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ZARÁNDOKTURIZMUSBAN

A Magyar Zarándokút dél-alföldi fejlesztési pro-

jektje első mozzanataként helyeztük el Tassnál 

az alapkövet idén márciusban.  Azóta sok víz 

folyt le a Dunán a szó legszorosabb értelmében, 

hiszen ismét ádáz küzdelmet 

vívtunk az árral, ami megyénk 

több települését érintette, 

köztük a Magyar Zarándokútba 

eső jó néhány várost, községet. 

Ezúton köszönöm meg a helyi 

erők talán soha nem látott 

összefogását, szervezettségét, 

kitartását, mellyel mentették a 

menthetőt.  A károk jelentősek, 

amelyek újabb feladat elé állí-

tanak bennünket, ugyanakkor 

tovább kell mennünk és építeni, szépíteni me-

gyénket töretlen hittel, akarattal, elszántsággal 

és szeretettel.  Idén már több száz zarándok 

tette meg az Esztergom-Márigyűd közötti sza-

kaszt, így a megyénkbe lépők már látták egyes 

rendezvényekről, illetve a Bács-Kiskun megyei 

projekt híreiről is. A weboldaldalon megje-

lentetjük az utat végigjárt zarándokok által írt 

élménybeszámolókat is, a képgalériában pedig 

bemutatásra kerülnek a legfontosabb esemé-

nyek, rendezvények alkalmával készített fotók. 

Ezenkívül a zarándokút szervezeteiről, és azok 

céljairól, feladatairól is olvashat az érdeklődő.

www.magyarzarandokut.hu. Ezen az 

oldalon tájékozódhat az olvasó a zarándokút 

működéséről, illetve az úton való elindulás-

hoz szükséges legfontosabb információkról 

(zarándokszállások elérhetőségei, térkép, 

zarándokútlevél-kiváltó helyek, útismertető). 

Emellett a látogatók folyamatosan értesül-

hetnek a legfrissebb hírekről, eseményekről, 

elemeit a főként uniós 

forrásból megvalósuló 

fejlesztésnek, látták a 

törekvésünket, misze-

rint a zarándokúton 

egységes arculattal 

kialakított állomások, 

pihenőhelyek fogadják a 

hozzánk érkezőket.  Nem 

titkolt célunk megyénk 

turisztikai vonzerejének 

növelése, a 206 km-es 

szakasz komplett turisz-

tikai termékké szervezé-

se. Ezzel versenyképes 

pozíciót érhetünk el a 

zarándokutak közép-

európai rendszerében.  

Szeretnénk népszerűsíteni és erősíteni a 

zarándokturizmust, előtérbe helyezve annak 

szakrális jellegét. A jelenlegi fejlesztés az 

ütemterv szerint halad, számos attrakció meg-

valósítása elkezdődött, illetve 

a végéhez közeledik. Hiszem, 

hogy a projekt jövő évi befeje-

zése csak egy kis szelete azon 

beruházásoknak, melyekkel 

Bács-Kiskun megye az értéke-

it szeretné megmutatni minél 

szélesebb körben. Bízom ab-

ban, hogy 2015-ben a konzor-

ciumi résztvevőkkel, a projekt 

szereplőivel közös zarándok-

laton ünnepelhetünk. Addig is 

mindenkinek kívánok további erőt és egészsé-

get, legyen Isten áldása munkájukon, életükön! 

Bányai Gábor

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

MÁR ELÉRHETŐ A WEBOLDAL IS

ZARÁNDOK,
KI INDULSZ
AZ ÚTON 
A Magyar Zarándokút, a spanyolországi

El Caminóhoz hasonlóan, hálózati jelleggel, 

folyamatosan működik Esztergom és Siklós-

Máriagyűd között. Megnyitása óta egyre na-

gyobb érdeklődés tapasztalható az út iránt. 

Az út fi zikai megtestesítését a szakrális helyek, 

a zarándokszállások kb. 20–35 kilométerenkén-

ti hálózata és a kijelölt, „felfestett” útvonal adja.

