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SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
A MAGYAR
ZARÁNDOKÚT
MENTÉN
A történelmi időkben is jellemző volt, hogy a
zarándok kegyhelyekre az út a kereskedelmi
utakon vezetett, ésa zarándokok ellátására,
megvendégelésére különböző szolgáltatások
jöttek létre ezen utak mentén. Ez napjainkban
is így működik. Ahhoz, hogy a zarándok belső
lelki útját járhassa, fontos, hogy az ellátását,
a számára a zarándoklathoz szükséges cikkek
elérését a zarándokút mentén biztosítsuk. A zarándoknak elsősorban szállásra és élelemre van
szüksége, éttermekre, vendéglőkre, minél több
és pontosabb információra, térképre az útvonalról, emellett egészségügyi szolgáltatásokra,
mosási és csomagszállítási lehetőségre – csak
kiragadott példákként említve.
A zarándokút szervezői így a szállásrendszer
mellett a szolgáltatókkal való rendszerszerű
együttműködésre is hangsúlyt helyeznek. A
zarándokút a vallási, lelki okokból útnak induló
zarándokok mellett a tematikus utakra kíváncsi
látogatókat, vendégeket is várja. Akkor tud
kellőképpen attraktívvá válni, ha olyan alap- és
plusz szolgáltatásokatkínál, melyek a vendégeket maradásra bírják.
folyt. 2. oldalon

A stációkat lezáró Golgota helyi összefogásból készül majd Homokmégyen
Aki már zarándokolt Esztergom-Máriagyűd
között, pontosan tudja, hogy olyan ez az út,
mint egy igazgyöngysor. Hazánk legszebb
tájait, településit fűzi fel, melyek külön-külön
is „megérnek egy misét”. A száguldó világ elől
békésen megbúvó, a vándort, a lelki békét kereső
zarándokot csalogató út gyönyörű környezetben, csodálatos közösségeket érintve szeli át
az országot. A Dél-alföldi szakasz varázslatos
szépsége pedig éppen most teljesedik ki a zarándokút uniós támogatásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően. A csatlakozó települések
vezetői hittek ebben a programban, és miután
körvonalazódik a végső állapot, elkészültek a
zarándokpihenők, a kilátók, épülnek a szállások,
a tematikus parkok, a különböző attrakciók,

egyre szélesebb a mosoly az itt élők arcán is.
Mert látják, hogy az út hozzájuk is vezet, és
látják, hogyan gazdagodik a település. Először
csak látványelemekkel, aztán majd élettel, a hit,
a remény és a szeretet útját járó zarándokokkal.
Persze eddig is jártak többé-kevésbé ezeken
a településeken a zarándokok, megpihentek
az árokpartján, a buszmegállóban, ahol éppen
rájuk tört a fáradság. Eddig is megtapasztalták
a helyiek jóságát, segítőkészségét, emberségét.
Még most is meghatódva gondolok a projektnyitó zarándoklat homokmégyi fogadtatására.
Ezúttal a projektben résztvevő települések
közül Homokmégy, Dusnok és Solt vezetőivel,
illetékeseivel beszélgettünk a fejlesztésről,
a jelenlegi állapotokról, a fogadtatásról. –sé–

ÉPÜLNEK A ZARÁNDOKSZÁLLÁSOK
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Ebben a települési szintnek, a helyi gazdaságfejlesztésnek vannak lehetőségei és tartalékai. A
helyi gazdaságfejlesztés az a szint, ahol a termelő és a fogyasztó, vagyis a zarándok közvetlenül
összekapcsolódik. A zarándokút működtetése
lehetőséget biztosít a helyi termelők, helyi
kézművesek számára, hogy termékeiket közvetlenül kínálják a látogatóknak, a zarándokok
pedig magas minőségű, kézműves termékekhez
juthatnak ily módon hozzá.
A zarándok és a turista is szívesen fogyaszt helyi
friss gyümölcsöt, zöldséget, szívesen ismeri meg
a helyi kézműves termékeket, és látogatja meg a
helyi kulturális emlékhelyeket. Ezeket azonban
csak akkor találja meg, ha kellő információt
biztosítunk a számára.
A zarándokút működtetésében a személyes
kapcsolatoknak fontos szerep jut. A helyi zarándoksegítő mindig elérhető, biztos pontot jelent
a vándorok számára. Fel lehet hívni, segítséget
lehet tőle kérni. Sokféle igény, szükséglet léphet
fel. A zarándok minden időjárási viszony mellett
gyalogol, vízhatlan ruhára, jó minőségű cipőre
van szüksége. Természetgyógyászra vagy más
egészségügyi szolgáltatásra is egyre többeknek
igénye nyílhat.
A település és a zarándokút kölcsönösen hat
egymásra. Ha a település lakói találkoznak a
zarándokokkal, beszélgetnek velük, megismerik
úti élményeiket, útjuk célját, talán maguk is útra
kelnek.

