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Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Giricz Vera ruszin 
nemzetiségi szószólónak 
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Általános Titkárságának projektvezetője 
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló  
Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló  
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága Kulturális, köznevelési és egyházügyi albizottságának mai ülésén megjelent 
valamennyi kedves vendégünket. Köszöntöm az albizottság tagjait, szószólótársaimat, 
munkatársainkat és kedves meghívott vendégeinket. Tisztelettel köszöntöm, 
megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai ülésünk fő napirendi pontjának 
előadóját, Marik Gergely urat, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
Általános Titkárságának projektvezetőjét. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési, kulturális és egyházügyi 
albizottsága mai ülését megnyitom. A határozatképesség szempontjából 
megállapítom, hogy az albizottság tagjai közül négyen megjelentek. Kreszta Traján 
alelnök úr, a román nemzetiség szószólója távolmaradását jelezte, és helyettesítéssel 
bízta meg Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószólót. (Sianos Tamás megérkezik a 
bizottsági ülésre.) Megállapítom, hogy albizottságunk határozatképes. Eredményes, 
jó munkát kívánok! 

Ismertetem a mai ülésünk napirendi pontjait. Az 1. napirendi pont tájékoztató 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus történeti hátteréről, nemzetiségi 
vonatkozású programjairól. Meghívott előadónk, mint már azt korábban is jeleztem, 
Marik Gergely úr, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános 
Titkárságának projektvezetője. A 2. napirendi pontunk az egyebek. Javaslom, hogy a 
napirendi pontokat az előterjesztés sorrendjében a meghívónak megfelelően tárgyalja 
meg az albizottság. Kérdezem, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata. (Nincs 
jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérem, hogy a napirendi pontok elfogadásáról 
szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal - ugyan nem 
csináltam ellenpróbát , ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntöttünk. A napirendi 
pontokat a fenti sorrendben tárgyalja az albizottságunk. 

Tájékoztató az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
történeti hátteréről, nemzetiségi vonatkozású programjairól 

Az 1. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelt Albizottság! Albizottságunk 
egyik kiemelt feladatának tekinti a Magyarországon élő nemzetiségi közösségek 
anyanyelvű hitéletének kérdéskörét. Jelentőségét a nemzetiségek megmaradásának, 
hagyományainak, szokásaiknak, az egyházi ünnepek tovább örökítésének lelki és 
társadalmi szerepében is látom, a nemzetiségi anyanyelv és kultúra erős és semmi 
mással nem pótolható támaszának ítélem. Az ember Isten felé fordulása az 
anyanyelvén szól a legerőteljesebben, a legőszintébb fohászaink és hálaadásaink az 
anyanyelven elrebegett imáinkban és az anyanyelvünkön elhangzott énekekben 
hallatszanak. Meggyőződésem, mert személyes tapasztalatom is, hogy egy kisebbségi 
létben élő közösség saját nemzetiségi önazonossága az anyanyelvű hitélet 
gyakorlásának lehetőségével mélyül, erősödik. Ezért jelentett számomra őszinte 
örömöt, amikor a jövőre Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága a tervezési és a szervezési feladatok 
indításakor meghívott minket Ritter Imre elnök úrral, a magyarországi németek 
nemzetiségi képviselőjével a titkárság székhelyére, ahol tájékoztatást kaphattunk az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti programjai közé tervezett, 
nemzetiségeket érintő tartalmakról. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
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előkészítésében megidéződnek az 1938-ban Budapesten rendezett Eucharisztikus 
Világkongresszus emlékei. Sokat hallhatunk és olvashatunk a korabeli lelkes és 
gazdag lelki élményeket kínáló programokról hazánkban. Pár napja ünnepeltük 
„Krisztus Király” vasárnapját. Templomainkban még több helyütt hangzott fel a 38. 
kongresszus himnusza: „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat!” 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a Katolikus Egyház kiemelt 
jelentőségű hagyományos világeseménye. A magyarországi nemzetiségek vallási 
hovatartozásukban is sokszínűek. Tudom, hogy a nem katolikus közösséghez tartozó 
barátaink nemzetiségei is átérzik e nagy ünnep jelentőségét, életünkben és az 
ünneplés örömében osztoznak velünk. A mai ülésre szeretettel hívtuk Marik Gergely 
urat, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának 
projektvezetőjét, akit tisztelettel kérek a világkongresszus idejére tervezett, 
nemzetiségeket is érintő tartalmak ismertetésére. Átadom a szót. Köszönöm szépen. 

Marik Gergely tájékoztatója 

MARIK GERGELY, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
Általános Titkárságának projektvezetője: (Az előadást projektoros vetítés 
szemlélteti.) Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden 
megjelentet, illetve első körben hadd tolmácsoljam bíboros úrnak, illetve Mohos 
Gábor püspök atyának a köszöntését az önök irányába, akik szintén nagy szeretettel 
köszöntik távolról is önöket. Jelenleg Esztergomban van egy pasztorális konferencia, 
ahol ők részt vesznek, így ők távolról gondolnak ránk. 

Arra gondoltam, hogy mielőtt a részletekbe merülnék, egy rövid prezentációt 
tartanék arról, mi is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Rövidebb néven 
NEK-nek szoktuk mondani, de Áder úr is mondta a legutóbbi találkozásunkkor, hogy 
minél gyakrabban mondjuk ki, bármennyire is nehéz, hogy Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus, mert ugyan lehet játszani a „miNEK”, „kiNEK”, 
„mindenkiNEK” szóviccekkel, de nagyon fontos az, hogy majd valóban minden szavát 
megértsük a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. A prezentáció elején erről 
szólnék pár szót. Fábry Kornél atya nagyon sok helyen elmondja az ő kedvenc 
mondatait, hogy az Eucharisztikus Kongresszusból az átlagember csak két szót nem 
ért. Ezen igyekszem ezzel a prezentációval egy picit javítani, majd a végén szerintem 
nem bocsátjuk szavazásra, de megbeszéljük. 

A történelmi áttekintés helyett inkább arról beszélnék, hogy mi is a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, és mik a célkitűzései. Pár gondolat. Ez egy 
világméretű ünnepségsorozat, ahol az eucharisztiát ünnepeljük és tiszteljük, de ahogy 
az a bevezetőben elhangzott, együtt ünneplünk, és együtt teszünk tanúságot a világ 
felé a hitünkről. Mohos Gábor atya egy interjújában mondta el, ami itt ki van vetítve, 
hogy ez egy négyévente rendezett kongresszus, és a fő cél, azt gondoljuk, hogy 
megmutassuk a keresztény hitünket a világnak. Nagyon sok módon nagyon sok 
csoport meg szokta mutatni az ő jelenlétét a világban, és nagyon fontos az, hogy 
alkalmanként mi is megmutassuk jelenlétünket a világban. A keresztény hit - 
bármilyen felekezetről is legyen szó - inkább kisebb csoportokban szokott jelen lenni: 
elmegyünk a közösségeinkbe, ahol százan, kétszázan, háromszázan, ötszázan együtt 
vagyunk. Ritka az az alkalom, amikor együtt ki tudunk állni a világ elé. Azt gondoljuk, 
hogy ez a kongresszus majd ennek lesz az alkalma. 

Amit fontos tudni, hogy ez az 52. Eucharisztikus Kongresszus. Az 
eucharisztikus kongresszusoknak a Vatikán által van egy meghatározott menete. 
Tehát van, amiben, hogy úgy mondjam, szabad kezünk van, de van, ami a 
forgatókönyv szerint van, hiszen ez valamilyen sorozatnak a része. A 38-as volt az 
utolsó kongresszus nálunk, erről egy pár emlékeztető kép látható. Azt hiszem, hogy 
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aki kicsit utánanézett a kongresszusnak, ezeket a képeket már megtalálhatta az 
interneten. Nagyon hasonlóak lesznek egyébként a helyszínek is, tehát mind a 
Kossuth téren, mind a Hősök terén lesz egy szentmise. A dekoráció természetesen 
nem ugyanilyen lesz, nem lesz ennyire grandiózus, de azt gondoljuk, hogy a mai 
világnak megfelelő szépségű és technikai fejlettségű lesz minden helyen. 

