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ZARÁNDOK HÍRLEVÉL
Összefoglaló a Magyar Zarándokút Egyesület 2014. év tevékenységéről
A 2014-es évnek a Magyar Zarándokút
Egyesület a 2013 év végén átvett Kós
Károly-díjjal vágott neki. A díjat
Magyarország Belügyminisztere az
egyesület építész csoportja számára „a
helyi építészeti örökség védelme és az
építészeti
hagyományok
őrzése
területén végzett kimagasló eredménye
elismeréséül” adományozta.

Boldogasszony-oltárképét, mely korábban, az 1940-ben
felavatott, első szelidi gyermeküdülő kápolnájának oltárképe
volt. A kápolna nem csak a zarándokok megállója, az
idegenforgalomban betöltött szerepe is igen fontos lesz a
jövőben, jó lehetőség az elcsendesedésre minden betérő
számára.

Nagy előrelépést jelentett, hogy a Magyar Zarándokút délalföldi szakaszának fejlesztését célzó kétéves projekt 2014
végén befejeződött, melynek köszönhetően az érintett BácsKiskun
megyei
településeken
zarándokszállások,
zarándokközpontok létesültek, szakrális helyek, sétányok, terek
újultak meg, illetve egységes útjelzők és arculati elemek kerültek
kihelyezésre. A Kós Károly-díj részben az egyesület projektben
végzett tevékenységének az elismerését is jelentette.
2014-ben az első nagyobb esemény a IV. Magyar Zarándokút
Konferencia megrendezése volt, melyet március 28-án
Kalocsán, a Tomori Pál Főiskola kamaratermében tartottunk. A
rendezvényen bemutatásra került Szittnyai Jenő zarándokútról
készülő filmjének előzetese, majd a zarándokútról szóló
előadásokat követően Schmittné Makray Katalin zászlós
zarándok beszélt élményeiről.
A rendezvényen bemutatásra kerültek a Szent László hídnál
később elhelyezésre került zarándok szoborcsoport makettjei
is. A 14 makettet a szobrokat alkotó művészek ismertették a
közönséggel.

Április 10-én indult a Magyar Zarándokút 2014-es megnyitó
zarándoklata Budapestről, a Gellért-hegyi Sziklatemplomtól. A
megnyitó rendezvényen a szentmisét követően 2013 zászlós
zarándoka, Eperjes Károly átadta a zarándok stafétát Nemcsák
Károlynak, aki Sasvári Sándorral váltásban csatlakozott a 2014.
évi első zarándokcsoporthoz.

Az évnyitó zarándoklaton vándorló csoport nem csak
Máriagyűdig, hanem a horvát – magyar határig gyalogolt,
jelezve, hogy hamarosan megnyílik a horvátországi szakasz is.
Az év első zarándokainak érkezésekor szentelte meg Puskás
Antal pálos atya a Szelidi-tó mellett elkészült kápolna

Júniusban csoportos zarándoklatot szerveztünk a PécsváradMecseknádasd-Óbánya-Püspökszentlászló-Pécsvárad
útvonalon. A két napos Zengő Zarándoklaton a résztvevők
megismerhették a látnivalókban gazdag szakaszt, a festői
szépségű óbányai völgyet, ízelítőt kaphattak a zarándoklatból.

Júniusban, Dr. Kiss Hajnalka vezetésével a Szelidi-tónál levő
zarándokszálláson az út mellett élő zarándoksegítőkből
megalakult a zarándoksegítői kör. A résztvevők felosztották
maguk között a Magyar Zarándokút egyes területeit, amelyeket
időnként bejárnak, ellenőrzik és szükség szerint kijavítják a
zarándokút jeleket, illetve segítik a zarándokokat.
Augusztus 16-án került sor a Szent László híd Fajsz felőli
oldalán elhelyezett zarándok szoborcsoport ünnepélyes
átadására. A tizennégy monumentális, hat méteres szobrot hét
kiváló művész (Eőry Emil, Erdős Csaba, Köhler Péter, Kovács
Attila, Lukács István, Majoros István, Varga Zoltán) készítette el
júliusban a gemenci alkotótáborban, melyek a zarándokút
megyei kilépő pontjánál adnak lelki erőt az arra járó
zarándoknak. Nagy érdeklődés kísérte az eseményt, több száz
zarándok és meghívott vendég érkezett. Az alkalomhoz illően,
gyalogosan tették meg az út egy-egy szakaszát Dusnok,
Szekszárd, Baja és Fajsz irányából. A csoportokkal tartottak a
zászlós zarándokok, így Papp Lajos professzor és Nemcsák
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Károly színművész, polgármesterek: Török Ferenc Kalocsa,
Palotai Péter Dusnok, Berta Zsolt Fajsz polgármestere, illetve
zarándoksegítők, régi és leendő zarándokok. A fajszi csoporttal
tette meg az utat dr. Aradszki András államtitkár is. A
szoborcsoportot dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti
érsek áldotta meg. A nap méltó csatlakozás volt az „EgyÚton”
Nemzetközi Zarándoknap országos eseményeihez is.

