Jegyzokonyv
a rnaqvarorszaqi Maria Ut Kozhasznu Egyesulet es a Szlovakial Magyar
Cserkeszszovetseq (SZMCS) kepviseloinek kozos talalkozojarol, melyre 2011.
november 17-en kerult sor a Hev-Kcmaromi-i , 2. szarnu J6kai M6r Cserkeszcsapat
otthonaban,
Resztvevok: a csatolt jelenleti lv alapian.
Torok Andras, a SZMCS Szovetseqi Cserkesztanacsanak elnoke Odv6zlo
beszedeben elmondta, hogy a Maria Uttal kapcsolatosan egy fontos
kezdernenyezesrol van sz6 az SZMCS eleteben, A Maria Uttal val6 mindennemO
tevekenyseg szorososan 6sszefOgg a cserkeszet jellemnevel6 kuldetesevel , legyen
sz6 olyan erenyek tokeletesiteserol, mint pI. a kotelesseqtudat, a seqltokeszseq , a
testvenseq, a terrneszetszeretet, a takarekossaq vagy a testi-Ielki tlsztasaq, A
cserkeszethez hasonl6an, a Maria Utnak is kettos kuldetese van, ez pedig nem mas,
mint a kereszteny es magyar ertekek meqismerese es atadasa, egyidejOleg pedig a
mas nemzetekhez es eqyhazi felekezetekhez val6 kozeledes es a veluk val6
eqyuttrnukodes.
A bevezet6 ima utan a reszvevok bemutatkoztak, es r6viden [ellerneztek, mit jelent
szarnukra a Maria Ut gondolata.
A bernutatkozast k6vet6en Dr. Szabo Tamas, a rnaqyarorszaqi Maria Ut Kozhasznu
EgyesOlet elnoke eloadasa kovetkezett, Az eln6k ur tobbek kozott elmondta, hogy a
mai rneqbeszeles alapvet6 kuldetese egy feladatterv rneqhatarozasa, Tovabba
kifejtette, hogy a Maria Ut celia a misszi6. A jelenkorban ugyanis nem csupan
qazdasaqi valsaqrol, hanem az emberek kozotti kapcsolatok valsaqarol is
beszelnunk kell. A Maria Ut altai egy szemleletvaltasra kerul sor az ember eleteben,
a zarandoklat tehat els6sorban a belso rnequjulasrol sz61.
A Maria Ut halozatat illet6en felhivta a figyelmet, hogy nem csupan egy kereszt alaku
(megjegyzes: Martazell-Csfksornlyo illetve Medjugorje-Czenstochowa) zarandokutrol
van sz6, hanem mas zarandokhelyek osszekotese is szarnitasba j6het az egyes
erlntett orszaqokban, Ugyanakkor, a Maria Ut zarandokutlainak szerves reszet
kepezl az IJn. ferences zarandoklat es a Mindszenti zarandoklat.
Orvendetes, hogy a Maria Ut qondotataval mar igen komolyan foglalkoznak a
romaniai korrnanykorokben is. Az idei ev oszen, egy erdelyi papi rekolekci6 kereten
belul, kulon foglalkoztak a zarandoklast es a Maria Utat erinto ternakkal. Erdelyben
jelenleg kb. 80 onkentes dolgozik a Maria Ut meqvalositasan, harem szervezetben:
az Erdelyi Karpat Egyesuletben, a Karitaszban es a Hornanlal Magyar
Cse rkeszszovetseqben.
A jelenlegi magyar kormany is poziHvan all hozza a Maria Ut qondolatahoz, mely az
un, Wekerley-tervben is ernlftesre kerult, Maqyarorszaqon jelenleg kb. 200 onkentes
vesz reszt a Maria Ut rneqvalosftasaban.
Ami a jelenlegi helyzetet illeti, elkeszult a Mariazell-Csfksomlvo-i utvonal (bejaras,
[elzesfestes, kezikonyv, turakonyv, tanfolyamok) . A jovot illet6en pedig kivanatos

