya meglepetés ebéddel szolgált. Többen segítettek beosztva minden napra dél körül, hogy megebédelhessek, szusszanhassak egy kicsit. Családomnak is köszönet azért, hogy elengedek, s az
otthoni többletfeladatokat felvállalták helyettem.
Remélem, jövőre újra részt tudunk venni a
könyvhéten.
Imre
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Kedves Családakadémiás Családok!
A májusi Közgyűlésen lejárt hat éves elnöki megbízatásunk, s munkánkat a közgyűlés által egyhangúlag megválasztott házaspár: Dr Gál László és Szilvia veszi át.
Köszönjük Mindnyájatoknak, hogy ennyi éven át oly sokat dolgoztatok Családakadémiánkért, ki így, ki úgy, ki előadóként, ki kísérőként, ki imáival, ki a könyvek terén,
de öröm volt Veletek a családokért tenni. Szívesen végeztük ezt a munkát, most várjuk,
mit küld nekünk a Szűzanya új feladatul.
Mindenesetre kérünk Benneteket, Családakadémiával kapcsolatos dolgokkal mostantól Szilvit és Lacit keressétek.
Szeretettel gondolunk Mindnyájatokra, szeretettel:
2010. május 31.

Karcsi és Erika

Kedves Családakadémiás házaspárok!
Erika és Karcsi 6 évi munkája után nehéz volt számba venni azt a szerteágazó sok
tevékenységet, kifejtett energiát, melyet elnökségük ideje alatt véghezvittek. Köszönet a
családtréner képzésekért, ezen belül a retorikai előadások megtartásáért. Köszönjük,
hogy a Családakadémia minden ágában (családtréner képzés, előadók, imakör, könyvkiadás) tevékenykedő házaspárokat személyesen is hordozták. A Mária musical előadások szervezésével felkarolták az ifjúságban érzékelt szándékot, lelkesedést, amely
sokak áldozatával országszerte nagy sikereket aratott. A nemzetközi kapcsolatok felvételével, fenntartásával nemcsak a Családakadémia, hanem a Magyar Schönstatti Családmozgalom részére is komoly feladatokat végeztek. A Családakadémiánk költségvetését minden célunkkal összhangban lévő pályázat benyújtásával igyekeztek segíteni,
ami sokszor nagy segítséget jelentett nemcsak a működés, de a képzéseken résztvevő
családok számára is.
Nehéz mindent felsorolni, ami a Varga elnökházaspár nevéhez fűződik. Hálás szívvel
mondunk köszönetet a Jóistennek Varga házaspárért és a rajtuk keresztül megvalósult
csodákért.
Kedves Családakadémiás házaspárok!
Köszönjük a bizalmat, amelyet nekünk adtatok. Igyekezni fogunk a Családakadémiát tovább éltetni, építeni a Jóisten szándékát keresve. Kérjük imáitokat, hogy ezt a
szándékot mindig világosan felismerjük.
Kentenich atya példáját követve minden erőnkkel és gyengeségünkkel, tudásunkkal
és tudatlanságunkkal és legfőképpen a szívünkkel rendelkezésetekre állunk.
1999-ben a családtréner képzés „0.” évfolyamát végeztük el. Azóta előadóként, szervezőként tevékenykedünk. Sopronban élünk öt gyermekünkkel.
Elérhetőségünk: e-mail: gal.csalad7@gmail.com ; telefon (családakadémiás flotta):
Szilvi: 20/223-1308, Laci: 20/8289-386. Bátran keressetek.
Az eddig elvégzett munkátokat köszönjük, további munkátokra számítunk.
Szeretettel: Szilvi és Laci
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009. 01.01. - 12. 31. időszakról
Tartalomjegyzék
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Számviteli beszámoló
A költségvetési támogatások felhasználása
Vagyonnyilatkozat
Cél szerinti juttatások
Támogatások és pályázatok
Vezető tisztségviselők nyilatkozata
Tartalmi beszámoló
Pénzügyi terv

A 2008. évi záró felülvizsgálata során a könyvelővel közösen kimutattunk 49 716 Ft eltérést, ennyivel több pénzkészlettel indul
a 2009. év.

