EMLÉKEZTETŐ
a Közép-európai Mária Út szlovákiai zarándok-útvonalát építő
Via Mariae, polgári társulás találkozójáról, melyre 2014. november 8-án került
sor a Mária Rádió Rév-komáromi stúdiójának épületében
Jelenlévők:
Fehér Péter, Mária Út Közhasznú Egyesület, Magyarország;
Csémi Ildikó, Via Mariae, polgári társulás, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség;
Csémi Szilárd, Via Mariae, polgári társulás, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség;
Patay Péter, Via Mariae, polgári társulás,
Méhes Richárd, Via Mariae, polgári társulás,
Török András, Via Mariae, polgári társulás, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség.
A megbeszéléssel kapcsolatosan elektronikusan nyilatkoztak:
Molnár András József, Mária Út Közhasznú Egyesület, Magyarország;
Katona Pál, Mária Út Közhasznú Egyesület, Magyarország.
Napirendi pontok:
1) Beszámolók a 2014-es zarándoklatokról:
 Jézus Öt Szent Sebe búcsú Márianosztra;
 Szent Jobb zarándoklat – északi ág;
 Pálos 70;
 Máriavölgy-i zarándoklat;
2) Zarándok-útvonalak pontosítása, további lehetőségek illetve járható útvonalak
keresése:
 M02-es főútvonal: Ipolyság - Prenčov (Patay Péter), Rózsahegy - lengyel
határ;
 Mellékútvonalak: Márianosztra - Érsekújvár - Bacsfa-Szentantal – Máriavölgy.
3) Zarándoklatokkal foglalkozó szervezetek Szlovákiában, együttműködési
lehetőségek feltérképezése, egy esetleges, 2015-ös, szlovákiai zarándokkonferencia
lehetőségének megbeszélése;
4) Egyéb.
A megbeszéléssel kapcsolatosan az alábbi hozzászólások hangzottak el:
Fehér Péter:
Először is köszönöm a személyes találkozás lehetőségét, megerősített az egymásra
figyelés, és segítés fontosságában. Az összefoglalóhoz hozzáfűzni valóim:

Máriavölgyi zarándoklat szervezése Méhes Richárd alaposságát, illetve Patay
Péter minőségi prezentációjának dicséretén túl előremutató törekvés, hogy
megnevezésében máris I. Csallóközi Zarándoklat lett elnevezve, adja a folytatás
lehetőségét.

Márianosztrai zarándoklat Török András szervezésében a fentieken túl adja
Márianosztra és Máriavölgy összekötését, ráadásul Pozsony bevonásával. Ez jó
példa és tapasztalás lehet a Czechotowába tartó útvonal további együttműködési
törekvéseinek.


Patay Péter Zakopane-Rózsahegy közti bejárás tapasztatának átadása a
forgalmas, és veszélyes útszakasz kiváltása erős szintvonal különbség akár plusz
nap beiktatásával is úgy gondolom, megéri a biztonságos ajánlás miatt. Ahogy
magam is megtapasztaltam, és említettem is: " ... a zarándok úgy is arra megy,
amerre akar ... " :) - alternatíva ajánlása pedig inkább segít ezen.

Pálos 70: öröm volt a megtapasztalásotokban átélni ezt a közösségi
programot úgy, hogy közben tudjuk, ez a világi életben egy teljesítménytúra is
egyben.

Patay Péter felvetése: a jövő évi a Zoboraljai (Kistapolcsányi) Zarándoklat
akár autóbuszos utaztatással való kombinációja igen dicséretes kezdeményezés a
régióban - itt vetettem fel, hogy a teljesítmény és önkéntesség korlátai, és a megélt
tapasztalatok felhasználása könnyebbé tehetik a következő zarándoklat szervezését.

1Úton Zarándoknap - 2015.augusztus 22. Esztergomban december 9-én,
kedden a Szent Adalbert Központban önkormányzati találkozó lesz, melyre
javasoltam a részvételt, a tapasztalás és jövő évi részvétel végett.
Katona Pál:

Örülök, hogy a megbeszélésen napirendre tűztétek az utak nyomvonalainál
adódó konkrét kérdéseket is.

Szeretném javasolni, hogy beszéljetek arról is, hogy a Dercsika-ÉrsekújvárBény szakaszon van egy két hely, ahol még nincs alkalmas útvonal (híd kellene,
vasúti átkelő, vagy újonnan kialakított földút). Ezek nehezen megoldható kérdések,
valószínűleg a helyi önkormányzattal, ill. más hivatalokkal is egyeztetni kell.

