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Kedves Nagycsaládosok, kedves Tagtársaink! 
  
A február az öröm, a vígasságok, a farsangi bálok hónapja. A tél még tart, de 
már egyre közeledik a tavasz, hosszabbak a nappalok. Sok vidám és ünnepélyes 
bálon veszünk részt, /ha egyéb helyre nem is jutunk el, de gyermekeink 
farsangi báljára biztosan/. Mi is örömünnepre hívjuk és várjuk egyesületünk 
minden tagját, minden ismerőst és minden érdeklődőt: ismét megrendezzük a 
hagyományteremtés szándékával a Házasság Világnapját! Ezen a napon egy 
kicsit megállhatunk, köszönetet mondhatunk házastársunkért, házasságunkért. 
Hisszük, hogy az egészséges társadalom egészséges családok nélkül nem 
képzelhető el, és a jó család alapja a jó házasság. Ezért persze naponta meg kell 
küzdenünk, és ez a küzdelem gyakran nehéz. Az is előfordul, hogy egyedül kell 
továbbmennünk az úton, de próbáljunk meg akkor is visszagondolni arra, ami 
szép és jó volt. Szeretnénk, ha együtt ünnepelhetnénk február 11-én, 
szombaton délelőtt a Belvárosi Templomban, majd a Nagy Lajos 
Gimnáziumban. Hívjátok el ismerőseiteket, barátaitokat is! Kérjük, hogy a 
rendezvény sikeréhez egy-egy tálca édes vagy sós süteménnyel, szendviccsel 
járuljatok hozzá! 
 

 
*** 

 

 
Közeledik az adóbevallások ideje. Kérünk mindenkit, aki teheti, segítse 
egyesületünket adója 1%-nak felajánlásával! Ajánljátok ezt ismerőseiteknek is, 
esetleg munkahelyetekre is vigyetek kitöltött lapot. Ez hozzáférhető a 
találkozókon vagy az irodában! 
Egyesületünk adószáma: 18304608-1-02 
 



Egyesületünk életéből 
 
• A december a karácsonyi készülődéssel, adományosztással, az                     

adventi gyertyagyújtással telt. Az adventi gyertyagyújtáson kis 
betlehemes műsor után a gyerekek szokás szerint ajándékot készíthettek, 
míg a szülők beszélgettek, vagy éppen ők is beálltak ügyeskedni. 
Köszönet mindenkinek, akinek köszönhetően több mint húszféle 
tevékenység közt lehetett választani! 

• Karácsonyi csomagokat adtunk és kaptunk is. Rászorulóknak, 
valamint Erdélybe, Szárhegyre a ferences napközibe küldtünk 
csomagokat, ugyanakkor mi is kaptunk cipősdoboz-ajándékokat 
Németországból és a Baptista Szeretetszolgálattól. Különösen köszönjük 
Farkasné Székely Kamilla, Várdainé Kiss Krisztina és Szekeres Jenő 
áldozatos munkáját, és mindazok segítségét, akik a csomagok 
összeállításában és elszállításában segítettek! 

• A januári „férfinapon” a Szent Egyed közösség mutatkozott be. 
Ugyanekkor hallhattunk arról is, hogy „Civilek a Mecsekért” néven civil 
mozgalom indult, hogy tiltakozzon a Tubesre tervezett lokátor felépítése 
ellen. Egyesületünk is csatlakozott a mozgalomhoz. 

• A Nemzeti Civil Alapprogramba ismét küldöttet választottunk . 
Egyesületünket Sámson László elektor képviselte. 

 
 
További programjaink 
 

• Február 2-án, csütörtökön a szeretet-nyelvekről tart előadást és 
beszélgetést A. Kamarás Zsuzsa. 

• Február 11-én, szombaton 9-13 óráig ünnepi programot 
szervezünk a Házasság Világnapja alkalmából. A rendezvény 
zárását követően terveink szerint együtt megnézzük a Munkácsy-
kiállítást. 

• Március 2-án tartjuk évi taggyűlésünket. Kérünk mindenkit, 
jöjjetek el, hogy a taggyűlés határozatképes legyen! Meghívó 
mellékelve. 

