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CSAK 7 - tapasztalatok 
Szép feladat, igazi családi vállalkozás 
volt a CSAK 7. csoport szervezőinek 
lennünk. Az, hogy mint házaspár egy 
feladaton ketten együtt dolgozhattunk 
külön ajándék volt. Időközben kialakult, 
hogyan osszuk meg egymás közt a te-
endőket, és gyerekeink is szívesen segí-
tettek az előkészületekben ill. a gyerek-
vigyázásban. Megtapasztalhattuk mi-
lyen jó, ha a családunk közösen, máso-
kért tud tenni valamit.  
Ugyanakkor ez alatt az együtt töltött két 
év alatt nagyon sokszor éreztük, hogy 
ezek az alkalmak a Jó Isten ajándékai. 
Hálásak vagyunk, hogy Szűzanya köz-
benjárása által (a teljesség igénye nélkül): 

- megtaláltuk a péliföldszetkereszti és a móri helyszíneket, 
- a sokszínű különböző élethelyzetű, különböző karizmákkal rendelkező családok-

ból egy közösségé formálódtunk 
- a megélt élethelyzetekből, amelyeket a családok megosztottak egymással sokat ta-

nulhattunk 
- a jó légkörért, melyben lelkileg növekedhettünk, 
- hogy a kisebb nehézségek által is erősödhettünk 
- a vidámságért 
- a lelki vezető házaspárokért 
- Horváth László atyáért  
- hogy minden házaspár megtalálta a saját szívtémáját. …stb. 

Úgy gondoljuk a családakadémia befejezése azonban nemcsak valaminek a vége, ha-
nem egyben új kezdet is számunkra is és a résztvevő családok számára is. Megállha-
tunk egy pillanatra és megvizsgálhatjuk, mit szeretne tőlünk a Jóisten. És ha észrevet-
tük nekiláthatunk a munkának, hogy a két év alatt tanultakat életre váltsuk elsősor-
ban, a saját családunkban, és ha lehetőségünk adódik a szűkebb-tágabb környeze-
tünkben.  

 

 

Az elmúlt két évről csak a legszebbeket tud-
juk leírni. Ha hasonlattal élünk, akkor olyan 
volt, amikor az ember elindul egy kirándu-
lásra. A kulacsában lévő víz már langyos, 
meg talán már egy kicsit állott is, és akkor 
hirtelen friss forrásra bukkan. S a forrás kö-
rül kellemes társaságot is talál. S a forrásvíz-
től felfrissülve, a megpihenés és a jó beszél-
getés után mindenki jókedvűen folytatja az 
útját.  

 E+Z 
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C S A K 7  a j á n d é k  

 
 

Van egy nagy kincsünk.  Tulajdonképpen nem-
rég tudatosult csak, hogy ezt a kincsünket (is) a 
Családakadémiának köszönhetjük.  Olyan termé-
szetesnek vesszük, hogy velünk van, mintha ez 
mindig így lett volna… A legelső (fél)év harma-
dik alkalmán gyerekvigyázóként rengeteget fog-
lalkozott akkor másfél éves kislányunkkal – így 
kezdődött.  Péliföldszentkereszten indult tehát a 
barátság, de mivel ők is budaörsiek, – édesany-
jával együtt járunk Asszonykörre is –, újabb ta-
lálkozást beszéltünk meg.  Itthon is lett egy gye-
rekvigyázóm, akit ritkán kellett hívnom, gyakran 
jött, és mindig a lehető legjobbkor ajánlotta fel a 
segítségét. Aztán észrevétlenül lett gyerekvigyá-
zóból barát, és lassan családtag.  Velünk van az 
ünnepeinken, jön velünk sétálni, kirándulni, nya-
ralni – és rengeteget segít, játszik, foglalkozik a 
gyerekekkel, és a szüleikkel, vagyis velünk is ☺.  
Tovább bővült kis családunk, Virág lányunkat 
már vele vártuk, együtt izgultunk és örültünk, és 
az immár 15 hónapos leányka szülei és nővére 
után egy ideje már őt is nevén szólítja: Kinga… 
Köszönjük!!!    
 M+A 