Továbbá felmerült egy alternatíva Dercsika és Gúta között: Nyékvárkonyon és
Nyárasdon át. Itt a Kisduna töltése adná magát. Javaslom, hogy ezt is vizsgáljátok
meg olyan szemmel, hogy ami mellett döntötök, az később a KST elé terjeszthető
legyen.
Molnár András József:

A Via Mariae tagjainak tájékoztatására elküldte a börzsönyi turistautak
nyomvonalának módosításával, az ún. Honti Piros, a Nagymaros/Visegrád – Ipolyság
- Selmeci-hegység közti magyar-szlovák vándorút kialakításával és a NógrádMárianosztra-Letkés-Burda
zöld
turistaútvonal
pontosításával
kapcsolatos
elektronikus levelezést.

A találkozóval kapcsolatosan áldott együttlétet és továbblépést kívánt.
Patay Péter:

Prezentáció a Pálos 70 zarándoklatról
A gyalogos zarándoktúra Pálos szerzetesek által vezetett útvonal, mely nagyrészt a
Mária út útvonalain, meglévő és egykori pálos kolostorok, szentélyek érintésével a
Budai-hegység, a Pilis és a Börzsöny útjain haladt. 2014. október első hétvégéjén
különös három napon a természetjárás lehetőséget adott a lelki elmélyülésre,
találkozásra hívott a természetfelettivel, Istennel a természet szépségeiben, a
csendben, az imádságokban, de egymással is. Érdemes kipróbálni vagy újra megélni
jövőre is ezt a gyalogos zarándoklatot.

A bejárt szlovákiai, majdani Mária-utas szakaszok némely részeit újra
érdemes felcserélve, (különös tekintettel a nagyon forgalmas, veszélyes helyekre)
más, biztonságosabb utakra irányítani. Ezeket az újabb bejárásokat a jövő tavasszal
lehetne beiktatni terveinkbe.


2015 júliusában meggondolandó megszervezni az 1. zoboraljai gyalogos
zarándoklatot a kistapolcsányi búcsúba, melynek napja július 16. a kármelhegyi
Boldogasszony ünnepe, ill. a rá következő vasárnap. Ebben a régióban ilyen jellegű
gyalogos zarándoklatnak még nincs múltja, ezért keresem a társszervező
személyeket, hogy e tervet meg tudjuk valósítani a Via Mariae – Mária Út
szervezésében.
Méhes Richárd:

Máriavölgyi zarándoklat
Már augusztus végén megvoltak a zarándoklat szervezésének főbb pontjai, teendői
és számos ötletem volt. A zarándokút érintett szakaszain vezetett ez a zarándoklat,
amelyeket nagyrészt tavasszal jártam be. Mondhatni a szervezés illetve a
zarándoklat "főpróbája", mikor falumból szerveztem Bacsfa-Szentantalra
Kisboldogasszony napja alkalmából egy egynapos gyalogos zarándoklatot. Ezen a
zarándoklaton 15-en vettek részt és ez szeptember 6-án, szombaton volt - remélem,
újraélesztem ezzel a hagyományt, mert régen a nagyanyáink gyalogszerrel mentek a
búcsúba (sokan ezt fel is idézték a zarándoklat alatt). Ez után vetettem magam bele
jobban a szervezésbe. A zarándoklatra idén október 9-11-ig került sor, mivel a
magyar szentmise Máriavölgyben október 11-én, szombaton volt. Csütörtökön,
október 9-én kezdődött a zarándoklat Bacsfa-Szentantalról, ahol Srankó László
szentantali atyával beszéltem meg, hogy fél 8-tól lehessen gyónni a templomban és
8 órától szentmisére kerüljön sor, mely végén zarándokáldásban részesülve
induljunk el. A szentmise közös bemutatására az említett atyán kívül felkértem még a
somorjai Myjavec Pál atyát (2014 júliusáig egyházgellei) és a jelenlegi egyházgellei
Jankó Gábor atyát is. Az utóbbi atya volt kérdéses, hogy el-e jön, de végül minden
rendben lezajlott - Pál atya gyóntatott és Gábor atya is eljött. A szentmise után
megnéztük a templom melletti Kálváriát is és fél 10 előtt indultunk útnak.
Szentantalon 8-an jöttünk össze, nagyrészt a környékről: Bacsfáról, Tárnokról,
Bodakról, Egyházgelléről, Nyitráról és egy székesfehérvári hölgy. Somorján a
református templomot a volt gimnáziumi magyar irodalmat tanító tanárnőm mutatta
be, aki a templomban kulturális gondnok. A bemutatás nagyon jó és érdekes volt. A
templomban külsejét felújítják és ezért belül is régészeti feltárások folynak, amely
alapján már most megállapítható, hogy sokkal régebbi ez a templom, mint ahogy azt
gondolták - Szent István korabeli. A tanárnőt Somorjába érkezésünkkor hívtam fel.
Megnéztük a katolikus templomot is. Ezen még változtatni kell, mert csak rács
mögött tudtuk megtekinteni - a plébános úr félreértett. Legközelebb be is szeretnénk
menni, hogy imádkozhassunk, énekelhessünk, és meg tudjuk közelebbről is nézni.
Somorjának egyébként latin neve Samaria, mely a Mária-tiszteletre, Szűz Máriára
utal - katolikus templom, Nagyboldogasszonynak van felszentelve. Itt Somorján
ebédszünetet tartottunk. Gútoron is bemutatták nekünk a templomot, mely szintén
nagyon régi templom. Ezt Pál atyának köszönhetem, mivel ő adta meg a helyi
sekrestyés telefonszámát, aki nekünk mutatta be a Szent Kereszt Felmagasztalása
templomot. Ezután nem kell bemennünk Kalinkovora (Szemetre), hanem a
kerékpárúton haladva a falun kívülre eső új házakhoz mehetnénk, ahonnan már
nincs messze a földút, melyen érkeznénk be Dénesdre. Dénesdre még a este 6 órai
szlovák szentmise előtt érkeztünk meg, melyen részt vettünk. Itt akadt egy kis
komplikáció, melyen legközelebb változtatni kell. Dominikával váltott első e-mailben
sajnos rossz időpontot jelöltem meg. A továbbiakban mindig 9.-ét, csütörtököt írtam sajnos ez Dominikának nem tűnt fel, és ezért csak másnapra, péntekre várt minket.
Ezért nem tudták nekünk bemutatni a kegytemplomot és a kegyszobrot. Egy kicsit

