Emlékeztető
a Szlovákiai Magyar Cserkészek Szövetsége és a Mária Út Egyesület

1. munkatalálkozójáról
Időpont: 2011. december 10.
Helyszín: Budapest, Mária Rádió
Tárgy: A Mária út építése Szlovákiában
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Előzmények
Az SzMCs és a MÚtE képviselői ezt megelőzően 2011. november 17-én, Rév-Komáromban
találkoztak, ahol megállapodtak, hogy törekedni fognak a Mária Út idea megvalósítására
Szlovákiában.
A találkozó keretében a Máriautasok összefoglalták az útépítés eddigi eredményeit és
tapasztalatait, ismertették a 13 pontos feladatsort, ami összefoglalja a kezdő lépéseket, s átadták az
Együttműködési megállapodás tervezetét.
A Cserkészek kifejezték együttműködési készségüket az alapgondolat megvalósítására, első
lépésként a Szövetség tagjainak tájékoztatásával és megnyerésével.
Arról a találkozóról - Török András által - jegyzőkönyv is készült.
Jelen találkozó napirendje:
9:00 - Köszöntés, ima, bemutatkozás
9:10 - Turistaút/zarándokút - felvezető előadás: Molnár András
10:00 - Kegyhelyek, útvonalak Szlovákiában - Török András
11:00 - Hírverés, marketing, forráskeresés - Szarvas Zoltán előadása a magyarországi
tapasztalatokról
12:00 – További együttműködés, munkaterv egyeztetés 2012-re
13:00: Zárás
Turistaút/zarándokút
Az első napirendi pont bevezetésében Molnár András a Kárpátok K-Ny irányú hegyvonulatainak
határ-szerepére hívta fel a figyelmet. Ezek a hegységek tájegységeket választanak el (ill. kötnek
össze!), az egyes lejtőkön jelentős természeti és kulturális különbségek alakultak ki. A
hegygerincek és a völgyek váltakozása az élet teljességét és sokszínűségét képezi le, s így egy nagy
zarándoklat lehetőségét is magában rejti…
(Ezt a nyáron személyesen is megtapasztalta, amikor a lengyelországi Ó-Szandecből Szlovákia
hegyein, majd az Északi- Középhegységen át zarándokolt másfél hónapon át Márianosztrára…)
A misszió lehetőségét segíti „a hegy túloldaláról jött ember” mítosza, amire építeni lehet.
A vetítettképes előadása az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) útjelzés-ajánlásait, s országaink
jelzésrendszerének az összehasonlítását mutatta be.
Felhívta a figyelmet a nemzeti turistaszövetségekkel (MTSz, ill. KST) való kapcsolat fontosságára.
Magyarországon a Mária út jele már szabványosított turistajelzés; jó lenne ezt Szlovákiában is
mielőbb elérni.

Kegyhelyek, útvonalak Szlovákiában
A folytatásban – a cserkészek képviselőinek bemutatkozása után – Török András ismertette azokat
a kegyhelyeket, illetve útvonalakat, amelyek a szlovákiai Máriaút-hálózat alkotórészévé válhatnak.
Az ismertetést Katona Pál térképekkel illusztrálta.
Az egymás szempontjainak megismerése által kialakult a konszenzus az útvonal-kijelölések
sorrendjében.
Az Esztergom - Czestochowai ág a Börzsönynek indul, Ipolyságnál lépi át a folyót, majd
Paláston keresztül halad Selmecbánya felé.
Máriavölgyet Komáromból (vagy Győrből) Bacsfán és Pozsonyon keresztül közelítjük meg.
Érsekújvárt Csúzon és Kürtön át érdemes Esztergommal összekötni, a másik irányban pedig
Sasvárig haladunk (Nagyszombaton keresztül).
A Komárom – Marcelháza – Kürt összekötés helyi kezdeményezésre és összefogásra számít.
A Pozsony – Nagyszombat – Nyitra-…- Frivaldnádas (Rajecká Lesná) útvonal majd egy következő
fázisban válhat aktuálissá.
…Az Ipolyságtól keletre lévő, Lőcsét, Zakopanét, stb. célzó útvonal-lehetőségek egyelőre nem
kerülnek részletes vizsgálatra.
Az első három csapásvonal által érintendő helyiségek önkormányzataival és egyházközségeivel a
kapcsolatot rövid időn belül fel kell vennünk ahhoz, hogy 2012 második felében egy
útvonalbejárást (próbazarándoklatot) tudjunk ezekre a kegyhelyekre szervezni.
(A következő napirendi pont előtti szünetben – éppen dél lett – a Mária Rádió szomszédos
kápolnájában a rádió imacsoportjához csatlakozva elimádkoztuk az Úrangyalát, mindannyiunk
lelki épülésére. A kápolna feszületéről utolsó szavait hozzánk intéző Jézus üzenetét külön
ajándékként kaptuk.)
Hírverés, marketing, forráskeresés
Szarvas Zoltán előadása az alapkérdések megfogalmazását segítette.
Mihez keresünk forrást, kiket szeretnénk megszólítani, profik, vagy önkéntesek tudják-e
hatékonyabban építeni Mária útját (Jézus felé!)…stb.?
Ezek és a hasonló kérdések gyakran felbukkannak a szervezés folyamán, jobb, ha előbb
magunknak tesszük fel.
Az előadás anyaga szétküldve, átgondolásra, vitára ajánlva.
Néhány sarokpillér-ajánlat:
- a zarándokvezetéshez, közösségépítéshez a Cursillo, (pl. www.cursillo.hu, refcursillo.hu)
- a forrás, amire szükséged van: ember és pénz;
- mecénás nélkül nem megy,
- folyamatos pályázatfigyelés kell
- a hírverést, kapcsolatépítést a potenciális partnerek felé nem fokozatosan, hanem
párhuzamosan kell és lehet végezni.
Folytatás, munkaterv egyeztetés 2012-re
Merva László ismertette a MÚtE által tervezett, ill. ajánlott 2012-es zarándoklatok tervezett
időpontjait, szerepüket, jelentőségüket.
Megállapítható, hogy Húsvéttól október elejéig „sűrű a naptár”, ekkor vannak a legnagyobb Máriaünnepek, a kegyhelyek búcsúi. Ebbe a naptárban kell nekünk a szlovákiai Mária út eseményei
számára is időpontokat találnunk, úgy, hogy a Cserkészek részt tudjanak venni a kiemelt
zarándoklatainkon, a Máriautasok pedig a felvidéki bejárásokon, próbazarándoklatokon.

Két kiemelendő esemény: június második felében a Mátraverebély-szentkúti Szlovák- Magyar
Megbékélési találkozó, ill. október 6-7-én a Márianosztrára igyekvő Pálos zarándoklat.
(Merva L: A részletes naptár első változatát rövidesen összeállítom, s küldöm.)
Egyebek:
- Lengyel Zoltán kéri a református kapcsolatokat, együttműködési példákat (Erdélyben és
Magyarországon).
- 2012-ben Szlovákia rendezi a Középeurópai Nagy Cserkésztalálkozót (jamboree), ez is egy
alkalom, hogy terjesszük az ideát.
- Gálik Zoltán levelezőlistát hoz létre, amelyre ajánlani, ill. felkérni lehet szervezőtársakat; a
szervezőmunkát elsősorban ezen a fórumon egyeztetjük
- A kapcsolatépítést el lehet kezdeni, minden szinten, saját hatáskörben.
- A következő találkozót kb. két hónap múlva tartjuk (várhatóan Rév-Komáromban).
Az emlékeztetőt összeállította:

Merva László, önkéntes