zarándoksegítőknek, aki fáradhatatlanul dolgozik a zarándokút
fejlődésén, népszerűsítésén.
A konferencia résztvevői, valamint a sajtó képviselői is bejárták
a solti elemek színhelyét, majd Szentpéteri József régész
érdekes előadást tartott a Tételhegyi ásatásokról. Ezt
követően a résztvevők a Tételhegyen tett séta során hallhatták a
Fejedelmi Látogatóközpont kialakításának terveit, mely új
lehetőségeket nyit Solt, illetve a térség, valamint a turizmus
előtt.
A rendezvényen adománygyűjtést is szerveztünk a Böjte
Csaba ferences szerzetes által működtetett Dévai Szent Ferenc
Alapítvány számára. Az összegyűlt adományokat december 10én Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Rumi Imre a
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke átadták Böjte Csabának,
aki köszönetét fejezte ki valamennyi adományozó részére.

Október 19-én, az Országos Könyvtári Napok Könyves
Vasárnapján a Kalocsai Városi Könyvtár vendégei voltunk. A
rendezvény keretében előadásokat, élménybeszámolókat
hallhatott a közönség a Magyar Zarándokutat végigjárt
zarándokoktól.
November 22-én, Solton rendeztük meg évzáró
konferenciánkat. A városháza dísztermében tartott
rendezvényen Rausch Sándor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
alelnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, akik között
Schmittné Makray Katalin és Sasvári Sándor zászlós
zarándokok is helyet foglaltak. A rendezvényen tartott
sajtótájékoztatón ismertették a pályázati forrásból megvalósult
fejlesztéseket.
Az egyik legnagyobb
beruházást éppen a záró
konferenciának otthont
adó Solt városa hajtotta
végre, ahol zarándokközpont és kilátó is
épült, felújították a
plébániát, a katolikus
templomot, különleges
témapark létesült az
Árpád-kori fejedelmek
nyomában,
egészen
Szent Lászlóig.
A rendezvényen átadták
az Év Zarándoka díjat
is, melyet idén a kalocsai
dr.
Kiss
Hajnalka
zarándoksegítő vehetett
át Makray Katalintól és
Sasvári Sándortól.
A Magyar Zarándokutat
már többször is végigjárt
doktornő aktív, lelkes
szervezője az útnak és a

Decemberben Böjte Csaba megáldotta a Magyar Zarándokút
Santiago de Compostelából hazaszállított emléktábláját,
amely a Szelidi-tónál található zarándokszállásnál kerül
elhelyezésre. Az eseménynek Vigh Sándor Budafokon, a PéterPál utcában található közéleti szalonja adott otthont. A kőtáblán
régi latin felirat olvasható: „Voltam, mint te, leszel, mint én.”
2014 végén megjelent a „A
Magyar Zarándokút BácsKiskun megyei szakasza
útikalauz” is. Az útikönyv a
dél-alföldi
szakaszról,
a
gyalogos és kerékpáros
zarándokoknak ad részletes
tájékoztatást
útleírásokkal,
térképekkel,
fotókkal,
a
látnivalók
ismertetésével,
illetve tartalmazza a projekt
keretében
megvalósult
fejlesztéseket.
A
Magyar
Zarándokút
megújult szakaszaival, 2015ben is folyamatosan várja a
zarándokokat.
Isten áldjon utadon!
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