HOMOKMÉGYEN PÉLDÁS
A KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS IS
Tapolcsányiné Varga Krisztina homokmégyi
polgármester asszonnyal a helyszíneket is
bejártuk. Amint mondta, az önkormányzat sok
plusz feladatot is vállalt, de példaértékű helyi
összefogásról is mesélt. Homokmégyen az egységes arculati elemhez tartozó zarándokkapu,
pihenő, nyári pavilon készült, sütögető térrel,
asztalokkal, padokkal . A környezet parkosításán fáradoznak, és már szépen berendezték
helyi erőből a néhány fős szállást, melyben
teakonyha, vizesblokk áll a zarándokok rendelkezésére. A projekt keretében egy esőbeálló is

A homokmégyi pihenő
mellett zarándokszállást is létesítettek
készült a halmi szálláson. Csak kevesen tudják
talán, hogy Homokmégy a településtől néhány
kilométerre fekvő öt szállásból áll. A szállások
közigazgatási és kulturális központja azonban
Homokmégy. A településen egy kis domboldalon fekvő, régi temetőben az egyházközséggel
közös összefogásban a projekt részeként már

elkészült a csodálatos stációsor, melyen az
utolsó simításokat végzik. A domb tetején magánfelajánlásból állítják fel a golgotai jelenetet.
A település végtelen ﬁgyelmét és érzékenységét
bizonyítja, hogy
a
beruházás
folyamán még
arra is ügyeltek,
hogy gondosan
kikerüljék a temető ősi fáinak
gyökérzetét.
–
Nagyon
együttműködő
és kiváló szakemberek végezték a munkát,
akik szívügyüknek tekintették
a feladatot. A homokmégyi emberek szeretettel
várják és fogadják a zarándokokat mindenkor.
A már végéhez közeledő fejlesztésnek is örül a
helyi közösség, dicsérik az esztétikailag is szép
létesítményeket. Szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten fejleszteni a szállásunkat. Mi, akik
itt élünk az érseki székhelytől néhány kilométerre, hiszünk ennek a programnak a jövőjében.
Homokmégy hagyományaiban, kultúrájában is
csodálatos értékeket hordoz. Büszkék vagyunk
ezekre, és próbáljuk szívvel-lélekkel megmenteni az utókornak, megmutatni a hozzánk
érkezőknek – mondta Tapolcsányiné Varga
Krisztina.
Supka Éva

A HÁZASPÁROK ÚTJÁT IS
BEJÁRHATJUK DUSNOKON
Schmittné Makray Katalint virággal
köszöntötték Császártöltésen 2012-ben
De addig is tudni fogják, mivel tudják a gyaloglók mindennapjait segíteni, milyen szolgáltatásokkal válhat útjuk könnyebbé. Erre alapozva
sűrűsödnek a szolgáltatók, vagy olyan új elemek
jelennek meg, melyek eddig nem voltak elérhetőek. Az El Camino tapasztalata is ez: ahogy
nőtt a zarándokok száma, úgy nyíltak újabb
szálláshelyek, éttermek, vendégfogadók, úgy
kívánták a helyiek minél többen megmutatni
településüket az arrajáróknak.
A Magyar Zarándokút fejlesztése során is fontos
célunk, hogy a lehető legtöbbet megmutassunk
azokból az értékekből, melyek az út mentén
megtalálhatóak, és fontos célunk, hogy a szolgáltatókkal személyes kapcsolat alakuljon ki.
Ennek érdekében fórumokat szervezünk, a
szolgáltatókról elérhető információs adattárat
készítünk.
Döbrönte Katalin