kellett várnunk, míg elfoglalhattuk a pasztorációs központot, a szállásunkat, addig
megvacsoráztunk. Hagytak nekünk ott süteményeket és meleg teát is. A szállásnál
kellett használni a hálózsákot és a karimatkát (derékaljat). Egy szétnyitható fotelt is
használhattunk, ahol négyen elfértünk. Dominika aggodalmai ellenére nem fáztunk,
nem volt hideg a szálláson.
Másnap eleinte földúton, majd turistautakon haladtunk Pozsony felé. Ez
természetileg nagyon szép volt, a dunai réten, ártéren haladt keresztül - ez
természetvédelem alatt áll. Érinti a pozsonypüspöki Duna-ágat és számos Dunaágat. Tavasszal, mikor bejártam ezt a szakaszt, mindenhol a medvehagyma
virágzott, sajnos ebből így ősszel semmit sem lehetett látni, de így is szép volt.
Pozsonyba a Slovnaft mögött érkeztünk be, majd a Kikötői híd alatt haladtunk el. Az
Eurovea bevásárlóközpontnál érkeztünk ki a kialakított füves rakpartra, ahol egy
pihenőt
tartottunk,
nagyon
kellemes
volt
feküdni
a
Duna-parton.
A Szent Márton-dómba belépő ellenében léphettünk volna be, de mivel lassan
kezdődött egy esküvő, ezért jegy nélkül az előtérből nézhetünk körül a templomban.
Legközelebb remélem jobban meg tudjuk nézni. Az útvonal érinti a Prímási palotát is,
ezért mise előtt elmentünk oda is, ahol megnéztük a belső udvaron elhelyezett
Sárkányölő Szent György szobrát. Este 6 órakor kerül sor a ferences templomban a
magyar szentmisére, melyet Molnár Tamás atya mutatott be, aki a pozsonyi magyar
hívek lelkipásztora. Eleinte úgy volt, hogy 10 fő felett a szemináriumban, az alatt
pedig a pozsonyi családoknál leszünk elszállásolva. Ekkor már 11-en voltunk,
ennyien érkeztünk meg Máriavölgybe. A szentmise után a sekrestyében vártak
minket a családok, akik létszámtól függetlenül szerettek volna minket elszállásolni. A
város egyes részein szállásoltak minket el a családok. Sok szeretetben és
gondoskodásban volt részünk. Sok élménnyel gyarapodtunk, másnap meséltünk
egymásnak. Így betekinthettünk a pozsonyi hívek mindennapjaiba. Másnap
kénytelenek voltunk fél 6-kor a Grassalkovich palota elől indulni. A vasúti pályaudvar
előtt kanyarodtunk el a mélyúti kegyhely felé, amelyet sötétben tekintettük meg, de
így is szép volt. Szép volt a Lourdes-i barlang. Sajnos ilyenkor nem tudtunk bejutni a
templomba, ahol a Havas Boldogasszony szobra tekinthető meg. Innen felmentünk a
Kamzíkra, a Zerge-hegyre, ahol a pozsonyi tévétorony található. Itt egy kis pihenőt
tartottunk. A Kis-Kárpátok szép tájain, erdein haladtunk végig. Mivel a szokásos
magyar szentmisére idén 10 órakor került sor, ezért kicsit sietnünk kellett. A Kálvária
tetején érkeztünk be a kegyhelyre. Az hittük, hogy már kezdődik a mise, mivel
énekszót hallottunk és harangszót. Kiderült, hogy a szentmise később kezdődik és
csúszik a program hangosítási problémák miatt. Nagyon jó érzés volt, hogy a pápai
himnusz, magyar himnusz, Boldogasszony Anyánk mellett felhangzott először a
Szózat is. A zarándoklat után mindenki ment haza, legtöbbjük a buszos
zarándokokhoz csatlakozott. Én a székesfehérvári Magdolnával maradtam még:
végigjártuk a Kálvária állomásait, a Szentkútnál vételeztünk vizet és benéztünk a
kegytemplomba. Városi busszal mentünk a buszpályaudvarra, ahol "felraktam" a
buszra. A székesfehérvári hölgy Révkomáromon keresztül érkezett hozzánk, ahol a
Katonatemplomban megismerkedett Lépes Lóránt atyával, aki pár héttel azelőtt
készített velem egy interjút a zarándoklatról a Mária Rádióban. A hölggyel készült
egy kis interjú a felvidék.ma munkatársával. A zarándoklat után Magdolna interjút
adott a komáromi Mária Rádiónak és megjelent egy interjút az élményeiről a
felvidek.ma-n. A zarándoklatról készítettem egy plakátot, mely az útvonalon érintett
települések templomainak hirdetőtábláira került kihelyezésre és a helyi atyát a
szentmiséken hirdették a zarándoklatot. Így került ki plakát a pozsonyi ferences és a
blumentáli templomba, Gútorra, Somorjára, Tejfalura, Bacsfa-Szentantalra, Tárnokra,

