Emlékeztető
a Mária Út Közhasznú Egyesület (MUTKE), a Nemzetstratégiai Kutató Intézet (NSKI)
és a Via Mariae, polgári társulás (VM) munkaértekezletéről, melyre 2014. március
14-én került sor Révkomáromban, a Mária Rádió stúdiójának épületében.
Jelenlévők: a jelenléti ív alapján.
Napirendi pontok:
1) Üdvözlés, bevezető ima;
2) A MUTKE és a VM 2014-es együttműködésének áttekintése. Miben várunk
egymástól segítséget?
3) Nemzetközi kapcsolatok: pályázatok, konferencia, útvonal-kijelölések a KSTvel;
4) Zarándoklatok 2014-ben;
5) Személyek, feladatkörök.
Az egyes pontokhoz a következő gondolatok hangzottak el:
A megjelent részvevőket, Török András, a VM koordinátora köszöntötte. Elmondta,
hogy a mai, felgyorsult világban, az internet segítségével, aránylag gyors
kommunikációra van lehetőség. Ennek ellenére, egy-egy alkalommal,
tárgyalóasztalhoz kell ülnünk, és a bennünket érintő témákat, egy személyes
találkozó keretén belül kell megbeszélnünk.
Az üdvözlés után Lépes Lóránt, a Révkomáromi Mária Rádió igazgatója köszöntötte
a résztvevőket, és elmondta a bevezető imát.
A bevezető ima után Török András kifejtette véleményét a rendszerváltást követő
szlovákiai társadalmi helyzetről. Azokra a negatív jellegű politikai intézkedésekre is
rámutatott, melyek szoros összefüggésben állnak a szlovákiai magyarság
helyzetével. Kiemelte, hogy minden negatív tapasztalat ellenére, éppen a Mária Út
lehet a népek közötti kiengesztelődés egyik járható és megvalósítható útja.
Csémi Szilárd, a VM tagja és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető
elnöke köszönetet mondott a MUTKE és a VM tagjainak az eddig elvégzett
munkáért, és emléktárgyakat ajándékozott a jelenlévőknek.
Ez után Török András elmondta, hogy a VM nagyra becsüli, és egyúttal elismeri,
hogy a Közép-európai Zarándokút, a Mária Út gondolata az anyaországban, tehát
Magyarországon fogalmazódott meg, a gondolat megvalósításának úttörője pedig
elsősorban a Mária Út Közhasznú Egyesület. Viszont tekintettel a szlovákiai
helyzetre, szükség volt arra, hogy egy Szlovákiában bejegyzett polgári társulás
koordinálja a Mária Út szlovákiai építését. Egyúttal kifejezte, hogy a Mária Út
építésében a Mária Út Közhasznú Egyesületnek van a fő koordinációs szerepköre.
Ezután megköszönte a MUTKE - nek az elmúlt 2,5 esztendőben nyújtott segítséget.

Itt említhetők meg a Mária Út népszerűsítésével kapcsolatos dokumentumok
(prezentáció, szórólap, zarándokkönyv, weboldal), az egyes munkazarándoklatokkal
összefüggő segítség a Mária Út észak-déli főútvonalán (útvonaltervezés, bejárás,
GPS készülék kölcsönzése), a munkatalálkozókra és magyarországi zarándoklatokra
való meghívás, az együttműködésről szóló 3 oldalú stratégiai szerződés, az Ipolyság
és Prenčov közötti szakasz hivatalos turistaúttá – leendő Mária Úttá való
elismerésével kapcsolatos ügyintézés.
Ami a 2014-es együttműködést illeti a VM a következő feladatokat szeretné
teljesíteni:
- A MÚ észak-déli főirányának építését illetően, áprilisban vagy májusban,
munkazarándoklat keretén belül, járjuk be az Ipolyság és Prenčov közötti
szakaszt, és ezen a KST munkatársa is részt vesz;
- májusban részt kívánunk venni a Mária Utas konferencián, Budapesten;
- júliusban meghívjuk a MUTKE tagjait az Érsekújvár – Márianosztra közötti
zarándoklatra Jézus Öt Szent Sebe búcsú alkalmából;
- áprilisban illetve augusztusban szlovákiai szálláshelyeket biztosítunk, a Karol
Wojtyla illetve a Szent Jobb zarándoklat résztvevői számára;
- szeptemberben, az Ipolyság és Prenčov közötti tavaszi bejárást és bemérést
követően, kérjük az érintett települések beleegyező nyilatkozatát a turistaútvonal létrehozásához;
- októberben meghívjuk a MUTKE tagjait az Bacsfa - Szent Antal – Mária-völgy
közötti zarándoklatra Magyarok Nagyasszonya ünnep alkalmából.