A vallási és kulturális hagyományokra alapulóan 

kialakult, gyalogos útvonal többnyire földuta-

kon, turistaösvényeken a természetben vezet, 

de a közbeeső települések belterületeit érinti. 

Mintegy 500 km hosszú vonalon kapcsolja össze 

a természeti és épített, szakrális és kulturális 

értékeket. Az út középső része több mint 200 

km hosszban Bács-Kiskun megye területén 

húzódik. Tass, Kunszentmiklós, Dunavecse, 

Apostag, Solt, Harta, Dunapataj, Homokmégy, 

Császártöltés, Hajós, Dusnok, Fajsz település 

is fontos állomása a Magyar Zarándokútnak. 

Többségük tagja, együttműködje a Magyar Za-

rándokút Önkormányzati Társulásnak, amely a 

zarándokút mentén lévő településeket tömöríti 

szövetségbe.
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HÁLÓZATOS
ARCULATI ELEMEK

A zarándok kápolnákat – összesen ötöt – az 

északról déli irányban haladó zarándokok szá-

mára a zarándokút mentén helyezik el. A kápol-

nák hasonló kialakításúak, de felületképzésük, 

színük eltérő. Többségük falszerkezete elké-

szült. A favázas tornyok építése megkezdődött.

A zarándok pihenő-kapukból 14 várja majd a za-

rándokokat. Tassnál, a zarándokút Bács-Kiskun 

megyébe érkezése helyszínén egyedi kialakítású 

kapu épült. A többi kapu azonos modul elemek-

ből, mindenhol másféle elrendezéssel készül.

A kapuk többsége már áll, a hiányzók várhatóan 

szeptember végéig készülnek el.

A ZARÁNDOKÚT

KÖZÖS

ÉRDEKÜNK 

Kőszegi Zoltán: Az egyénnek 
kell elindulnia

Kőszegi Zoltánnal, a Magyar Zarándokút 

Önkormányzati Társulás elnökével beszél-

getünk, aki a kezdetek óta aktív résztve-

vője a Magyar Zarándokút szervezésének, 

létrehozásának.

• Miért állt a Magyar Zarándokút szervezé-

sének élére politikusként?

– Több oka is volt ennek. Talán a legfontosabb, 

hogy régi álmom elmenni az El Caminóra. Más-

részt az én fejemben is megfordult már, hogy 

Magyarországon is hozzunk létre egy zarándok-

utat. Szűk pátriámban egyaránt található szak-

rális és természeti út is. Mikor Rumi Imrével a 

terveiről, elképzeléseiről beszélgettünk, termé-

szetes volt, hogy az ügy mellé állok, és segítem a 

Magyar Zarándokút kialakítását. Levelet írtunk 

az érintett polgármestereknek, tanácskozásra 

hívtuk őket. Sokan eljöttek, érdeklődtek, ami azt 

mutatja, hogy van értelme ennek a munkának. 

A kalocsai érsek úr dabasi születésű, városunk 

díszpolgára, őt kértem meg, hogy hívja meg a 

déli településeket egy következő tanácskozásra. 

Nagyon fontos, hogy dr. Bábel Balázs érsek is 

az ügy mellé állt. Ezeken a kezdeti sikereken fel-

buzdulva alakítottuk meg a Magyar Zarándokút 

Önkormányzati Társulást.

• Miben látja az Önkormányzati Társulás 

jelentőségét? 

Minden településnek érdeke, hogy valamilyen 

vérkeringésben benne legyen, ami lehet kultu-

rális, turisztikai, gazdasági, vagy más témájú. 

