A Via Mariae polgári társulás éves közgyűlése, Rév-Komárom, 2015. február 21.

JEGYZŐKÖNYV
Helyszín: Szent Anna kápolna, a Mária Rádió, rév-komáromi stúdiója
Résztvevők:
Patay Péter, Via Mariae elnök;
Török András, SZMCS Mária Út koordinátor, Via Mariae elnökségi tag;
Csémi Szilárd - Kismedve, SZMCS ügyvezető elnök, Via Mariae elnökségi tag;
Méhes Richard, Via Mariae tag.
Igazoltan távolmaradók: A KGY időpontjában Csémi Ildikó, Lengyel Zoltán és Lépes
Lóránt, a VM tagjai a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) nagyböjti
lelkinapján vettek részt.
Vendég: Fehér Péter, Mária Út Közhasznú Egyesület, Magyarország
A közgyűlés programja:
1) Üdvözlés, bevezető ima;
2) Beszámoló a VM 2014-es év tevékenységéről (zarándoklatok, tárgyalások,
konferenciák, ügyvitel...);
3) A VM 2014-es gazdálkodása;
4) A VM 2015-ös munkaterve - javaslatok előterjesztése;
5) Hozzászólások a napirendi pontokhoz;
6) Egyéb;
7) Záróima.
Az egyes napirendi pontokhoz:
Az üdvözlés és bevezető ima után Török András ismertette a KGY javcasolt
programját, javaslatát a részvevők elfogadták.
Beszámoló a VM 2014-es év tevékenységéről
Január 18-án az Érsekújvári Ferences Kolostor Nagytermében került sor a VM éves,
értékelő közgyűlésére (KGY)
Január 20-án a Nagyszombat-i (Trnava) Érseki Hivatalban zarándoklatokat szervező
lelki atyák találkozóján mutattuk be a Mária Utat;
Január 21-én, Pozsonyban Méhes Richárd és Török András egyeztető tárgyaláson
voltak a Szlovák Turista Szövetségnél. (Klub slovenských turistov – KST). A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár András József, a Magyar Turistaszövetség
Útjelző Bizottságának
Január 27-én Méhes Richárd elindította a Máriavölgy-i zarándokút, Érsekújvár és
Máriavölgy közötti szakaszának
Február 22-én Méhes Richárd, falusi krisztián és Török András az „1Úton
Zarándoknap” szervezői munkatalálkozóján vettek részt Celldömölkön.
Március 13-án elindítottuk a Karol Wojtyla Zarándokúttal kapcsolatos szlovákiai
szálláskeresés folyamatát (Budapest – Wadowice gyalogos zarándoklat, II. János Pál
szentté avatásának alkalmából.
Március 14-én, a Mária Rádió Révkomárom-i stúdiójában valósult meg a VM és a

MUTKE tavaszi munkatalálkozója.
Április 26-27-én Patay Péter és a KST 2 önkéntese bejárták és GPS készülékkel
rögzítették a Mária Út Ipolyság – Méznevelő (Medovarce) közötti szakaszát.
Április 30-án elküldtük Bodor Gergőnek, a MUTKE munkatársának, a Mária Út
(Székley János - László Dániel) című zarándokkönyv szlovák nyelvű fordítását.
Május 13-án szlovák nyelvre fordítottuk a „Pálos 70” 2014-es zarándoklat magyar
nyelvű plakátját. A szlovák nyelvű plakát nyomtatásra illetve terjesztésre került.
Május 14-én párbeszédet közvetítettünk a magyarországi Nemzetstratégiai
Kutatóintézet munkatársai számára szlovák illetve lengyel kapcsolatfelvétel céljából
Május 19-én, Bodor Gergő, a MUTKE munkatársának megszólítása alapján, a
visegrádi pályázati rendszer SMALL GRANTS rendszerében a VM közös pályázatot
nyújtott be a MUTKE-val. A pályázat egy budapesti vallásturisztikai konferencia
megszervezésére, vallásturisztikai kiadványokra és nemzetközi tudástranszfer
gyakorlati megvalósítására lett beadva. A Visegrádi Alap, a magas részvételi arányra
hivatkozva, a pályázatot elutasította.
