
 

 

 

 

A VIA MARIAE (VM) POLGÁRI TÁRSULÁS AKTIVITÁSAI 

2020-ban 

 
Kedves Barátaim,  

elsősorban szíves elnézéseteket kérem, mivel megsokasodott munkahelyi teendőim miatt, csupán 

ilyen egyszerűn vetek papírra néhány gondolatot az elmúlt év néhány megmozdulásáról, amelyek 

szervezésében némileg részt vettem, és egyidejűleg, megfontolás céljából, olyan javaslatokat 

terjesztek elő, amelyeket a jövőben, talán jó lenne, közös erővel megvalósítanunk. 

 
A 2020-as tevékenységről: 

1) Februárban hirdettem meg a Balaton körüli 5 napos kerékpár-túrát. Ennek május 5. és 9. között 

kellett volna megvalósulnia. Tekintettel a jelentkezők létszámára, (20) a szállásfoglalás (4 szálláshely) 

aránylag igényes volt. Végül is, a Covid-járvány végett, a bringatúrát le kellett mondanom azzal a, 

szállásadókkal történt kölcsönös megállapodással, hogy Révfülöpön illetve Balatonmáriafürdőn, a 

kifizetett előleg visszatérítése nélkül, 2021-re fenntartják számunkra a szállásokat; 

2) Meghirdettük az Eucharisztikus Kongresszusra történt, 8 naposra tervezett gyalogos zarándoklatot 

Selmecbánya és Budapest között. Ricsivel együtt valamennyi szállást sikerült bebiztosítanunk, sőt, 

még egy magyarországi csoport (Gulyás Judit vezetése alatt), számára is, Stará Bystrica és 

Selmecbánya között, megoldottuk a belhoni zarándoktestvérek elszállásolását. Ez a zarándoklat is a 

járvány miatt elmaradt;  

3) A Húsvét-váró zarándoklatunk is elmaradt, viszont a Cigléd-i kegyhelyet májusban, Ďurčo Zoltán 

Atya lelki vezetésével sikerült felkeresnünk. A zarándoklaton, s azt követő záró szentmisén, a 

zarándokok szép számban vettek részt; 

4) Fabó Éva, helyi nyugalmazott tanárnő kezdeményezésére, egy javaslatot terjesztettünk elő a városi 

önkormányzathoz. Ebben, néhány helyi magyar szervezet és hívő közösség, így a VM képviseletében 

is, Németh Júliának, a helyi magyar katolikus közösség egykori lelkes és áldozatkész tagjának, az In 

Memoriam városi díj odaítélését javasoltuk. A díjak októberi átadása, szintén a járvány végett, előre 

meg nem határozott időre, el lett halasztva; 

5) Július elején, Kemény Dodi barátommal, 4 nap alatt körbetekertük a Balatont. Életem egyik legszebb 

kirándulás volt; 

6) Július végén Érsekújvárott a fatimai Szűz Anya ima-hétvégéjének megszervezésében vettem részt. 



7) Augusztusban 1Úton zarándoklatot vezettem hegyi Péter Atyával Szob és Márianosztra között, szép 

számú résztvevővel. A zarándoklat előtt egy ismertető jellegű beszélgetésen vettem részt a felvidéki 

Mária Rádióban; 

8) Szeptember 9-én a KST ülésére kaptam meghívást. Még mindig folyamatban van azoknak a 4 

nyelvű tábláknak a legyártása, amelyek a „Közép-európai Mária Út” szöveget tartalmazzák szlovákul, 

magyarul, lengyelül és angolul, és a MÚ szlovákiai fővonalán, kb. 5 km-es távolságokban, az egyes 

irányjelző oszlopokon lesznek elhelyezve.  

9) Szeptemberben, az érsekújvári Ignis Polgári Társulás tagjaival Alsóbodokon Szentségimádást 

vezettünk le az Esterházy János Emléknapok alkalmából; 

10) Decemberben, a Mária Út Európai Kulturális Úttá való elismerését illetően, a VM előző években 

elvégzett tevékenységét bemutató dokumentációt állítottunk össze, és küldtük el a MUTKE-nek. Ezt 

követően egy online megbeszélésen vettem részt Nagy Katalin turisztikai szakértővel, a Miskolci 

Egyetem tanárával, Szabó Tamással, a MUTKE elnökével, valamint a MUTKE és az erdélyi - romániai 

Mária Út képviselőivel.  

Javasolt feladataink 2021-ben, amelyek elvégzésében szívesen részt veszek: 

1) a Mária Út Európai Kulturális Úttá való minősítésével kapcsolatos, MUTKE által kidolgozott 

„Nyilatkozat” véleményezése, VM tagsági lista elküldése Szabó Tamáséknak, február 20-ig; 

2) új partnerek megszólítása: VÚC (megyék) Besztercebánya, Zsolna, Kassa, Nyitra, Nagyszombat,  

városi és falusi önkormányzatok, plébániák az Ipolyság (Šahy) – Óhegy (Staré Hory) – Árvanádas 

(Trstená) és a Márianosztra – Máriavölgy (Marianka) vonalon, Slovenský skauting, Slovenská agentúra 

cestovného ruchu (SACR), Klub slovenských turistov (KST), Közlekedésügyi Minisztérium turizmussal 

foglalkozó bizottsága (lásd a Cirill-Metód Út Európai Kulturális Úttá való minősítésével kapcsolatos 

lépéseket)…; 

3) a VM-honlap szlovák nyelvű oldalának kiegészítése, tökéletesítése, fordítás magyarról szlovákra;  

4) Mária utas falinaptár megjelentetése, feltételek felvázolása, pályázat benyújtása; megjelenés: 2022 

január 1.; 

5) Zarándokkalauz a MÚ észak-déli tengelyének szlovákiai vonalán – ún. „bedekker” kiadása - a 

megjelenés feltételeinek felvázolása, pályázat benyújtása; megjelenés 2023-ban, a VM 

megalakulásának 10. évfordulója alkalmából; 

6) Tagság: emberek megszólítása, belépési nyilatkozat szétküldése, tagdíj rendezése. 

7) Gyalogos illetve kerékpáros zarándoklatok szervezése a 2021-es év folyamán, természetesen az 

Eucharisztikus Kongresszusra is, amennyiben ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi. 

 

                                                                                                                   Jó munkát! 

 

                                                                                                                  Török András 

 

Érsekújvár, 2021. február 8-án 


