
  
 

 

Beszámoló 
 

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom  

2012 évi tevékenységéről. 

 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom, mint egyesület 2012. április 27. napján megtartotta alakuló 

közgyűlését. Az alapításkor 21 fő volt jelen. 

 Az alakuló ülésen a következő napirendi pontokat tárgyaltuk meg: 

 

1./ A Mozgalom megalakulásának kimondása 

2./ Alapszabály elfogadása 

3./ Jelölőbizottság megválasztása 

4./ A Mozgalom elnökségének, felügyelő bizottságának, megválasztása.  

5./ Döntés az éves tagdíj mértékéről. 

6./ Zarándoklat meghirdetése. 

 

Az alakuló ülésen Regőczi István Atyát tiszteletbeli elnökké választottuk. 

 

Az alapdokumentumok elkészítése után az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtottunk be 

a Miskolci Törvényszékhez 2012.08.28-án. 

A Miskolci Törvényszék kérelmünkre hiánypótlást írt elő (2012.09.17-én érkezett), melynek a 

2012.09.27-én megtartott megismételt alakuló közgyűlésen tettünk eleget. Módosítottuk az alapszabályt, 

melyet elfogadtunk. A jelenlévő tagok újraválasztották a tisztségviselőket, döntöttünk az 1000 Ft-os éves 

tagdíj mértékéről. 

Jézus Krisztus születése után 2012 évvel, Mindszenty József bíboros születése után 120 évvel, Natália 

Nővér halála után 20 évvel. Az Istenszülő Oltalmának Havában a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba 

vette a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. A végzés 2012.11.01-én Mindenszentek ünnepén vált 

jogerőssé és a Miskolci Törvényszék erről szt. Imre herceg napján (2012.11.05.) adta ki az igazolását. 

2012.11.15-én bankszámlát nyitottunk a sárospataki OTP fiókban: 11734169-20012199 

A végzés jogerőre emelkedése után, 2012.11.19-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál megkértük az 

adószámunkat: 18334083-1-05. 

A Mozgalomnak Komlóska Község Önkormányzata adott térítésmentesen helyet a Községháza 

épületében. A tevékenységünkhöz 100.000,- Ft pénzbeni támogatást nyújtott. A Komlóskáért Alapítvány 

és Komlóska Község Önkormányzata további természetbeni, tárgyi hozzájárulást is biztosított és 

folyamatosan biztosít (informatikai eszközök, papír, postaköltségek, telefon, kiadványok készítése, 

munkaerő, stb…). 

 

Megalakult a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány, mellyel szoros együttműködésben 

tevékenykedünk. Részt veszünk egymás ülésein, a tisztségviselők egy része tagja is a Mozgalomnak. 

 

A Mozgalom megalakulása után a Nemzetünk lelki megújulásáért az egész országot négy égtáj felől 
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átfogó 890 km-es Engesztelő Zarándoklat szervezésébe kezdtünk. A főszervezők a Világ Királynője 

Engesztelő Mozgalom és a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány tagjai és tisztségviselői 

voltak. 

A megalakulást követően elkezdtük népszerűsíteni az Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat és az 

Engesztelő Zarándoklatot. A Magyar Katolikus Püspöki Kar valamennyi tagjához eljutattuk felhívásunkat 

és kértük támogatásukat, ennek köszönhetően egyházi vezetőink nagy része támogatta zarándoklatunkat 

és többen személyesen is részt vettek rajta. Megkerestük az érintett települések vezetőit, a 

polgármestereket és egyházi felekezetek vezetőit. Ennek köszönhetően utunk során nagyszerű 

fogadtatásban volt részünk. 

A 2012.06.06-2012.06.16 között megtartott zarándoklat során célunk volt a „Nagy Magyar Engesztelés” 

megismertetése. Egy marék földet gyűjtöttünk a nemzet jelképes egyesítése céljából és egy követ, vagy 

téglát is gyűjtöttünk a Szent Anna réten félbe maradt Világ Királynője Engesztelő Kápolna építéséhez. A 

médián keresztül felhívtuk a figyelmet tevékenységünkre. Megkerestük országunk vezetőit is. A 

Zarándoklat célba érkezésekor rosszul lett Lesovics Miklós főszervező társam, akiért a záró napon és az 

azt követő időszakban folyamatosan imádkoztunk az ország minden részén. Miklós csodás módon 

meggyógyult. A Szűzanya Szent Anna réti csodáinak egyikét tapasztalhattuk meg. A Zarándoklat alatt az 

utolsó éjszakán Jézus Szíve Napjáról Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Napjára virradó éjszaka Engesztelők 

Éjszakáját tartottunk az ország számos helyén. A sok ezer fő részvételével tartott Engesztelő Zarándoklat 

során egyesített Ország Keresztjét 2012. december 18-án átadtuk a parlamentben dr. Latorcai János 

alelnök úrnak és dr. Hörcsik Richárd képviselő úrnak. A zarándoklat során gyűjtött nemzeti kincseket 

állandó kiállításon helyeztük el Pálházán, a Múzeumban. 

Natália Nővér és Mindszenty József bíboros atya örökségét ápoltuk és terjesztettük. Folyamatosan 

dolgoztunk a Szent Anna réten építendő kápolna ügyén.  

Balázs Attila történész vezetésével kerestük a régi iratokat. Keressük a kápolna alapjait. 

Számos sajtóközleményt adtunk ki, cikkeket jelentettünk meg, tv szerepléseink voltak. Előadásokat 

tartottak tagjaink. Szentmiséket, imádságokat és kilencedeket végeztünk. Az engesztelés egyik mintáját 

tarjuk minden hónap első szombatján Komlóskán a templomunkban, a Zempléni Gondolatok rendezvény-

sorozat keretében ( www.zemplenigondolatok.hu ). 

Az egyesület hivatalos bejegyzése után megkezdődtek a tagfelvételek is. 

2012. december 08-án szombaton 15.00 órától imádságot tartottunk a szent Anna réten, majd 16.00 órától 

taggyűlést is. 

 

Honlapot készíttettünk a Mozgalomnak és az Alapítványnak: www.vilagkiralynoje.hu 

Facebook oldalunk: http://www.facebook.com/vilagkiralynoje.engesztelomozgalom 

Honlapja lett az Engesztelő zarándoklatnak is: www.engesztelozarandoklat.hu 

A honlapokat a Civertan Grafikai Stúdió díjmentesen készítette és tartja folyamatosan naprakészen. 

A könyvelési feladatokat a Bánszerva Kft. vállalta el ingyenesen. 

A Mozgalomban végzett tevékenységükért sem a tagok, sem a tisztségviselők semmilyen díjban, vagy 

költségtérítésben nem részesültek, munkájukat ingyenesen felajánlásból végezték.  

Minden tevékenységünket nyomon követte Szalai Györgyi és Dárday István filmrendezők, akik 

mindezekről dokumentumfilmeket is készítettek. 

 

A Mozgalom bevétele 100.000,- Ft támogatás és 1.000,- Ft tagdíj volt. A kiadási oldalon pedig a 

minimális banki költségek jelentkeztek, így a 2012.12.28-ai záró bankszámlaegyenlegünk 100.173,- Ft 

volt. 

 

Mára egyre többen ismerik az Engesztelő tevékenységünket. 

 

Eddigi eredményeinkért hálát adunk az Égieknek és köszönetet mondunk minden segítőnknek. 

 

Komlóska, 2013. március 30. 

 

Éljen a Világ Királynője! 

 

Köteles László 

       elnök 
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