Szarvára, Egyházgellébe, Bősre, Dunaszerdahelyre és Nyékvárkonyba. Maga a
plakát megjelent a Remény katolikus hetilapban is.

Az Érsekújvár-Márianosztra szakasszal a megjegyzésem, hogy mindenképpen
kellene találni egy jó utat Kürt és Szőgyén között. Paliék a Márianosztrától Bényig
felmérték, bejárták az útvonalat, idáig kellene nekünk elvinnünk az utat, úgy hogy az
érintse Bény-Szentkút kegyhelyén, mely a településtől északnyugatra található. Így
Szőgyén után Bartot kellene érinteni és onnan Bény felé lehetne menni.

Szeretném, amint az időm is engedi, bejárni és felmérni, rögzíteni az útvonalat
Bős és Nagymegyer, valamint Gúta és Érsekújvár között. Ezekről, ahogy már
másokról is, szeretnék készíteni egy leírást. A legutóbbi Nagymegyer-Gúta szakasz
bejárásáról is készítettem leírást tájékozódási pontokkal, kilométerekkel együtt.
Szilárdnak mondtam, hogy Nagymegyer és Szilas vagy Szakállas között találni
kellene egy utat, ami nem a 63-ason vezet. Ekecs felé található tótól menő földút
félúton, ami a szilasi útra vezetne rá el van szántva, ezért mentünk a 63ason. Esetleg
Gellérd felé mehetne és a bogyai vasúti megállótól induló kevésbé járt úton lehetne
átmenni Szakállasra.

Készítettem útvonaltervet a felmerült ötletről, hogy vegyük be az útba
Körmöcbányát. Ez az útvonal Óhegyről indul kihagyva Besztercebányát és Zólyomot,
érinti Garamszentkeresztet is. Ez lehetne egy másik alternatív út is, mivel maga
Körmöcbánya is kegyhely. Az út végül Selmecbányára érkezik meg.

Készítettem Molnár András levele szerint útvonalterveket: egyrészt
Zakopanetől Oravicén, Zuberecen, Prosieken és Liptovská Teplán keresztül
Rózsahegyre, másrészt Trstenától Zábiedovot érintve Zuberecbe (Habovkán
keresztül) és tovább a már írt útvonalon.