Ha jó a cél, és van felmerülő igény, akkor dolgoz-

zunk érte. Dabas polgármestereként elmondha-

tom, hogy sok minden működtetését vállaltuk 

már az eddigiekben is, van tapasztalatunk. Úgy 

gondoltam, ha az önkormányzatok az ügy mellé 

állnak, akkor ennek a szervezeti fenntartása itt 

nálunk biztosított lesz, az önkormányzatok így 

meghatározott szervezeti keretek között tud-

nak együttműködni. A zarándokút szervezése 

erkölcsi kötelességünk is, településvezetőként 

az erkölcsi, morális problémák megoldásáért is 

tennünk kell. Másrészről a Társulás keretet ad 

ahhoz, hogy a települések megismerjék egymást, 

egymás kulturális és szakrális értékeit, és ezeket 

felfűzzük egy útvonalra.

• Mi mindent emelne ki az elmúlt évek 

munkájából, a zarándokút építéséért tett 

erőfeszítésekből?

Tagja vagyok a Parlament Nemzeti Összetarto-

zás Bizottságának, ahol fontos feladatunk a hatá-

ron túliakkal való kapcsolatépítés. Ugyanakkor 

arra is fi gyelmet kell fordítanunk, hogy határa-

inkon belül is erősítsük kapcsolatainkat. Sok jó 

ember egymásra talált, politikusok, elkötelezett 

szakemberek és mások, egy jó közeg alakult ki 

a közös munka 

során. 

• Ön hogyan lát-

ja a zarándok-

latok szerepét 

napjainkban? 

A közösség 

megújulásának 

előfeltétele az 

egyén megúju-

lása. Meg kell 

találni annak a 

módját, hogy az 

egyén hogyan 

tud kiszakadni 

a mindennapokból, amelybe adott esetben 

beleszorult. Egy zarándoklat erre jó lehetőség, 

átgondolhatja, hogyan él, vajon Istennek tet-

sző módon-e. Jó értékrendet közvetít-e, jó-e 

szerettei felé, min lehetne változtatni, hogyan 

tudna másoknak jobban, többet segíteni? Az 

ország megváltoztatásához az egyén fejlődése 

elengedhetetlen. Nagy közösséget nem lehet 

zarándoklatra hívni, az egyénnek kell elin-

dulnia, és így az évek során megvalósul a cél, a 

társadalmi építkezés. Az egyén áldozatkészebb, 

odafi gyelőbb, elfogadóbb. Ez fontos mindennapi 

munkámban is.

• Hol szükséges folytatni az „építkezést” a 

zarándokúton?

A legfontosabb, hogy megtaláljuk azt az eszközt, 

amivel az embereket meg lehet szólítani, hogy 

elinduljon a Magyar Zarándokúton. Minden-

kiben felmerül a kérdés, aki gondolkozik azon, 

hogy útnak indul: hogyan is tudom leküzdeni 

saját gátjaimat, félretenni napi kényelmemet? 

Egy nagyon jó kezdeményezést indított el Hajós 

város önkormányzata: minden ballagó diáknak 

ajándékba adott egy zarándokútlevelet. Nálunk, 

Dabason 220 diáknak adtunk zarándokútleve-

let, mellyel célunk, hogy induljanak el az úton 

és tapasztalják meg annak élményeit. Óriási 

előrelépés lesz az idén, hogy a zarándokút ar-

culati elemeit országosan elhelyezzük. Ezzel 

lehetetlen lesz eltévedni, aki rálép az útra, azt a 

különböző útjelzők végigvezetik azon. Az ember 

mindig a harmóniát, kiegyensúlyozottságot ke-

resi, ehhez segíti hozzá az elindulókat a Magyar 

Zarándokút. Dabason fontos célunknak tartom, 

hogy városunkra, mint zarándok célállomásra 

tekintsenek az úton levők. Középtávon szeret-

nék létrehozni egy zarándokközpontot, ahol a 

helybéliek és a zarándokok közös programjait 

tudjuk rendszeresen megszervezni. Idén egy 

másfél kilométeres cölöpjárda építésébe fog-

tunk bele, egy sétányt alakítunk ki, mely rávezet 

a zarándokhídra, és azon át az Újszülöttek Lige-

tébe. Különleges élményben részesül a zarán-

dok, ha ezen az útszakaszon végigmegy, olyan 

élménnyel távozik, mely visszahívja.

