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Az SZCST tagjainak, az ügyvezető elnöknek, a jogtanácsosnak, az EB és FB elnökének,
a MVT-nek, a VKVT-nek.

Kárpát-medencei Mária Út – stratégiai partnerség
JEGYZÕKÖNYV
A magyarországi Mária Út Egyesület kezdeményezésére, Török András, SZCST
elnök email útján felszólította az SZCST tagjait, az SZMCS ügyvezető elnökét,
mozgalmi vezetőtisztjét és vezetőképző vezetőtisztjét, mondjanak véleményt a Mária
Útról és egy számításba jöhető stratégiai partnerségről. A témával kapcsolatosan az
érintettek kézhez kapták Szabó Tamás, a magyarországi Mária Út Egyesület elnökének
összefoglaló gondolatait. Áttanulmányozásuk után az SZMCS tisztviselői, írásos
válaszukban a következő véleményeket fejtették ki:
Török András, SZCST elnök: egy olyan pozitív kezdeményezésről van szó, amely
szorosan összefügg mozgalmunk alapvető céljaival. Ennél fogva a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség is aktív szerepet vállalhat ebben a tevékenységben. Bízva reméli,
hogy az SZCST tagok pozitív hozzáállása esetén, konkrét határozatba foglalhatjuk
a jövőbeli partnerség szándékát. Természetesen, a legközelebbi, 2011 februárjában
esedékes, Szövetségi Közgyűlésnek is előterjesztjük a Mária Úttal kapcsolatos
elképzeléseket.
Balogh Katalin, SZCST tag: többször is átnézte az átküldött dokumentumokat, s csak
egyetérteni tud azzal a gondolattal, hogy függetlenül a tisztújítástól, ezt a
kezdeményezést KELL és ILLIK támogatnunk. Meggondolandó azonban, hogy milyen
mértékben tudunk együttműködni, mivel, mint ismeretes, nem bővelkedünk kellő
mennyiségű, munkát is vállaló felnőttben. Helyesli a gondolatot, hogy mindenképp
kérjük ki a mozgalmi vezetőtiszt véleményét is, mivel ő jobban látja, hogy az egyes
régiókban hogyan tudunk feladatokat vállalni és teljesíteni.
Bartal Zoltán, SZCST tag: támogatja ezt a jellegű kezdeményezést, sőt nagyon tetszik
neki, tényleg, „belevág” a profilunkba. Érdekelné viszont, mennyire van erre

kapacitásunk. Ha az ügyvezető elnök és a mozgalmi vezetőtiszt azt mondja, hogy van, ő
támogatja az ügyet.
Esse Bálint, SZCST tag: Szereti az ilyet, a gyalogos zarándoklat híve. Rengeteg a
feladat, amit leírt a Mária Út Egyesület elnöke, át van ez gondolva. Ezen kívül még az
érintett hatóságokkal, turistaszövetséggel való egyeztetéseket sem hagyná figyelmen
kívül. Két kérdése van:
mennyire felelős stratégiai együttműködésbe kezdeni három hónappal a
tisztújítás előtt?
sok csoport sok munkára alakult. A nevelési koncepció nagyon lassan indul, de
halad. Látva a temérdek munkát mégsem ő, nem mi tudjuk megítélni, van-e erre
potenciál, hanem a mozgalmi vezetőtiszt. Mivel több csoportban, több tevékenységben
is benne van, ő látja át e csoportok tevékenységét. Mivel a Mária Út gondolata is
mozgalmi tevékenység, mindenképp kérjük ki a mozgalmi vezetőtiszt véleményét is.
Az ötlet és az idea szép. A munka rengeteg vele, de éppen ebben van lehetőség
láttatásra és sok mindenre. Ez egy olyan tevékenység, amit még nem csináltunk.
Gálik Zoltán, SZCST tag: átolvasta a dokumentumokat és részéről sincs kifogás a
partnerség ellen. Szerinte is fenn áll a kérdés, van-e, találunk-e erre kapacitást?
Javasolja, hogy akár más felvidéki szervezetet is szólítsunk meg (vagy a Mária Út
Egyesület elnöke, Szabó Tamás tegye ezt meg), hogy akár többen is együtt tudjunk
dolgozni - így nagyobb az esély a sikerre. Esse Bálint felvetésére, hogy mennyire felelős
egy ilyen projektbe belekezdeni a tisztújítás előtt, kifejtette, hogy mivel pozitív dologról
van szó, ez ne akadályozzon minket. Biztos benne, hogy a következő SZCST és
ügyvezető elnök is támogatja majd a gondolatot. Egyúttal egyetért azzal, hogy a
mozgalmi vezetőtiszt véleményét is kérjük ki. Csak azután foglalkozzunk a dologgal,
miután az ügyvezető elnök és a mozgalmi vezetőtiszt is támogatják az ügyet.
Reitzner Henri, SZCST tag: Amennyiben van ember, aki az ügy mögé áll, és vállalja a
szervezést, vagy akár többen is, akkor nem lát benne kivetni valót. Viszont, ha
számunkra ez túl sok pénzfelhajtással, ember- és idő ráfordítással jár, akkor biztos,
hogy ezeket az energiákat a szövetségen belül is fel tudnánk használni.
Az elveinkkel nem ellenkezik a dolog. Sőt, úgy, ahogy az ügyvezető elnök, ő is lát
fantáziát abban, hogy pl. egy-egy útvonal kihelyezett jelzéseit, mondjuk, egy őrs évente
kijavítja, újrafesti, stb. Ha tehát van rá ember, aki felvállalja z ügyet, akkor ő egyetért,
vágjunk bele. Abban az esetben viszont, ha nincs, akkor is támogathatjuk az ügyet, de
nem stratégiai partnerként (pl. úgy, hogy feltüntetjük a honlapunkon az útvonalat, stb.).
Uher Rudolf, SZCST tag: ez egy nagyon szép ötlet és terv. Szerinte az ügyvezető
elnököt kell megkérdezni, van-e arra ember és energia, a Szövetség berkeiben, hogy
bekapcsolódhassunk a programba. A gondolat nagyon cserkészies, ilyen nemes célokat
is támogatni kellene a Szövetségnek.
Csémi Szilárd, ügyvezető elnök: támogatja a kezdeményezést. Szerinte a
lehetőséggel és alkalommal élni kell. Ez nagyszerű program lenne rover és felnőtt
cserkészeinknek, társadalmilag és egyházilag is hasznos célkitűzés, és a mi céljainkkal