Május 22-én, Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán,
részvettünk a MUTKE által szervezett Közép-Európai Mária Út szakmai találkozón, „A
zarándoklás teológiája” címmel.
Május 24-én, Budapesten, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben a Mária Út
magyarországi munkatársaival valamint az osztrák Szent Jakab Út képviselőjével
Találkoztunk. Kilátásba helyeztük egy ún. „Pilgern in Europa” informális hálózat
kiépítését.
Május 28-án illetve 30-án a Szent Jakab Út szlovákiai munkatársaival (Občianske
združenie Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku) e-mail útján vettük fel a
kapcsolatot.
Június 7-én, 14-én és 21-én gyalogos munkazarándoklatot valósítottunk meg
Érsekújvár és Márianosztra között.
Június 20-án elindítottuk a Szent Jobb Zarándoklat Czestochowa és Budapest
közötti, szlovákiai szálláshelyek szervezését, a résztvevő gyalogos zarándokok
számára.
Július 4. és 6. között, 6 résztvevővel valósult meg az Érsekújvár – Márianosztra
közötti gyalogos zarándoklat a márianosztrai Jézus Öt Szent Sebe Főünnep
alkalmából.
Szeptember 9-én felhívást intéztünk a máriavölgyi gyalogos zarándoklaton illetve a
Pálos 70-en való részvételre.
Szeptember 27-én, a 2014-es Szent Jobb Zarándoklat 3 résztvevőjével gyalogos
zarándoklaton vettünk részt Selmecbánya és Zólyom között.
Október 3. és 5. között Patay Péter részt vett a Pálos 70 gyalogos zarándoklaton, a
Budapest – Márianosztra útvonalon.
Október 9. és 11. között, a Magyarok Nagyasszonya búcsú alkalmából, Méhes
Richárd szervezésében valósult meg a Bacsfa-Szentantal – Máriavölgy közötti
gyalogos zarándoklat, 11 résztvevővel. Érsekújvárból buszt indítottunk a máriavölgyi
ünnepi szentmisére.
Október 25-én a KST két munkatársával bejártuk és GPSszel rögzítettük a Mladá Hora – Hontnémeti – Palást, leendő turista-útvonal, illetve
Mária Út szakaszát.
November 4-én, Besztercebányán, a KST területi irodájában, a KST és a szlovákiai
Szent Jakab Út képviselőivel, az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk.
November 8-án, Rév-Komáromban, a Mária Rádió stúdiója adott otthont a VM őszi
munkatalálkozójának.

December 9-én, Berényi Kornélia és Méhes Richárd, az Esztergom-i Szent Adalbert
Központban, Mária Út Önkormányzati munkatalálkozón vettek részt.
December 11-én, Török András Budapesten, a Párbeszédek Házában, a Charta XXI.
Mozgalom meghívására, „A Mária Út, a boldogságkeresés útja” című előadó esten
vett részt, és tartott előadást a Mária Út szlovákiai küldetéséről.
December 21-én jelent meg a VM által kiadott, az érsekújvári magyar katolikus
közösség életét bemutató újság, az Ecclesia 1. száma.
Az év valamennyi napján: A Mária Útért, rászoruló embertársaink sorsának
Jobbra fordulásáért illetve saját boldogulásunkért, egy önkéntesekből kialakított 20
tagú imacsoport, naponta imádkozza a teljes Rózsafüzért.
A VM 2014-es gazdálkodása
Számlavezetés az OTP Bank érsekújvári intézetében. Számlaszámunk:
15047776/5200.