Zakopanetől egészen Lőcséig is elkészítettem az útvonaltervet, ahonnan az
útvonal a Szent Jakab-úton menne Kassára, és onnan a Szent Erzsébet úton
Sárospatakra, ahonnan a Mária-utasok ígérete szerint rákötnék a MariazellCsíksomlyó főútvonalra.

Kedden (megjegyzés: november 11-én) megyek Vissi András meghívására
egy konferenciára, szabadegyetemre Sopronba, mely a vallási turizmusról fog szólni,
melyre jönnek páran a Mária-út magyarországi szervezetétől és az erdélyiektől is.
Van egy útvonaltervem Máriavölgy és Boldogasszony összekötésére. Ezt Vissi
Andrásnak is mutattam, akinek nagyon tetszett és már mutatta is a tervet az
osztrákoknak. Így körvonalazódik egy közös projekt az osztrákokkal.

Ígéretet tettem Patay Petinek, hogy beszélek Jankó Gábor plébános úrral,
hogy indítsunk egy busznyi zarándokot (buszos-gyalogos) a kistapolcsányi búcsúba az 1. zoboraljai zarándoklatra.

Szilárd
javaslatára
elküldöm
a
tervezet
zarándoklatok
listáját:
- májusban Rita-napkor rózsaszentelés van Nagymagyarban: 1 napos gyalogos
zarándoklat Bacsfa-Szentantalról Nagymagyarba (van erről egy útvonaltervem is,
mely
továbbmegy
még
Illésházára
ez
még
bejárást
igényel)
- június 19.-e körül lesz a Bacsfa-Szentantal-i kegykép könnyezésének 300.
évfordulója: Egyházgelléből-Bacsfa-Szentantalra
- augusztus 15.:(hazafelé a vonatban jött az ötlet-amit eddig is szerettem volna)
csatlakoznánk az 1Úton kezdeményezéséhez, így két irányból mennénk Dercsikára,
Nagyboldogasszony csallóközi búcsújáró kegyhelyére. Egyik Egyházgelléről indulna,
a másik Bősről - mindegyik kb. 10 km hosszú. Már összeállt a fejemben a plakát
szövege is.

- szeptember 8.-a körül (talán szept. 5.-e) Kisboldogasszony alkalmával gyalogos
zarándoklat (mely remélem, hagyománnyá válik, újból felélesszük a hagyományt)
indul Egyházgelléből Bacsfa-Szentantalra
- 2. máriavölgyi zarándoklat: kb. október 8-10. (Bacsfa-Szentantalról).
Török András:
 Márianosztrai zarándoklat: Áprilisban illetve májusban valósult meg az
Érsekújvár – Udvard – Csúz – Fűr – Kürt – Szőgyén – Kéménd – Szalka –
Márianosztra útvonal bejárása udvardi és kürti cserkészek segítségével. A
július 4. – 6. közötti zarándoklaton, sajnos, csupán 5-en vettünk részt: Brath
Borbála Nyitráról, Lépes Béla Félből, Méhes Richárd Pósfáról, Decsi Mária és
Török András Érsekújvárból jöttek el a zarándoklatra. A zarándoklat utolsó
napján Patay Péter, Nyitráról, csatlakozott hozzánk. A zarándoklat ideje alatt
Danczi Mónika, kürti néprajzkutató és cserkész által létrehozott „Lelki kísérő”
adta meg számunkra a „belső” táplálékot.
Zarándoklatunkat
az
érsekújvári
Szent
Kereszt
Felmagasztalása
plébániatemplomban kezdtük el, ahol a helybeli lelki atya Siekel istván és a
szolgálatot teljesítő diakónus, Andruskó Gyula áldottak meg bennünket. Az
egyes falvakban barátságos fogadtatásban részesültünk. Udvardon Salgó
Tibor és Farkas Tibor mutatták be a helybeli híres és szépen felújított
Kálváriát, Fűrön Kecskés Erzsébet nyitotta meg számunkra a Szent Imre
templom kapuját. Kürtön Danczi Mónika mondta el nekünk a Ciglédi kegyhely
történetét. Este szülei, az elhunyt Kálazy házaspár családi házában kaptunk
finom vacsorát Mónika nővérétől, Ilonkától, majd ezen a helyen térhettünk
nyugovóra is. Másnap, Szőgyénben, a helybeli Mária csoport és cserkészek
fogadtak bennünket sok-sok szeretettel és agapéval.
Kéméndre érve
Sztyahula László plébános atya szeretetteljes fogadtatásában részesültünk.
Zarándoklatunk második napján Ipolyszalkán, egy helybeli vállalkozó várt
bennünket finom vacsorával és szálláshellyel. Szombaton, július 6-án egy
kissé fáradtan, de annál nagyobb belső örömmel érkeztünk meg úti célunkba,
a márianosztrai kálváriára.
Az útvonallal kapcsolatos tapasztalatok a következőek:
Érsekújvár – Udvard: aránylag jól járható mezei út egészen a Zsitva patakig.
Mivel biztonsági okok miatt nem ajánlhatjuk a zarándokoknak, hogy a patakon
való átkeléshez a vasúti hidat használják, ezt a jövőben meg kell majd
valahogy oldanunk.
Udvard – Fűr: az ún. Tölgyesi úton Szentmiklós felé aránylag biztonságos
körülmények között, alacsony forgalmú, aszfaltburkolatú, akácfákkal
szegélyezett úton haladtunk;
Szentmiklós – Fűr: a Tölgyesi út és Koltára haladó főút kereszteződésénél,
áthaladva az úton, a vasút mellet, mezei úton folytatjuk az utunkat Fűr felé.
Fűr – Kürt - Szőgyén: a kürti szőlőket elhagyva csak nehézségek árán
jutottunk el SZőgyénig. Ezért azt javasoljuk, hogy ne menjünk be Kürtre.
Fűrtől a Ciglédi kegyhely érintésével, folytassuk az utat Jó víz (Dobrá voda)
irányába, s így közelítsük meg Szőgyént. Ezt az utat 2015 tavaszán be kell
járni.
Szőgyén – Bény: annak ellenére, hogy a zarándoklaton Bényt nem kerestük
fel, azt javasoljuk, hogy ez a község is része legyen az útvonalnak. A szakasz
bejárására 2015 tavaszán kerül sor.