A következő pár percben végigmennénk a hét eseményein, hogy átlássuk, hogy 
mi is ez, illetve az egész bevezetés, az egész prezentáció arról szól, hogy önök 
kapjanak egy olyan képet, amit aztán tovább tudnak majd adni másoknak, hogy jól 
értsék, mi is ez az egész kongresszus. A kongresszust megelőzően, de már a 
kongresszus hivatalos programja, szeptember 10-12. között pont ugyanott, ahol a mai 
napon és a holnapi napon is zajlik egy pasztorális konferencia, lesz egy háromnapos 
teológiai szimpózium. Ide nagy szeretettel várunk teológia iránt igazán érdeklődő 
testvéreket. Azt gondolom, ez is egy nagyon színes program lesz. A tavalyi 
tudományos konferenciánk is több felekezetet vett magába, tehát nem kizárólag 
katolikusoknak szóló ez a rendezvény sem. 

Majd - nagy örömünkre szolgál - szeptember 13-án, vasárnap, 16 órától a 
Puskás Ferenc Stadionban lesz a nyitó szentmise elsőáldozással. Nagyon fontos, hogy 
amikor erről beszélünk, hallható az, hogy ez az elsőáldozós mise, de nem, ez a nyitó 
szentmise elsőáldozással. Tehát nemcsak az elsőáldozót és szüleiket várjuk, hanem ez 
lesz a nyitó ceremóniája az eseménynek, és lesz természetesen elsőáldozás is. Nagy 
örömmel mondhatom, hogy jelenleg 3800-3900 biztos elsőáldozó van, és azt 
gondoljuk, hogy ez lesz még ötezer is, mire oda kerülünk. Ez egy nagyon szép szám. 
Tehát őszintén meg kell mondani, amikor elkezdtük szervezni, akkor reménykedtünk, 
hogy 2500-3000 fő össze fog jönni, de azt gondolom, talán ez is mutatja a 
kongresszus fontosságát. Utána hétfőtől péntekig a Hungexpo területén lesz maga a 
kongresszus. 

Ez a kongresszus szó az átlagembernek talán egy kicsit elrémisztő lehet, hogy 
de miért kongresszus, nekem nincs ott dolgom, menjen oda az, aki teológiával 
foglalkozik. Ezért említettem az elején, hogy a teológiai szimpózium Esztergomban 
lesz. Itt valóban kongresszus lesz, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Mindenkit, 
aki kicsit érdeklődik az egyház iránt vagy a világegyház iránt. Ha megnézzük ezt a 
programot, plenáris ülések, előadások, szentmise, tanúságtétel, ebéd és fakultációk, 
azt hiszem, ez bármelyik lelki gyakorlatnak is elmenne programnak. Ide valóban 
mindenkit nagy szeretettel várunk. 

Ide kapcsolódva arról is szólnék, hogy melyik nap ki fog előadni. Nagyon 
remélem, hogy februárra végleges lesz, és akkor tudunk majd akár napokra és 
nemzetiségekre bontva egy-egy fontosabb napot meghatározni. Nekünk voltak 
előzetes terveink, de nyilván az adott ország bíborosával, képviselőjével ezt le kell 
egyeztetnünk, hogy ezt ők is így gondolták-e. Én azt gondolom, hogy legeslegkésőbb 
február hónap folyamán el fogjuk juttatni, hogy akár Horvátországból, akár 
Szlovákiából, akár Lengyelországból, akár más országokból - ez a lista, amit itt látni 
lehet a képernyőn, nem teljes - mikor és milyen alkalomra fog az adott bíboros vagy 
előadó eljönni. Egy-két név itt ki van vetítve, én most nem mennék végig rajta, inkább 
csak azt szerettem volna megmutatni, hogy valóban a világegyházat - túlzás, hogy 
hozzuk - hívtuk meg, és reméljük, hogy eljönnek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki most 
megnézi, vannak az egyháznak nagyon jó részei, vannak szenvedőbb részei, és 
mindegyikéből fogunk egy kis képet kapni, azt gondolom, ezen 5 nap alatt, akár egy 
előadás formájában, akár egy tanúságtétel formájában. 

Miért lehet nekünk érdekes a világegyház? Azt gondolom, azért lehet érdekes, 
mert meg lehet tudnunk olyan dolgokat, mondjuk, a szöuli bíborostól, hogy az ő 
egyházmegyéjükben 19 ezer felnőttkeresztség van évente. Ez azt jelenti, hogy 19 ezer 



8 
 

új megtérő van, és ezek nem a gyermek-, hanem a felnőttkeresztségek. Ez egy adalék. 
Biztos vagyok benne, hogy lesznek Afrikából is bíborosok, akik pedig el fogják 
mondani, Nigériából biztosan, hogy milyen egy fejlődő, vagy milyen egy éppen adott 
esetben szenvedő egyház élete. Természetesen lesznek magyar előadóink is, akik 
pedig talán kicsit jobban felnyitják majd a szemünket a mindennapokra, hogy a 
mindennapokban hogy tudjuk megélni a mi keresztény hitünket. 

Csütörtökön este - attól függetlenül, hogy péntekig tart - lesz a Szent István 
Bazilika előtt a közösségek szentségimádása, és pénteken este lesz az úgynevezett 
ForrásPont. Ez már harmadik alkalommal fog akkor megrendezésre kerülni. Először 
a MOM-csarnokban volt, az idei évben a BOK-csarnokban, jövőre pedig a Papp László 
Sportarénában kerül megrendezésre ez az ifjúsági est. Itt kifejezetten ifjúsági estről 
van szó, 15 és 30 év közötti fiataloknak szól. Nyilván a meghívottak között már 
jómagam sem vagyok. Kérdés is volt, hogy miért van ez így, de a két programból az a 
visszajelzés érkezett a fiataloktól, hogy ilyen katolikus rendezvény, ami fiatalos, és 
mégis katolikus, és mégis mély, és mégis hívő, ők nagyon-nagyon köszönték, hogy 
valóban csak fiatalok voltak rajta. Nyilván sok az érdeklődő, de mindenki másnak 
igyekszünk sok-sok programot biztosítani a héten. 

Szombaton délelőtt lesz a családok fesztiválja a Margitszigeten, majd délután17 
órás kezdettel a már említett Parlament előtti szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros 
atya fog vezetni, és az országos ministránstalálkozó is itt lesz. Vissza fogok térni a 
helyszínekre és a befogadóképességekre egy kicsit később. 

Amit az elején említettem, a szentmise után lesz az eucharisztikus körmenet. 
Ez a kép, ami itt lászik, Cebuból van. Ezen az eucharisztikus körmeneten kétmillióan 
vettek részt. Nyilván nincsenek célszámok, de azt gondoljuk, hogy ha valami, akkor a 
tanúságtévő jelenlét, a Kossuth téri szentmise, az eucharisztikus körmenet és a 
zárómise az, ahol valójában ott tudunk lenni a világ előtt, és ahol alkalom van ara is, 
hogy a mi saját csoportunkban ott legyünk. Elfelejtettem mondani az elején, hogy 
nyilván a nyitó szentmisénél is alkalom van arra, hogy most még lehet a 
regisztrációban - erről később fogok beszélni -- csoportokat kialakítani, tehát ha adott 
csoportok együtt akarnak ülni, együtt akarnak lenni, akkor ez nyilván és természetes 
módon megoldható lesz. A záró szentmise, a „Statio Orbis” a Hősök terén lesz. Ez lesz 
a program zárása. 

Kérdésként fel szokott merülni, hogy a pápa jön-e az eseményre, vagy nem. 
Erre bíboros úr szavaival tudok élni: mi meghívtuk, és még nem mondta, hogy nem 
jön. Ennél részletekbe menőbben nem tudok szolgálni. 

Ami viszont nagyon lényeges, és azt gondolom, ebben a körben érdekes lehet, 
hogy beszéltem már a kongresszusról, beszéltem a nyitó- és záróeseményekről, de az 
egész hét folyamán a Szent István Bazilika előtt lesz egy - mi vásárnak hívjuk - 
jelenlét, ahol katolikus könyvek vására lesz, az egyházmegyéket, a nemzeti értékeket 
bemutatjuk, jelen lesznek szerzetesrendek, és lesz egy színpad is, ahol evangélizációs 
és kulturális programok lesznek. Nyilván a részleteket meg kell beszélnünk, de 
például ez a színpad is lehet a fóruma annak egész héten - nyilván a színpad inkább a 
délutáni órákban lesz aktív, hiszen délelőtt a Hungexpo területén lesznek az 
előadások -, akár ez a színpad is lehet egyfajta hely, ahol a nemzetiségek be tudnak 
mutatkozni bármilyen formában. Nagyon fontos a titkárság részéről, ahogy elnök 
asszony is említette, ez egy együttgondolkodásnak és együttmunkálkodásnak kell 
legyen az eredménye, ami majd a végén a kongresszus alatt ki fog jönni. Tehát a 
titkárság nem szeretné eldönteni önök helyett, hogy milyen formában, mivel és 
hogyan vannak jelen, viszont nagyon szeretnénk kérni, hogy ha vannak ötletek, azt 
időben tudjuk, mert nekünk legkésőbb januárban, februárban, márciusban a közel 
végleges forgatókönyveket - hogy mi hol fog történni, hol milyen kulturális program 
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lesz - nagyjából le kéne zárnunk, de nyilván mindig lehet plusz dolgokat hozzáadni. 
Ahogy a következő dián is mutatni fogom, az egész hét nagyjából így kezd betelni, 
tehát sok plusz extra programra már nem nagyon lesz lehetőség. 