lenne hasonl6 munka elveqzese a Medjugorje-Czenstochowa vonalon. Ehhez
viszont el kell erni, hogy Szlovakiaban usv allarni, mint eqyhazi szinten tarnoqatast
kapjon a Maria Ut gondolata.
Ami az egyes lepeseket illeti, els6sorban azonosftani kell a kegyhelyeket, a fOutakat
illet6en meg kell hatarozni a prloritast, ezt k6veti a terkepekbe val6 bsrajzolas, a
terepmunka (az utvonalak bejarasa, lelrasa, GPS pontok rneqhatarozasa), a kijel61es
es az onkorrnanyzatokkal val6 tarqyalas, Nagyon fontos, hogy az utvonalak
telepuleseken haladjanak at, ebben az esetben ugyanis nem teljesftmenyturar61 van
sz6.
A Maria Ut terve nagyon nagy. A tarsadalomnak szukseqe van a zarandoklas
lehetoseqere. Ezert a vilag szarnara [arhato utat kell teremtenunk, s mindennek
alulr61 j6v6 kezdernenyezeskent kell megval6sulnia. Mindenhol meg kell talalnunk
azokat az embereket, akik seqitseqere szarnlthatunk, szemelyes kapcsolatok
kiepftesre van szukseq,
Ami a munkaszervezest iIIeti meg kell allapodnunk abban , hogy ki vallalja el az egyes
feladatkoroket, amelyek a kovetkezok: utvonaltervezes, szolqaltatasok bebiztositasa,
lobbi , komrnunikacio, penzuqyek. Fontos, hogy el6 dolgokra epltsunk, hasznalluk fel
a mar rneqlevo turistautakat, es kis lepesekkel haladjunk el6re. EgyidejOleg, azon kell
gondolkodnunk, a jovoben milyen partnerekkel szarnlthatunk celunk eleresehez.
J6, ha szervezetnek van tobb levelezolistaja is, pI. kulon vezet6k, onkentesek,
altalanos resztvevok szarnara.
Ami a szlovaklal zarandokutak iranyvonalat illeti a kovetkezo, rnaqyarorszaqi
zarandokkozpontok helyet kell figyelembe vennunk: Marlapocs, Matraverebely
Szentkut, Marianosztra, Esztergom, Gy6r.

Geiger Jozsef a Maria Ut Kozhasznu EgyesOlet vezetoseqi tagja elmondta, hogy
szarnara nagy elrnenyt jelent a bucsujaras, ugyanakkor a csendes templom legkore
is nagy hatassal lehet az emberre. Ezert meg kene tenni mindent annak erdekeben,
hogy a Maria Ut maqanyosan is [arhato legyen . Arra buzditotta a jelenlevoket, ha
tehetik, menjenek el Santiago de Cornpostellaba. Ez a zarandoklat fizikai es lelki
kieqyensulyozottsaqhoz vezet. Mindig van rntert halat adnunk Istennek, es mindig
van mit kernunk T61e. A zarandokokra kulonos kegyelem arad a zarandoklas
tolyarnan.
A zarandokutak elokeszitesenek hardveres es szoftveres resze van. Nagyon fontos,
hogy pontosan Ie legyen irva az utvonal, [arhato legyen, es ellegyen iatva megfelel6
szallashelyekkel. A zarandokutak lelrasarol egy utikonyv is keszul,
Ami a szervezest illeti, fontos, hogy legyen egy kozponti iranyltas, a helyi jellegO
gondokat viszont a helyieknek kell megoldaniuk. Szerencses rneqoldas , ha az egyes
szakaszoknak van 6r6kbefogad6juk.

Merva Laszlo, telvidekt szarmazasu, Deaki k6zseg szulottje, szinten a Maria Ut
Kozhasznu EgyesOlet vezetoseqi tagja, gyermekkori elmenyeit idezte fel, amikor a
falubeliekkel egyOtt Maria-volqybe (Marianka) zarandokolt, Ami a zarandoklatok
jelleqet illeti , beszelhetunk bucsujaros jellegO es egyeni jellegO zarandoklasokrol,
Pozitfvan ertekeli, hogy nagyon j6k a kapcsolatok az egyes plebanosokkal es a

ferencesekkel. Figyelembe veve az aktfvan dolgoz6k szabadsaqanak hosszat,
velernenye szerint, 5-10 napos zarandokutakat is erdernes szerveznOnk.

Katona Pal, a Maria Ut Kozhasznu EgyesOlet mOszaki koordlnatora elmondta, hogy
ami a [elzestestest illeti, a Maria Ut [elzesalnek alkalmazkodniuk kell az adott orszaq
[elzeselhez, fontos viszont az is, hogya zarandok minden orszaqoan erezze, hogya
Maria uton halad. A jelzesfestes sok embert igenylo munka. A szabvanyok
betartasara van szukseq az informaclos tablak, a jelzo oszlopok letrehozasanal is.
Kulon felhivta a figyelmet a rneqfelelo szarnu plhenohelyek kialakltasara - ebben az
onkormanyzatok lehetnek nagy seqitsequnkre. A Maria Ut halozat klepltesenek egyik
fontos feladata tovabba a digitalis terkeprajzolas es egy terkepes kalauz ktadasa
(lasd: open.maps.eu).
Szilvay Gyula, a Maria UT Kozhasznu EgyesOlet vezetoseqi tagja bemutatta a
cssrkeszeknek a Maria Ut utielzos ernblernajat.
Lengyel Zoltan, a rnarcelhaz cssrkeszcsapat tagja, felhfvta a figyelmet, a jovoben
OgyelnOnk kell arra, hogy semmilyen politikai part se hasznalla fel a Maria Ut Ogyet
sajat politikai celjai eleresere.
Torok Andras meqkoszonte a Maria Ut Kozhasznu EgyesOlet tagjainak az utbalqazfto
gondolatokat a jelenlevo cserkeszeknek pedig a reszvetelt, Ezutan a talalkozo irnaval
zarult,
J6 rnunkaf
Komarorn, 2011. november 17-en.

Lejegyezte: Torok Andras.
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