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ÁTADTÁK
A DUSNOKI
ORGONÁT IS
Magyarország Belügyminisztere – „a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok
őrzése területén végzett kimagasló eredménye elismeréséül” – KÓS KÁROLY-DÍJAT adományozott
a Magyar Zarándokút Egyesület számára. A javaslat és laudáció egyesületünk építész csoportjának
díjazását tartalmazta, azonban mindazoknak a munkáját elismeri, akik dolgoztak és dolgoznak a
Magyar Zarándokút kiépítésén, működtetésén. Ezúton mindenkinek köszönöm a sok önzetlen, segítő
munkát, amit az elmúlt években elvégezett.
A díj megerősít és kötelez minket, hogy munkánkat az elismerés szellemében folytassuk.
Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke

„A Magyar Zarándokút dél- alföldi szakaszának
fejlesztése a kulturális-történelmi-szakrális
örökség vallási célú hasznosításával, egységes
kulturális tematikus út létrehozása az Ősi Árpád-kori út térségében” című projekt keretében
megvalósult a dusnoki Római katolikus templom orgonájának felújítása.
2014. március 1-jén megtörtént az orgona
átadása, amelyet dr. Bábel Balázs, a KalocsaKecskeméti Főegyházmegye érseke szentelt fel.
A templom felszentelésének 200. évfordulóját
is ünnepelte a község nagy számban megjelent
lakossága ünnepi szentmise keretében, amelyen
jelen voltak a környező városok és községek polgármesterei, valamint számos, a Magyar Zarándokúton már korábban zarándokoló társunk is.
Kiss Hajnalka dr.
kalocsai zarándoksegítő

EGYRE
NÉPSZERŰBB
A Magyar Zarándokút Egyesület építész
csoportja a spanyolországi El Camino
szellemiségéhez hasonlóan működő
hazai zarándokút létrehozását tűzte ki
célul 2009-ben. A Magyar Zarándokút
egy keresztény szellemiségű út, amely
magyarországi szent helyeket köt össze,
különböző történelmi utak (római út,
jeruzsálemi zarándokút, stb.) fedésében.
A közel 600 kilométeres, Esztergomból
Máriagyűdre vezető út keresztmetszetet
ad hazánk természeti és építészeti értékeiről. Az útvonal olyan legendákat, ősi
hagyományokat őrző szakrális helyeken
megy keresztül, mint a Pilis, a Kiskunsági
Nemzeti Park vagy a Mecsek.
(folytatás a 2. oldalon)
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A Kós Károly építész nevéről elnevezett díj nagy
elismerés az egyesület számára, hiszen öt éve
fogant a gondolat, a terv, amit tettek követtek, és
ma már ezrek járják végig az Esztergom-Máriagyűd közötti szakaszt.
Az idő még inkább felértékeli az építészcsoport,
így dr. Barnáné Károsi Klára, Békés Katalin,
Rumi Imre, Rumi Zsolt, Szabó-Kalmár
Éva, Szabó László, Szesztai György öt évvel
ezelőtti munkáját, hiszen mindig többen, egyre
többen tapasztalják meg ennek az útnak óriási
belső hozadékát, az önmagunkra találás nagy
felfedezését. A Bács-Kiskun megyei szakasz
pedig különösen szép a pályázatnak köszönhető
fejlesztéseivel, egységes arculatával, mely idővel az egész utat jellemzi majd.
A kitüntetés előterjesztésében többek között ez
olvasható:
A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemiségű út. A főként egyéni zarándokok számára
kiépített útvonalon zarándokútlevéllel bárki,
bármikor elindulhat és bármeddig vándorolhat.
Az útvonal legendákat, ősi hagyományokat őrző,
különleges szakrális helyeken megy keresztül,
például a Pilisen, a Kiskunsági Nemzeti Parkon,
a Duna-völgyében, a Mecseken.
A Magyar Zarándokút különböző történelmi
utakat (római út, jeruzsálemi zarándokút,
Árpád-kori utak, keresztes hadjáratok útja, ősi
Szent Jakab út, stb.) fedve, érintve halad északról déli irányba. Országhatártól országhatárig
szeli át hazánkat, az ország gerincén. Kitérő
útjaival együtt teljes hossza megközelíti a 600
km-t. Keresztmetszetet ad az országról, természeti és épített értékeinkről, az út mentén élő
emberek életéről, életmódjáról, akik rendkívül
sok kedvességgel, megható vendégszeretettel
fordulnak a zarándokok felé.
A 2011-ben megnyílt út ﬁzikai megtestesítését
a kijelölt, „felfestett” útvonal, a szakrális helyek
és a kb. 20–25 km-enkénti zarándokszállások
hálózata adja. Az útvonal többnyire földutakon,
turistaösvényeken a természetben vezet, de a
közbeeső településeket is érinti.
A zarándokszállásokat, amelyek olcsó, puritán
csoportszállások, önkormányzati, egyházi és
civil összefogással alakítják ki minél egyszerűbb
módon. Fejlesztésük pedig az egyesület kezdeményezésére megalakult Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás támogatásával történik, pályázatok alapján. A működő út mentén
folyamatosan jelennek meg a differenciált szolgáltatást biztosító magánszállások, és a rendszer kezd önfenntartóvá, önfejlesztővé válni.