 
 

 
1. Nagyon megdöbbentő, felemelő és boldogító 
volt egyszerre, megtapasztalni, hogy milyen 
mélységei vannak egy házasságnak, ha tudatosan 
megéljük ezt a kapcsolatot és elkezdünk tudato-
san dolgozni rajta. 
2. Legalább ilyen megdöbbentő volt megélni azt, 
hogy a résztvevő házaspárok, akikben alig van 
közös azon kívül, hogy Isten akaratát akarják 

megvalósítani a házasságukban, mennyire fel 
tudnak oldódni egymás társaságában. 

Köszönjük Istennek, hogy ezt is megmutat-
ta nekünk, és mindőtöknek, akik ezt a szervezé-
sükkel lehetővé tették! 

 G+I 
 
 
 

Családakadémia 
közgyűlés 

Tisztújító közgyűlésünk és  
továbbképzési napunk  

május 8-9-én Budaörsön lesz. 

Írjátok szívetekbe és naptárotokba!!! 
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CSAK7 Küldetésünnep  
meglepetés vendégek 

Amikor a vizsgaelőadást szerveztük, meghívott ven-
dégeink között volt egy házaspár, akik nem ígérték 
biztosra részvételüket – sőt, inkább valahogy úgy 
álltak hozzá, hogyha semmi más nem jön közbe 
addig, és a kedvük is úgy alakul, talán eljönnek.  
Sajnos templomba is így járnak – azaz leginkább 
sehogy.  Hát nem is jöttek el az előadásra. 

A Küldetésünnep szervezésekor újra eszembe 
jutottak, és elhatároztam, hogy erre az ünnepre is 
meghívom őket – nem adom fel könnyen.  Az elha-
tározáson kívül azonban tovább nem jutottam, míg-
nem pár héttel a nagy ünnep előtt az említett házas-
párból az édesanya fel nem hívott.  Mikor a telefo-
nom kijelzőjén megjelent a neve, azonnal beugrott, 
hogy most mondanom kell neki: december 12. 
szombat, délután 3 óra, Küldetésünnep.  Felvettem, 
és ő ezzel kezdte: december 12. szombaton, délután 
3 órára szeretnék meghívni Borka lányunkat nagyfi-
uk születésnapi zsúrjára… Puff neki, gondoltam, 
erről ennyit.  Megköszöntem, aztán elmondtam 
neki, hogy én is pont ugyanekkorra szerettem volna 
őket meghívni egy másik ünnepre… Miután kölcsö-
nösen kifejeztük sajnálkozásunkat, hogy nem tu-
dunk elmenni, letettük a telefont. És ezután történt 
a csoda.  Másnap újra felhív az anyuka, és lelkesen 
meséli, hogy sikerült megszervezniük, a gyorsétte-
remmel is lebeszélték már, hogy átrakják a gyerek-
zsúrt délelőtt 9 órára, hogy délután el tudjanak jönni 
a Küldetésünnepre, annyira megtetszett neki és a 
férjének, hogy még olyan is lesz a szentmisében, 
mint a házassági fogadalom megújítása…!!!  A Kül-
detésünnepig hátralévő napokban még párszor fel-
hívott, hogy fog-e valaki fényképezni vagy videózni, 
mert ha nem, ők megszervezik.  Mikor a meghívót 
vittem el nekik, előhozta a legszebb ruháit, és meg-
mutatta, kérdezvén, szerintem melyiket illene erre 
az alkalomra felvennie… És igen, eljöttek a Külde-
tésünnepre, végig kitartottak a meglehetősen hosszú 
szentmisén, és még utána a fogadáson is ott ragadtak 
nagy lelkesedésükben.  Titokzatos az emberi szív, és 
ahogyan abban a Jóisten munkálkodik. 
 M+A 

