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Tájékoztatás 

 

a Párizsi Magyar Katolikus Misszió Gazdasági és Pasztorális Tanácsának 

2016. június 22-i közös gyűléséről 

 

Jelenlévők: 
- CIBIAN Miklós atya, rektor - elnök 

- CSICSÁK Bernadett, a Gazdasági Tanács tagja, jegyzőkönyvvezető 
- CZIRÁK Erzsébet, a PasztorálisTanács tagja 
- GONTHIER Anna, a Gazdasági Tanács alelnöke 

- HADADY Làszló, a PasztorálisTanács tagja 

- HEVER Krisztina, a Magyar Iskola vezetője (az 1. napirendi pontnál) 
- KETTNER Henrik, a Gazdasági Tanács tagja 

- PÉM Anikó, a PasztorálisTanács tagja 

- SÜVEG Csaba, a PasztorálisTanács tagja 

- SZINYEI Melinda, a PasztorálisTanács alelnöke 

 

Távollévők: 
- LÉH Tibor, tiszteletbeli elnök 

- VAD István, a Gazdasági Tanács tagja  

 

 

 

 

Napirendi pontok 
 

1) Magyar Iskola helyzete 

Hever Krisztina jelenlétében került kiértékelésre a Magyar Iskola eddigi helyzete, aki 2016 

szeptemberétöl ujra vàllalja a tanitàst. Az Egyhàztanàcs részéröl Csicsàk Bernadett vàllalja az összekötö 

szerepet a Magyar Iskola mindenkori tanàrai és az Egyhàztanàcs között. Szintén véglegesiti a Misszio 

levelezölistàjàt és julius elején egy tàjékoztato köremailt küld ki a Magyar Iskolàrol.  

 

A Magyar Iskola orài ingyenesek lesznek, a szükséges taneszközöket a Misszio biztositja. Az elsö ora 

szeptember 10-én less 14h-töl 16h-ig. 

 

2) Cibian Miklós atya beszàmolója 

Miklos atya beszàmolt a Misszio mûködésére vonatkozo informaciokrol, különösen ami a szentségeket 

illeti, tovàbbà részletes tàjékoztatàst nyujtott a vidéki magyar nyelvü szentmisékröl és a kapcsolattarto 

személyek elérhetöségeit is àtadta. A beszàmolo az uj pap rendelkezésére àll az irodàban.  

 

3) Tömpe Péter szerződése 

A szerzödés meghosszabbitàsàra 2016. julius 10-én kerül sor az ebéd utàn. 

 

4) Lakobizottsàgi gyülés 2016. junius 13. 

Gonthier Anna képviselte a Missziot a junius 13-i gyülésen. A napirendi pontok között szerepelt a büfé 

falànak ellenörzése, miutàn el lett tàvolitva a gipszkarton fal. A lakobizottsàg ugy döntött, hogy nem 

hivja ki Riech épitészt ellenörzésre, mivel 600 euros kiszàllàsi dijat kér. Az épitész hatàrozatàban 

egyébként is az àll, hogy leghamarabb 4-6 honap mulva kell megvizsgàlni, csökkent-e a vizesedés. 
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5) Eletünk és La Cigogne 

 

Eletünk 

Gonthier Anna sikeresen megigényelte az Eletünk katolikus havilap kedvezményes postaköltségének 

meghosszabitàsàt, mely 2021-ig van érvényben.  

 

La Cigogne 

Gonthier Anna tàjékoztatta a jelenlévö tagokat a La Cigogne dossziéról. Mivel több hivö is téves 

informàciokkal rendelkezik rola, a félreértések elkerülése végett kellett tisztazni a helyzetet. 

 

Gonthier Anna a Misszio levéltàràban tarolt dokumentumokban talàlt telefonszàmok felhivàsa soràn a 

kovetkezö magyarazatot kapta: a La Cigogne program Pàrizs Vàrosa és az Opievoy ingatlankezelö 

közötti egyezmény a ’80-as évekböl. Az Opievoy-nak többek között kb. 900 szociàlis lakàsa van. Az 

egyezmény szerint olyan, Közép- és Kelet-Europabol érkezö politikai menekültek igényelhettek lakast, 

akiket egy hivatalos szervezet beajanlott a programba. Abban az idöben M. d’Orange, aki magas 

beosztàsù tisztviselö és a Misszió pàrtfogója volt,  javasolta, hogy a Pàrizsi Magyar Katolikus Missizo is 

legyen ezen hivatalos szervezetek között, és ajanlhasson személyeket, akik a helyzetük alapjan 

raszorulnak. Ennek köszönhetöen több magyar hivö is igényelt szocialis lakasokat, amiket meg is 

kaptak. 

 

Ez a La Cigogne egyezmény 2013-ban megszünt. A legutolso lakast 2009 jùliusàban adtàk ki a Misszio 

egyik tagjànak, aki Romàniàból érkezett csalàdtagjaival együtt. Ö maga 2016. juliusatol mar nem fog 

Parizsban tartozkodni, de a csalàdtagjai jogos bérlöként a lakàsban maradnak. Ezzel a Misszio részéröl 

is teljesen lezartnak tekintendö ez a dosszié.  

 

Gonthier Anna hangsulyozta, hogy amint az a fenti leiràsbol is kiderült, a Misszionak sosem voltak 

lakàsai, csak javaslati joga.  

 

6) A Migràcios Pasztoràcio tàmogatàsànak elkönyvelése 

A Migràcios Pasztoràcio (La Pastorale des Migrants) hozzàjàrulàsàrol az elszàmolàst julius 6-ig kell 

elvégezni a Migràcios Pasztoràcio Iroda részére, ezzel Gonthier Anna foglalkozik. 

 

7) A következő pasztorális év programjai röviden 

A Yerres-i Ràkoczi-megemlékezésre szeptember 17-én kerül rà sor, a szokàsos program keretében: 

szentmise 11 orakor, koszoruzàs, fogadàs és ebéd. Az ebédre kötelezö a jelentkezés, ezt Szinyei 

Melindànàl lehet megtenni. 

 

Miklos atya meghivta Veres Andràs györi püspök atyàt oktober 9-re a Szent Istvàn ünnepségre. Mivel 

püspök atyàt nemrég nevezték ki a györi egyhàzmegye élére, junius végéig visszaigazolja, hogy 

tovàbbra is el tudja-e vàllalni a pàrizsi utjàt. 

 

A julius elején megjelenö nyàri körlevélbe Miklos atya beleirja, hogy folytatodnak az ùj tanévben is az 

eddigi àllando programok: baba-mama klub, filmklub és tànchàz.  

 

8) Egyéb 

Léh Tibor Magyarorszàgrol visszatérve, a repülötérröl érkezett 22 orakor a tanàcsülésre. Otthon 

talàlkozott Cserhati püspökkel. Tàjékoztatta a tanàcsülésen jelenlevöket a püspöknél tett làtogatàsàn 

elhangzottakrol, ahol a Misszio jövöjéröl volt szo.  

 

A jelenlévö tagok elhatàroztàk, hogy levelet intéznek Veres Andràs püspök urhoz, az MKPK elnökéhez, 

màsolattal Dr. Cserhàti Ferenc püspök urnak, és Mgr. Rambaudnak. Gonthier Anna vàllalta, hogy jùnius 

26-àra, vasàrnapra elkésziti a leveleket, és a tagok jovàhagyàsa utàn hétfön, 27-én postàzza. 

 

 

Kelt Párizsban, június 27-én. 