Bény – Márianosztra: Bénytől a MUTKE által bejárt útvonal becserkészése,
úgyszintén, 2015 tavaszán valósul meg.
 Találkozás a KST és az Szent Jakab zarándokútvonal képviselőivel:
2014. november 4-én, kedden, Besztercebányán egy találkozón vettem részt a
szlovákiai Szent Jakab zarándokút építőivel és Eva Skutovával a KST útjelző
bizottságának elnökével, és még egy helybeli úriemberrel a KST-től. Úgy látom, hogy
a szentjakabosok nyitott, normálisan gondolkodó emberek - egy fiatal hölgy és egy
fiatal lelki atya képviseletében jöttek el. A KST-vel tulajdonképpen ugyanarról volt
szó, amit már velünk is megtárgyaltak, tehát az alapgondolat: velük egyeztetve
szeretnénk megvalósítani a céljainkat. El kell, hogy mondjam, Skutová asszonnyal
egyre jobban értjük meg egymást, bizonyára ők is látják, hogy komolyan gondoljuk a
dolgokat. Tetszik nekik az Ipolyság (Šahy)-Hontnémeti (Hontianske Nemce) közötti
szakasz turista-, számunkra zarándokúttá való kiépítésének gondolata. A KST két
tagjával ez év tavaszán illetve két hete, bejártuk az egész szakaszt, be lett mérve
GPS-szel, és most dolgozunk a végső nyomvonal kialakításán. Úgy látom, hogy elég
szépen haladunk előre ebben a témában, és ez erőt ad a további munkához. A
szakasz hossza kb. 45 km. A téli hónapokban szeretnénk megszólítani az érintett
hivatalos közegeket, tehát a turista (zarándok) útvonal kiépítésével kapcsolatos
engedélyeket beszerzésén dolgozunk majd. Ha ezek meglesznek, elindíthatjuk az
útvonal kijelölését, természetesen a KST vezérlete alatt.
Amit még fontosnak tartok megírni, hogy a besztercebányai megbeszélésen
Skutovának feltettem egy olyan kérdést, melyben rákérdeztem arra, hogy a jövőben,
a KST hajlandóságot mutatna-e a turistaútvonalak jelzésrendszerével kapcsolatos,
érvényben lévő szabvány módosítására úgy, hogy a módosított szabványban szó
lenne a zarándokútvonalak útvonaljelzéseiről is. Meglepetésemre, erre az illető hölgy
pozitívan nyilatkozott, sőt elmondta, hogy a jelen szabvány is tartalmaz egy olyan
jelet, melynek a szlovák neve: "tvarové značky" - durván lefordítva magyarra: "alaki
jelek" (tvar - alak). Kilátásba helyezett egy olyan megoldást is, hogy a KST
turistaútjelzése alá, oda lenne festhető az alaki jel, azaz a zarándokútvonal
szimbóluma, pl. "M" betű, kagyló, stb. Ez nagyon reményteljesen hangzik. Én viszont
akkor fogom elhinni majd az egészet, amikor erről valamilyen hivatalos írásos
dokumentum is napvilágot lát, és felfestettük az első "M" betűt. A találkozóról egy
rövid jegyzőkönyv is készült, ennek egyeztetése most folyamatban van, mire
meglesz, elküldöm a végső verziót.