Szabó Tamás, a MUTKE elnöke áttörésnek minősítette a Szlovák Turistaklubbal
(Klub slovenských turistov – KST), tavaly májusban megkötött háromoldalú,
együttműködésről szóló szerződést a MUTKE a KST és a VM között. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a Mária Út építésben okosnak és szelídnek kell lenni. Részt
kíván venni az Ipolyság - Prenčov között létrehozó turistaösvény áprilisi bejárásán,
illetve a 2015-re tervezett Ipolyság (Šahy) – Óhegy (Staré Hory) – Árvanádas
(Trstená) zarándoklaton.
A Mária Út kettős missziója kapcsán rámutatott arra, hogy Magyarországon egész
nemzedékek nem találkoztak a hittel.
Ami a MUTKE és VM együttműködését illeti, az augusztusra tervezett 1Úton illetve
Szent Jobb zarándoklattal kapcsolatosan, el kell dönteni, melyik zarándoklat
szervezésében veszünk részt. Véleménye szerint az 1Úton zarándoknap széles
rétegeket kíván megszólítani, megszervezése és lebonyolítása nagy jelentséggel bír,
és kiemelt figyelmet igényel.
Fontos, hogy pontosítsuk, kit hívunk meg a májusra tervezett, budapesti, nemzetközi
Mária Utas konferenciára. El kell döntenünk, hogy a társadalmi civil szervezetek
szélesebb skáláját szólítsuk-e meg, vagy pedig inkább csupán a vallással
összefüggő szervezeteket hívjuk meg a konferenciára. Lényegesnek tartja, hogy egy
olyan záródokumentum lássa meg a napvilágot, amely minden résztvevő számára
elfogadható lesz, de a missziós küldetés fontossága legyen az elsődleges. Nagyon
fontos, hogy a Mária Út az európai kulturális utak csoportjába tartozzon.

A Mária Út jövőbeli terveit egy projekt keretén belül is vázolhatnánk a visegrádi
együttműködésbe belekapcsolódó országok előtt. A Mária Út építésében is fontosak
az anyagiak. Jó lenne, ha egy konkrét személy foglalkozna az egyes regionális
operatív programok figyelésével.
A Mária Út különféle jármódokat ismer. Így a gyalogos illetve kerékpáros
zarándoklatokon kívül, kilátásba helyezi a vízi zarándokutak kiépítését is.
A közelmúltban, a Pozsony – Melk – Budapest útvonalon, Magyarországon éppen
egy ilyen jár mód feltételeinek kialakítására lettek jóváhagyva anyagi eszközök.
A Mária Út kettős, missziós küldetése kapcsán egy bázis létrehozását tartja
szükségesnek. Magyarországon, igen gyakran, a Cursillo-s lelkigyakorlatot végzett
emberekből kerülnek ki a Mária Út önkéntesei. Nagyon jó lenne, ha a Mária Út
szlovákiai építésében is egy ilyen formájú lelkigyakorlatok sorozata valósulhatna
meg.
Nagyon fontos a kapcsolatépítés az egyházi vallásos lelkületű mozgalmakkal,
tárgyalni kell velük a zarándoklások fejlesztésének lehetőségeiről.
A Révkomáromi Mária Rádió nagyszerű lehetőséget kínál a Mária Út
népszerűsítésére, ezért ezt az alkalmat is ki kell használni.
Az 1Úton szervezési feladataival kapcsolatosan a MUTKE április 19-én
zarándokvezető képzésre hívja az érdeklődőket. A zarándoklatról az 1Úton weboldal
is tájékoztat.
Fehér Péter, a MUTKE elnökségi tagja megosztotta gondolatait arról, hogy milyen
módon került kapcsolatba a Mária Úttal, és hogyan jár „ötleteket lopni“ az 1Úton
zarándoknap szervezése kapcsán.
