
Sz: K- 118-2/2013. TiÍgy: Nagy Magyar Engesztelés

Tisztelt Polgármester Ásszony/Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az 19'10-es évek elején elindult az egész [emzetet összefogó kezdeményezés, a Nagy
Magyal Engesztelés' Natália nóvér kinyilatkoztatásai alapjrfu az a}koii Főherceg. Főpolgrinnester
és.a teljes Katolikus Püspöki Kar kezdeményezte a nenzet lelki megújulását. A mozgalómhoz az
akkori pápa, XI]. Pius is támogatását adta. A magyar bősök emléklre és a világ Királynőjének
tiszte]etére kápolnát i5 szelettek volía építeni' Az F,ngesáeló Kápo]na alapkövét Miadszenry józsef
bíboros rakta le' Sajnos edrlig minden kápolnaépítési kísérlet meglúúsult' Mindszentv bíborost
b(bönönö,,lck. a kápolnát r i.szabontonák' Éárom .iLenelen- kisérleL urál Áort ,l1ra
remén1kedhetilnk' Ujjáeledt a vi]ág Kitá]ynóje Engesztelő Mozgalom' Egyesületet és alapítványt
hoztunk létre. Engesztelő Zar{indoklatot tartottunl{ 2012-ben' A nemzetjetiépes egyesitése iéljábó]
eddig közel 1500 Íelepúlés adom.inyozott egy marék fdldet és egyle rut, ietepil=ies ajáni foi egy
követ a Nemzet Kápo]nájához'

Tisztelt Polgiimester Úr! Kérem. te{es'ze képviselő-tesííilete e]é kérésiinket' melyben
kérjiik, hogy tiírnogassiík a Viiág Kirriiynője Engesztelő Mozgalmat és.jriruljanak hozzá céljainak
megva]ósításáioz.

- Kórjük a tiszteit képviselő-testületet, hogy vitassák meg kérelmünLet és hozzanak támogató
határozatokat nemzetünk összefogásifuak érdekében. Mellék;ljük a lap tú]oldalán a kepvislelo-
testületi hatáJozatrnintákat.

KéÚük településüket és lakóikat' hogy legyenek tagjai a ViJág Királynője Engesáelő
Mozgalomnak, nyijtsanak trimogatásl a mozgalom céljaihoz. Ájándékozzának kovet az Enlesztelő
Kápolnríhoz, tegyék közzé településükön a Nagy N{agyar Engesitelést.

Nagy öröm sziimunlrra. hogy a kormríny az I443l20I3 ' számú hatiíozatában a Nonnafa
Park fejlesztéseit. köztük u' Engesztelő Kápolna építését kiemelt beíuh1iásnak tekinti. A hatósági
engedélyek így meg lesznek, de a kápolnrinak közadakozásból keli megépüInie'

Akik még nem adományoztak egy marék löldet, szíveskedienek azt meqtenni'
Kérem. hogy elodeinkhez mél|óan mi is logjunl össze. mut,lscu[k pildál a naP}.\ilágnak:

Egy világméretú engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell kiindulnia. s
elterjednie az egész világon.

Bízunk kedvező döntéseikben. melyról visszaielzést kérünk' Kérjük' a képviselő-testtileti
hatiírczatok másolatait részrinkre megkiildeni sziveskedjenek- e tovet es a marék 1iildet
lelepülésüköí, Komlóskán vagy Budapesten is egy előre egyeztetett időpontban át tudjuk venl1i.
Minden szombaton 15.00 óIától Budapesten. a Nonrrafánái. a Szent Ánna réten imádsás van
nemzetünkófi. melyre minder .it szeretettel várunk'

Komlóska. 2013- augusztus 15'

Az összelogás reményében:
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tIatáÍoza ti javaslatok
vi|ág Királynője Engeszteló Mozgalom céliáinak támogátásáról

I.

'......''.'...'...''.......'Önkormányzat
....'../20I3. (.'.'....) Kt. határozata: A Világ Királynője Engcs2Lclő Mozgalollr célianrák Lámogatásáról

Községjváros Ónkomrányzatának KépYiselij'tcstülele űdvözli a Vi]ág Királynője Engesztcló Mozgalom
trr ega lakírását. cé lj a ival. sze]lem iségévcl. éÍékren d] ével egyetéd'
A képliseló tesii]lei kéri az egyházi és világi \'ezerijnrkei hoBy tánrogassák éi tegyék ]eheróvé az Lngesztelö Kápolna

'negépílósét 
Budapesten. a szenl Anna réten'

Haláridó: 20I3 ' szeplenllrer 20'
le]elős] pol8ármesLcr

II.