Ez a dia megmutatja nagyjából az egész hetet: először teológiai szimpózium, 
nyitó szentmise, kongresszusi programok. A kongresszusi programok alatt viszont a 
Műcsarnokban lesznek kiállítások, a szerintem sokak által ismert Ars Sacra-
programok egész héten lesznek. Nemcsak a szerdai napon lesz lehetőség a 
plébániákon való látogatásra, hanem egész héten, adott esetben nemzetiségeknek 
olyan plébániákra, ahova a nemzetiségek kötődnek, nyilván lehet nemcsak egynapos, 
hanem többnapos programot is szervezni, majd pedig lesz a ForrásPont családi nap, 
szentmise a Kossuth téren és a záró szertartás. Nagyjából az egész hét így néz ki, így 
lehet elképzelni. Van egy pár, hogy úgy mondjam, felvezető eseményünk: a most 
folyó, ahogy említettem, pasztorális konferencia Esztergomban, lesz egy Karitász 
Konferencia március 24-én, lesz egy tudományos konferenciánk - a június pontos 
napjai még meghatározás alatt vannak - a Tudományos Akadémián. Ahogy az elmúlt 
szombaton is volt, lesz még június 13-án egy világméretű szentségimádás. Ez a 
világméretű szentségimádás évente kétszer történik, és most már lassan három éve 
folyamatosan megy. Ez szintén megmutatja azt, hogy ez a kongresszus nem egy 
magyarországi, nemcsak egy Kárpát-medencei, hanem valóban egy nemzetközi 
rendezvény, ahova nagy szeretettel várunk nagyjából bárkit. 

A következő két diáról ebben a körben inkább annyit mondanék, hogy ha 
önöket kérdezik, mit tehetnek az emberek a kongresszusért, akkor mi a plébániákon, 
egyéb helyeken ezeket a válaszokat szoktuk adni, és esetleg meglepő lehet, hogy nem 
azzal kezdtük, hogy hogyan lehet bekapcsolódni a kongresszusba. Amik itt fel vannak 
írva: személyes kapcsolat Krisztussal, gyakori és aktív részvétel a szentmisén, vagy 
vallásgyakorlás, szeressük a saját közösségeinket, a saját egyházainkat, legyünk 
tanúságtévő, hiteles keresztény emberek, mert ha ez mind megvan, akkor tudjuk a 
kongresszusra jó szívvel és nyitottan hívni az embereket bárhonnan. Nyilván nagyon 
lényeges, hogy kapcsolódjunk be az előkészületekbe a helyi közösségben. Ez a 
kongresszus akkor lesz szép, jó és maradandó, ha minden helyi közösség egy kicsit el 
tud kezdeni készülni rá, ha sajátjának érzi ezt a dolgot. Paptestvéreknek szoktam 
elmondani, amikor nekik adok elő, hogy ha a pásztor jön, és ott lesz, akkor jön vele a 
nyáj is. Azt gondolom, ha önök, vezetők az ügy mellett vannak, akkor fognak 
kapcsolódni az emberek is. Csak példamutatással és csak saját személyes hívással 
lehet erre a kongresszusra hívni. Jómagam is, ha azt mondanám, hogy menj el a 
kongresszusra, az nem úgy hangzik, mintha azt mondom, hogy gyere el a 
kongresszusra. 

Miben tudunk még együtt dolgozni, vagy miben tudnak még segíteni? Újuljunk 
meg a közösségeinkben is! Frissüljön fel, legyen ez a kongresszus egy alkalom arra, 
hogy ezek a közösségek kicsit megújuljanak! Legyen egy közös programunk! Legyen 
egy kis megújulás, és mozgósítás! Amiről pár szót fogok szólni utána, az a regisztráció 
lesz. Nagyon fontos ebben a körben, hogy a mozgósítás nemcsak kis hazánkra 
vonatkozik, sőt ebben a körben talán még fontosabb. Azt gondolom, hogy itt ilyen 
kapcsolatok vannak, ahol invitálunk más országokat, és hívhatnám ezt 
anyaországnak. Ezt elmondtam már más területen, illetve van, aki tudja, hogy nekem 
lengyel feleségem van. Tehát invitáljuk őket! Legyen ez egy alkalom arra, hogy újra 
együtt megéljük a kultúráinkat, és elhívjuk őket! Legyen ez egy alkalom arra, hogy 
mikor máskor, ha nem most, a kongresszusra jöjjenek majd! Mit lehet még tenni? A 
kongresszusról - ezt Kornél atya szokta elmondani - mindenki annyit tud, amennyit 
szeretne. Ezt jó értelemben kell érteni. Tehát ha engem érdekel egy téma, akkor 
annak utánanézek. Farkas Balázs kollégám, pénzügyi vezető - látszik is a pénzügyi 
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beállítottsága - azt szokta mondani, hogy a kongresszusról még nem tud mindenki 
sokat, de hogy jövő héten a Lidlben mi lesz leárazva, azt tudjuk. Ezt arra szokta 
mondani, hogy ha valami érdekel minket, akkor annak utánanézünk, és tudjuk. 

A következő képről: a díjtáblázatot azért raktam be ide és hagytam itt, mert a 
díjtáblázatban szereplő összeget mutatja, ami a kongresszuson „fizetős” rész. Vannak 
olyan kulturális programok, ahol lesz szimbolikus értékű belépő, illetve olyan is lesz, 
a Hungexpón való részvétel, ahol van egy belépti díj. Ami itt látszik, az, hogy 7200 
forint lesz az egész hétre, amiben benne van a BKK-bérlet, benne van az öt ebéd, és 
benne van a zarándokcsomag. Bárki kiszámolhatja, hogy ez nyilván nem fedezi ezeket 
a költségeket. Ez azért van, hogy aki regisztrál, az el is jöjjön. Van viszont egy dolog, 
amit ebben a körben ki kell emelnem, hogy ezek az árak akkor fognak megjelenni, ha 
valaki magyarul regisztrál. Ha más nyelven regisztrál, akkor más árak fognak 
megjelenni. Én ennél sokkal többet nem mondanék, de ha valakinek van más 
ismerőse, és kap segítséget, hogy magyarul regisztráljon, akkor ezek az árak fognak 
megjelenni, bárhol is lakjék Európában. Aki erről bővebb tájékoztatást szeretne, a 
gyűlés után állok rendelkezésre. 

Pár ötlet, hogy mi az, amit jó lenne már tenni. Az első az úgynevezett 
fióknyitás. Itt nem pénzügyekre vagy bankokra kell gondolni, hanem a regisztrációnál 
van egy fiók, amit pár lépésben meg tudok mutatni bárkinek, akár itt a gyűlés után is. 
Ez azért fontos, hogy lássuk azt, hogy mennyi emberre számíthatunk. Nyilván lesznek 
olyan elvárások akár a Puskás Ferenc Stadionba való belépésnél, akár a Hungexpóra 
belépésnél, ahol bizonyos adatokat fogunk kérni egyszerűen biztonságtechnikai 
szempontokból, tehát bizonyos adatokat úgyis meg kell adni majd előre. 

Fontos az, hogy lehet csoportokat alkotni. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy 
nem biztos, hogy a csoportvezető, de valaki legyen, aki nagyon ért ehhez a 
regisztrációhoz, mert sok kérdés lesz, és ha van egy kijelölt ember, akkor nekünk is 
könnyebb azzal az emberrel kommunikálni, bármi kérdése van, megtalál minket. 