Találkozás a „Spojené ruky” zarándokszervezet képviselőivel: örömteljes
hír, hogy a szentjakabosokon kívül egy másik szervezet is megszólított bennünket.
Székhelyük Nagyszombatban van, a nevük pedig: "Spojené ruky", ami magyarul
"összefogott kezek"-et jelent. Október elején, Nagyszombatban találkoztam a
képviselőjükkel, Mária Prekopovával. Úgy hiszem, hogy egy igen nyitott, mélyen hívő
emberről van szó. A szervezet a nagyszombati Szent Miklós székesegyház mellett
kapott bérbe az egyháztól egy apró házikót, kis kerttel. Ezt zarándokháznak
alakították át - szerintem nagyon ügyes, max. 10 fő fér el benne, van egy kis
konyhája is. A szervezett Szlovákián belül szeretné a zarándokútvonalakat, jó
kapcsolataik vannak a "Krásy Slovenska" (Szlovákia szépségei) folyóirat kiadójával,
akik szoros kapcsolatban állnak a KST-vel. Ugyanakkor felvették a kapcsolatot a
morvaországi testvérekkel is, akik a Cirill-Metód nemzetközi zarándokútvonal
kiépítésén fáradoznak, nem kis sikerrel, bevonva az állami szférát is. Prekopováék
egy helyes zarándokkalauzt adtak ki a Nagyszombat - Sasvár zarándokútvonalra, ez
is segítségünkre lehet majd a Márianosztra- Érsekújvár - Sasvár zarándoklat további
szervezésénél.

Végezetül pedig annyit, hogy a szentjakabosokkal és a nagyszombatiakkal kilátásba
helyeztünk egy esetleges januári konferenciát, ahol többek között a további
együttműködés lehetőségeit vázolnánk fel, és egyúttal felvetnénk egy közös,
zarándokútvonalakkal, zarándoklatok szervezésével foglalkozó olyan tetőszevrzet
kialakítását, amelyben mindenkinek meglenne a saját autonómiája, az álammal
szemben viszont egységesen léphetnénk fel.

Csémi Ildikó - Vadmacs:
Megköszönte a Via Mariae elnökségének és tagjainak, valamint a
cserkésztestvéreknek a Mária Út felvidéki kiépítése kapcsán végzett értékes
munkájukat. Elmondta, hogy a révkomáromi Mária Gyermekei elnevezésű
imacsoporttal rendszeresen, minden hét csütörtökén imádkoznak többek
között a Mária Út kiépítésének szándékára is. Erre tudja biztatni a többi
imacsoportot is. Megemlítette, hogy a szeptemberben Budatétényben részt
vett a Cursillon is, és most az egyik szobatársa épp a Szent Jakab úton
zarándokol. Könnyen elképzelhető, hogy a jövőben idehaza, a Mária Úton is
folytatni fogja.
Csémi Szilárd - Kismedve:
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a továbbiakban is teljes mértékben
támogatni fogja lehetőségeihez mérten a Mária Út Szlovákiában történő
kiépítését. Örülünk, hogy az elmúlt időszakban is támogató hátteret tudtunk
ehhez biztosítani, pl. imaláncban való részvétellel, útvonal bejárások
segítésével, névjegyek elkészítésével, GPS készülék bebiztosításával,..
Felhívta a jelenlevők figyelmét az archiváció fontosságára, tehát azon túl, hogy
megosszuk egymással a fénykép dokumentációt, útvonalak bejárásának
tervezéseit és élménybeszámolóit, a különféle prezentációkat, stb., ezeket
gyűjtsük is össze a központi honlapra, valamint a találkozókról mindig
készüljön részletes feljegyzés, emlékeztető. Ez a későbbi munkánkat, továbbá
a visszatekintő értékeléseket is megkönnyíti majd.
Kérte a jelenlévőket, minél előbb álljon össze egy eseménynaptár, minimum a
2015-s esztendő terveivel, feladatokkal, eseményekkel. Lehetőség szerint
állandóan kibővítve azokat már a következő időszakok (2016-től kezdődő)
programjaival, vállalt feladataival. Ezt fel lehetne tenni a honlapra is, havi vagy
rendszeresebb aktualizálással, más csatornákon is meg lehetne hirdetni már
előre is, különösen a zarándoklatokat, munkajellegű bejárásokat. Ezzel több
mindenki tud majd becsatlakozni, másrészt ismertebbé tesszük a Mária Út és
a Via Mariae nevét is a hívők körében. A cserkészek informálását szívesen
magára vállalja.
Fontosnak tartja az 1Úton felvidéki programjainak is megszervezését, először
legalább egy-két helyszínen, utána arra alapozva más közösségeket is
megszólíthatunk, bekapcsolhatunk annak tanulságait is felhasználva. Fontos
hogy a Mária Út minél előbb és minél jobban bekerüljön a köztudatba, mert
annak is köszönhetően újabb segítők kapcsolódhatnak be a közös céljaink
teljesítésére. A mi munkánk is könnyebbé válik majd ez által.
Az alternatív útvonalak kapcsán fontosnak tartja, hogy a zarándokoknak
legyen bejárva, kidolgozva és felkínálva a szebb és biztonságosabb,
ugyanakkor nehezebb útvonal is a hegyekben a nagy forgalmú közúti