1 .SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Pénzügyi terv 2009-re:
BEVÉTEL:

KIADÁS:

Nyitó készlet:

5 367 418

Családtréner képzés

1.400.000

Tagdíj:
Pályázat:

200 000
1 200 000
2 600 000
90 000

Működési költségek:
Posta
Tel:
Könyvelés
Iroda
Bérköltség

100 000
200 000
48 000
400 000
964 320

Kamat:

Alaptevékenység

160 000

Továbbképzés
Mária Musical
Nemzetközi kapcsolatok

600 000
300 000
800 000

Könyveladás:

600 000

Útiköltség:

800.000

1.640.000

Könyvkiadás:

600.000

300 000

Bankszámla:
Központ

80.000
1 150 000

Adomány
Egyéb /MM/

Egyéb/közgy,vez/
Összesen:

11 997 578
Záró pénzkészlet:

Összesen:
4 155 258 Ft

400 000
7 842 320
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2009. ÉVRŐL
Bevételek
Nyitó készlet:

Kiadások
5 417 134Ft

Családtrénerképzés

912 515Ft
1 846 969Ft
267 460Ft

Tagdíj:
Pályázat:
Kamat:

121 200 Ft
163 972Ft

Alaptevékenység
Könyveladás:

985 290Ft

Előadás:

20 000 Ft

1%

32 614 Ft

Működési költségek:
Posta + Tel:
Könyvelés
Iroda

134 749Ft
36 000Ft
62 416Ft+31 518Ft+
32 940Ft

Bérköltség

758 522Ft

Továbbképzés
Mária Musical

258 002Ft

Nemzetközi kapcsolatok

1 990 066Ft
-1 150 000Ft

Útiköltség:

165 059Ft
35 839Ft
179 074Ft

Adomány

2 512 355 Ft

Könyvkiadás:

1 046 395Ft
90 354Ft

1 200 000 Ft
Egyéb /MM/

299 109Ft

Bankszámla:

Egyéb bevétel/

650 000Ft

Központ

1 150 000Ft

Egyéb/közgy,vez/

Lsd Tempus
412 036Ft

kölcsön

Összesen:

11.401 674Ft

NCA NK 08 ktg
NCA ORSZ 08 ktg

44 034Ft
101 583Ft

Egyéb, alkalm.e.jár

11 383Ft

Összesen:

Maradék pénzkészlet összesen:

2 984 760 Ft

Maradék pénzkészlet lekötve:
Házipénztárban 25 627 Ft
Bankszámlán: 1 359 133 Ft

1 600 000 Ft

8. 416 914Ft
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A költségvetési támogatás felhasználása

A Családakadémia Egyesület a 2009. évre működési támogatást nem kapott a költségvetésből
3. Vagyonnyilatkozat
A Családakadémia Egyesületnek nincs vagyona.
4. Cél szerinti juttatások
A Családakadémia Egyesület 2009-ben semmiféle cél szerinti juttatást nem adott.
5. Támogatások és pályázatok
A Családakadémia Egyesület 2009-ben az NCA-tól nyert 300 000 Ft támogatást
tak csak át…/

/Melyet 2010-ben utal-

6.Vezető tisztségviselők nyilatkozata
A Családakadémia Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesülettől 2009. évben semmiféle juttatást nem
kaptak.
7. Tartalmi beszámoló
A Családakadémia Egyesület 2009. évi közhasznú tevékenységének fő területei:
- Családpedagógiai programok és előadások:
2009. évben a Családakadémia szervező és előadó házaspárjai országszerte 19 belföldi és 4 külföldi helyszínen vettek részt házaspári programok szervezésében és összesen 120 előadást tartottak a Családakadémia keretében, 72 előadást családnapokon. Voltak sorozat-szerű előadások, Budapest-Zugló, BudapestLágymányos, Budaörs, Keszthely, Óbudavár, Pécs, Sopron városokban, Páty, Kaposvár, Balatonlelle,
Kaposfő, Balatonboglár, Balatonalmádi, Veszprém, Tata, Martonvásár, Nadap, Gyenesdiás, München…
2009. évben jegyeshetet szerveztünk immár második alkalommal, 8 jegyespár részvételével.
2009. évben folytattuk a 2008-ban megkezdett továbbképzést előadóink részére, pedagógia témában, 16
házaspár részvételével.
2009. évben a Mária Rádióban két műsor-sorozat elkészítésére kaptunk megbízást. /Egy hullámhosszon
és Életre növelő /
2009. évben négy alkalommal vettünk részt nemzetközi munkában Münchenben, Schönstattban, Varsóban és Memhölzben.
- Családtréner képzés
2009. évben folytatta, illetve decemberben küldetésünneppel befejezte munkáját a családtréner képzés 7.
évfolyama Péliföldszentkereszten, 7 házaspár részvételével.
2009. évben folytatta munkáját Kismaroson a 8. évfolyam, 8 házaspár részvételével.
2009. évben kezdte meg munkáját a CSAK 9. évfolyam Ménfőcsanakon 7 házaspár egy szervező és egy
kísérő házaspár részvételével.
- Könyvkiadás
2009.évben létrehoztuk előadásaink új katalógusát.
2009. évben megjelent Érzék a jóra című könyvünk, Mária Musical kottánk és CD felvételünk.
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8. Pénzügyi terv 2010-re:
BEVÉTEL:
Nyitó készlet:
Tagdíj:
Pályázat:

