
Emlékeztető a 2019.12.05-i egyeztetésről 

Jelen vannak: Gelley Dávid, Juhász András, Kövesdy Tamás, Kövesdy Zsolt, Mihálffy Andrea, Mihálffy 

Imre, Varga Balázs, Kincses Zoltán 

 

1. Zoltán atya egészségi állapota 

Gyűjtés: alszámla megnyitása pénzbe kerül, de az belefér. András a jövő héten megnyitja.  

Imi megírja a listára (Zoltán atya már tud róla) a felhívást. Fontos, hogy adományként érkezzenek a 

pénzek. 

Az egyházmegyétől nem remélünk hozzájárulást, Esztergomban két helyet is felajánlottak.  

A gyűjtött alap az otthonba történő elhelyezésre, esetleges ápolásra, gyógyszer, műtét, stb. 

költségekre fordítható. Az Alapítvány profiljába ez teljesen beleillik. 

Az esetlegesen szükséges személyi segítséget egy megfelelően kiválasztott ápolóra kellene bízni. Andi 

intézi, miután Imi megbeszélte Zoltán atyával. 

A reggel fél 6 órai átkíséréshez szervezni kellene önkénteseket. 

 

 

2. Márton Áron út 

Februárban kell egy beharangozó élménybeszámoló „fiatalok a fiataloknak” progam a Márton Áron 

útról. Ezen már meg kellene hirdetni a következő utat.  

Időpont: Balázs szerint a regös tábor időpontja lehetne alkalmas, vagy ha a majori ifi vezetői tábort 

ide „szerveznénk ki”. 

Kérdés, hogy megtölthető-e egy busz fiatalokkal, lehet-e két utat szervezni úgy, hogy az idősebbek 

ősszel mehetnének. Egy busznyi fiatal kiutazása jelentős anyagi forrást igényel. Ha kapunk is rá 

pályázati támogatást, félő, hogy a második útra már nem marad, így az önköltséges, drága lesz. 

 

A fiatalok után Plébániai élménybeszámoló is kell.  

 

3. 30 éves jubileum  

Őszre kellene szervezni egy ünnepséget, de lehetnek egyéb programok is.  

Szerdán ingyen lehet a Barabás villába programot szervezni, ha az önkormányzat támogatja. Tomi 

megkeresi Lovas Pált, hogy mik a lehetőségek, tudják-e esetleg támogatni.  

→ Fontos: a márc. 15. és okt. 23-i kerületi rendezvényeken képviselni kell a szervezeteinket a 

koszorúzáson.  

A másik lehetséges helyszín a felújított Kistemplom, de a Barabás villa lenne a jobb. November 20 

péntek a céldátum, 6-os mise után. Az előkészületekhez 3-tól le kell foglalni a termet.  



Résztvevők, program: 

(A 10 évvel ezelőtti tapasztalatok alapján Tomi beszél Hegyi Lacival a részvétel feltételeiről.)  

A meghívandó jelenlegi és volt fővédnök püspököknek Tomi megírja, hogy előzetesen foglalják le az 

időpontot a naptárjukban. 

A visszaemlékezések rész 1 óránál ne legyen hosszabb. Kell bele lazább (pl. zenei) rész, beszélgetésre 

idő, stb.  

A visszaemlékezéseket (amik pl. a buszon elhangzottak, kiegészítve néhány felkért emlékezővel) egy 

kiadványba lehetne összegyűjteni. A püspöki felkérő levélben kellene kérni személyes élményeket, 

amit egy „emlékkönyvbe” írna. Zsolti összegyűjti a könyv anyagát. 

 

Film, egyéb program lehetőségek: 

Kellene egy film is az elmúlt 30 év bemutatására. Dávid: Réti László producer nyitott a film 

készítésére. Fel kellene kérni hivatalosan (Andás vállalta). Az lenne az optimális, ha az ünnepségen 

lehetne a film bemutatója. 

A film szereplőiről voltak ötletek (Hegyi Laci pl. jó, ha szerepel). 

Szikora Réka alkalmas lehet riporternek (András őt is megkérdezi). Volt egy archív film is, amit Tomi 

elküld Andrásnak.  

 

Szeptemberben lehetne egy kirándulást szervezni. 

Márton Áron Tematikus estek  

Házasság hetére a házas csoportokat be kellene szervezni egy esti összejövetelre. Dávid megkéri 

Ránky Leát, megkeresik a csoportokat, hogy készüljenek valami rövid programmal. Ez lehetne a PaSa 

aulájában. 

 