 
 

A két év során sok nagyon bensőséges élményünk 
volt. Az egyik ilyen a születésnapok, közös meg-
ünneplése, s még torta is került, Erikám titkos 
szervezése kapcsán. Az az adventi esti ima amit mi 
szerveztünk az imákra és énekekre való készülés, 
az adventi koszorú, amit vittünk, mindenki kapott 
ima lapot, s a gyerekeink lámpásai a családoknak. 
Nekünk nagyon szép este volt. Bizonyosan meg-
szépítette a készülődés az alkalomra, mert a szí-
vünket már betöltötte a várakozás Jézus születése 
várása, s a találkozás várása, a közös ünneplés Ve-
letek. Ilyen megélés volt, az összetartozást megél-
ni, amikor balesetünk következtében Zoliék azon-
nal jöttek menteni, segíteni. Ezt az összetartozást 
többször is megéltük, az aggódást egymásért, ha 
valaki hiányzott, nincs e nagy baj, jaj csak ki ne 
maradjon. 
 
 

CSAK 10 

Megkezdődtek a jelentkezések!!! 
Örömmel fogadtuk a házaspárok jelentkezését 
szeptemberben induló családtréner-képzésünkre! 
Érdeklődőket még szívesen várjuk:  

Jelentkezés: Nyitrai Tamás és Katinál 
nyitrait@axelero.hu 

Érdeklődés: Varga Károly és Eriknál 
erikavarga7@gmail.com 
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A két és fél év során kaptunk:  
- elsősorban egy gondolkodásmódot, egy 

hozzáállást az Úr, a világ és benne a mi 
dolgainkhoz;  

- sok-sok szív-témát, ami a csoport tagja-
inak szívéből jött (a miénk ezek közül 
csak egy, egészen biztosan nem a leg-
fontosabb – még nekünk sem), és ami 
sokszor az eszünkbe jut azóta is;  

- szép életpéldákat, döntéseket sokszor 
kemény helyzetekben (átéltünk baba-
születést, örökbefogadást, a munkába 
visszatérést és a csoportban részt vevő 
családok számos döntését ügyes-bajos 
dolgaikban, amiket megosztottak ve-
lünk);  

- közben barátságok szövődtek, és a két 
év végén rácsodálkozhattunk: jé, meny-
nyit nőttek mások gyerekei! 

 
Itthon pedig a falon lett egy kis 
háziszentélyünk: egy „tűzhely”, egy kö-
zéppont, fészek, ahová esténként össze-
gyűlhetünk. 
 
Köszönjük a szervezést és a belefektetett 
sok munkátokat: 
 Csilla + Zoli 

Kedves Erika és Mindnyájan! 
 

Az együtt töltött bő két év megajándéko-
zott minket a házastársunkkal való 
együttgondolkodás, együttdolgozás örö-
mével. A hétköznapok néha talán mono-
ton körforgásából ki-kizökkenve, a napi 
teendők logisztikai rutin együttműködése 
után, üdítő volt az a közös munka és ta-
nulás, melynek részesei voltunk. 

Másik élményünk a házaspárok csa-
pattá válásának, megélése. Ahogy a csa-
ládok egyéni ízüket, egyéniségüket, életü-
ket bele tették ebbe a közösség-edénybe, 
rábízva Istenre, hogy ebből Csermákék, 
Vargáék és Fehérék schönstatti fűszerei 
segítségével, egy egészen új íz harmónia 
jöhessen létre. 

Ezt az egyedülálló, CSAK 7 család ízt 
szentelte meg László atya a küldetésün-
nepen. Ennek az emléke örökre beleépült 
családunk történetébe. 
 
 Köszönettel: 
 Saci&Tibi 
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Tegyétek, amit Jézus mond nektek! 
Hogyan lehet Mária példaképünk? 