Utazási lehetőségek az országon belül: elsősorban a MÁV-nál lesz csoportos 
kedvezmény. 2019 év vége van, és igazából a 2020. május 31-i dátumot kaptunk a 
MÁV-tól és a Volánbusztól arra, hogy ha nagyobb csoportok érkeznek, akkor az 
utazásaikat természetesen mi megszervezzük. Azért május 31-e, mert nyilván a MÁV-
nál a vonatok kötöttpályán közlekednek, és ezeket meg kell tervezni. Több lehetőség 
van. Ez vagy különvonatot jelent, vagy a vonathoz hozzácsatolt egyéb kocsikat. Ez 
egyébként a környező országokban is ki van terjesztve, tehát ahonnan jön vonat, és 
hozzánk érkezik jelzés, hogy nagyobb létszámú csoport jönne, akkor nyilván a 
különvonatokat a környező vagy eggyel arrébb lévő országokból is meg tudjuk 
szervezni, de ennek a legeslegkésőbbi határideje május 31-e lesz.  

A szállásokról pár szót. A kongresszus titkársága ötezer szállodai szobát jövő 
szeptemberre már lefoglalt, hiszen szeptember 1-je elég nagy forgalmú időszak 
Budapesten. Aki belép a regisztrációs rendszerbe, találhat magának szállást. Ha 
esetleg olyan csoportok érkeznek, amelyeknél úgy ítéljük meg, hogy ezt nem tudják 
kifizetni, akkor van egyházi szállás is: családoknál, közintézményeknél nyilván 
alacsonyabb szinten lesz majd az elszállásolás. 

Van egy utazási iroda is, amely a partnerünk, a Cityrama. Ezzel kapcsolatban 
inkább arra gondolunk, éppen egy hete, talán másfél hete beszéltem egy amerikai 
utazásszervezővel, jön az ő bíborosuk, egy nagyobb csoport jön velük, és lehet, hogy 
szégyenszemre hétfőn és kedden nem a kongresszuson fognak részt venni, hanem 
megnézik a Hortobágyot és a Pannonhalmi Apátságot, de szerdától, amikor előad az ő 
bíborosuk, akkor részt fognak venni a kongresszuson. Ezen csomagok és utak 
megszervezésében tud segíteni a Cityrama. Ők erre fel vannak készülve. Tehát akár 
rajtunk keresztül, akár egyenesben a Cityramát is meg lehet keresni. Ezek már az 
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ötletszintek: vannak többnapos ötleteink, akár a kongresszus eleje, akár a 
kongresszus vége érdekes lehet. Mi azt gondoljuk, hogy a kongresszus második fele, a 
csütörtök esti szentségimádás, a péntek esti ifjúsági est, a szombati szentmise a 
Kossuth téren, az eucharisztikus körmenet, majd a zárómise egy ilyen kompakt 3,5-4 
napos program lehet. Tehát ha esetleg a távolabbról érkezők azt mondják, hogy egész 
hétre nem jönnének, én azt gondolom, hogy egy kicsit hosszított hétvégére igazán 
gazdag és szép programot lehet ezekre a napokra is biztosítani. 

A regisztrációról van néhány dia. Ha az iec2020.hu oldalra valaki ellátogat, ott 
a jobb felső sarokban a regisztrációra kattint, majd elfogad még egy-két adatvédelmi 
szabályzatot, akkor el fog érkezni erre a regisztrációs oldalra, ami itt ki van vetítve. 
Látszik, hogy van egyéni regisztráció, egyházi személy regisztrációja és csoportos, 
illetve családi regisztráció. Nagyon fontosak az átjárhatóságok. Az egyházi személynél 
nyilván nincsen átjárhatóság, mert ott csak egyházi személy regisztrálhat. Többen 
kérdezték, hogy ezt miért kellett. Az előző eucharisztikus kongresszusok tapasztalata 
azt mutatta, hogy vannak nagyon lelkes hívek, akik ugyan nem paptestvérek, de 
szeretik annak képzelni magukat, és szeretnek megjelenni a nagy események 
középpontjában. Ezt elkerülendő, mi szeretnénk, ha valóban csak paptestvérek 
celebrálnák a szentmiséket. Erről ennyit mondhatok. (Derültség.) 

Az egyéni, csoportos és családi regisztráció viszont átjárható, de csak egy 
irányban, az egyéni regisztrációtól a csoportos regisztráció felé. Ezzel azt szeretném 
mondani, hogy bárki, aki az egyéni regisztrációs fiókját most elkészíti ezen előadás 
hatására, akkor semmi baj nem lehet belőle, mert ha nem vesz jegyet, akkor 
semmilyen fizetendője nincsen, és bármikor a jövőben az egyéni regisztrációból 
avanzsálhat csoportvezetővé. Azért fontos, hogy kicsit elkezdjünk foglalkozni ezzel, 
mert amíg nem regisztrálunk, addig ez ilyen nagy, bonyolult dolognak tűnhet, viszont 
ha rászánunk időt, nem árulok el nagy szakmai titkot, paptestvéreknek is előadtam, a 
jelentkezők sorából önkéntesen jelentkezőt nettó 8 perc alatt sikerült 
beregisztrálnunk - ennél több idő nem kell -, és nem fiatal papok voltak a 
kiválasztottak. Ha belépünk a rendszerbe, ezek lesznek tehát azok az adatok, 
amelyeket fogunk kérni. 

Ahogy említettem, lesz nyelvválasztás. Hogy melyik nyelven kommunikáljunk 
önnel, nem merek ígérni, de lesz magyar, angol, spanyol, portugál, francia, olasz, 
német emlékeim szerint. Amikor a magyar nyelvet itt megjelöljük, akkor fognak az 
általam kivetített díjtáblázatban szereplő árak megjelenni. Az e-mail cím azért 
kötelező, mert ezen fogunk tudni kommunikálni. Létezik papír alapú regisztráció is, 
tehát úgy is lehet regisztrálni. Azt nyilván ugyanúgy nekünk a rendszerbe fel kell 
vinni, de ez is létezik. Tehát aki nem szeretne így, az tud papír alapon is regisztrálni. 
Itt egy fontos dolgot emelnék ki: csak a csillaggal megjelölt mezők a kötelezők. Tehát 
van mobiltelefonszám, de ha valaki nem adja meg, akkor nem adja meg. Egy dolog 
van még, a jelszó és a jelszó megerősítése: egy 8 karakterű, nagybetűt és számot is 
tartalmazó jelszónak kell lenni, szabadon megadható, tehát nem a rendszer fogja 
küldeni, csak kétszer be kell írni egymás után, és utána működni fog. Itt vannak a 
kötelező adataink is. Ha az állampolgárságot kiválasztják, és nem a magyart írják be, 
akkor is él az, amit mondtam, ha magyarul regisztrálnak. A GDPR-nak megfelelően 
nem kell elfogadni, de ha nem fogadják el, akkor utána nehéz nekünk kommunikálni, 
az adatvédelmi szabályzatot, illetve a tájékoztató elolvasását. Az egyházi személyek 
regisztrációjába én most nagyon nem mennék bele. 

Ezt a diát még megmutatnám, ez a csoportos regisztráció. Amikor csoportos 
regisztráció van, próbálom egérrel mutatni, a jobb felső sarokban lesz egy 
csoportazonosító. Amennyiben ezt a csoportazonosítót bárkinek megadjuk, akkor a 
csoportazonosító megadásával ő csatlakozhat a csoporthoz, és rögtön egy helyre 
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megyünk. Egy ember - ez fontos kérés volt - több csoporthoz is tartozhat. Tehát ha én 
a nyitó szentmisére a kis családommal szeretnék elmenni, az lehet egy csoport. Ha a 
Hungexpón az érintettségem miatt, mondjuk, a lengyel nemzetiséggel szeretnék részt 
venni, akkor oda is tudok menni, és ha szimpatizálok másokkal, akkor a hét más 
napjain tudok velük együtt mozogni. Tehát egy személy tartozhat több csoporthoz is. 
Viszont a rendszer ki fogja dobni, ha egy személy ugyanazon programon szeretne 
több csoporthoz tartozni, mert a bilokáció kegyelme itt még nem nagyon adatott meg. 