is teljesen egybevág. Másrészt hatalmas munka és felelősség, nem lehet félvállról
kezelni, ehhez egy elkötelezett vezető kell, aki ezt szervezné, koordinálná, tárgyalna,
kapcsolatot tartana, terepen bejárna/bejáratna, dokumentálna, stb. Szerinte a Központi
Irodában részben megvannak, ill. megteremthetők a megfelelő feltételek egy ilyen
személy tevékenységének segítésére - kommunikációs csatornák, irodai felszereltség,
kapcsolatok, dokumentálási feltételek.
Erdélyben a magyar cserkeszek is teljesen mögé álltak a kezdeményezésnek. A
katolikus jelleg ellenére ott főleg református, unitárius cserkészek segítenek az útvonal
kidolgozásában. Egyébként június elején mar az egyik (szlovákiai) útvonalat Katona Pál
vezetésével bejárták gyalogosan. Ezzel kapcsolatban már több levélváltásra is sorkerült.
Telefonon is beszéltek, ami eredményeként egy olyan ígéret hangzott el, hogy ősz
elején megérkezik a konkrét megkeresés irányunkban. A gondolatot támogatja azzal a
javaslattal, hogy keressük meg a megfelelő embert, aki felvállalná az ügyintézést.
Asztalos Zoltán, mozgalmi vezetőtiszt: A stratégiai partnerség javaslatban olvasható:
A Mária Út Egyesület szeretne, akár szerződéses alapon, olyan partnerrel
együttműködni, amely hasonló szerepet tölt be Szlovákia területén, mint a Mária Út
Egyesület Magyarország területén. Ránk ez ugye nem egészen érvényes, sőt. Ami
viszont bíztató az az, hogy ez egy sikeres projekt lehet tagságunk körében. A
roverkorosztálynak tud adni olyan széleskörű elfoglaltságot, amely nagyon sok
érdeklődési kört lefedhet. Hasonlóan, mint a szlovákok vártisztítási projektje. Ha ki
tudunk állítani egy projektvezetőt, aki mondjuk az első másfél év menedzselését vállalja,
szervezi a roverjeinket az egyes feladatok elvégzésére, kapcsolatot tart fenn a
magyarországi szervezettel, pályáz, akkor próbáljuk meg. Ha nincs ilyen emberünk és a
központra hárulnak ezek a feladatok, nincs értelme. Nem ártana tudni, mennyi és
pontosan, milyen munka is van vele, Magyarországon hányan dolgoznak rajta, stb.
Kocur László, vezetőképző vezetőtiszt: az üggyel kapcsolatosan nem nyilatkozott.
Jó munkát!
Török András, SZCST elnök, s. k.
Érsekújvár, 2011. szeptember 28-án
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