• Március 5-én, vasárnap rendezzük meg hagyományos 
sportdélutánunkat a Nevelési Központban. A szokásos programok, 
azaz családi vetélkedők, úszás és szaunázás mellett foci-, és 
kosárlabdameccseket szervezünk! Erre a napra is mindenkit szeretettel 
várunk! 

• Április 6-án lelki nap lesz, előkészület Húsvétra. 



Enzsöl Ellák atya gondolatai a farsangról 
 

„…Fejemen cilinder, vállamon színes papírcsíkok, örökzöld tangót búg a 
magnó, pogácsával kínálgat a házigazda neje: farsangolok… Farsangi 
összejövetelre hívtak barátaim, s én nem álltam ellen a „kísértésnek”, mert nem 
tartottam annak. 
 A keresztény ember nem egy „élhetetlen alak”, akinek semmi sütnivalója a 
világ dolgaihoz, mert örökké a másvilágon jár az esze. A keresztény éppen 
azért „ért” ehhez a világhoz, mert hiszi és reméli azt a másikat, amelyet Jézus 
ígért. Szükség van a táncoló örömre, hogy erőnk legyen a halottkísérő utakra is. 
Nem lehet örökké fekete fejkendőt hordani. Az élet színes. Isten színesnek 
teremtette a világot. 
A jókedv forrása a krisztusi örömhír, amely húsvéti földből táplálkozik. A 
keresztény a jókedv embere, az örömhír megélője… Nézem a szentek arcát. 
Egytől egyik mosolyognak. A szentek az örömhír nagykövetei… Mert az igazi 
öröm – amely a farsangot is élteti – Jézus meghívása. Kereszténynek lenni 
annyit jelent, mint boldog ujjongással kiáltani, hogy nincs börtön! Az élet 
legyőzte a halált! 
Jókedvünk gyökere, lelke az a hit, az a meggyőződés, hogy „az Isten szeretet, 
aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten őbenne…” És ez a szeretet olyan erő, 
amely kizár mindenféle szorongást, bizalmatlanságot, nem ismeri a félelmet. 
A farsang: a félelem nélküli szeretet ünnepélye.”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gólyahír 
 
2005 novemberében Kis-Varga Sándor 5. gyermekként, 2005 decemberében 
Szekeres Katalin 5., Tóth Máté 7. gyermekként született családjuk nagy 
örömére. Gratulálunk a kis jövevényekhez, és Isten áldását kívánjuk a 
családoknak. 
 
Hírlánc 
 
Örömmel tölt el, hogy egyre többen külditek el e-mail címeteket, így a 
telefonos hírlánc egyre rövidül. 
Ha valakinek van még velem nem közölt e-mail címe, azt kérem, juttassa el a 
következő e-mail címre:vardaikr@t-online.hu. Ez az új címem, melyre a 
leveleket is várom. 
Ha valakinek van munkahelyi, vagy más internet elérési lehetősége, és ha nem 
is nézi meg rendszeresen ott az e-mailjeit, akkor is érdemes elküldenie a címét, 
mert a telefonos körben is benne maradhat, de ha nem kapja meg telefonon a 
hírt, akkor is van esélye, hogy időben értesül az aktuális információról! 
Köszönöm: 
Várdainé Kiss Krisztina 
 

Recept-parádé (szívesen közreadjuk kedvenceiteket!)  
 

Farsangi fánk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kínai zöldséges tészta 
Nagyböjtre különösen ajánlom, mivel húst nem tartalmaz, de íze kicsit eltér a 
megszokott tésztaféléktől. 
Hozzávalók: kb. egy fej hagyma, néhány gerezd fokhagyma, kb. 20-30 dkg 
kínai kel, sárgarépa, zeller, gomba, egy-egy paradicsom, zöldpaprika, ha van. 
A hozzávalókat apróra vágjuk, olajon puhára pároljuk, sózzuk, borsozzuk. Egy 
kg tésztát kifőzünk /lehet orsó, szarvacska, stb/, majd összekeverjük a 
zöldségekkel, és 2-3 kanál szójaszósszal. Tehetünk rá tejfölt vagy ketchupot, de 
anélkül is finom ízű böjtös étel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