Nem húznám sokkal tovább az időt, viszont pár lényeges e-mail címet ide 
kivetítettem. Általános információ: info@iec2020.hu. Aki a regisztrációval 
kapcsolatban kérdezne, az a registration@iec2020.hu-t használja. A szállással 
kapcsolatos elérhetőség - itt az egyházi szállásra gondolok elsősorban -: 
egyhaziszallas@iec2020.hu. Az elsőáldozással kapcsolatban az 
elsoaldozas@iec2020.hu e-mail cím él. Ha az általános programok érdeklik - ez nem 
az általános programokat jelenti, hanem ha külön, szervezett programokat igényel 
valaki -, akkor az iec2020@cityrama.hu-n tudja ezt jelezni. Van még egy e-mail cím, 
ami az én e-mail címem, és nem vetítettem ki, ez pedig a marik@iec2020.hu. Én azt 
kérném, hogy ha ebből a körből van nem feltétlenül általános, hanem specifikus 
kérdés, akkor azt a legutolsó, ki nem vetített e-mail címre küldjék el, mert úgy sokkal 
gyorsabb lesz az ügyintézés. Én nagy szeretettel megköszönném a figyelmet, várnám a 
kérdéseket, és azt hiszem, körülbelül tartottam is az időt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen projektvezető úr tájékoztatóját. Azt hiszem, ezekre 

az információkra feltétlenül szükségünk van nekünk is. Minden bizonnyal lesznek 
kérdéseink, én nekem is, de mindenekelőtt megadom a szót az albizottság tagjainak, 
illetve a bizottságunk jelenlévő tagjainak. Ha valakinek van kérdése, kérem, jelezze! 
(Jelzésre:) Ewa, tessék! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Kérdésem 
nincs, én ezt már másodszor hallottam, tehát amiről szó volt, azt már megbeszéltük. 
Most viszont arról volt szó, hogy a kis közösségek vagy nemzetiségek milyen módon 
tudnak bekapcsolódni. Csak mint ötletet szeretném elmondani - erről már volt szó -, 
hogy elindítok januárban egy imakört. Ez abból fog állni, hogy azokon a helyeken, 
ahol van lengyel nemzetiség, megszervezünk egy ilyen közös lengyel-magyar imaestet 
valamelyik templomban. Megígérték nekünk, hogy megkapjuk a „czeştochowai 
szűzanya” képet, ez előtt a kép előtt fogunk imádkozni közösen, és utána ez a kép 
megy tovább egy másik helyre a következő évben. Gondolom, ezáltal több idő lesz 
átgondolni az egész eucharisztikus kongresszus célkitűzését, hogy együtt legyünk, 
hogy hangsúlyozzuk azt, hogy lengyelek, magyarok, és gondolom, a többi nemzetiség 
is a kereszténységhez tartozunk, és gondolom, ezzel is megerősítjük a hitünket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót Giricz Vera ruszin szószóló 

asszonynak. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Köszöntöm a 

vendégeinket és a szószólókat. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a kulturális 
programok már fixek, összeálltak-e, vannak-e még ötletek. Mi is gondolkodunk erről, 
miután van nekünk egy nagyon híres kórusunk, a Szent Efrém, amelyet annak idején 
mi, az Országos Ruszin Önkormányzat indítottunk útjára. Velük együtt már együtt 
gondolkodtunk bizonyos dolgokban. Kit lehetne keresni ebben a kérdésben? Egy 
kicsit előre kéne dolgoznunk, miután a környező országokban élő ruszin 
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görögkatolikus kórustalálkozót tervez Bubnó Tamás, és mi ehhez kapcsolódni 
szeretnénk a saját emberi és anyagi erőnkkel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, Marik úr válaszolna is. Átadom önnek 

a szót 
 
MARIK GERGELY, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Általános Titkárságának projektvezetője: Több jó hírem is van ezzel kapcsolatban. 
Próbáltam már rá kitérni, de hogy biztosra menjünk, azt gondolom, a gyűlés után 
megnézném még egyszer a jelenlegi állást. Az én tudásom szerint a Szent Efrém kórus 
már benne van a programban, tehát ők fognak szerepelni, de majd megnézném, hogy 
melyik napon lesz. Az én tudásom szerint a szerdai napon a Szent István Bazilikában 
lesz egy görögkatolikus, illetve nem vagyok benne biztos, hogy keleti vagy 
görögkatolikus, de egy keleti szertartás lesz, én azt gondolom, görögkatolikus. Ezeket 
meg fogom nézni. A kulturális programokról: azt gondolom, azok a kulturális 
programok, amelyek a NEK szervezésében fognak megrendezésre kerülni, nagyjából 
kész vannak, hiszen ennek kész is kell lennie. Fog jönni egyébként emlékeim szerint 
az orosz patriarchális kórus is egy előadásra, de ezeket a programokat nekünk már 
fixálni kellett. 

Ugyanakkor - ahogy azt az előadásban is említettem - ha saját szervezésben a 
hétre bármilyen extra program van, akkor nyilván annak a meghirdetését - akár a 
honlapunkon - vagy annak a promotálását természetesen a NEK-titkárság magára 
vállalja. Ahogy említettem, az Ars Sacra-hét is folyamatosan folyik, tehát velük 
együttműködve lehet akár plébániákon helyet keresni ezeknek az eseményeknek. Én 
inkább arra utalok, hogy valószínűleg, mondjuk, a MÜPA-ban vagy máshol a titkárság 
már nem fog plusz programot bevállalni, de ha úgymond kész igény, kész ötlet van, és 
a titkárság tud segíteni bármilyen szervezésben, plébániakeresésben - hova illene a 
programban, hol mutatna jól -, akkor természetesen ebben akár személyesen is állok 
rendelkezésre. (Giricz Vera: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egyszer visszaadom a szót lengyel szószóló 

asszonynak. 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen. Mégis van kérdésem. Mivel a programokról volt szó, nekem már jó pár éve 
nagyon nagy kedvem lenne meghívni Lengyelországból egy kórust és szólistákat. A 
felesége biztosan tudni is fogja, kire gondolok, ha Piotr Rubik zeneszerző nevét 
megemlítem. Semmi köze a magyar Rubikhoz. Van neki egy csodálatos koncertje, ami 
úgy néz ki, hogy a Bibliából olvasnak egy részletet, és ehhez van egy zene szólistákkal. 
Én már beszéltem vele valamikor, ő nagyon szívesen jönne. Ahhoz, hogy ez 
színvonalas legyen, kellene az egész kórus, a zenekar, mindenki, de ez olyan 
költségekkel jár, amit nem nagyon tudnának vállalni. Tehát a kérdésem az, hogy ha 
lesz egy ilyen program, és esetleg sikerülne vele megbeszélni egy időpontot, a 
kongresszus szervezőinek van-e erre pénzkerete, amivel tudnának segíteni támogatni 
- nem az egészet -, mert akkor még én is próbálkoznék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Marik úrnak. 
 
MARIK GERGELY, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Általános Titkárságának projektvezetője: Van jó hírem, és van rossz hírem. Én 
magam is ismerem, azt hiszem, mindketten a „Tu es Petrus” nevezetű előadásra 



14 
 

gondolunk. (Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria: Igen!) Azt gondolom, ezért is 
említettem - hogyan is fogalmazzak szépen -, hogy a mi kulturális büdzsénk betelt. 
Hogy a kapcsolatainkon, ismeretségeinken keresztül esetleg nem olyan feltétellel kap 
ez az előadás egy helyszínt, mint máskor kapna, ebben nyilván tudunk segíteni. Az is 
fontos, hogy nagyon sok nemzetiség részéről felmerült egyébként az ő adott 
előadójuk. Itt a fő kérdés az, hogy ezek az előadók egy nemzetközi porondon 
mennyire tudnak nemzetközileg szólni az igen sokszínű közönséghez. Ahogy 
említettem, amennyire az előadók sokszínűek lesznek, valószínűleg pontosan annyira 
lesznek a résztvevők is. Nyilván magyarokat várunk, tehát minden eucharisztikus 
kongresszuson, nagyjából úgy néz ki, 70-80 százalékban - attól függően, hogy hol van 
- a helyiek fognak részt venni. Magyarország ebből a szempontból szerintem kicsit 
kivétel, tehát sok magyar lesz, de a megközelíthetőség miatt még több külföldi, mint 
egy másikon. Válaszolva a kérdésre, én reálisnak nem látom azt, hogy extra 
anyagiakat tudna erre fordítani a titkárság. Ahogy említettem, ez a része, hogy úgy 
mondjam, lezárult. Ha abban kell segítség, hogy ennek helyet biztosítsunk, adott 
esetben összehozzunk kapcsolatokat, akkor abban tudunk segíteni. Nekem azt 
tanították, hogy olyat ne ígérjek, amit nem tartok be, úgyhogy pénzt nem ígérnék. 
(Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria: Köszönöm szépen, akkor gondolkodunk erről a 
koncertről, jövő évre hátha lesz több pénz. Jó? Szerintem ez nagyon nagy esemény 
lenne. Ez a felolvasás a Bibliából természetesen magyarul lenne. Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Marik úrnak, és köszönöm a lengyel szószólónak, 

akinek ugyan nem adtam meg a szót (Derültség.), de ezek a parlamentáris formák itt 
kötelezők. Szlovák szószóló úr jelezte, hogy szeretne szót kérni. Tessék parancsolni! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Nekem egy 

