
FIATALOK FATIMÁBA  
2022. augusztus 23-28 

 

Egy igazán rendkívüli programra szeretnénk benneteket meghívni. Azt hiszem, ezek 
azok a programok, amelyek életünkben csak nagyon ritkán adatnak meg 
számunkra, és ha átéljük, nagyon emlékezetesek maradnak. Miről is lenne szó? Idén 
Fatimában lesz augusztus 23 és 28 között az a ministráns/ifjúsági találkozó, 
amelyet az Európai Ministránsok Közössége szervez. Ennek a csoportnak, mint a 
Pannonhalmi Területi Apátság ifjúsági- és ministráns referense, magam is tagja 
vagyok. 
 
Ugyan a találkozó csak augusztus 25-én kezdődik, de Szita Bánk testvér 
szervezőtársammal úgy határoztunk, hogy egy kis Lisszabon környéki utazással, 
városnézéssel kezdjük pár nappal korábban (23-án) a programot és a találkozó 
utolsó napjaiba fogunk csak becsatlakozni. Szeretnénk nagyon izgalmas helyeket 
meglátogatni főleg Lisszabonban, Fatimában. És természetesen az óceán… 
kihagyhatatlan. A szálláshelyeink egyszerű, de normális helyeken lesznek. 
 
Nagyon jó szlogent választottak a szervezők: „Ti vagytok Isten jelene.” Ez rólatok 
szól, és nektek szól. Nagyon izgatottan várom, hogy a találkozó során hogyan fog ez 
a szlogen életre kelni. 
 
Jelentkezési határidő: június 30. 
Jelentkezni lehet a https://4plebania.hu/zarandoklat-fatimaba/ oldalról letölthető 
jelentkezési lapon keresztül, valamint az 50.000,- HUF előleg befizetésével. A 
jelentkezés az előleg befizetésével és a jelentkezési lap leadásával válik 
érvényessé. 
 
Repülőút: Sajnos, egészen pontos költségekkel nem tudunk számolni, mert a 
repülővel való utazás költsége változhat még a jelentkezési határidőig. Kérünk 
benneteket, hogy ezzel számoljatok. Előre láthatólag 24.000,- plusz 40.000,- HUF, 
azaz 64.000,-  
A szállás költségeire 250 Eurót terveztünk, de enyhe mértékben eltérhet minden 
irányba. Kb. 250 Euróba kerül majd. 
A vonatos és más egyéb helyi utazás költsége még nem ismert, mert a helyben 
tervezett programoktól függ mindez.  
 
Minden váratlan esetre, azt ajánljuk, hogy legyen nálatok zsebpénz (Euróban), 
amelyet nem szükséges mindenképpen elkölteni, viszont a váratlan kiadásokra is 
jusson belőle (belépőjegyek, egyéb étkezés). 
 
Hívunk benneteket, képviseljük minél többen Magyarországot, és a Pannonhalmi 
Területi Apátság egyházmegyéjét.  
 
 
Szeretettel vár benneteket: Arnold atya és Bánk testvér 

  

https://4plebania.hu/zarandoklat-fatimaba/


JELENTKEZÉSI LAP 
A FATIMAI IFJÚSÁGI/MINISTRÁNS ZARÁNDOKLATRA 

2022. AUGUSZTUS 23-28. 

 

Név:  

Leánykori név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Személyi igazolvány szám:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

TAJ szám:  

Otthoni hozzátartozó telefonszáma:  

 

Ezen jelentkezési laphoz csatolt tervezett program ismeretében jelentkezem az 2022. évi 
fatimai ifjúsági/ministráns zarándoklatra. A zarándoklat időtartama: 2022. augusztus 23-28. 

 
A ZARÁNDOKLATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

 Elfogadom, hogy a jelentkezéseket a szervezők a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg 
történő előleg befizetésével tudják elfogadni. 

 Vállalom, hogy az utazás 80.000,- Ft összegű 1. részletét a jelentkezési lap leadásával 
egyidejűleg, de legkésőbb 2022. június 30-ig készpénzben befizetem. A 2. fennmaradó 
forintos és eurós részletet legkésőbb július 31-ig készpénzben kifizetem. 

 Elfogadom, hogy a befizetett 80.000,- Ft előleget, az utazási szándékomtól való elállás 
esetén a szervezőknek csak akkor áll módjukban visszafizetni, ha a helyem más személy 
által betöltésre kerül. 

 Elfogadom, hogy a zarándoklaton résztvevők költségeihez a saját plébániájuk különféle 
mértékben járul hozzá. 

 Elfogadom, hogy a szálláshelyen a szobabeosztás készítése a szervezők által történik. 

 Elfogadom, hogy a tervezett program az időjárás és egyéb előre nem várt befolyásoló 
tényezők hatására a helyszínen változhat. 

 Az utazáshoz szükséges érvényes személyi igazolvánnyal és oltási igazolvánnyal 
rendelkezem. 

 
Kelt:  
 

                             A jelentkező aláírása 