Döbrönte Katalin

Dunavecse

Harta

Solt

Dunapataj – Szelídi-tó
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A ZARÁNDOKSEGÍTŐKET

A SZÍVÜK IRÁNYÍTJA
Akik már valaha zarándokoltak hosszabb-rövidebb szakaszt, pontosan tudják, milyen 

érzés megérkezni, milyen érzés találkozni jó emberekkel, akik Rád mosolyognak, akik 

vizet adnak, étellel kínálnak, segítenek. A Magyar Zarándokút mentén különösen sok 

jó ember sorakozott fel az egyesület szervezőmunkájának köszönhetően, hogy a ván-

dorok önkéntes segítője legyen. Ezt a toborzó munkát hivatottak elősegíteni a projekt 

során szervezett lakossági fórumok. Homokmégyen és Solton már nagy sikerrel talál-

koztak aktív és leendő segítők. Ezúttal három elhivatott emberrel ismerkedhetnek meg.

Dr. Kiss Hajnalka,
kalocsai zarándoksegítő

–A Magyar Zarándokút Egyesületbe idén június 

elején jelentkeztem  önkéntes zarándoksegí-

tőnek. Azért gondoltam erre, mert a Magyar 

Zarándokúton járva megtapasztaltam azt sok jó 

szándékú segítséget, amit a 2011-es, minden ta-

pasztalattól mentes, első utamon, de a következő 

években is kaptam. Ezt szeretném továbbvinni 

a remélhetőleg egyre nagyobb számú zarándok-

társak irányában. A 

gyalogos zarándoklás 

gondolata már akkor 

megfogant bennem, 

amikor 2011 tavaszán 

Papp Lajos profesz-

szor úr a nyitó zarán-

doklat kis csapatában 

Kalocsán áthaladt, 

majd a helyi sajtóban 

is olvastam az útról, és a Magyar Zarándokút 

honlapján kezdtem tájékozódni részletesebben. 

Aztán a családom nem kis megrökönyödésére 

nekivágtam az útnak 2012 tavaszán a spanyol-

országi Caminót is megjárt házaspár patronálá-

sával, amiért azóta is hálás vagyok. 

 Miben látom a zarándoksegítők munkáját? Elő-

ször is – szerintem – az tudja hitelesen segíteni a 

zarándoktársait, aki már maga is megtapasztalta 

az “Utat”. Nagyon fontosnak tartom ezen zarán-

dokút minél szélesebb körben való ismertetését,  

főleg személyes tapasztalok segítségével. Minél 

több ember tudjon  erről a nagyszerű lehetőség-

ről. Utána ki-ki eldöntheti, elindul-e rajta, de 

legalább tudjon róla. Sajnos a közmédiában a 

pozitív hír nem hír, ezért nekünk kell felkarolni, 

népszerűsíteni. Főleg a környékbeli egyházi 

középiskolákban, egyházi közösségekben, bú-

csújárók körében szeretném terjeszteni a gya-

logos zarándokút lehetőségét, hiszen nem csak 

gépjárművel lehet eljutni  hazánk szép tájaira 

és szakrális helyeire. Akár falunapokon, termé-

szetbarát klubokban, stb. is lehet – véleményen 

szerint – rövid tájékoztatókkal megjelennünk.

A Társulásban résztvevő önkormányzatokkal 

és a zarándokszállások üzemeltetőivel is szoros 

kapcsolattartást gondolok szükségesnek.

Mindenkinek, akit megérint a Magyar Zarán-

dokút szellemisége, bátor elindulást kívánok!

A lelki, szellemi töltekezést és a fi zikai erőt az 

úton mindenki megtapasztalja, aki nyitott szív-

vel jár rajta.