2014. szeptember 30-án az OTP bank 9-es számú kivonata alapján, a számlán
714,83 euró volt. Ezt az összeget a 2%-os jövedeleadóból befolyt összeg (236,01
euró) és a Bethlen Gábro Alap által jóváhagyott pályázatra kapott támogatás (480,50
euró). A különbözete a kezelési költség jelenti;
2014. november 10-én 300 eurót vettem ki a számláról a 2014-es év Mária Úttal
kapcsolatos kiadásainak térítésére (lásd pénztárkönyv);
2014. decembe 31-én, az OTP bank 12-es számú kivonata alapján 408,34 euró volt
a számlán, és ez a számla jelenlegi állapota is.
A VM 2015-ös munkaterve
1. JANUÁR: Munkatalálkozó
2015.1.22-24);

szlovákiai

zarándokszervezetekkel

(Sampor,

2. FEBRUÁR: Éves közgyűlés, Komárom, 2015.2.21;
3. MÁRCIUS: Ipolyság – Hontnémeti; a zarándokútvonal ügyintézésének
megkezdése;
4. ÁPRILIS: Mária Utas képek vándorkiállításának elindítása;
5. MÁJUS: 2. sasvári gyalogos zarándoklat;
6. JÚNIUS: Új Mária Utas szakaszok bejárása Rózsahegy és a lengyel határ
között;
7. JÚLIUS: 1. Zoboraljai Zarándoklat;
8. AUGUSZTUS: 1Úton – nemzetközi zarándoklat a Márianosztra – Érsekújvár –
Máriavölgy útvonalon;
9. SZEPTEMBER:
10. OKTÓBER: 2. máriavölgyi gyalogos zarándoklat; Pálos 70 a Kürt – Muzsla –
Ebed - Párkány – Garamkövesd – Helemba – Szob – Márianosztra útvonalon.
11. NOVEMBER: a Máriautas weboldal megújítása
12. DECEMBER: 2%-os jövedelemadóból származó támogatás kérvényének
előterjesztése.

A részvevők hozzászólásai a napirendi pontokhoz:
Csémi Szilárd - Kismedve: András a közgyűlés előtt az 1Úton szervezői napon
vett részt Esztergomban, ahonnan sok értékes információval tért vissza.
A Mária Út képkiállítás kapcsán köszönet illeti Méhes Ricsit, hogy önkéntesen annyi
energiát és időt beletesz a szervezésbe. Remélhetőleg a festőművész ezt látja és
értékeli. Amiben tudunk (SZMCS, KUCKÓ, Fészek polgári társulások, Csémi
házaspár), abban segítünk neki. Bodzás Gergely - Bodzi cserkésztestvér elkészíti a
közös plakátot és az egyes helyszínek meghívóit, az SZMCS média
munkacsoportjának segítségével a meghívót eljuttatjuk a felvidéki magyar sajtónak, és
ha készül sajtóhír fényképekkel, akkor azt is. Mivel az egyes helyszínek között a
szállítás nincs megoldva, előzetesen ezt elvállalta az SZMCS Központi Irodája. A
megnyitók egy részénél a helyi cserkészcsapatok (nagymegyeri 23. sz. Arany János
és a dunaszerdahelyi 10. sz. Szent György) segítségével installáláshoz segítséget, ill.
kultúrműsort igyekszünk bebiztosítani. A fent említett polgári társulások segítségével
meg ahol szükséges, a nyomtatást és a megvendégelést (megnyitókor) oldjuk.
Kismedve kéri András segítségét az elkészített szövegek fordításainak átnézésében,
ill. ahol kell, ott annak szlovákra fordításában. A komáromi Limes Galéria vezetőjének,
Farkas Veronika művészettörténésznek a kérése, hogy a március 30-án hétfőn vagy
31-én kedden délután 17.00-tól sorra kerülő Mária Útas kiállítás megnyitóján vegyünk
részt mindannyian. Kismedve plusz kérése a kiállítások kapcsán, hogy a még
meglevő szórólapokat gyűjtsük össze és a kiállítások egyes helyszínén azt osszuk
szét a megnyitókon. Helyette a nyár folyamán tudnánk újakat, aktuálisabbakat
nyomtatni.