'....''.'......''.'.'.......Ónkormányzat
....'.'/20l3. ('...'''.) Kt. hatáfozala: A Világ Királynője EngesÍelő Mozgalomba belépésról

].']'.''''.'.'. '''''''' Község/VáÍos Önkomlányzatának Képv'seló'tesfljlete a Vilás Királynője Eng.sztcltj Mozgalonrba
belépés.c vonaikozó elóterjeszlést mcgtá.gyalta. és úgy dönt. hogy az önkornrányzar a vi|ág Kirábnője EngeszLelö MúgaIoDr_ RENDES TAGJA (l000 Ftrév iagdiinregfi7etéSével) vag'. PARTOLO TAGJA
kí!án lenni.
Feihata]mazza a polgárnrest€r1a Tagfelvételikérelenr aláirására és továbbítására'
Haiáridő: 20]]' szeptelrrber 20'
Fe]e]ós: polgármesler

III.
.'.-...'.......''......'....Ó'konnányzat
......./20l3' ('....'..) Kt. halározata: A Világ KiÍálynője Engeszr€Ió Mozgalonr anyagi Limogalásáról

.'' Község^/áros Önkormányzatának Képviseló-tcstülete a világ Kjlálynóje Engeszteló Mozgalom
kezdeményezéseit megismerve úgy határozott. lrogy az önkonnányzat a Világ Királynóje lrrgeizre]ó úozgalom celjinrak
nr€gvalósitásához'''''''..'''''''.'-'',_Ft ossz€gű adofiá1ytnyújt.
Az önkomrányzat képviseló'testillete felhaíalmazza a polgámresteÍ. ho&y a2 adonrán}t a Világ Királynójc Engeszteló
Moz8a]on 1 l 7]4l 69-200l 2l 99 Szán1ú bankszánlaszánára átutalja'
Ilatáridó: 20] 3' szeptember 20'
Felelős:polgármesteÍ

Iv.

kezdenélryezett Engesztelő Kápolna

Község/város Önkormányzatának Képviselő-testül.te a Világ Ki.ál)Tóje Engesáelő Mozgalonr által
ke?d€ményezet| Magyarország Kornránya álta1 a Nomrafa Park kienlelt beruházás koncepciójáról és az azzal osszefuggő
ltiadatokól szóló ]413/20]3. (vll' i6') Ko.m' határozatban nevesített..Engesáeló Kápolna építése" beruházást iánlogaini
kívánja:

- az Engesztelő Kápolna építésének tánrogatását j clképező l db 30x40x50 cm_es Íhragott tcméskő feLajánlásáva] vagy_ az Engesaeló Kápolna építésének tánogalisál jelkép€ző l db 30x'10x5l] cntes faragott tcméskó €lkészÍttetéséhez
szükséges '' ' '-' '.. ' '.''Ft összegű adomány nÍjtásával'

lrogy a faragott terméskövet elkészitt€sse. vagy a
fnpe.,? eló vo,'td]on |-14'oo IU0|/|']o '/JnJ

'....''l20l3. ('....''.) Kt. határozáta: A Vílág KÍálynője Engeszteló Mozgalon áttal
épités tátnogatásáról

Az Önkományzat képvis€lő'lestti]ete felhatalnazza a polgárfiesteÍ'
leffréskó elkészíttetéséhez szükséges adománÍ a Világ KiráIy|ője
bankszánrlaszáfi ára áfuia jja'

Határidó: 20] 3' szeptenber 20'
Felelós:polgármester

...'.'.......'.''.''....'.._onkormányzát
'.'.'.'/20l3. (' '......) Kt. határozata: Egy marék Íöld adofián},ozása

'''' Kö',.eg\dl,' ö'kor1ár),,a'a1dk (ep'ielo_re'rttee J/ l'ella k.Qál mederce Ú-,,e'og;.
l(ezdeményezését megismervc úgy határozoft' hogy aZ önkormányzai a Nenuet egységének megvalósitásához egy marék
Íöldet adonráryoz'
AZ önkormányzat képvis€lő_tcstülete felhamlnrazza a poigármesiert. hogy a7 es/ marék ftj]det Konlóska Község
onkolmán-vzata címére eljutlassa'
Haláridő: 20] 3' szeptenber 20
F'elelós:pol8ámester

A képviselő{cstÜleti határoz.tok másoIatajt kérjük megküldeni ónkormányzatÜnknak:
Komlóska Közsée Önkornlányzata 3937 Komlóska' Rákóczi út 27.' Te].' fa* 17 /33812'|