olyan kérdésem lenne, hogy ahogy elhangzott, próbáljuk az anyaországokban is 
reklámozni ezt az eseménysort. Ez rendben van, de azt nem ártana technikailag tudni, 
hogy a nyitómise nyilvánvalóan magyarul fog menni, hiszen az elsőáldozók 
valószínűleg hazaiak, Szlovákiában és Horvátországban így viszont elég nehéz 
reklámozni. Lehet, hogy érdemes lenne ilyen információkat feltenni a honlapra, hogy 
mely események alapvetően, meghatározóan milyen nyelven zajlanak. Ez egy ötlet. 
Feltételezem, a nyitó- és a zárómise magyar nyelvű liturgia lesz, úgyhogy erre 
valószínűleg nehezebb lenne anyaországokból nem magyar közönséget toborozni. 
Szlovákiában a magyar közösség nyilván meg fog mozdulni tömegével, abban biztos 
vagyok, hogy jönni fognak. Szlovákiában a lakosság 90 százaléka katolikus, tehát 
feltételezem, hogy lenne ez iránt érdeklődés, de nyelvismeret híján lehet, hogy 
nehezebb lesz őket megmozdítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teszek fel egy-két kérdést én is, illetve 

megjegyzést, ilyen „önmagamban gondolkodom” típusút. Több minden elhangzott 
azzal kapcsolatban is, amit konkrétan én szeretnék kérdezni. Az egyik ilyen dolog: 
még az áprilisi látogatásunkkor beszéltünk arról, hogy a nemzetiségek a felvonuláskor 
akár egy olyan formációban is vonulhatnak, hogy saját népviseletben, közösségekben, 
és így tovább. Feltételezem, hogy ennek a szervezését az országos nemzetiségi 
önkormányzatok, illetve a mi révünkön keresztül teszik meg. A kérdésem erre 
vonatkozóan az, hogy kapnak-e ők valamilyen írásbeli megkeresést, vagy próbáljunk 
erre mi rámozdulni. Ez az egyik. 

A másik dolog: a szerdai nappal kapcsolatban ugyancsak már az áprilisi 
látogatásunkkor elhangzott, hogy a nemzetiségek lehetőséget kapnak különböző 
plébániákon saját anyanyelvű szertatásokra is. A plébániákat mi keressük, vagy 
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vegyük fel önnel a kapcsolatot, és ebben segítenek? Megint az a kérdésem, hogy 
mozduljunk-e rá mi erre a kérdéskörre, vagy kapnak esetleg az országos 
önkormányzatok is valamilyenfajta tájékoztatást. A mi esetünkben ez nagyon könnyű, 
mármint a szlovének esetében, mert nem vagyunk olyan sokan, hogy ne tudnánk 
megszervezni, gyakorlatilag két plébánossal és a három vezetővel mi ezt rövidre 
tudjuk zárni. 

Ehhez kapcsolódik részben a következő kérdésem is. Az anyaországban, én 
már elmondtam, nagyon jó kapcsolatunk van a Szlovén Katolikus Egyházzal, 
különösen is a muraszombati püspökséggel, de mondhatnám tovább még a 
következőket is. A szomszédos országok - kaptak egyébként már néhány anyagot, 
erről tudok - kaptak-e olyan tájékoztatást is, hogy jelentkezhetnek, regisztrálhatnak 
stb., vagy ebbe segítsünk be? A különböző nemzetiségi nyelvű eucharisztikus imákból, 
gondolom, hozzájuk is jutott. Amit mi elvittünk, azt szétosztottuk a saját 
nemzetiségeinkhez tartozóknak, és nálunk imádkozzák egyébként szlovén nyelven, és 
nagyon büszke vagyok erre. 

A következő gondolatom viszont már egy folyamatban lévő programhoz 
kapcsolódik. Nagyon komoly cél egyrészt a keresztény katolikus egyház, hogy is 
mondjam csak, megerősödése ezzel a világkongresszussal. Természetesen a 
történelmi korokban ennek mindig hozzáadott tartalmai lehetnek, most kell, hogy ez 
egy kimondottan hozzáadott tartalom legyen, azt hiszem, ebben a mai korban. Amit 
én nagyon nagy örömmel tapasztaltam, de nem tapasztaltam, nem is igaz, csak 
hallottam róla, tudniillik nem tudtam megtapasztalni például a missziós kereszt 
nálunk tartózkodásának az élményét, viszont azt tudom, hogy rendkívül jól fogadta a 
mi egyházközségünk. Ott is volt egy egész nemzetiségi szlovén imaóra. Amit azóta a 
beszélgetések során hallottam, az valahol már a következő évi eucharisztikus 
kongresszus előfutára, az a csurig megtelt templom, nem tudok erre szebb szót 
találni. Nálunk felújítás van, és nagyon nagy a templomunk, de teljesen megtelt. Azt 
mondták, akik ott voltak, hogy tényleg nagyon együtt lélegzett mindenki, és azt 
hiszem, ez a cél. Ez a kör kicsit sajátos, többféle nemzetiség él itt, és azt gondolom, az 
is cél, hogy az itt élő népek adott esetben tényleg a vallásuktól függetlenül is egyrészt 
a saját hitükben megerősödjenek, másrészt pedig az eltérő felekezetek is 
valamilyenfajta közeledést mutassanak. A missziós kereszt útjának a programját is 
nagyon nagy örömmel fogadom, és remélem, hogy Pesten valahol majd lesz alkalmam 
az éppen itt tartózkodása során részt venni. 

Még egyszer: azt szeretném tudni, hogy milyen típusú segítségre számíthatunk 
a szerdai nappal kapcsolatban. Azt hiszem, a további programok szervezésében 
tudjuk, hogy mit lehet, és esetleg mit tudunk tenni az ügy érdekében, illetve a nyitó- 
és zárórendezvényeken a nemzetiségek valamilyen szervezett jelenlétére 
vonatkozóan. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék! 

 
MARIK GERGELY, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Általános Titkárságának projektvezetője: Akkor próbálnék sorrendben válaszolni a 
kérdésekre. Egyrészt az első kérdés a nyelvvel kapcsolatban hangzott el. Jó híreim 
vannak, nem magyarul lesz, ugyanis a nyitó szentmisét emlékeim szerint a pápai 
legátus fogja celebrálni, tehát biztos, hogy nem magyarul lesz. Az egész kongresszus 
ideje alatt - ahogy ezt említettem, ez az 52. kongresszus a sorban, ennek megvan a 
maga forgatókönyve - a legtöbb rész, most nem mondom, hogy latinul, mert erre van 
egy kedves ember, aki az egész liturgiát le fogja írni, de változatos nyelveken lesz. A 
változó részek, az olvasmányok, az evangéliumok, a szent leckék, adott esetben az 
imaórák pedig - pontosan a nemzetköziséget hangsúlyozva - az adott napon más 
nyelven lesznek, és igyekszünk - itt kicsit visszakapcsolódok a másik kérdéshez - akár 



16 
 

énekekben is belekapcsolódni és nemzetközivé tenni ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy 
egy szlovák katolikus testvérünknek pontosan annyira lesz érthető, mint egy 
magyarnak. 

Itt viszont egy nagyon lényeges kitételt szeretnék tenni, és visszakanyarodnék a 
regisztrációra. Amennyiben van tudásunk arról, hogy nagyobb számú csoport érkezik 
valahonnan, akkor - ha tudjuk időben - tudunk fordítással is készülni. Ha nincs 
tudásunk róla, és áthaladunk egy idődátumot, akkor - bármennyire is fájni fog a 
szívünk - nem fogunk tudni fordítást biztosítani. A fordítással kapcsolatban nem 
akarom untatni önöket, de nem az a feladat, hogy magyarról szlovákra, hanem adott 
esetben majd az lesz a feladat, hogy spanyolról szlovákra fordítsunk ez esetben. 
Néminemű munkát igényel ennek a megszervezése. Lehet, hogy ebben egyébként még 
segítséget is fogunk kérni önöktől, amikor egyházi nyelvet ismerő és jól 
tolmácsolóképességű embereket fogunk keresni. Azt hiszem, hogy ez volt az első 
kérdés. 