 

Egy esküvő, egy lakodalom a 
résztvevők számára egész életre 
szóló emlék marad. A gyönyörű 
menyasszonnyal és az elegáns 
vőlegénnyel együtt örültek a 
mennyegzőre Kánába összesereg-
lett rokonok, ismerősök. A távol 
élők elmondták mi történt velük, 
régi ismerősök érdeklődtek egymás 
sorsáról. A gyerekek szaladgáltak, 
nagyon jól érezték magukat. A 
háziak finom ételekkel, italokkal 
készültek. A vendégeknek az éte-
leket, italokat felszolgáló, készsé-
ges szolgák furcsán kezdtek visel-
kedni. Mária észrevette az egyre 
növekvő feszültséget. A szolgáktól 
megtudta mi a baj, kevés a bor, 
rövidesen elfogy. De Mária nem 
nézte tétlenül a nehéz helyzetbe 
került vendéglátókat. Próbált segí-
teni nekik és ismerte Jézust. Oda-
ment fiához, elmondta neki, amit 
kiderített, talán úgy, hogy más ne 
hallja. A szolgákat is felkészítette: 
tegyétek, amit Jézus mond nektek! 
Ez a mondat nekünk is szól: Te-
gyük, amit Jézus mond nekünk. 

A színpadon bibliai történetek 
elevenednek meg. Egy mai fiatal 
pár, Kata és Pál beszélgetnek a 
Szentírásról, keresik Mária igazi, 
eredeti arcát. Máriát, a fiatal lányt 
látjuk, aki esti imájában jegyeséről 
ábrándozik. Az angyal szavára 
igent mond, Isten felkérésére vál-

lalja, hogy a Megváltó édesanyja 
legyen. Ő „éltünk csillaga”, aki Is-
tenre hagyatkozó magatartásával 
„megment minket”. Bízik a Mennyei 
Atyában, tudja, hogy soha nem hagy-
ja magára: „boldog vagyok, mert 
Isten velem van!” – énekli a 
Magnifikátban. Egy másik jelenetben 
Mária szimpatikus, vonzó személyi-
ség, aki igyekszik megérteni jegyesét 
Józsefet és megbeszéli vele a nehéz-
ségeket. Együtt vállalják a betlehemi 
istálló rideg körülményeit, az egyip-
tomi menekülést, Istenbe vetett biza-
lommal. A keresztúton végigkíséri 
Jézust és virrasztva várja fia feltáma-
dását. Pünkösdkor az apostolokat 
buzdítja: „mindannyian fény vagy-
tok, .. induljunk hát, ne várakoztas-
suk tovább a világot!” Szavai nekünk 
nézőknek is szólnak, így válik Mária 
a mindennapokban nevelőnkké. 

A Mária musical szövegét Beller 
Tilmann atya írta, akinek a 
Schönstatt családmozgalom kereté-
ben a magyar családokért végzett 25 
éves munkáját a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar Pro Caritate Christiana 
díjjal ismerte el. Zenéjét Alois 
Lugitsch osztrák zeneiskola igazgató 
írta. A darabot 2006-ban mutatták be 
német nyelven. A magyarországi 
ősbemutatóra 2008-ban Budapesten 
került sor. Nagy sikert aratott 
Zánkán, Budaörsön, Veszprémben és 
Keszthelyen is. A művet 14-26 éves 

fiatalok adják elő, a Schönstatt 
családmozgalomhoz tartozó csalá-
dok gyerekei. Nagy értéke musica-
lünknek, hogy mindenki szeretet-
ből és lelkesedésből vesz benne 
részt, örömét leli a közös zenélés-
ben, énekelésben, táncolásban. 

A musicalt nagyböjt elején ad-
juk elő, amikor Jézus szenvedésé-
nek és kereszthalálának eseményeit 
idézzük fel, s egyben lélekben 
átélhetjük Mária lelki kínjait, ho-
gyan tudott mindig IGENT mon-
dani Isten akaratára.  