Máriavölgyi zarándokútvonal kapcsán Kismedve jelezte, hogy Nagymegyernél
egyenlőre nem sikerült az újjáalakult önkormányzattal felvennie a kapcsolatot. Várja,
hogy megalakuljanak a szakbizottságok. A Tiszota melletti kanálison átívelő
zarándokhíd ügye szerinte nem egy éves feladat lesz, de mindenképp mielőbb el kell
indítani a megoldást. Addig a 63-s úton haladó szakaszt kell ajánlani a
zarándokoknak, fokozott óvatosságra intve őket.
A jövendőbeli nagymegyeri zarándokszállás a Zárda épületében lesz kialakítva. Az
épületet időközben sikerült bérbe vennie a Fészek polgári társulásnak, jelenleg
állagfelmérése folyik a felújítás megkezdése előtt.
Az 1Úton kapcsán Kismedve jelezte, hogy mindenképp meg kell próbálni legalább egy
központi hellyel két oda beérkező szakaszon megrendezni. Ugyanakkor egyszerre
csak az erőnknek megfelelő feladatot szabad elvállalnunk, hogy sikeres, jó érzésekkel
teli lelki rendezvényt tudjunk magunk mögött annak lezárásakor. Ezzel meg tudjuk
alapozni a további szakaszok sikereit, mert az ottani jövendőbeli szervezőknek már
konkrét példát, tapasztalatokra épülő szervezési információkat tudunk majd átadni.
Kismedve a gazdasági helyzet megbeszélésekor elmondra, munkakörénél fogva
folyamatosan nézi a pályázatokat, ezt már jó ideje kiterjesztette a Mária Út céljainak
teljesítésére is. Jelezte, nem elsősorban a pályázat elkészítése a legnagyobb feladat,
bár sokszor az sem egyszerű, hanem a támogató feltételeinek megfelelő
megvalósítás és elszámolás egy-egy nyertes pályázat esetén. 2015-ben még
nincsenek a céljainknak megfelelő pályázatok kiírva a közgyűlés idején.
A közgyűlés alatt a révkomárom esperes plébánosa, Elek László atya is meglátogatta
a közgyűlést, ahol röviden köszöntötte a tanácskozókat, majd a feladatokhoz további
jó munkát kívánva elsietett további feladatai teljesítésére. Kismedve köszönetet
mondott a háttérimacsoport folyamatos lelki támogatásáért, majd felvetette, hogy a
háttérimacsoport nagyságát meg lehetne növelni, elgondolása szerint akár több

imacsoport is imádkozhatna párhuzamosan egymással céljaink teljesítésének
támogatásáért.
Kismedve kérése, hogy a Via Mariae tervei, eseménynaptára mielőbb legyen
összesítve, megjelölve, az egyes rendezvények esetében kinél és hol lehet
jelentkezni. Azt nyilvánosságra hozva a honlapon és más csatornákon lehet, hogy
mások is be tudnának csatlakozni a szervezetünk munkájába, a Mária Út kiépítésébe.
Itt hívta fel a figyelmet arra is, hogy az elvégzett munkát és a sikereket rendszeresen
a nyilvánosság elé kellene tárni, hogy a közvélemény megismerkedhessen a Mária Út
gondolatával és kiépítésének céljaival. Így kicsit könnyebben találhatunk segítőket és
támogatókat is. Jelenleg még mindig nem sokan ismerik ezt a lehetőséget.
A Via Mariae közgyűlés résztvevői annak befejeztével még részt vettek a felvidéki
magyar cserkészmozgalom tagjaival az SZMCS nagyböjti Lelkinapjának esti
programján is (Szent Anna kápolnában közös szentmisén, ünnepi szeretetlakomán,
és részben a Taizé-lelkületű eukarisztikus adoráción).