Kamat:
Alaptevékenység
Könyveladás:
Adomány
Egyéb
MM
Összesen:

KIADÁS:
2 984 760Ft

Családtrénerképzés

120 000Ft
300 000Ft
NCA
800 000 Ft
Tempus
150 000Ft

Működési költség:

60 000Ft
800 000Ft
500 000Ft
2 500 000Ft
200 000 Ft
8 414 760Ft
Záró pénzkészlet:

3 000 000Ft

Posta
Tel:
Könyvelés
Iroda
Bérköltség

90 000Ft
60 000Ft
48 000Ft
160 000Ft
429 000Ft

Továbbképzés
Nemzetközi kapcsolatok

100 000Ft
600 000Ft

Útiköltség

400 000Ft

Könyvkiadás,
könyvbeszerzés:

800 000Ft

Bankszámla:
Családok tám.
Egyéb/közgy, MM/

90 000Ft
250 000Ft
360 000Ft

Összesen:
2 027 760 Ft

Budaörs 2010-05-03
Varga Károly és Erika

6 387 000Ft

Családakadémia Hírlevél 54. szám

13

2010. június

Családakadémia Hírlevél 54. szám

14

2010. június

Családakadémia Hírlevél 54. szám

15

2010. június

Óbudavárra visszahúz a szívem
Az előző két oldalon két plakát látható. A következő
történet mindkettőhöz kapcsolódik. Bemutatja,
hogy egy megszervezett program, egy előadás által
hogyan juthat el Óbudavárra egy család. Az idő és
energia amit egy program megszervezésére, egy
előadás összeállítására, megtartására fordítunk
Mária segítségével nemcsak a résztvevőkig jut el,
hanem tovább is!
A tegnapi Rita-féle előadás előtt mesélte lelkesen
egy édesanya (aki eljött május 1-jén velünk a házaspárok útja zarándoklatra a férjével), hogy a
munkahelyén olyan lelkesen sikerült beszélnie élményeiről, hogy egy ottani munkatárs a következő
hétvégén el is ment a férjével végigjárni az utat.
Kértük az ismeretlent, hogy írja le élményeit. Állítólag sokat kellett győzködnie az édesanyának, de
az eredmény fantasztikus lett!
Íme.
Dicsőség Istennek!
Péter

Óbudaváron jártunk..
Nagyon kedves kolléganőmtől hallottam az Óbudavári Keresztúti stációk mintájára létrehozott
schönstatti Házaspárok útjáról. Már amit elmesélt
nagyon megfogott, és elhatároztam, hogy ha arra
járunk mi is ellátogatunk oda.
A május 8-i hétvégét Csopakon töltöttük és ennek a
hétvégének befejezéseként hazafelé Óbudavár felé
vettük az irányt. Már többször kirándultunk a Balaton felvidéken, talán át is utaztunk ezen a pici falun, és sejtésünk sem volt, hogy milyen kincseket
rejt. Most megálltunk és a kis könyv segítségével
megtaláltuk a kápolnát. Először arra gondoltunk,

