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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komlóska község polgármestere, Köteles László levélben keresett meg a nagy 
Magyar Engesztelés mozgalommal kapcsolatosan. A levelében – melyet csatolok az 
előterjesztésemhez a mellékleteivel együtt - az alábbiakat írja: 
„Az 1940-es évek elején elindult az egész nemzetet összefogó kezdeményezés, a 
Nagy Magyar Engesztelés. Natália nővér kinyilatkoztatásai alapján az akkori 
Főherceg, Főpolgármester és a teljes Katolikus Püspöki Kar kezdeményezte a 
nemzet lelki megújulását. A mozgalomhoz az akkori pápa, XII Pius is támogatását 
adta. A magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének tiszteletére kápolnát is 
szerettek volna építeni. Az Engesztelő Kápolna alapkövét Mindszenty József bíboros 
rakta le. Sajnos eddig minden kápolnaépítési kísérlet meghiúsult, Mindszenty 
bíborost bebörtönözték, a kápolnát visszabontották. Három sikertelen kísérlet után 
most újra reménykedhetünk. 
Újjáéledt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom. Egyesületet és alapítványt 
hoztunk létre. Engesztelő Zarándoklatot tartottunk 2012-ben. A nemzet jelképes 
egyesítése céljából eddig közel 1500 település adományozott egy marék földet és 
egyre több település ajánl föl egy követ a Nemzet Kápolnájához.” 
A kezdeményezéssel kapcsolatos további dokumentumok, képek a 
http://www.vilagkiralynoje.hu/polgarmestereknek/ linken találhatók és letölthetők. 
 
Javasolom, hogy adományozzunk egy marék földet is a Nemzet egységének 
megvalósításához. 
 
A polgármester úr többek között kérte, hogy terjesszem a képviselő-testület elé 
kérésüket, melyben támogassuk a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat és 
járuljunk hozzá céljaik megvalósításához. Kérte továbbá, hogy ajándékozzunk egy 30 
x 40 x 50 cm-es faragott terméskövet az Engesztelő Kápolnához és adományozzunk 
egy marék földet is, valamint tegyük közzé a Nagy Magyar Engesztelést a községben. 
A mellékelt levelekben és a fent leírtak alapján megfontolásra javasolom, hogy 
Eplény község is ajándékozzon egy faragott terméskövet az Engesztelő Kápolna 
építéséhez, melyet a kormány is kiemelt beruházásnak tekintett a – szintén mellékelt - 
1443/2013.(VII.16.) Korm. határozatában. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
         Fiskál János  
 
     

http://www.vilagkiralynoje.hu/polgarmestereknek/
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1. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(…….) határozata 

 
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Életfa Kárpát-

medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet 
adományoz. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a az egy marék 
földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pontban: 2013. november 30. 
 
  
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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2. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. (…….) határozata 

 
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője 

Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a 
Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő 
feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatában nevesített 
„Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az Engesztelő 
Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott 
terméskő elkészíttetéséhez szükséges 63 500,- Ft összegű adomány 
nyújtásával. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terméskő 

elkészíttetéséhez szükséges adományt a Világ Királynője Mozgalom 
11734169-20012199 számú bankszámlára átutalja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pontban: 2014. március 31. 
 
  
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