A Vajas-parti település egy igazi ékszerdoboz,
melynek kincseit megcsodálhatja az ide érkező
zarándok. Dusnok ugyan alternatív útvonalként
kapcsolódik a zarándokúthoz, Palotai Péter
polgármester mégis bízik abban, hogy az úton
járók kíváncsiak lesznek az itteniek vendégszeretetére, a községre, ahol már befejezéséhez
közeledik a 32 fős zarándokszállás építése, a településtől négy kilométerre található, legendák
övezte és kultuszhelyként is tisztelt Mária-kápolna mellett pedig már elkészült a zarándokpihenő. A templom felújított orgonájának játékát
december 23-án, orgonakoncerten hallhatja
először a nagyközönség. A zarándokút projekt
talán egyik legkülönlegesebb eleme lesz a Vajas
partján a 14 stációból álló házaspárok útja, ahol
megszívlelendő tanácsként, útravalóként is
magunkkal vihető bölcsességeket olvashatunk.
– A mai értékvesztett és felgyorsult világban
szent kötelességünk menteni a menthetőt, át-

örökíteni az utókornak mindazt, amit
mi is hagyatékul
kaptunk őseinktől.
Nagy öröm számunkra, hogy ehhez
mi is hozzátehetjük
a magunk elemeit,
melyek
között
hiszem, hogy a „házaspárok útjának”
különleges üzenete
lesz mindenki számára – mondta többek között
Palotai Péter, aki arra is nagyon büszke, hogy
szinte minden lehetséges munkát helyi vállalkozók és alvállalkozók végeztek el a fejlesztés
során. „A Boldogasszony dusnoki kertjében”
címmel Bárth János tollából megjelent kiadványt lapozgatva nem kétséges: Dusnokon az
zarándok lelki megnyugvást is talál.
–sé–
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SOLTON ÉLŐ
FELKIÁLTÓJEL A BERUHÁZÁS
Solt a római katolikus egyház partnerségével érik impozáns zarándokközponttá a fejlesztésnek köszönhetően.
Az egyik legjelentősebb állomása lesz
a zarándokút dél-alföldi szakaszának,
nem kisebbítve ezzel a többi résztvevő
attrakcióit. Czár Iván plébános és a
kivitelezést irányító, zarándoksegítőként is tevékenykedő Hoffmann Ferenc
lelkesen számoltak be a solti projektről.
– Örömmel csatlakoztunk ehhez a programhoz
még akkor is, ha nagyon sok feladattal, áldozatvállalással és lemondással jár, ami a híveket,
a templomi közösségeket is érinti – mondta
Czár Iván, akivel egy „átmeneti paplakban”
találkoztunk, hiszen a templom és a plébánia is
teljes felújítás alatt áll. A solti zarándokközpont
csodálatos szakrális helyszíne lesz a kívül-belül
megújuló templom. – Új köntösbe öltözik a
templom előtti tér, a templomkert a zarándokok

védőszentjével, Szent Jakabbal a szívében. Természetesen nálunk is elkészült a zarándokkapu,
és különleges színfoltja mindennapjainknak a
Katolikus-tó, melynek környezete szintén megszépül: itt alakítjuk ki a tematikus útvonalat,
amelyben 14 faragott táblán mutatjuk be Árpádházi uralkodóink és szentjeink portréit Árpád
vezértől Szent Lászlóig, Szent László-szoborral,
valamint esőbeálló, illetve szaletli padokkal, és
itt épül meg a „falu kemencéje” is.
A templomunk épülete tetőtől talpig megújul.
A fűtés-korszerűsítéstől a világításig, a járólapoktól a padozatig mindent cserélünk. Új
misézőoltár, tabernákulum, új oltárkép készül,
mint ahogyan megújul az orgonánk is, és új

harangot is öntettünk. A paplak egy szobával
kisebb lesz, hiszen közösségi teret szeretnénk
kialakítani, tartalommal és élettel megtölteni a
templomot, a plébániát. Élő felkiáltójel ez a beruházás, az elmúlt tíz évben nem tapasztaltam
ekkora érdeklődést az emberek részéről, mint
amekkorát ez a projekt kiváltott. December
21-ére tervezzük a templom szentelését egy orgonakoncerttel egybekötve, tavasszal pedig egy
közös, népünnepéllyé emelt avató, szentelő alkalmat szeretnénk tartani – mondta Czár Iván.
Hoffmann Ferenc szakmai véleménye szerint a
beruházás túl van a felén.
– A várakozásnak és terveknek megfelelő
ütemben haladunk. Főként helyi vállalkozók
végeznek minden munkát, magunkénak érezzük ezt a feladatot, és úgy gondolom, Solton
mérföldkőnek számít ez a projekt. A belső terek
is hatvan százalékos készültségben vannak.
Kovács Attila szobrászművész készíti Szent
László királyunk szobrát, mely a Szent László

