EMLÉKEZTETÕ
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) Mária Út Munkacsoportjának
megbeszéléséről
Dátum: 2013. február 16.
Helyszín: Érsekújvár, Ferencrendi Kolostor
Jelenlévők:
 Érsekújvári Ferences Közösség: P. Kovalcsik Cirill, OFM;
 Mária Út Közhasznú Egyesület (MUTKE): Dr. Konkoly-Gyuró Éva, Geiger
Józsefné, Geiger József, Merva Laszló, Szarvas Zoltán;
 Széchenyi György Baráti Kör (SZGYBK): Dr. Istenes Marica, Istenes József;
 Keresztény Ifjúsági Közösség (KIK): Bognár Ádám;
 Fiatal reformátusok Szövetsége (FIRESZ): Lengyel Zoltán;
 Magyar Tudományos Akadémia (MTA): Márkus Zsolt;
 Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS): Csémi Szilárd, Csémi Ildikó,
Csicsák Rudolf
 SZMCS Mária Út munkacsoport: Patay Péter, Kukor Tamás, Török András.
Napirendi pontok:
1) Üdvözlés, ima, bemutatkozás;
A meghirdetett meghívó alapján a megbeszélés 10 órakor, az Úr Angyala imádság
eléneklésével vette kezdetét. A találkozónak otthont adó ferences barátok nevében
Kovalcsik Cirill Atya üdvözölte a megjelenteket. Ezt követően a találkozó résztvevői
bemutatkoztak.
2) Merva László: Zarándoklat Szent Erzsébet Útján, a Camino-n, Máriapócs és
Csíksomlyó között
Merva László saját élményein keresztül mutatta be a Sárospatak és Kassa közötti
Szent Erzsébet Úton, a spanyolországi Szent Jakab Úton megtett gyalogos
zarándoklat és a Máriapócsról Csíksomlyóig megvalósított kerékpáros zarándoklatot.
Előadásában rámutatott a zarándoklatok sajátosságaira, amelyek közül
megemlíthető az otthontól való elszakadás nehézsége, a Camino-s szálláshelyek
kiépítettsége, a zarándokútlevél, az útvonal biztonsága és folyamatos karbantartása,
az önkéntesség, a találkozás élménye, a szimbólumok, jelzések küldetése, az átélt
örömök sokasága, a képekben, tettekben szobrokban, igékben észrevehető
üzenetek és megerősítések küldetése.
A kerékpáros zarándoklat bemutatása közben szólt az előkészületekről
(megkülönböztető jelzés - sál, zarándokfüzet) a logisztikai kihívásokról (sérült
kerékpár szállítása), a találkozások fontosságáról, a vendéglátás során átélt
pillanatok és a célba való megérkezés élményéről.
3) Szarvas Zoltán:
a) A keresztény vendégfogadás küldetése a Mária Úton
Szarvas Zoltán elmondta, hogy a Mária Út egy keresésről szól, ahol az Isten felé
zarándokolunk. Fontos, hogy egy-egy zarándoklat után önvizsgálatot tartsunk, és

feltegyük magunkban a kérdést: mi a fontos, maga a zarándoklat, vagy a krisztusi
tanúságtétel?
Milyen küldetése van tulajdonképpen a Mária Útnak. Bizonyára megemlíthetjük itt a
közösségek megtalálását és megerősítését, a keresztény vendégfogadást, a
hitvallást. Mindezt Krisztusért és az Ö nevében tesszük.
b) A Mária Út szervezeti kerete
A Mária Út szerkezeti keretében egymást kiegészítő szerepet játszanak az egyesület
vezetősége az egyes bizottságokkal, a Mária Út mozgalma (zarándokok,
önkéntesek, imacsoportok, búcsús társaságok) és az egyes partnerek (egyházi
szervezetek, önkormányzatok, stb.)
Ami a feladatrendszereket illeti, elmondható, hogy az egyik átnyúlik a másikba.
A feladatok közé tartozik a szálláskeresés, a lelkiség és az imaháttér kiépítése,
a tájértékek megőrzése és ápolása, a logisztikai rendszerek, azaz az úttechnika, az
arculat- és kapcsolattartás, a felügyelet.
Fontos, hogy rend legyen az egyes feladatrendszerekben, hogy lássuk, kinek mi a
feladata, mi hova tartozik, és mindehhez mi kell. Ahhoz, hogy ezek a rendszerek
működjenek, el kell osztanunk a feladatokat. Mindenki csinálja a saját munkáját,
feladatát minél jobban. Mindehhez a helyi kisközösségek megerősítésével juthatunk
el.