ÁTADTÁK A HAJÓSI
ZARÁNDOKSZÁLLÁST

A hajósi Pincefalu zarándoktornyánál gyülekeztek a zarándokok, hogy stílusosan gyalog
érkezzenek a Zarándokház ünnepélyes átadására. Kitettek magukért a hajósiak, a település
apraja és nagyja közreműködött az emlékezetes
napon, jól látható, és érzékelhető, hogy komoly
szerepet szánnak a vallási turizmusnak, az
idegenforgalom erősítésének. Hajós a megye
egyik gyöngyszeme a maga különleges értékeivel, melyet nagy becsben tartanak az itt élők.
Erről is szólt többek között Estók Mihályné
Szalczer Erzsébet polgármester asszony,
amikor a Zarándokház udvarán köszöntötte
a vendégeket. Háláját fejezte ki a projekt
lehetőségéért és a minden beruházásban közreműködőnek köszönetet mondott a precíz,
lelkiismeretes munkáért. Többen is méltatták
és elismeréssel szóltak a hajósi szállás jelentőségéről, a zarándokút alternatív kitérőjének
szépségéről, jövőjéről. Így Bányai Gábor, a
Bács-Kiskun megyei Közgyűlés elnöke, Rideg
László alelnök és Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke is gratulált a hajósiaknak. Megható műsorral kedveskedett a helyi
egyházi énekkar, majd Vincze Attila plébános
megszentelte és megáldotta a negyven főnek
kényelmes pihenési lehetőséget nyújtó szállást.