A mű a résztvevőknek közös-
ségi, művészi élményt jelent. A 
visszajelzések alapján a hallgató-
ságnak lelki felfrissülést, elgondol-
kodtató, lélekemelő órákat ajándé-
koz, mely által mindenki gyarap-
szik emberségben, szeretetben…. 

Szeretnénk városunkat meg-
ajándékozni e musical lelki és mű-
vészi kincseivel. A székesfehérvári 
bemutatóra február 27-én délután 5 
órakor kerül sor a Szent István 
teremben. Az előadásra hívjuk és 
várjuk a kedves olvasókat.  

A belépés ingyenes. A nézők-
től az előadás költségeinek fedezé-
sére köszönettel fogadunk el ado-
mányt, hozzájárulást. 

 
További részletek a 

http://mariamusical.uw.hu, és a 
http://www.csaladmozgalom.hu  

honlapokon. 
 
(Megjelent a Szent István Városa 
2010. februári számában.  
A kiadvány Székesfehérvár katoli-
kus egyházközségeinek havi lapja) 
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Oroszi Kriszti beöltözése Schönstattban március 6-án 
 

Zarándokbusz indul a 3. szövetségi évfolyam családjaival és a lánymozgalom képviselőivel. 
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2010. Pünkösd Családkongresszus 
 
Európa együtt növekszik. 
Mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy 
alakítsuk kontinensünk jövőjét. 
 
Európai Családkongresszus Schönstattban 2010 
Pünkösdjén. 
Minden korban voltak az egyházban olyan embe-
rek, akik éber tekintettel és beleérző szívvel érzé-
kelték korunk rejtett és szemmel látható ínségeit, és 
arra választ adtak. 

Szembesülve az éhséggel, betegséggel és tudat-
lansággal, ezek az emberek Isten hívását meghallva 
gondoskodtak kenyérről, kórházról és iskoláról. 

Ma, a kapcsolatok problémája foglalkoztatja az 
embereket. A megfeszített és széttört kapcsolatok a 
családban lelki sebeket hagynak hátra. 

Az új sérülésektől való félelem és a barátságok 
építésére és ápolására való képtelenség a magányba 
űz. 

Sokaknak nehezére esik, hogy lelki közelséget 
ajándékozzanak másoknak és törődjenek valakivel. 

Kentenich József, aki az árvaházban nevelke-
dett, saját megtapasztalásából fakadóan érzékeny 
volt a szegénység e modern formája iránt. Az ő 
gyógyulási és érési útja sokak számára, akik talál-
koztak vele, a kapcsolatok ínségéből a kapcsolatok 
gazdagságához vezető úthoz segített. 
 
„A SZERETETBEN ÖSSZEKAPCSOLÓDVA 
VELED” 
 
A harmadik európai házas- és családkongresszus 
Schönstattban Kentenich atyának ezt az útját és e 
szükség megszüntetésének sokféle módját szeretné 
bemutatni és lehetővé szeretne tenni egy európai 
tapasztalatcserét. 
Kezdeményezésének legfontosabb helye a család. 
A kongresszus napjai a súlypontoknak megfelelően 
e témákat járják körül. 
Hogy tudunk szilárd kapcsolatokat építeni? 
Hogy tudunk tapasztalatokat szerezni és ezeket 
gyermekeinknek továbbadni? 

A kongresszus három napjának súlyponti témái: 
 
* Tudni, hol vagyok otthon? 

* HELYI KÖTŐDÉSEK 
* Tudni, kiért vagyok? 

* SZEMÉLYES KÖTŐDÉSEK 
* Tudni, mi felé irányuljak? 

* ESZMEI KÖTŐDÉSEK 
 
Programelőzetes: 

• Bevezető előadások 
• Munkacsoportok 
• Ötletbörze 
• Kötődések útja 
• Szentmise (a német püspökkari konferencia 

elnökével, Robert Zollitsch-csal) 
• Pünkösdi Mária-dicséret 
• Népek estéje 
• Sok találkozási lehetőség Európa más or-

szágainak családjaival. 
 

