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számú melléklet

1Úton Nemzetközi zarándoknap 2017. augusztus 26. szombat

A. Start település
Időpont: az 1Úton minden évben augusztus utolsó szombatján kerül megrendezésre, 2017ben augusztus 26-án a gyermeket várókért.
Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap rendezvény 2014 óta évente kerül megrendezésre,
minden évben valami fontos társadalmi ügyért. 2016-ban a gyermekáldásért, 2017-ben a
gyermeket várókért lesz a zarándoklás és az egész napos figyelem és ima. A helyi
önkormányzatok és civil közösségek évről évre növekvő figyelemmel, emelkedő színvonalú és
számú kapcsolódó rendezvénnyel járulnak hozzá a program sikeréhez. Mind a 7 magyar
régióban sikeresen elindultak az 1Úton zarándokai, így mindenki ki tudta választani a hozzá
legközelebb eső szakaszt. A rendezvény 2016-ban már 5 országban zajlott, kb. 140 napi
szakaszon mintegy 17 000 résztvevővel
A magyar médián kívül a külföldi médiumok (szlovák, román) is foglalkoztak az 1Úton
Nemzetközi Zarándoknappal. A rendezvény médiapartnere az MTVA és a Mária Rádió.
FELADATOK, HOGY JÓL SIKERÜLJÖN A RENDEZVÉNY
Szükséges egy helyi kontakt személy kijelölése, aki a Mária Út szervezőivel együttműködve
alakítja ki a programot. Az induló, a közbeeső és a céltelepülés között a helyi koordinátorok
kapcsolata és együttműködése adja a siker alapját. Nekik a Mária Út Egyesület
munkakonferenciát fog szervezni.
A legfontosabb a helyi közösség meghívása és a bekapcsolódása. Nagyon szép, ha a
céltelepülés közössége a zarándokok elé megy, akár félútig és fogadja őket és együtt jönnek
vissza. Szép, ha az érkezőket sokan fogadják. Szép, ha a helyi értékekkel megismerkedhetnek
a zarándokok, legyen az kultúra vagy építészet, vagy történet, vagy gasztronómia, bármi, ami
helyi kincs. A helyi társadalom közös nagy ünnepévé lehet tenni az 1Úton nemzetközi
zarándoknap rendezvényét. Érdemes egy méltó fogadóhelyet kialakítani, és ott helyi
ételekkel, italokkal megkínálni a zarándokokat, meghívni az elszármazottakat, helyi műsort
szervezni, hangosítással. Célszerű alkalmi ajándékokat beszerezni, pólót, zászlót, keresztet,
emléklapot, mindebben segít a Mária Út Egyesület. Jól mutat, ha a település érintett közterei
is az alkalomhoz illően díszítettek lesznek. Mindehhez a költségvetésben célszerű keret
biztosítani.
Kelt Veszprémben, 2016. november 21. napján