Kismedve a közgyűlés utáni ünnepi pillanatokban a jelenlevő cserkészek,
cserkészvezetők és Mária Utas társak jelenlétében is szerette volna átadni Török
Andrásnak az SZMCS legmagasabb kitüntetését, a Csodaszarvas érdemérem arany
fokozatát, de sajnos önhibájából erre nem került sor. András nem tudott személyesen
részt venni az SZMCS ünnepi szövetségi közgyűlésén, ezért került volna sor erre az
ünnepi átadásra. Ennek átadására most egy soron következő ünnepi alkalomkor kerül
majd sor.
A közgyűlés résztvevői ezúton is köszönet mondanak Lépes Lórántnak, hogy a Mária
Rádió épületében méltó helyet biztosított a közgyűlés megtartására.
Patay Péter:
László Dániel képkiállítása: Nyitrán zsúfoltak már 2 évre előre a kiállítási termek, ezért
majd a jövőben erre is gondolni kell a tervezésnél.
1. Zoboralji gyalogos zarándoklat: 2015. július 18-án valósul meg. Zoboralja igen
gazdag egyházi hagyományokkal rendelkezik, ezért 2015-ben a Via Mariae polgári
társulás tervébe vette megrendezni a zarándoklatota hrussói vártól indulva
Kistapolcsányba a Skapulárés Boldogasszony búcsújáróhelyre. Kérte, hogy aki tudja
adja hírül továbbiaknak is a tervezetet, hogy minél többen részesei lehessenek
a rendezvénynek. Felhívást a júniusi-júliusi Reményben fogja közzétenni.
A MáriaÚt szlovákiai útvonala: Fontos, hogy az idei évben megtegyük a korrekciókat
ott, ahol jobb, biztonságosabb megoldásokat lehet találni a bejárásokkal
kapcsolatban.
Zarándoklatok a 2015-ös évben: idén több zarándoklatokon személyesen kívánja
képviselni a Via Mariae polgári társulást.
Méhes Richárd:
Mindenképpen fontosnak találom, hogy gyalogos zarándoklatokat szervezzünk
(szervezzek), mert így tudunk megjelenni a közönség előtt – így tudnak rólunk, hogy
ilyen is van és esetleg későbbiekben kedvet kapnak valamelyik rendezvényen való
részvételre. Bár még nem létezik megfogható, látható formában a zarándokút, de így
mégis szellemi szinten, a fejekbe már egy élő egységet alkot.
A Mária-utas képkiállítással kapcsolatban már az előző héten találkoztam Csémi
Szilárddal, hogy megbeszéljük az egyes teendőket. Különböző kérdések kerültek elő
(pl. megnyitókkal kapcsolatban), amit még tisztáznom kellett a későbbiekben a
helyszínekkel. A plakát készítésénél két képet választottunk ki háttérnek (Bodajk és
Máriapócs-kegykép). A plakátok elkészítésével Szilárd megbízta Bodzás Gergely
ismerősét – amik elkészültével választani fogunk a variációk közül. Lesz egységes

plakát, amin az összes támogató, helyszín az időpontokkal és megnyitókkal rajta lesz.
Ezt gondoltam, hogy megjelentetjük a Reményben is. Minden helyszínnek lesz egy
külön plakátja. Ezeket mindenképpen gondoltam, hogy eljuttatom a helyi atyáknak,
hogy hirdessék előtte pár héttel vasárnaponként a szentmiséken. Valamint ezen
plakátok kikerülnének a helyi templomok hirdetőtáblaira. Szilárd mondta, hogy a
Cserkészszövetségnek van egy médialistája és ezekre is elküldünk egy-egy médiahírt
(ÚjSzó,…). Szilárd több mindenben segítséget fog nyújtani: pl. a dunaszerdahelyi és a
nagymegyeri megnyitó programjainak megszervezésében vagy a képek
átszállításában (Ipolyságra Nelliék szállítják tovább Szőgyénre). A helyszíneket az
időpontokkal már elküldtem a közös e-mailre. Nagymegyerbe a VMK-ba, Somorján a
könyvtárba, Dunaszerdahelyen a VMK-ba, Szőgyénbe a kultúrházba és Ipolyságon
vagy a Simonyi Galériába, vagy a zsinagógába lesz – ez még nem tisztázott.