hogy csak felderítjük a terepet és barátainkkal
együtt visszatérünk egy következő alkalommal, de
a hely olyan elragadó volt, hogy a könyvvel a kezünkben elindultunk az ösvényen. Megtaláltuk az
első állomást, leültünk a padra, gyönyörködtünk a
tájban, aztán elővettem a könyvet és elkezdtem
olvasni az állomáshoz írt elmélkedést. A férjem és
a két gyermekem meglepetten figyeltek és én is
kíváncsian fürkésztem őket, mit reagálnak. Mindannyiunk örömére, hosszú perceket töltöttünk a
pihenőknél, beszélgettünk, próbáltuk felidézni saját
életünkből a különböző életszakaszok emlékeit a
kapott feladatokra reagálva. 4-5 állomás után már a
lányom olvasott fel a könyvből. Visszatérve a kápolna zárva volt, ezért leültünk előtte a padokra, és
ott olvastuk el a befejező részt. Nagyon tetszett,
hogy a megismerkedéstől, a gyermekvállalás,
gyermeknevelés, nagyszülő- és időskorig elvezetett
bennünket a házasság útján, és úgy éreztük szívünkből szól. Ottlétünk alatt még két fiatal párral
találkoztunk, és örömmel köszöntöttük egymást.
Nagy feltöltődést kaptunk a következő napokra, s
örömmel és szeretettel ajánlottam ismerőseimnek
is.
Megfogadtuk, hogy visszatérünk, elhozzuk a barátainkat, a gyerekek pedig a leendő választottjukat.
És mivel a falu másik végén tettük le az autót, felfedeztük egy kis völgy bejáratát (Nivegy-völgy),
ahol valamikor a forrásokhoz mosóházat építettek
és az asszonyok ott mostak. Egy nagyon kellemes
Szt. Mártonról elnevezett pihenőparkot hoztak létre, két irányban kiránduló ösvénnyel.
Óbudavárra visszahúz a szívem.
Fülöp Marianna
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ESEMÉNYNAPTÁR
2010. február – július
Időpont

Előadó

Február 2.
Február 4.

Uzsalyné dr Pécsi Rita
Horváth A+T

Február 6.
Február 6-7.

Vértesaljai J+V
Musical Együttes

Február 10.
Február 10.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Gál L+SZ

Február 17.

Kuslits K+P

Február 13-14.
Február 24.

Varga K+E
Pelle hp.

Február 27.

Szervező

Helyszín

Közösség

Csermák Tamás
Gátas János és
Erzsi
Cserei Kinga
Varga K+E
Zajkás P+R

Budapest
Sopron

Minden érdeklődő
jegyesoktatás

Solymár
Budapest

Plébániai házaspárok
MM próbahétvége

Pécs
Sopron

Érdeklődő házaspárok
jegyesoktatás

Sopron

jegyesoktatás

Kismaros
Sopron

CSAK 8.
jegyesoktatás

Musical Együttes

Guld Mónika
Gátas János és
Erzsi
Gátas János és
Erzsi
Kiss Á+É
Gátas János és
Erzsi
Mosoni I+K

Székesfehérvár

Mária Musical előadás

Február 28.

Musical Együttes

Topa B + Varga E

Mária Musical előadás

Február 28.
Március 3.

Bartos G+Á
Kaposi hp

plébániai
jegyesoktatás

Március 2.
Március 10.
Március 10.
Március ???
Március 12.
Március 13.

Uzsalyné dr Pécsi Rita
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Mindenki záró szentmise
Endrédy I+C
Gódány R+R
Kuslits Károly és Panka

Március 16.
Március 20.
Március 20-21.
Március 21.
Március 21.
Március 26.
Március 27-28.
Április 7.
Április 7.
Április 7.
Április 9.
Április 10.-11.
Április 10.-11.
Április 14.
Április 14.
Április 14.
Április 21.
Április 21.
Április 23.
Április 23.
Április 28.