A Magyar Zarándokút olyan hátrányos helyzetű
településeket is érint, ahol az elmúlt az években
az élet rendkívül nehézzé vált.
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NEMCSÁK KÁROLY AZ IDEI ZÁSZLÓSZARÁNDOK
Nagy érdeklődés mellett tartották meg
március 28-án Kalocsán, a IV. Magyar Zarándokút Konferenciát, ahol tartalmas és
értékes előadások gazdagították az egész
napos programot.
A szervezők nagyszerűen ötvözték a
Magyar Zarándokút dél-alföldi szakasza
fejlesztési projektjének egyes elemeit, az
idei nyitó zarándoklat terveivel, illetve a
„Kalocsa szíve” program, valamint a főszékesegyház felújításának témakörével.
Az eseményhez illesztve egy ﬁlmelőzetest
láthattak a jelenlévők a zarándokútról,
mely felfűzi a közel ötszáz kilométeres,
Esztergom-Máriagyűd közötti távolság
környezeti, szakrális és kulturális értékeit,
Szittya Jenő rendezésében.
Török Ferenc, Kalocsa polgármestere leplezetlen örömmel látta el a házigazda szerepét és
büszkén mutatta be a városközpont felújítási
terveit, melytől a turizmus megélénkülését, a
vendégéjszakák számának növelését reméli,
abban bízva, hogy a mintegy hárommilliárdos
beruházásnak gazdaságélénkítő hatása is lesz.
A „Kalocsa szíve”- programban egy európai
színvonalú kisváros képét vázolta fel. Megújult
terekkel, parkokkal, új arculattal várja majd
vendégeit a paprika fővárosa. Török Ferenc
hangsúlyozta, hogy mint érseki székhely, nem
hagyhatják ki az zarándoklathoz kapcsolódó
elemeket. Ennek érdekében az egyházzal szoros
együttműködésben valósítják meg a látványos
programot.
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
alelnöke, mint gyakorló zarándok köszöntötte a
konferencia résztvevőit és arra biztatta a még
hezitálókat, hogy induljanak el a Magyar Zarándokúton, hiszen a közvetlen élmények mellett,
nagyon sok szubjektív felismerésre számíthat
az ember az út során, elsősorban önmaga felfedezésében.
Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület
elnöke az idei nyitózarándoklat részleteiről számolt be. A választások miatt áprilisra tolódott
indulást ezúttal a Sziklatemplomtól tervezik,
és majd a nyár folyamán veszik sorra a kimaradt
szakaszokat. Az április 10-én induló nyitózarándoklaton már ott lesz az idei zászlószarándok
is, akit Schmittné Makray Katalin, a 2012.

év közéleti zarándoka mutatott
be a nagyközönségnek Nemcsák
Károly színművész személyében,
akihez csatlakozik majd az út során
Sasvári Sándor színész, énekes is.
Makray Katalin a zarándokúthoz
kapcsolódó, lélekemelő gondolatokkal inspirált mindenkit a hatalmas
belső utazásra, amit maga is megélt
két évvel ezelőtt, mint a második
zászlószarándok,
Papp
Lajos
professzor (2011) után és Eperjes
Károly színművész (2013) előtt.
Különleges színfoltja volt a konferenciának
Szesztai György, a Magyar Zarándokút elnökségi tagjának előadása, aki a Magyar Zarándokút mentén látható, Santiago de Compostela-ból
származó szobrokat mutatta be. A Spanyolországban felszentelt és hazánkba szállított kagylóelemekkel és a Szt. Jakab szoborral Kalocsán,
Dunavecsén, illetve Dabason találkozhatnak a
zarándokok.
És ha már Kalocsa, nem maradhatott ki a napi
programból a Főszékesegyház felújításának
beszámolója sem Vagner Zsolt régész és Vörös
Márta főépítész részéről.
– Mindenkinek sokat jelent és sokat ad ez a
feladat. A restaurátoroktól a segédmunkásokig,
mert egy kicsit mindenki beleépíti saját magát
is. A fájdalmát, az örömét, a lelkét, a hitét. Ettől
lesz nagyszerű a munka és nagyszerű az ember
– mondta Vörös Márta. A tervek szerint Jézus
születésének ünnepét már a felújított főszékesegyházban tartják, az éjféli szentmisében hálát
adva Istennek a megújult főtemplomért is.
A konferencia záróakkordjaként hét kiváló
szobrászművész mutatta be a majd az M9-es autópálya mellett húzódó zarándok szoborcsoport
egyes elemeinek miniatűr darabját.
Különleges üzeneteket fogalmaztak meg a fában
maguk a szobrászok, ugyanakkor a jelenlévők
fantáziáját is bekapcsolták ebbe a sajátos, értékes lelkivilágba.
Eőry Emil a gótikát választotta stílusjegyül,
melyben a szemlélődés, az elmélyülés kapta a
főszerepet.
Erdős Csaba láng motívum ábrázolásával
a belső lélek útjára kívánta helyezni a hangsúlyt. Köhler Péter a család, a szabadság és

