
 
 
 

Kedves Résztvevő! 

Sok szeretettel köszöntünk Egyházgellén, a Via Mariae (szlovákiai Mária Út) polgári társulás 
nagybudafai kihelyezett elnökségi ülésén! Bemutatkozik a Mária Út, téma lesz az 
önkéntesség és Máriavölgy-i zarándokút kijelölésének feladatai, menete, továbbá mindenkitől 
szívesen várjuk a meglátásait, hozzászólásait, ötleteit elsősorban a délutáni megbeszéléskor!  
 

Az elnökségi ülés programtervezete (2016. május 21.) 
(a megadott kezdési időtartamok irányadóak) 

 

10:00 Megnyitó, jelenlevők köszöntése – Patay Péter, a Via Mariae (továbbiakban VM pt.) 
elnöke; 

10:10 Bevezető ima, a zarándoklás lelkisége – Blaho Milán helyi plébános; 
10:30 A Mária Út (továbbiakban MÚ) bemutatása és nagyrendezvényei; Miért fontos az 

önkormányzatok bevonása a MÚ építésébe?; MÚ, mint európai kulturális út és 
UNESCO szellemi kulturális örökség – Bodor Gergő, a Mária Út Közhasznú 
Egyesület (MUTKE) koordinációért felelős vezetője; 

11:00 A Máriavölgy-i zarándokút bemutatása, megvalósított gyalogos zarándoklatok – 
Méhes Richárd (VM pt.); 

11:20 szünet; 
11:40 A MÚ észak-déli főágának bemutatása – Török András, koordinátor (VM pt.); 
12:10 A zoboraljai községek bevonása a zarándoklásba – Patay Péter; 
12:40 ebédszünet 
13:20  Az elnökségi ülés zártabb formája az önkormányzati képviselőkkel és a meghívott 

vendégekkel (vezetik Bodor Gergő, Török András és Patay Péter); 
 A Máriavölgy-i zarándokút kijelölésének menete – példa Hontnémeti és Ipolyság 

közötti zarándokút. 
 A kijelölés folyamata, az önkormányzatokra váró feladatok. 

14:10 Beszélgetés a meghívott zarándokokkal, önkéntesekkel, segítőkkel és meghívott 
szervezetek képviselőivel (vezetik Méhes Richard és Csémi Szilárd - Kismedve); 
 A Via Mariae idei további tervei, feladatai, tervezett zarándoklatok; 
 Miben tudtok nekünk segíteni, miben lenne szükségünk segítségre? 
 Hogy tudnánk a továbbiakban együttműködni? 

15:00 Átvonulás a helyi Szent Péter és Pál-templomba; 
15:30 A helyi templom bemutatása és hálaadás; a találkozó lezárása. 
 
Az elnökségi ülés megszervezésében nyújtott segítségért a Via Mariae polgári társulás ezúton 
mond köszönetet az előadóknak, az önkénteseknek, háttérsegítőknek, a pártolóknak és 
a támogatóknak! Külön köszönettel tartozunk Egyházgelle község vezetőségének, a kultúrház 
munkatársainak, a Mária Út Közhasznú Egyesületnek, a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetségnek, a KUCKÓ és a FÉSZEK polgári társulásoknak is! 
 

  
 