4) Patay Péter: 2013-as munkazarándoklatok a szlovákiai Mária Úton;
Patay Péter megköszönte, hogy részese lehet a szlovákiai Mária Út építésének.
Részletesen és pontosan mutatta be a 2013-as évben tervezett
munkazarándoklatokat: Ezek a következők:
-M 02/17: Besztercebánya (Banská Bystrica)- Óhegy (Staré Hory);
-M02/16: Óhegy-Oszada (Liptovská Osada);
-M02/15: Oszada – Rózsahegy (Ružomberok);
-M02/14: Rózsahegy-Árvaváralja (Oravský Podzámok);
-M02/13: Árvaváralja – Trsztena (Trstená).
5) Konkoly-Gyuró Éva:
a) A Mária Út bevonása az európai turistaút-hálózatba és európai kulturális
úttá való elismertetése
Konkoly-Gyuró Éva néhány gondolattal felvázolta a nemzetközi turistahálózatot, és
rámutatott a rendszerbe való bekapcsolódás fontosságára. Szlovákiában két
nemzetközi útvonal van, az I23 és I25, amelynek szervezőivel érdemes felvenni a
kapcsolatot. Éva ígéretet tett, hogy e-mail útján átküldi a szervezők, Gerhard Via és
Mária Rakusová elérhetőségét.
A nemzetközi turista-úthálózat küldetése, hogy összekötő kapcsokat hozzon létre az
egyes országok és a tematikus utak között. Ilyen tematikus utak a szakrális utak is.
Első hivatalosan elismert út a CAMINO volt. A Mária utat is ilyen Európai Kulturális
Úttá kéne nyilvánítani. Mindehhez komoly, nemzetközi szintű pályázati anyagot kell
kidolgozni.
Feltételek:
1. tudományos bizottság igazolja, hogy az Út tematikája reális, mély tartalommal
rendelkezzen, tudományosan megalapozott legyen és legyen lelkisége;
2. nemzetközi szervezetet kell létrehozni; a belépő szervezeteknek kell garantálniuk
az út fenntarthatóságát, mint lelki úgy anyagi vonalon;
3. olyan stratégia terv, program felállítására van szükség, mely meghatározza az Út
kiépítésének, feltárásának módját és garantálja a Út finanszírozási hátterét.

A hosszú távú fenntarthatóság miatt ezeknek a szigorú követelményeknek meg kell
felelni. A kis lépések politikáját alkalmazva nem egy teljes rész pályázati anyaga áll
majd össze, hanem egy olyan kisebb szakaszénak, amelynél a feltételek már
adottak.
b) Camino-s élmények megosztása
Keretek bemutatása, példák felsorolása; Búcsújárás – zarándoklat; Egyedül –
csoportban; Elmélkedések az Útról, az oda vezető útról, az azon résztvevőkről, a
lelkiségről. Személyes hitének és meggyőződésének megvallása minderről. Az
önkéntesek feladata az Út során, motiváció fajtái, fontossága. Az út a fizikai úton túl
lelki útból áll. Erre időt kell hagyni. A zarándoklás az evangelizáció egyik
legnagyszerűbb eszköze.
6) Márkus Zsolt: A GUIDE@HAND szolgáltatásai a Mária út fejlesztéséhez
Előadásának célja a GUIDE@HAND (okos telefonokon elérhető, hangos
idegenvezető alkalmazás) és szolgáltatásainak bemutatása, hazai és külföldi
példákon keresztül, újabb közös együttműködési lehetőségek előkészítéséhez.
Elmondta a fejlesztés célját, az alkalmazással vezetett séta kidolgozásának
szempontjait. Bemutatta az alkalmazás használatát kisfilmen keresztül. Az eddigi
együttműködések egyik legfontosabb eredménye a Mária út mátrai szakaszához
készített önálló GUIDE@HAND Mátra alkalmazás, amely offline turisztikai térkép
segítéségével, a „Közel a természet - Magyarország legrégebbi turistaútján” című
közösen fejlesztett hangos, vezetett sétával, Mátrafüredről Mátraházáig kalauzolja
végig a Mária út Kalló-völgyi látogatóit. Az alkalmazás tartalmi részét a Mária Út
Egyesület tagjai állították össze.
Az előadás után Kukor Tamás, az érdekességeken túl, a praktikus információk
fontosságára hívta fel a figyelmet (pl. elsősegélynyújtó helyek, stb.)