Molnár András József, a MUTKE tagja, a mai társadalmat is a Bábel tornyát építő
emberekhez hasonlította. Úgy mint akkor, ma is olykor hiányzik az emberekből az
alázatosság, amely a Mária Út építésénél is szükséges. Véleménye szerint, ennél
a tevékenységnél elengedhetetlen az ima. A zarándoklatokért és a zarándokokért
kéthetente taize-i zsolozsmás esteket tart pl. a budapesti ima-találkozás közössége.
Lemondott a Természetjáró Szövetség Turistaút Szakbizottságban betöltött elnöki
posztjáról. Jelenleg új megbízatása van a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben. Ez az
intézet különösen az összmagyarság megmaradásáért fáradozik. A Mária Út viszont
nem kizárólag magyar ügy, s erről kell meggyőzni az érintett feleket.
A 2014-2020-s időszakra, a Márton Áron Fejlesztési Program szerint,
a zarándoklatokkal kapcsolatosan, EU-s pályázatokkal, anyagi támogatásokért lehet
majd folyamodni. Az ezzel összefüggő előzetes javaslatokat március 25-ig kéri
elküldeni.
Fontosnak tartja, hogy a májusra tervezett, budapesti, Mária Úttal foglalkozó
nemzetközi konferencián, egy záródokumentum fogalmazódjon meg. Véleményezés
céljából, a záródokumentum szövegének tervezetét, megkapták a magyarországi,
erdélyi és felvidéki Mária Utat építő szervezetek.
Jó lenne, ha elindulna egy szlovák-lengyel határon átnyúló, zarándoklatokkal
foglalkozó együttműködés.

A 2014-es Pálos 70-nel kapcsolatosan azt javasolja, hogy a VM döntse el,
a meglévő útvonalakon vagy pedig egy más útvonalon vezeti majd a felvidéki
zarándokokat.
Véleménye szerint, egy ún. „láthatósági mellény“ értelmében, minél szélesebb körű
nyilvánosság számára elérhetővé kéne tenni a szlovákiai Mária Út építésével
kapcsolatos eddigi információkat. Ott is ahol még nem végleges az útvonal, de
tudunk egy lehetséges, még kevésbé ideális, de járható útvonalról, ill. alternatívákról,
mely a későbbiekben finomítható.
A Mária Rádió felvidéki, magyarországi (s akár erdélyi) műsorában az egyes Máriakegyhelyek, így a szlovákiai kegyhelyek bemutatását is javasolja. Felvetette továbbá
a többi zarándokút-kezdeményezéssel való kapcsolat és együttműködés fontosságát.
A Mária Út európai kulturális úttá való nyilvánításához egy nemzetközi tudományos
szakbizottság felállítására lesz szükség. Kéri a VM tagjait, hogy érdeklődjék meg,
Szlovákiából, ki lehetne tagja egy ilyen bizottságnak.
Katona Pál, a MUTKE elnökségének tagja szintén fontosnak tartja az ún.“láthatósági
mellény“ gondolatát. Mielőbb hiteles adatok hozzáférhetőségére van szükség a Mária
Út szlovákiai útvonalával kapcsolatosan. (járható útvonalak, GPS koordináták,
szálláshelyek, stb.
Patay Péter, a VM elnöke elmondta, hogy 2012-ben és 2013-ban,
munkazarándoklatok keretén belül lett bejárva a Hontnémeti – Trstená útvonal.
Bizonyos szakaszoknál pontosításra van szükség, erre 2014-ben kerül sor. 2015-ben
egy 10 napos zarándoklat van tervbe véve Ipolyság és Árvanádas között. Ekkor
történne meg az útvonal GPS bemérése is.
Méhes Richárd, a VM tagja közölte, hogy a részt vesz a 2014-es Szent Jobb
zarándoklat északi verzióján. Tervei alapján beméri az Ipolyság - Árvanádas útvonal
GPS adatait.
Török András ígéretet tett arra, hogy a VM, a Mária Úttal kapcsolatos releváns
adatokat (GPS koordináták, prezentációs térkép, számításba jöhető szálláshelyek,
stb.) mielőbb a MUTKE rendelkezésére bocsájtja.
A találkozó után a résztvevők megtekintették a felvidéki Mária Rádió stúdiójának
otthont adó épületben, a Szent Anna tiszteletére felszentelt templomot.
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Lejegyezte: Török András.