I, . Ho- mann 
Ferenc, a solti za-

rándoksegítő csoport 

vezetője

A Magyar Zarán-

dokúthoz köthető 

kapcsolatom közel 

két éves. Amikor elő-

ször hallottam róla, 

rögtön támogatandó 

kezdeményezésnek ítéltem meg, és szerettem 

volna, ha Solt városa is csatlakozik a zarándok-

települések sorához. Nagy örömömre szolgál, 

hogy ezt sikerült elérni.  Ezen felül sikerült be-

kapcsolódni a Zarándokút dél-alföldi szakaszán 

megvalósuló fejlesztésekbe is, mely új lehetősé-

get jelent városunknak. A célkitűzéseket segítve 

életre hívtunk egy zarándoksegítő csoportot, 

amely jelenleg hat fővel működik. I, . Fazekas 

László a médiafelelős a helyi csoportban, édes-

apám, Ho- mann Ferenc a pályázat lebonyo-

lításában és a várossal való kapcsolattartásban 

vállalt fő szerepet, míg édesanyám, Ho- mann 

Erzsébet a helyi szálláshely biztosításában 

tud a zarándokok segítségére lenni. A csoport 

további tagjai Kurta Károly és Lóc Imre, akik 

az utak, épületek és a pályázat által fejlesztett 

területek rendben-, illetve karbantartásában 

segédkeznek. Jómagam pedig igyekszem ezt a 

segítői kört koordinálni, bővíteni. Szeretnénk, 

ha a csoport kiegészülhetne egy olyan személy-

lyel, aki szükség esetén a templomba is be tudja 

engedni a zarándokokat és alkalom adtán arról 

még hiteles tájékoztatást is tud adni. A csoport 

minden tagja egyben zarándoksegítő is, annak 

függvényében, hogy az adott problémát ki tudja 

a legjobb és leghatékonyabb módon megoldani. 

Bízunk benne, hogy szükség esetén valóban 

hasznos és gyors segítséget leszünk képesek 

nyújtani a rászorulók számára, így készségesen 

állunk zarándoktársaink rendelkezésére. Sze-

retnénk, ha többet tehetnék mind a zarándok-

útért, mind a zarándokokért, hiszen az magában 

foglalja a növekedést, fejlődést.

Bízom benne, hogy a kedves olvasó is hamarosan 

megfordul településünkön és mer információt, 

segítséget kérni az út végigjárásához. Minden 

zarándokra és az értük imádkozó és dolgozó 

emberekre kérem a szerető Jóisten áldását és 

remélem, hogy kéréseik meghallgatásra talál-

nak.

Bognár Rudolf ,
zarándoksegítő

 

„Minden közösséget hosszútávon csak a belső 

bizalom tart meg. Ennek alapja az igazi önis-

mereten alapuló helyes és közös értékrend és 

erkölcs lehet.”                     (Kohézió Egyesület)

Igen érdekes kérdés a Magyar Zarándokút 

mentén az úthoz kapcsolódó közösségek létre-

jötte és megmaradása. Az utat nagyon sokféle 

ember járja, különböző értékrenddel, különböző 

világnézettel, különböző vallással és különböző 

erkölcsi értékkel. 

A zarándok az úton 

felmerülő nehézsé-

geket, problémákat 

megkísérli egyedül 

megoldani, hiszen ez 

része személyisége 

fejlődésének. Napon-

ta kell megtanulnia 

hinni önmagában, 

hinni a Jóistenben és hinni az útban. Bízni az 

emberekben, bízni önmagában és a saját meg-

érzéseiben. A zarándoknak szeretetre, odafi gye-

lésre, meghallgatásra, megértésre van szüksége. 

Az egyes településeken a már meglévő, hosszabb 

ideje működő közösségeket, egyházi, karitatív, 

stb. kell megkeresni, és elmondani nekik, hogy 

a zarándokoknak mire van szükségük. Nagyon 

sokszor az egyes emberek segítőkészsége, oda-

fi gyelése segíti a zarándokot. A zarándokok leg-

főbb segítője a zarándokszállások háziasszonya 

vagy házi ura. Az elmúlt évek tapasztalatai azt 

mutatják, a visszatérő zarándokok azt a szállást 

választják, ahol kedves, empatikus a háziasszony, 

és nem a komfortot, az árakat nézik. Jó példa a 

szigetszentmiklósi zarándokszállás, ahol Mari-

káról már legendákat mesélnek a zarándokok.  