téren lesz elhelyezve, illetve a Szent Jakabszobrot. A Szent László teret már parkosítjuk,
és a solti szőlőhegyen, amely egyben egy 700
pincéből álló pincefalu is, már áll a zarándokkilátó. Az építkezést mindenki látja, örülnek, hogy
szépül a településünk, a templomfelújítás pedig
régi álmunk. A szakrális jellegét, tartalmát még
csak kevesen értik. Bízom abban, hogy a zarándokturizmus fellendülésével nyilvánvaló lesz
mindenki számára ennek fontossága. Hiszem,
hogy Solt olyan megálló lesz, ahol az átutazó, a
megpihenni és elcsendesedni vágyó zarándok,
a különleges élményre vágyó turista, ﬁatalok
és idősek egyaránt örömmel jönnek, és Isten
kegyelmével töltekezve indulnak tovább. –sé–

SZENT JAKABSZOBROT
ÁLLÍTOTTAK
DABASON
A XV. Dabasi Napok programsorozat alkalmából
Dabas-Sáriban felállították azt a Szent Jakabszobrot, amelyet a település önkormányzata
2011-ben hozott Magyarországra.
Dabas Város Önkormányzata, valamint a Magyar Zarándokút egyik alapítója, Bognár Rudolf két darab Szent Jakab szobrot készíttetett
Spanyolországban – Galíciában – Santiago de
Compostellában. A szobrokat még 2011-ben D.
Julián Barroi Barrio, Santiago de Compostela
érseke a város katedrálisában szentelte fel,
ahol a felszentelésre Spanyolországba utazó
küldöttség nevében
Kőszegi Zoltán, a
Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás elnöke mondott egy, a küldöttség
tagjai által közösen
fogalmazott könyörgést magyarul.
A dabasi szobor
felállítását egy határokon átnyúló, zarándokút-fejlesztési
program részeként
képzelte el a település önkormányzata, azonban erre
mindeddig pályázati
forráshiány miatt nem kerülhetett sor. A helyi
önkormányzat ennek ellenére is sokat fordít a
zarándokút dabasi szakaszának fejlesztésére,
amelyet a tavaly elkészült zarándokhídhoz vezető zarándoksétány építése is jól mutat. Ennek
a zarándoksétánynak a kezdetén kapott helyet a
Szent Jakab-szobor.
Az eseményen ünnepi beszédet mondott Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő,
a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
elnöke, majd Rumi Imre, a Magyar Zarándokút
Egyesület elnöke beszélt a Magyar Zarándokút
gyarapodásáról. A beszédeket követően a Magyar Zarándokút Társulás megjelent képviselői,
a Magyar Zarándokút Egyesület, a szobor hazaszállításában közreműködő küldöttség tagjai és
a helyi önkormányzati képviselők leleplezték a
szobrot. Ezt követően a helyi történelmi keresztény-keresztyén egyházak képviselői ünnepélyes áldást mondtak.
Reméljük, hogy a Máriagyűd felé tekintő Szent
Jakab-szobor mellett sok-sok zarándok és helybeli fog megpihenni, elcsendesedni, elmélkedni,
és így közelebb kerül a lelki nyugalomhoz, a belső békéhez, a Teremtő Istenhez, amely a Magyar
Zarándokút legfőbb küldetése.
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A ZARÁNDOKÚT
BŐVÍTÉSE HOSSZÚ
TÁVÚ CÉL
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke a Magyar Zarándokút egyik alapítója, aki a spanyolroszági El Camino élménye után
határozta el, hogy létrehozzák a hazai zarándokutat, mely Esztergom
és Máriagyűd között
húzódik közel ötszáz
km hosszan. Magyarország számos
tájegységét, különleges
kegyhelyeit
érintő útvonal abból
a szempontból is
igen jelentős, hogy
a Czestochowa –
Medugorje
között
tervezett
nemzetközi zarándokútba
szervesen,
éppen
középen illeszkedik. Amint az alelnök elmondta, óriási élmény a magyar zarándokút, amit
kétszer már teljes hosszában végig járt.
– Három éve, hogy neves közéleti személyiségek is zarándokolnak, akik a zarándokút
nagykövetei lettek, és mindig tovább adják a
stafétát. Első évben dr. Papp Lajos professzor,
2012-ben Schmittné Makray Katalin, tavaly
pedig Eperjes Károly színművész vett részt a
nyitózarándoklaton. Azt még nem tudjuk, hogy a
művész úr kinek adja tovább a stafétát, de biztos
vagyok abban, hogy a jövő évi zarándoklatnak
is meglesz a méltó közéleti képviselője. Óriási
megtiszteltetés egymás nyomába lépve menni,
esőben, szélben, napsütésben. Egymást segítve,
egymást erősítve. Teljesen más kapcsolat alakul
ki az úton lévők között. Felejthetetlenek a zarándokszálláson az esti beszélgetések, a közösen átélt élmények. A megyei szakasz fejlesztése nagy
öröm és szeretnénk folyamatosan fejleszteni,
alternatív utakkal bővíteni, hiszen olyan sokszínű és változatos a kultúránk. Már dolgozunk egy
olyan Petőﬁ – emlékhelyeket felfűző szakaszon,
amely párhuzamosan futna a megyei zarándokút egy részével. De számtalan lehetőség adott,
mellyel nem csak a megye szakrális, de kulturális, gasztronómiai, turisztikai és egyéb értékeit
is erősítenénk.
–séva–