a béke egységét, harmóniáját jelenítette meg.
Kovács Attila azt a kettősséget igyekezett
láttatni, mely a valóságos, ﬁzikai útkeresést és a
belső utazást illusztrálja.
Lukács István fohászkodó „kapuja” az élet
akadályaira, egyben az imádság, mint kérés
alapvetésére hívta fel a ﬁgyelmet.
Majoros István a Szentlélek megjelenítésére
törekedett, míg Varga Zoltán arra próbált
magyarázatot adni alkotásában, hogy miért zarándokolnak az emberek.
– Nem egyszerű feladat szellemi igazságokat
megformálni – mondta Eőry Emil, amikor a
közönség közreműködésével egyfajta sorrend
kialakításán fáradoztak.
A hat méter magas, monumentális alkotások
egyébként júniusban készülnek a gemenci
alkotótáborban, ahol a művészeknek néhány
nap alatt kell elkészíteniük a most bemutatott
szobrokat. Ehhez a Gemenc Erdészeti Zrt.
biztosítja a körülményeket és a szükséges,
a szobrászok által már kiválasztott faanyagot.
Amint azt Csonka Tibor, az erdészeti Zrt. vezérigazgatója elmondta, számukra is nagy kihívást, ugyanakkor magasztos feladatot jelentett a
megbízás, de örömmel adnak helyet és teret az
alkotó művészeknek.
A zarándokkonferencia mottója is lehetne az a
Dsida Jenő-versidézet, melyet Papp Zsolt színész előadásában hallhattak a résztvevők:

„Zarándok, zarándok, te csak a célra nézz!
Ügyelj, hogy az úton melyik irányba mész!
Megváltód vezet, fogja a kezed.
Tekinteted szüntelen Őrá szegezd”
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NEM TUDOM,
MI VÁR

A SZELIDI-TÓNÁL MEGSZENTELTÉK
A BOLDOGASSZONY-KÁPOLNÁT

Már csak néhány nap választ
el a nagy utazástól. A tervek
szerint május 2-án indulunk
Esztergomból dr. Kiss Hajnalkával, a kalocsai zarándoksegítővel, hogy végigjárjuk a magyar
zarándokutat. Ő már megtette
korábban, rutinos zarándok,
hálás is vagyok a sorsnak, hogy
mellém rendelte. Én azonban
nagyon kezdő vagyok. Két utcányit sem megyek gyalog, mert mindig versenyt
futok az idővel. Eddigi életem leghosszabb túrája 20 km volt. Félnem kellene talán, és mégis
sokkal nagyobb bennem a várakozás, mint a
félelem. A kalocsai zarándok-konferencián azt
mondta az egyik szobrász, hogy csak fel kell
venni a hátizsákot és menni, erre nem kell előre
készülni.
Azt mondtam akkor is, hogy erre a meghívásra
én közel ötven évet vártam, és a lelkemben már
hosszú hónapok óta készülök. Megyek, menni
akarok, menni fogok. Még nem tudom, mi vár
rám. A zarándokokat hallgatva több, mint élmény. Kicsit óvatosan vallom be, hogy próbálom
kívül felejteni a beszámolóikat, mert nem akarom keresni az azonosságot, tisztán szeretném
megélni minden méterét, minden percét. Hogy
miért? Nem tudok egyszerű magyarázattal
szolgálni. Igaz, bonyolulttal sem. Megértem rá
idebent, úgy hiszem, és mert a megyei projektnek köszönhetően közel kerültem a témához,
közelebb olyan emberekhez, akik már tudják,
hogy ez egy kincskereső út. A belső kincseink
megtalálásnak útja. És mert adósa vagyok a jó
Istennek. Hálával tartozom az életemért, a családomért, a gyermekeimért, minden mosollyal,
nevetéssel, vagy könnyes keservvel megélt percért. Nem tudom, mi vár rám, de arra számítok,
hogy nagy felfedezéseket teszek a saját, belső
utamon. Olyan lehet, mint a szembekötősdi.
Tapogatsz, keresed a játékostársat, tudod, hogy
ott van valahol, de nem tudhatod, hogy mikor
és hogyan éred el. Bár ezen az úton sem leszek
egyedül. Isten velünk, velem lesz, aki eddig sem
hagyott magamra. És igyekszem majd Hajnalkától tanulni persze. A hátizsákom szinte menetre
készen áll, indulás előtt még megkérem a ﬁamat,
hogy szentelje meg. Nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom, hogy mennem kell. Supka Éva