Az a jó, ha már meglévő, működő közösségek, 

akik fontosnak tartják a zarándokok segítését, 

maguktól kapcsolódnak be a munkába, miután 

tudomást szereztek a zarándokút működésé-

ről. Ne legyünk türelmetlenek, hagyjuk, hogy 

maguktól alakuljanak a közösségek, és olyanok 

legyenek a zarándoksegítők, akiknek a szívéből 

jön a segítő szándék. „Tiszteljetek minden ke-

reső embert, legyetek velük alázatosak, mindig 

vizsgáljátok meg tetteiteket és szavaitokat, hogy 

kiállják-e a szeretet próbáját.  Leljetek örömet és 

mély értelmet a szolgálatban.”  (Mózes Balázs)

hirlevel_jul_2.indd   3 2013.07.18.   9:46:18



HÍRLEVÉL – 2013. JÚNIUS

www.magyarzarandok.hu

HÍVUNK, VÁRUNK TARTS VELÜNK!

ZARÁNDOKLAT A TÖRTÉNELEMBEN 
DRÁMAPEDAGÓGIAI MÓDSZEREKKEL

A HOMOKMÉGYI PIHENŐ

Hírlevél
Felelős szerkesztő: Tördelés:

Supka Éva Szlovák Csaba
Nyomdai kivitelezés: Druk-ker Kft. Kiskőrös 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 (76) 513-800
E-mail: kozpont@bacskiskun.hu,
Honlap: www.bacskiskun.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
Projekt E-mail: info@magyarzarandokut.hu, 
Projekt honlap: www.magyarzarandokut.hu

Minden évben több, a Magyar Zarándokút 

által érintett településen bemutatásra kerül a 

megnyitó zarándoklat képeiből rendezett fotó-

kiállítás. 

A kiállítás megnyitóján a zarándokutat végigjárt 

jeles közéleti személyiségek (zászlós zarándo-

kok) is megjelennek, és mesélnek élményeikről, 

tapasztalataikról. A 2013. július 22-én 15.00-kor, 

az Összefogás Újbudáért Egyesület helyiségé-

ben (Budapest, XI. ker.  Fehérvári u. 88 c.) nyíló 

kiállítás egy hónapig lesz látható. Ezt követően 

vándorkiállításként több helyszínen, Bács-

Kiskun megye több településén is bemutatásra 

kerül a képanyag. 

A Magyar Zarándokút bajai szakaszának 

megnyitójára a Vodicai búcsú után egy héttel  

kerül sor. Régi hagyományt ápolva, Kalocsáról 

szeptember 14-én indulva, 2013. szeptem-

ber 15-re tervezzük egy zarándokcsoport 

megérkezését bajai Szentháromság térre.

A kétnapos zarándoklatra minden érdeklődőt 

szeretettel várunk. A részletes programot a 

www.magyarzarandokut.hu honlapon a későb-

biek során tesszük közzé.

Rumi Mónika

A zarándokút sokféle jelentést, dimenziót bizto-

sít. Ezek közül fontos a művelődéstörténeti, tör-

ténelmi vonulat is. Nagyon gazdag ismeretanyag 

övezi a Tass – Fajsz közötti szakaszt, amivel 

a projekt keretében foglalkozunk is. Emellett 

vannak olyan, nem a helyhez, hanem a középko-

ri zarándoklatok történelméhez kapcsolódó is-

meretek is, amelyek fontos művelődéstörténeti, 

műveltségi információt hordoznak. Fontosnak 

tartjuk azt is, hogy a gyerekeket, családokat, 

fi atalokat is megszólítsuk, természetesen más 

módon, hiszen ők még nem tudnak 420 kilo-

métert végiggyalogolni. Ez alapján kezdtünk el 

kidolgozni egy drámapedagógiára épülő prog-

ramtervezetet, melyben ennek a művelődés-

történeti anyagnak a feldolgozását kíséreljük 

meg drámatanári technikákkal, módszerekkel.