Felvonulás, Kossuth téri szentmise. Természetesen én azt mondom, hogy mi 
mindenben adunk segítséget, de az önszerveződésnek az a nagy előnye, hogy a saját 
ütemében haladhat, és nem kell senkire sem várni. Én nem tértem ki külön erre, de 
nyilván a Kossuth tér jelenleg bír egy befogadóképességgel - erről nyilván 
megoszlanak a vélemények -, tehát bír egy befogadóképességgel. Valószínűleg ennek 
lesz egy zártabb zónája, ahol védett személyek fognak ülni, és azon túl valószínűleg 
csak szektorok lesznek meghatározva. Ha egy adott csoport együtt jelentkezik, akkor a 
szektorban lehet akár egy külön szektora, ahol - és ezért mondtam, hogy ne mi adjuk 
az ötleteket - akár népviseletben, akár zászlókkal, bárhogy meg tud jelenni, és tudja 
magát képviseltetni. Ezek lesznek azok az események, amelyeket nyilván 
médiafigyelem fog követni. Tehát mi nagyon örülnénk, ha ez a sokszínűség nemcsak 
érződne, hanem látszana is. 

A plébániákról. Azt gondolom, egyetlenegy dolog van, ami tényleg napokon 
belül, de inkább heteket mondok, mert akkor nem mondok olyat, amit nem tartok, 
véglegesedni fog, hogy melyik az a tíz plébánia, ahova a mi meghívott előadóink ki 
fognak menni. Ez is minden eucharisztikus kongresszus része. A bíboros úr is volt 
magyar esten Cebuban. Tehát melyik az a tíz plébánia, amely vendégül fog látni, 
mondjuk úgy, VIP-vendégeket? De - és akkor itt jön a „de” - ha ettől függetlenül a 
lengyel plébánia, vagy az a plébánia, ahol a szlovén nemzetiség képviselteti magát, 
nincsen benne ebben a tíz plébániában, akkor nyilván szabadon, kreatívan 
szervezhető, és biztatjuk is erre, program szervezhető az adott nemzetiségből érkező 
embereknek. Ebben csak azért egyeztessünk, hogy ne legyen olyan plébánia, ahova mi 
is szervezünk valamit, és önök is szerveznek valamit. Ha adott esetben van, ez jó is 
lehet, és szervezünk együtt, csak erről tudjunk. 

Szóba kerültek az imakártyák. Ezzel ma nem készültem, de itt mondanám el, 
hogy bármilyen - a bármilyen túlzó lenne, azt nem - olyan mennyiségben, ahogy önök 
kérik, nyomtatási időszaktól eltekintve akkor, amikor önök kérik, ez rendelkezésre áll. 
Tehát ha ez tudja vinni a kongresszus hírét, akkor nagy szeretettel. 

Ide kapcsolódik a hírverés, hadd fogalmazzak így! Azt gondolom, minden 
szinten kell a kongresszus hírét terjeszteni. Természetesen bíboros úr az ő saját 
szintjén ezt megtette. A különböző közösségek, legyen szó lelkiségi mozgalomról, más 
közösségről, ezt megteszik nemzetközi közösségek is, de minden egyes eseményre, azt 
gondolom, hogy a személyes meghívás vagy egy ismerősöm meghívása sokkal erősebb 
lesz, mint bármilyen hirdetés. Ezért én kérem az önök segítségét abban, hogy ez a hír 
eljusson. Ha adott esetben szükség van erre a prezentációra, amit előadtam digitális 
formában, akkor szintén, hogy fogalmazzam szépen, ha értő kezekben van, akkor 
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nagyon szívesen odaadom azzal a kitétellel, hogy ez a mai állapota a szervezésnek. 
Tehát az anyaországokkal kapcsolatban ennyi. 

A missziós kereszt járja az országot. Gyakorlatilag a kongresszusig nincsen 
szabad napja már szegénynek, se a sofőröknek, se a missziós keresztnek. Nemcsak az 
országot, hanem a Kárpát-medencét is járja. Emlékeim szerint Zágrábban biztosan 
volt, Pozsonyba biztosan megy, sőt emlékeim szerint egyébként oda a közeljövőben 
fog menni. Ezt meg tudjuk nézni szintén, ha érdekes. El fog jutni távolabbi helyekre 
is, például májusban Lourdes-ba, a Katonai Zarándoklatra, de nagyon szabadnapja 
már nincsen. Ez több plébániáról is felmerült. Aki tudja, hogy megy hozzá, oda fog 
menni, aki nem, hát, nem tudom, majd bíboros úrral egyeztetünk, hogy a kongresszus 
után esetleg pótlátogatásokat még tudunk-e tartani. Valóban magában a missziós 
keresztben nemcsak magyar szentek és boldogok ereklyéi vannak benne, hanem a 
régióban élő szentek ereklyéi vannak benne. Itt említeném meg, hogy a tavalyi 
esztergomi konferenciának az volt a címe, hogy „Nem szétválaszt, hanem összeköt”. 
Azt hiszem, talán ez az a mottó, amit ha magunkévá teszünk, akkor jó irányban 
tudunk haladni. 

A programokkal kapcsolatban volt még kérdés. Amikor véglegessé válik a 
meghívottak alapján, hogy adott esetben akár szlovén, akár horvát, akár szlovák 
részről melyik nap az, amely érdekes lehet, akkor én azt akár elnök asszonyon 
keresztül fogom jelezni. Pont egyébként a szlovákkal kapcsolatban mondanám, és ez 
már csak az érdekesség része, hogy emlékeim szerint a szlovákoknak szeptemberben 
van egy nagy ünnep - de most én fogok beégni, azt hiszem -, ami éppen a szerdai nap. 
Az a lényeg, hogy Szlovákiában ez ünnep, tehát lehet, hogy aznap a bíboros nem tud 
jönni, merthogy helyi elfoglaltságai vannak. Majd mondani fogom, ezt megbeszéljük 
utána. Lehet, hogy pont az anyaországban ez nagy ünnep, és pont ezért az adott 
ország bíborosa nem tud eljönni, tehát nem biztos, hogy pontosan azon a napon lesz, 
és ezért mondom, hogy amikor ez véglegessé válik, én ezt mindenképpen fogom 
jelezni, és tudni fognak erről. A jegyzeteimben nem szerepelt több kérdés, azt hiszem, 
nem hagytam ki semmit. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. (Jelzésre:) Szolga József horvát szószóló 

úr kért szót. Tessék parancsolni! 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Köszöntöm a 

megjelenteket és a programiroda vezetőjét. Csak pontosítást szeretnék, mert láttam, 
hogy horvátországi bíboros atya lesz a konferencián. Van-e információ arról, hogy 
abban a tíz plébániában lesz-e horvát? Tudom, még nem dőlt el pontosan, hogy mikor 
várható a bíboros atya, de mindenképpen jó lenne, ha ezzel kapcsolatban tudnánk 
egyeztetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés. (Jelzésre:) 

Tessék parancsolni! 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Elnézést, még valami! Azt már 

jeleztem ezekkel a kártyákkal kapcsolatban, hogy elírás történt a horvát esetében. 
Nem tudom, visszaért-e jelzés a programirodához, hogy újra lehet-e nyomtatni, vagy 
nem. Arról van szó, hogy egy „i” betű lemaradt: međunarodni euharistijski kongres. 
Ezt lehet-e korrigálni? Nem mindenki veszi észre (Sianos Tamás: A szlávok igen.), de 
ezt szeretném kérdezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
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MARIK GERGELY, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Általános Titkárságának projektvezetője: Ha a marik@iec2020.hu-ra kaphatnék egy 
emlékeztetőt erről, akkor nagyon-nagyon szívesen és nagyon-nagyon gyorsan 
utánanéznék. Természetesen lehet pótolni, sőt sajnos a horvát nem az első ilyen 
kártya, amin volt elírás, ezt aki tudja, tudja, aki nem, nem. Szeretnénk is, és minél 
hamarabb, és erről várnék egy gyors visszajelzést. Meg fogom nézni, hogy volt-e 
újranyomtatás, vagy nem. 

Ahogy meglesz a végleges program, én fogom mondani, hogy mikor érkezik 
bíboros úr. Itt nemcsak róla van szó. Neki kiment már a meghívó, és ő válaszolt is, 
hogy fog jönni, tehát biztosan tudjuk, de nem válaszolt mindenki. Ha én most azt 
mondom, hogy kedden jön, aztán egyszer csak jövő márciusban - persze akkor már 
nem -, februárban kiderül, hogy valami miatt át kellett tenni, és csütörtökön jön, és 
addigra önök megszervezték, hogy a nagy létszámú horvát közösség keddre fog 
feljönni, akkor utána nekem menekülnöm kell a városból, úgyhogy azt nem 
szeretném. 