Az év első zarándokainak
érkezésekor szentelte meg
Puskás Antal pálos atya a
Dunapataj Szelidi-tó mellett tavaly elkészült kápolna
Boldogasszony-oltárképét.
Rumi Imre egyesületi
elnök köszöntője, majd a
kápolna-kép
szentelése
után imádságos percekkel
köszönték meg a jelenlévő
zarándokok Isten kegyelmét
és szeretetét, mellyel óvja
az úton lévőket. A Boldogasszony-kép egyébként az 1940-ben felavatott,
első szelidi gyermeküdülő kápolnájának oltárképe volt.
Rumi Imre a meghitt ünnepség után úgy fogal-

mazott, hogy a kápolna nem csak a zarándokok
megállója, az idegenforgalomban betöltött szerepe is igen fontos lesz a jövőben, jó lehetőség az
elcsendesedésre minden betérő számára.

KUNSZENTMIKLÓS
IS VÁRJA A ZARÁNDOKAIT
A zarándokúton járók Bács-Kiskun megyébe
lépve szinte első állomásként érnek Kunszentmiklósra, ahonnan aztán végigkövethetik a
projektnek köszönhető megyei fejlesztéseket.
A Kunszentmiklósra tervezett zarándokszállás
a település nyugati részén elterülő Tasskertes
nevű városrészben lett kialakítva.
Az ingatlanon egy L alakú épület található,
aminek két szára két külön periódusban épült
fel a múlt század második felében. A közpark felőli szár 1957-ben épült és kezdett működni alsó
tagozatos diákokat tanító, külvárosi általános
iskolaként. Az épület az akkori igényeknek és
lehetőségeknek megfelelően két tantermet, egy
tanári szobát és egy előteret foglalt magába. Később, 1975-ben toldották hozza a másik szárat,
ami további két tantermet, vizesblokkot és melegítőkonyhával ellátott étkezőt tartalmazott.
Tervek szerint az előbbi épületrész lebontásra
került, mivel belső felosztása nem kedvezett
a tervezett funkciónak. Vaskos, szigeteletlen
vályogtégla falai pedig nem tették lehetővé a
komolyabb belső átrendezést. Helyére hasonló
szélességű, de rövidebb épületszárny épült.
Az utóbbi épületrész az új funkció miatt belső
átrendezést és teljes korszerűsítést igényelt.
A belső épületszárny elé fedett terasz épült.

A nagykapu, kiskapu és a hozzájuk tartozó
kerítésszakasz helyére az előzővel megegyező
anyagú, de méretében más kapuk és kerítésszakasz épült.
Az átalakított és korszerűsített épületben
működni fog egy 24 ágyas zarándokszállás, egy
1 ágyas, két 2 ágyas, egy 3 ágyas zarándokszoba,
egy gondnoki szoba, továbbá négy mosdóval,
wc-vel, zuhanyzókabinnal ellátott fürdő, egy
akadálymentes fürdő-mosdó-wc, ami fűtési berendezéseket is tartalmaz és mosási lehetőséget
is biztosít.
Továbbá – a régi funkciókra épülve – felújításra
és korszerűsítésre került egy nemenként elkülönített wc-blokk, egy teakonyha és egy étkező.
A szállásdíj 1 500 Ft/fő.
Az épület előtt téren Szent Jobb Lator-szobrot
állított fel Dinyés László és Benke Zoltán
képzőművész, illetve zarándokkapu is fogadja a
vándorokat.
A zarándokszállás udvarán megépült a zarándokkápolna, egy színpad és egy jurta.
A református templom orgonájának részleges
felújítása is ebből a projektből valósult meg.
Alsószenttamáson található a Szent Jobb Lator
templom, melynek környezetrendezése is megtörtént a projekt keretén belül.
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