Schönstatt-családok találkoznak egymással Euró-
pa különböző országaiból, hogy tapasztalatokat 
cseréljenek a szilárdabb családi és társadalmi kap-
csolatok építéséről. 
 
Meghívottak: 
Az európai család-munka multiplikátor családjai és 
munkatársai 
A családi élettel kapcsolatos munka iránt elkötele-
zettek és érdeklődők 

Helyszín: Schönstatt – Vallendar, DE  

K ezdés:    2010. május 20. 18.00 vacsora 

Befejezés: 2010. május 24. ebéd után 

K öltség: 395 Euro/ házaspár 
Gyermekek: max. 100 Euro 
(harmadik és minden további gyermek ingyen) 
Egyedülállók:  240 Euro 
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Egy hullámhosszon - férfi- nő kapcsolatról, szere-
lemről. Kérdések és válaszok keresztény szemmel 
Kéthetente péntekenként 21–22 óráig. a Mária rádió-
ban http://mariaradio.hu/musorok/108 
 

A következő három műsor témája az együttjárás 
 

Február 5. péntek 21 óra 
6. Bizalom, féltékenység, távkapcsolat, nehézségek a 
kapcsolatban (A féltékenység mennyiben befolyásol-
ja a párkapcsolatot: hogyan kezeljük a féltékenysé-
get? A távkapcsolat a Jóisten szemében vajon azt 
jelenti, hogy még szorosabban megismerjük egy-
mást?), meghívott vendégek: Rubovszky Gábor és 
Marcsi 

Február 19. péntek 21 óra 
7. Testi kapcsolat az együttjárás alatt (Mik a határok 
testi szinten egy normál szerelmi párkapcsolatban? 
együttjárunk, együtt alszunk? - élet a házasság előtt), 
meghívott vendégek: Treer Mari és András 

Március 5. péntek 21 óra 
8. Együttjárás különböző közösségekben (iskola, 
katolikus közösség, család, barátok: Mennyire fontos 
hogy szüleim/barátaim is elfogadják a páromat? Ho-
gyan élhető meg közösségben a párkapcsolat vagy 
akár a házas kapcsolat?), meghívott vendégek: 
Fogarasi Virág és András 

Életre növelő - schönstatti műsor a gyereknevelés-
ről a Mária Rádióban 
Kéthetente szerdánként 21–21.30-ig.  
Műsorvezető Varga Erika és Zajkás Péter és Rozi 
http://mariaradio.hu/musorok/109  

3. adás (2010. február 10. 21 óra): 

Káin és Ábel a gyerekszobában? Honnan az ag-
resszió a gyerekemben? Beavatkozzam vagy ne a 
gyerekek veszekedésébe? És ha igen, hogyan? Elő-
hozható-e valami jó a testvérek viszályából? 

4. adás (2010. február 24 21 óra.): 

Apró koncelebránsok a misén... A gyerekeim túlsá-
gosan hangoskodnak, zavaróan viselkednek a 
szentmisén - mit tegyek? Egyáltalán szabad-e, kell-
e nevelni a templomban? 

5. adás (2010. március 10. 21 óra) 

Ha nem fér bele a skatulyába – értékelés/elfogadás 
otthon és a világban 
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ESEMÉNYNAPTÁR  
2010. január – július 

 
Időpont Előadó Szervező Helyszín Közösség 

     

Január 5. Uzsalyné dr Pécsi Rita Csermák Tamás Budapest Minden érdeklődő 
Január 9. Jagicza Attila és Aliz Goldmark Műv. 