A témák száma végtelen, első alkalommal június 

folyamán Homokmégyen 9-10 éves gyerekekkel, 

Hajóson pedig 14 éves fi atalokkal egy középkori 

zarándok útját jártuk végig. A zarándoklat 

rítusait, szokásait éltük meg elindulástól célba 

éréséig, illetve onnan a hazaérkezésig drámajá-

tékokkal. A későbbiekben kidolgozzuk a helyhez 

kapcsolódó történelmi témákat felölelő dráma-

foglalkozásokat is, és azok révén is igyekszünk 

minél inkább megismertetni a Magyar Zarán-

dokút alföldi szakaszát.                                              DK

Solton és Hajóson, mindkét helyen a pincék te-

rületén lévő magaslaton létesül két zarándok ki-

látótorony is, melyek építése folyamatban van.

Az út mentén telepítésre kerülő 276 db mér-

földkőnek több mint felét kihelyezték. A kop-

jafaszerűen formázott, vasbeton mérföldkövek 

alapvető funkciója az útvonal iránymutatása. 

Kiegészítő adatként kerülnek fel rá színes 

emblémákat és kilométerszelvényeket ábrázoló 

matricák. A járdába épített útjelző nyilak elhe-

lyezése a napokban kezdődik. Mindezek mellett 

tematikus táblák és útjelző táblák is segítik a 

tájékozódást.  

Úgy gondolom, hogy a 

megvalósuló arculati 

elemek nem csak a 

zarándokutat jelképe-

zik, hanem az érintett 

települések épített 

környezetét is színe-

sítik, az eddigi visz-

szajelzések alapján a 

településen élők dön-

tő többségének meg-

elégedésére.

Rumi Imre

HÁLÓZATOS
ARCULATI ELEMEK A Barátok Útja elnevezésű katolikus iG úsági za-

rándoklat idén a Magyar Zarándokút Kalocsa – 

Máriagyűd szakaszán járja útját. A zarándoklat 

nyitómisével kezdő-

dik augusztus 3-án 

Kalocsán, majd Csá-

szártöltés – Dusnok 

–Szekszárd – Cikó –

 Pécsvárad érintésé-

vel augusztus 10-én, 

Máriagyűdön feje-

ződik be keresztle-

tétellel és záró misé-

vel. A zarándoklat az 

önmaguk, a társak és 

az Isten közelségé-

nek keresése mellett 

idén Jézus életéhez, 

és a tudatos keresz-

tény életszemlélethez próbálja közelebb vinni 

zarándokait. Teszi mindezt a Magyar Zarán-

dokút ezen gyönyörű szakaszán, kiscsoportos 

beszegetésekkel és természetesen sok játékkal 

és vidámsággal.

Információ a www.baratokutja.hu oldalon 

olvasható.

Homokmégy Község Önkormányzata beruházá-

sában elkészült a homokmégyi zarándokpihenő. 

A pavilon csendes, barátságos, gyümölcsfákkal, 

szőlővel beültetett környezetben helyezkedik el. 

Azért, hogy a zarándokok pihenésének, felüdü-

lésének, alapvető szükségleteik kielégítésének 

eleget tegyünk, saját erőből a mellette elhelyez-

kedő szolgálati lakásunkat is felújítjuk. Tisztál-

kodásra, mosásra, főzésre, sütésre, pihenésre 

alkalmas helyet alakítunk ki. Célunk az, hogy 

a zarándokok családostól, vagy barátokkal ide 

visszatérjenek, és egy-két kellemes, tartalmas 

napot a falunkban eltöltsenek.

Tapolcsányiné Varga Krisztina

polgármester
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