Zajkás P+R
Gódány R+R
Vértesaljai J+V
Oroszi F+J
Varga K+E
Egy budaörsi hp
Varga K+E
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Stagl L+SZ
Gál L+Sz
Egy budaörsi hp
Komáromi Ferenc és Mária
Komáromi Ferenc és Mária
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Németh Z+N
Horváth A+T
Kuslits K+P
Pelle T+Á
Fleischer Z+A
Egy budaörsi hp
Gál L+Sz

Kristek A+A
Gátas János és
Erzsi
Csermák Tamás
Guld Mónika
Gátas J+E
Cserei Kinga
Ramocsai P+M
Endrédy I+C
Horváth ZS+I
?
Ramocsai P+M
Oszvald-Gál
lánymozgalom
Fejér L+G
Komáromi F+M
Kiss Á+É
Csermák Tamás
Wangler O+K
Pelle hp
Komáromi F+M
Oszvald-Gál
Oszvald-Gál
Guld Mónika
Wangler O+K
Pelle hp
Wangler O+K
Pelle hp
Pákozdi István atya
Komáromi F+M
Wangler O+K

Budapest
Patrona Gimn.
Mány
Sopron
Budapest
Pécs
Sopron
Solymár
Budapest
BudapestHerminamező
Sülysáp
Budapest
Ménfőcsanak
Budapest
Budaörs
Budaörs
Kismaros
Budapest
Sopron
Sopron
Budaörs
Ménfőcsanak
Ménfőcsanak
Pécs
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Budapest
Budaörs
Sopron

Minden érdeklődő
Érdeklődő házaspárok
jegyesek
Plébániai házaspárok
Iskola-szülők
Budapesti régiós találkozó
plébániai
Iskola-szülők
CSAK 9.
BÖGRE
jegyesek
jegyesek
CSAK 8.
Minden érdeklődő
jegyesek
jegyesek
jegyesek
CSAK 9.
CSAK 9.
Érdeklődő házaspárok
jegyesek
jegyesek
jegyesek
jegyesek
Fészekrakó csoport
jegyesek
jegyesek

Családakadémia Hírlevél 54. szám

Időpont
Április 28.
Május 1-2.
Május 1-2.
Május 4.
Május 5.
Május 5.
Május 7.
Május 8.

Előadó

Május 9.

Kaposi L+A
Rakovszky I+A
Fehér Z+M
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Kaposi L+A
Kuslits K+P
Egy budaörsi hp
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
TOVÁBBKÉPZÉSI NAP

Május 12.
Május 12.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Záró szentmise

Május 15-16.
Május 20-24.

Varga K+E
NEMZETKÖZI CSALÁDKONGRESSZUS
Rábai SZ+GY
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Endrédy I+C
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Gál László és Szilvia

Május 28.
Június 2.
Június 5.
Június 9.
Július 1.
Július 18-24

Július 18-25
Július 20-24.

Wangler Ottó és Katalin.,
Gál László és Szilvia.,
Kuslits Károly és Anna.,
Kaposi hp., Kis Gergely
és Brigitta, Horváth Attila és Teréz.
Résztvevő házaspárok
Endrédy P+O
Mervay K+E
Zoltán GY+E
Nyitrai T+K
Oláh I+É
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Szervező
Pelle hp
Oszvald-Gál
Oszvald-Gál
Csermák Tamás
Wangler O+K
Pelle hp
Komáromi F+M
Bartos Gellért és
Ágota
Gál László és
Szilvia
Guld Mónika
Wangler O+K
Pelle T+Á
Kiss Á+É

Komáromi F+M
Csermák Tamás
Guld Mónika
vendég plébánia
Kuslits Károly és
Anna, és
Kaposi László és
Andrea

Kiss Á+É
Oszvald-Gál

2010. június

Helyszín
Sopron
Ménfőcsanak
Ménfőcsanak
Budapest
Sopron
Sopron
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Pécs
Sopron
Kismaros
SCHÖNSTATT
Budaörs
Budapest
Sopron
Pécs
Hegykő
Szombathely

Egyházaskozár
Piliscsaba

Közösség
jegyesek
CSAK 9.
CSAK 9.
Minden érdeklődő
jegyesek
jegyesek
jegyesek
Minden családakadémiás házaspár
Minden családakadémiás házaspár
Érdeklődő házaspárok
Jegyesoktatás
CSAK 8.

jegyesek
Minden érdeklődő
VELEDSZÉPLAK
Érdeklődő házaspárok
Jegyestábor

CSAK 8.
CSAK 9.

Kérjük, jelezzétek, ha szerveztek, vagy előadást tartotok,
hogy bekerülhessen minden házaspár az eseménynaptárba!!!
50-54. hírlevelek letölthetők: http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html