Központ 
Keszthely Minden érdeklődő 

Január 10.  A jelenlévő vezetőségi-
ek 

Varga K+E Budaörs Vezetőségi találkozó 

Január ? Solymár Nyitrai hp. Cserei Kinga Plébániai házaspárok 
Január 13. Uzsalyné dr. Pécsi Rita Guld Mónika Pécs Érdeklődő házaspár-

ok 
Január 13. ÉLETRE NÖVELŐ Zajkás Péter 

dr. Pécsi Rita 
Pozsgai Attila 

 Mária Rádió 

Január 24. Ifj. Endrédy Pisti és 
Orsi 

Perei Gábor és 
Nóra 

Budapest Kis-
pest 

Plébániai házaspáok 

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

Varga Erika 
Dr. Pécsi Rita 
Pozsgai Attila 

 Mária Rádió 

Január 29-31.  Mo képvisele-
tében  
Varga K+E 
Zajkás P+R 

Bécs Európa-Fórum 

Február 2. Uzsalyné dr Pécsi Rita Csermák Tamás Budapest Minden érdeklődő 
Február 6. Solymár Vértesaljai hp. Cserei Kinga Plébániai házaspárok 
Február 6-7. Musical Együttes Varga K+E 

Zajkás P+R 
Budapest MM próbahétvége 

Február 10. Uzsalyné dr. Pécsi Rita Guld Mónika Pécs Érdeklődő házaspár-
ok 

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

adás 
Március ?. Solymár Endrédy hp. Cserei Kinga Plébániai házaspárok 
Március 2. Uzsalyné dr Pécsi Rita Csermák Tamás Budapest Minden érdeklődő 
Március 10. Uzsalyné dr. Pécsi Rita Guld Mónika Pécs Érdeklődő házaspár-

ok 
Március 13. Kuslits Károly és Pan-

ka 
Endrédy István 
és Cili 

Budapest-
Herminamező 

Budapesti régiós ta-
lálkozó 

Március 20-21. Vértesaljai Oszvald-Gál Ménfőcsanak CSAK 9. 
Március 27-28. Varga K+E Kiss Á+É Kismaros CSAK 8. 
Április 7. Uzsalyné dr Pécsi Rita Csermák Tamás Budapest Minden érdeklődő 
Április 10.-11. Komáromi Ferenc és 

Mária 
Oszvald-Gál Ménfőcsanak CSAK 9. 

Április 10.-11. Komáromi Ferenc és 
Mária 

Oszvald-Gál Ménfőcsanak CSAK 9. 

Április 14. Uzsalyné dr. Pécsi Rita Guld Mónika Pécs Érdeklődő házaspár-
ok 

Május 1-2.     ? Oszvald-Gál Ménfőcsanak CSAK 9. 
Május 1-2.     ? Oszvald-Gál Ménfőcsanak CSAK 9. 
Május 4. Uzsalyné dr Pécsi Rita Csermák Tamás Budapest Minden érdeklődő 
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Időpont Előadó Szervező Helyszín Közösség 
     

Május 8.  TISZTÚJÍTÓ KÖZ-
GYŰLÉS 

Bartos Gellért 
és Ágota 

Budaörs Minden családaka-
démiás házaspár 

Május 9. TOVÁBBKÉPZÉSI 
NAP 

Gál László és 
Szilvia 

Budaörs Minden családaka-
démiás házaspár 

Május 12. Uzsalyné dr. Pécsi Rita Guld Mónika Pécs Érdeklődő házaspár-
ok 

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

LÁDKONGRESSZUS 
 SCHÖNSTATT  

Június 2.  Uzsalyné dr Pécsi Rita Csermák Tamás Budapest Minden érdeklődő 
Június 9. Uzsalyné dr. Pécsi Rita Guld Mónika Pécs Érdeklődő házaspár-

ok 
Július 18-25 Résztvevő házaspárok Kiss Á+É Egyházas-kozár CSAK 8. 
Július 22-28. ? ? ? ?  Oszvald-Gál ??? CSAK 9. 
 

Kérjük, jelezzétek, ha szerveztek, vagy előadást tartotok,  
hogy bekerülhessen minden házaspár az eseménynaptárba!!! 

 
50-52. hírlevelek letölthetők: http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html 