7) Egyéb hozzászólások
Geiger József megköszönte az eddig elvégzett munkát. A Mária Út szlovákiai
szakaszának nyomvonal kijelölését a helybeliekre kell bízni, hiszen ők ismerik
országukat. Ehhez a munkához azonban célszerű felhasználni a MUT eddig szerzett
tapasztalatait a magyar és erdélyi részen. Alapelvként kéri elfogadni azt a prioritást,
hogy az építés jelenlegi szakaszában meg kell találni a Budapest p - Czestochowa
zarándokút Szlovákián átvezető (főág) optimális nyomvonalát. Ez legyen minél
rövidebb, még olyan áron is, hogy szakrális helyek maradnak ki. A fő ágba
bekapcsolhatók, kisebb kerülőkkel, a szakrális illetve lényeges helyek, ilyenkor meg
kell adni a kicsatlakozás és a visszacsatlakozás lehetőségét. Az útvonalon legyenek
szakasz gondnokok. A főág legyen minél előbb kijelölve, készüljön útleírás és
környezet bemutatás (műemlékek, templomos, geológiai érdekességek stb.) Fel kell
dolgozni a szállás és egyéb ellátási lehetőségeket.
Az együttműködési szerződéstervezetben megjelölt más zarándokútvonalak,
valamint a már ismert és később kiépítendő helyi utak ugyancsak helybeliek
elképzelései szerint épülhetnek, de célszerű az újabb utak kijelölésével egy időben
az építő és a fenntartási feladatok elvégzőiről is gondoskodni. Legyen minden
szakasznak helyi gondozója. Készüljön út- és környezetleírás.
A Európa Kulturális Útja tudományos munka eredményessége érdekében
fokuszáljunk az É-D-i ág Budapest - Czestochowa zarándokút gyors kiépítésére és
éltetésére, mely azt jelenti, hogy zarándoklatokra elsősorban ezt az utat javasoljuk.
A helyi MUT szervezet elsősorban ezzel a gerincvonallal foglalkozzon, ugyanakkor

támogasson minden helyi kezdeményezést, mely a MUT lelkiségével
összeegyeztethető.
A szlovákiai Mária Út szervezet megalakításával kapcsolatos munkát továbbra is
támogatjuk és az együttműködésre készen állunk. A MUT az igényeknek
megfelelően részt vesz a szlovákiai magyar testvérek egyesületi életében,
mindenben megosztja tapasztalatait és információit.
A Magyar Zarándokút Egyesület szlovákiai terjeszkedésével kapcsolatban a Magyar
Zarándok Egyesület honlapján kapunk információt. Nekik is Czestochowa a céljuk.
Konkoly Gyuró Éva
Fontos feltétel, ezt láttuk, tapasztaltuk a Camino-n is: Egyházfők jelenélete és aktív
közreműködése hihetetlen fontos! Minél több atyát, szerzetest, plébánost, stb.
bekapcsolni ebbe a munkába. Útvonalakat szerzetesrendekhez kötni.
Kovalcsik Cirill atya:
20 éve minden évben augusztus 15-ben Máriaverebély-i zarándokút, részben a
zarándokúton halad. Ezt is köztudatba kell tenni.
Patay Péter
Kifejtette, hogy érdekelné őt a Mária Útba bekapcsolódó országok tevékenysége, s
egyben rákérdezett arra, mennyire van koordinálva ez a tevékenység. Rámutatott
egy esetleges közös találkozó fontosságára, amely a megszerzett gyakorlati
tapasztalatok megosztását tenné lehetővé.
8) Zárszó, ima
Török András megköszönte a munkaértekezlet valamennyi résztvevőjének az
értékes eszmecserét. A munkaértekezlet délelőtti része közös imával zárult,
Kovalcsik Cirill Atya pedig megáldotta a résztvevőket.
9) Délutáni program:
A munkaértekezlet után közös ebéd következett az érsekújvári Korona vendéglőben.
Azt követően a résztvevők Csúz községbe látogattak el, ahol a komáromi Szénássy
család kastélyában megtekintették „A felvidék nagyjai” című kerámiaszobrokból álló
kiállítást. A kiállítást Gaal Erzsébet, a kastély gondnoka mutatta be a vendégeknek.
A kiállítás után a Mária Utas munkatársak Kürtön, Török Györgyi és Laci
borospincéjébe látogatták el, ahol a helyi borokból kaptak ízelítőt. A borkóstolón
Török András felvázolta a Mária Út szlovákiai építésének 2013-as feladatait és az
újonnan megalakult Via Mariae polgári társulás küldetését ezek teljesítésében.

Lejegyezte: Török András.