Somorján a képeket én rendezem el, helyezem ki, Dunaszerdahelyen segítséggel
szintén én fogom ezt intézni. Mosonmagyaróváron pénteken (február 20-án) részt
vettem a képkiállítás megnyitóján, ahol megnézhettem a képek méreteit és
találkozhattam a festővel. Itt csak egy része volt kiállítva a képeknek, Révkomáromba
az összes (60) kép el fog menni, mivel olyan nagy hely áll rendelkezésre. Pozsonyba
csak a képek fele (nagyjából 30 kép) fog menni, ami majd tovább lesz küldve az
általam beszervezett helyszínekre. Hozzánk csak a 60x80 és 80x60 méretű képek
érkeznek. A pozsonyi helyszín még most alakul, de megpróbálom elérni, hogy a
képeket elhozzák Nagymegyerre. A máriavölgyi zarándoklaton 8-an indultunk és 11en érkeztünk meg a kegyhelyre.
A máriavölgyi zarándoklat tapasztalatairól és programjáról nem beszéltem, mivel azt
már a legutóbbi gyűlésen ismertettem. Mindenképpen tervezem a zarándoklat idei
megszervezését is, mivel ketten a tavalyi zarándokok közül már jelezték, hogy jönnek,
köztük a székesfehérvári Magdolna (másik egy bodaki hölgy).
A közgyűlésen ismertettem a máriavölgyi zarándokutat Érsekújvártól Máriavölgyig.
Erről készítettem egy prezentációt képekkel, térképekkel és lehetséges
szakaszolással.
Az idei zarándokprogrammal (naptárra) kapcsolatban lediktáltam, hogy milyen
zarándoklatokat tervezek. Ajánlottam, hogy felmérhetnénk GPS-szel az egyes
szakaszokat az észak-déli ágon. Rózsahegy-Ószada, Ószada-Revúca-Dolny Jelenec
szakasz, Selmecbánya-Hontnémeti fel lett mérve. Óhegyre a Donovaly felől jövő úton
mentünk be, ezt földutakon ki lehetne váltani, amit szintén fel kell mérni.
Besztercebánya- Zólyom és Zólyom-Selmecbánya szakaszok sem lettek felmérve.
András elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a jövő évben (2016) fel lesz mérve, mikor
teljes egészében bejárjuk az utat.
Áprilisra beírtuk, hogy ha az idő is engedi, akkor egy hétvégén bejárjuk az ÓhegyDolny Harmanec-Körmöcbánya-Garamszentkereszt-Selmecbánya szakaszt, ami kb. 3
napba fog telni (bár szakaszolása a szintek miatt 4 napos lesz). Ezen a szakaszon
turistautakon halad az út, csak Körmöcbányáról Szentkeresztre egy tanösvény vezet.
Júniusra lett beírva a Trstená-Zuberec-Kvacany-Prosiek-Liptovská Teplá-Rózsahegy
és a Zakopane-Oravice-Zuberec-Kvacany-Prosiek-Liptovská Teplá-Rózsahegy
szakaszok, amit szintén egy hétvégén fogunk bejárni – két irányból egy időben (2
GPS-szel) és Zuberecben találkozunk. Ezzel lehetne kiváltani az Árva menti
forgalmas utat. Nagyjából ezek turistautakon mennek, csak egyes helyeken
(átkötéseknél) lehetnek földutak.
Lejegyezte: Török András.