útszakaszok kiváltására, sőt elsősorban a Via Mariae ezt ajánlja. A
zarándokok pedig eldöntik, nekik a két alternatíva mellett mi éri meg igazán,
érdemes e kockáztatniuk összességében fél-egy nap plusz gyalogút miatt.
A Máriavölgyi zarándokút kiépítése kapcsán egyeztetett a nagymegyeri
cserkészcsapattal és Méhes Ricsivel, akik bejárták a Nagymegyer környéki
szakaszokat. A találkozó alatt Ricsivel lehetséges megoldásokat kerestek a
Nagymegyert Gútával összekötő szakasz Nagymegyer utáni részére, ahol az
út egy része a forgalmas 63-s számú közúton folytatódna. Ennek kiváltására
több lehetséges megoldás is adódik, egyik sem teljesen ideális. A legjobb
verziót egy kanálison való átkelés hiánya gátolja. Ez pl. egy állandó gyalogos
zarándokhíd létesítésével lehetne megoldani. Szilárd ígéretet tett, hogy a
helyhatósági választásokat követően a következő hónapok során utánanéz a
terület tulajdonosainak, ill. tárgyalásokat kezdeményez velük és a helyi
hivatalokkal ennek megoldására, bár a helyzetet nehezíti, hogy a kanális pont
két megye határán folyik.
A zarándokkonferenciákkal kapcsolatban megerősítette előzőleg tett ajánlatát,
hogy a jövőben lehetséges helyszínként Paláston az Ivánka-kastélyt (max 45
fő) lehet hasznosítani, különösen, mivel az a Mária Út észak-déli fő ágának
egyik állomása is lesz.
László Daniel kiállítása kapcsán elmondta, hogy kultúrházakat kell
megszólítani, akik mindig szívesen fogadnak fél-egy-másfél évvel előbb
egyeztetve ilyen kiállításokat. Ötletként felhozta Nagymegyert, vagy a
komáromi Csemadok Galériát.
A későbbi tervek kapcsán elmondta, hogy amint letisztul egy-egy útvonal
szakasz, akkor érdemes lenne ismertető kiadványokat (útvonal leírás,
szóróanyag, stb.) kiadni. Itt a szerkesztői és kiadói munkákban van
tapasztalata, ezen a területen, ill. részben a tartalmi anyag összegyűjtésében
is szívesen segít. Itt felhívta a figyelmet arra az alapos nyersanyagra, amit az
eddigi bejárások, zarándoklatok és azok előkészítő munkára során sikerült
összegyűjteni, azt alapul véve és azt kiegészítve, szép és hasznos közérdekű
kiadványokat lehet majd elkészíteni. Ismételten megerősítette, hogy Danczi
Mónika cserkésztestvér, hittanár, könyvtáros is felajánlotta ez irányú
segítségét is.
Záró ajánlás: A találkozón elhangzott észrevételek és javaslatok alapul
szolgálnak a Via Mariae polgári társulás 2015-ös munkatervének
összeállításánál, melynek jóváhagyására a polgári társulás legközelebbi
közgyűlésén kerül sor, előreláthatólag 2015 februárjában.
Érsekújvár, 2014. november 19-én

Török András, koordinátor, s.k.