Nem tudom, volt-e még kérdés… (Szolga József: A tíz plébánia!) Igen, a tíz 
plébánia. A jelenlegi tudásom szerint nincsen. Ahogy ígértem, ahogy végleges lesz, 
elnök asszonynak mindenképpen elküldöm, pontosan egyébként ezektől is függ. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha bármi érkezik, én küldöm tovább. Lehet, hogy 

a szószólók elektronikus elérhetőségét önnek is el fogom küldeni, és mellé írom, hogy 
ki kicsoda, ha történetesen bármelyik nemzetiséghez konkrét kérdése lenne. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy 
nincs. 

Amennyiben ez így igaz, akkor nagy tisztelettel megköszönöm, hogy a mai 
délelőttöt ránk fordította. Várjuk, hogy ha valami olyan tájékoztató lesz bárhol, ahol 
esetleg közülünk is jó, ha valaki jelen van, akkor erről értesítést várunk, illetve a 
felmerülő kérdésekkel ezek után önt fogjuk keresni, ha erre engedélyt kapunk. 
Kívánok nagyon eredményes, szép és gazdagító szervezést a továbbiakban is! 
Köszönöm szépen. (Marik Gergely: Én köszönöm szépen, és folytatjuk innen.) 
Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontot most lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontot megnyitom, ami az egyebek címet viseli. Kérdezem a 
jelenlévő albizottsági tagokat először, hogy van-e valakinek egyebek címen bármilyen 
közlendője, kérdése, jelzése. (Jelzésre:) Megadom a szót Giricz Vera ruszin szószóló 
asszonynak. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy nem a témához 

kapcsolódik, elnézést kérek, de tegnap is elhangzott, hogy a választások tapasztalatait 
próbáljuk már összegyűjteni. Én nem hiszem, hogy jó ötlet, hogy megvárjuk, amíg az 
NVB és az NVI elkészíti a saját beszámolóját. Tapasztalatból tudjuk, hogy ezek a 
beszámolók igen fésültek, tehát az igazi problémáról nem szólnak. Öt választást én 
már túléltem, egyetlenegyszer nem kaptunk, bocsánat, kevés esetben kaptunk érdemi 
választ. Nem tudom, próbáljuk meg. Tanácstalan vagyok. Sok a probléma, nem 
tudom, hogy a többiek hogy gondolják, mit gondolnak, van-e megoldás egyáltalán, 
hogy előbbre hozzuk. Szerintem nem ártana. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úrhoz hasonlóan sajnos ugyanazt tudom 
mondani: hogy előre hozzuk - november 27-e van -, erre az elkövetkezendő két 
hétben nem fog sor kerülni, ezt sajnos teljes bizonyossággal merem állítani. Viszont 
amit én javaslok, és ezt tegnap is mondtam, hogy tényleg írjuk össze konkrétan a 
problémákat. Vannak általános dolgok, amelyek jelenségként felütötték a fejüket az 
elmúlt választásokon. Ezekről valamennyien tudunk, de ezeket konkrétan alá kell 
támasztani. Én például tudom, hogy Isaszegen második alkalommal fordult elő, hogy 
annak ellenére, hogy volt regisztrálva, nem kapott szavazólapot, mert valahol az 
éterben eltűnt. Szerintem ezeket most nevesítsük. Az biztos, hogy én azzal fogom 
kezdeni, hogy nagyon szépen megkérem a Választási Iroda és a Választási Bizottság 
vezetőjét, hogy ne riogassa azzal az egész országot, hogy a nemzetiségekkel van a 
legtöbb gond, mert ezt többször hallottam a választás napján, mint bármi mást. Hogy 
nem most kerül erre sor, abban biztos vagyok. 

Abban is biztos vagyok, hogy a problémák feldolgozásánál még nem tartanak 
nálunk. Ha február első bizottsági ülésére ezt meg tudjuk szervezni, az jó lesz. Azt 
viszont tényleg én is kérem, hogy egyrészt a helyi választási irodákkal együtt, a 
bizottságokkal együtt az országos vagy helyi önkormányzatok tapasztalatait gyűjtsük 
egybe és nevesítsük, mert sokszor nem hiszik el. Én két szavazóhelyiségben jártam, 
sehol nem volt gond a nemzetiségi választással. Amit konkrétan helyileg lehetett 
intézni, amire több ízben hivatkoztak, hogy nem ismerik fel a zöld papírt, a zöld 
borítékot, rossz helyre dobják, nem ragasztják, ez ilyen mondvacsinált 
figyelemelterelésnek hatott nálam. De biztos, hogy nagyon sok olyan, hogy is 
mondjam csak, hibás eljárás történt, ami a nemzetiségek jogait sérti. Én is kérem, 
hogy gyűjtsük egybe, és tegyünk ennek a végére pontot. Amire nem kapunk egzakt 
választ, azt újra meg kell kérdezni egészen addig, amíg nem lesz erre konkrét választ. 
Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Paulik Antal úrnak adom meg a szót. 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Ehhez a témához szeretnék 

szólni. Nem tudom, nektek volt-e, de nekünk az országos önkormányzat delegált a 
Nemzeti Választási Bizottságba embert, Nemes Dénest, akit nagyjából mindenki 
ismeri. Tegnap beszéltünk róla, hogy közvetlenül is lehet. Az Országos Szlovák 
önkormányzatnak tegnap volt egy közgyűlése, és ott is szóba került, hogy nálunk 16-
17 százalékos érvénytelenség volt, ami magas, de a németeknél hasonló volt, talán a 
romáknál is hasonló arány van, ami számokban még magasabb. Ez egy olyan arány, 
ami ahhoz képest abszurd, hogy a lengyeleknél emlékeim szerint 57 érvénytelen 
szavazat volt, és nem hiszem, hogy a mi választóink annyival hülyébbek, már 
bocsánat, miután az eljárás ugyanaz. A horvátok is sokkal jobb arányt produkáltak, 
pedig szociológiailag nagyjából azonos az összetétele a választóknak. Ezért beszéltünk 
arról, hogy mi ezt meg fogjuk lépni, a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul Nemes 
Dénes, az elnökkel ott van a bizottsági üléseken, és fel fogja vetni. Az a baj, hogy mire 
országos szinten feldolgozzák, az időt jelent. Ez válasz Verának, hogy oké, mi tudjuk, 
hogy egy-egy helyszínen vagy néhány kiemelt helyszínen voltak szembeszökő 
problémák, de ahol 1700 érvénytelen szavazat van a leadott tízezerből, azt azért 
nyilván össze kell szedni, hogy mely helyszíneken volt, és kideríteni az érvénytelenség 
okait, tehát hogy az az oka, hogy nem ragasztották le, vagy össze-vissza ikszelgettek, 
jobbról balra, vagy balról jobbra. Nekünk egy listánk volt, de lehet, hogy keresték a 
másikat, mert az előző választásoknál volt ilyen. Amíg ezeket a tapasztalatokat 
mindenhonnan begyűjtik, az idő, és valószínűleg nem lesz egyszerű. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez végül is az én gondolatmenetem tovább fűzése. 

Kell, hogy helyileg egyszer összerakják egyrészt a településeken dolgozó 
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szavazatszámláló bizottság közreműködésével, ahova szintén lehetett egyébként 
nemzetiségi delegáltat küldeni szerepkör nélkül, hattól hatig ott lehetett, másrészt 
pedig vannak olyan hibák, amelyek már nem a választás napján zajlottak, hanem azt 
megelőzően. Ez adott esetben lehetett a helyi választási irodánál elkövetett bármilyen 
ellentmondás. Ezeket akkor lehet szerencsésen kezelni, ha részint a nemzetiségek 
külön-külön egybegyűjtik, és akkor tényleg csinálunk ebből egy összegzést, amit 
időben eljuttatunk az Országos Választási Irodához, és nagyon reméljük, hogy erre 
megnyugtató választ kapunk. Igaza van Verának, sem négy éve, sem tavaly nem 
kaptunk megnyugtató választ az általunk felvetett kérdésekre, de el kell érni, hogy 
ezen túlléphessünk. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek további 
észrevétele, kérdése bármivel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 

Az idei őszi ülésszakban további köznevelési, kulturális és egyházügyi 
albizottsági ülést nem tartunk, lévén a NAT-tal kapcsolatos lett volna a következő 
témánk. Pillanatnyilag alakulóban van, addig pedig nem akartunk a dolgoknak elébe 
menni. Ha az lesz az ára, hogy a tavaszi ülésszakban három ülés lesz, akkor inkább 
tavasszal üljünk össze, de akkor arról tárgyaljunk, amiről érdemben már lehetséges. 
Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen senkinek további kérdése, észrevétele, nagyon szépen 
megköszönöm a részvételt, és a mai ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc) 

  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