BAJA IS ZARÁNDOKVÁROS LETT
Baja is bekerült a Magyar Zarándokút rendszerébe. A város főterén elhelyezett zarándokoszlopot szeptember közepén, stílusosan, zarándokok
jelenlétében avatták fel.
A Kalocsáról induló csoport Rumi Imre, a
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke és Rideg
László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke vezetésével érkezett a töltésen Bajára. A
Békavárnál Zsigó Róbert, Baja polgármestere,
a térség országgyűlési képviselője is csatlakozott a zarándokokhoz. A Károly-lépcső, Károlyrakpart, a Szent János kápolna és a Borbíró-sétány érintésével jutottak a Szentháromság térig,
ahol a Szent József plébánia hittanosai felemelő
zenés műsorral tették emlékezetessé a jeles
alkalmat. Az ünnepi szónokok a zarándokút
szépségéről, jelentőségéről és szakrális fontosságáról beszéltek és megköszönték dr. Kiss
Hajnalkának, valamint Majorsics Gábornak
az ünnepi zarándoklat megszervezését. Fekete
Szabolcs józsefvárosi plébános megáldotta és
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megszentelte a zarándokoszlopot, mely a sétányon jelzi minden arra járónak, hogy Baja zarándokvárossá lett. A jövő évi nyitózarándoklat
érinti a települést, és remélhetőleg egyre többen
ejtik útba a szép alföldi várost. A Barátok templomában tartott szentmisén az esemény méltó
zárásaként kérték Isten áldását a zarándokokra.
–séva–
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Ezúton tisztelettel meghívom Önt az alábbi rendezvényünkre:

Magyar Zarándokút évzáró zarándok fóruma
Helyszín: Pataji Múzeum 6328 Dunapataj, Ordasi u. 7. (volt unitárius templom)
Időpont: 2013. november30. (szombat) 13.00 óra Szelidi kápolna (kemping sarok)
2013. november 30. (szombat) 14.30 óra Pataji Múzeum(volt unitárius templom)
Program:
13.00 óra Szelidi zarándok kápolna megtekintése, átadása
14:00 – 14:30 Regisztráció
14:30 – 15:30 Megnyitó, köszöntések
Köszöntő: Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere
Magyar Zarándokút – 2013: Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke
Megnyitó: Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke
Bevezető: Török Ferenc, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás elnökhelyettese
A Pataji Múzeum rövid bemutatása: Schill Tamás intézményvezető
15:15 Szelidi Alkotótábor kiállítás-megnyitója: Ősz Imréné, az alkotótábor szervezője
15:40 – 15:50 Tematikus utak és a tudományos csoport bemutatása: Döbrönte Katalin projektmenedzser
15:50 – 16:10 Középkori egyházi emlékek Bács-Kiskun megyében: Rosta Szabolcs múzeumigazgató
16:10 – 16:30 A zarándoklatok, búcsújárások hagyományai: dr. Barna Gábor egyetemi tanár
16:30 – 16:50 Az egyházszervezet alakulása a középkori Bács-Kiskunban: Koszta László egyetemi tanár
16:50 – 17:00 Szünet
17:00 Schmittné Makray Katalin és Eperjes Károly bemutatják dr. Papp Lajost
17:10 – 18:10 Úton: Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, zarándok előadása
A rendezvényen jelentkezés alapján regisztrált, és erről visszaigazolással rendelkező résztvevőket tudunk fogadni.
Kérem, hogy mielőbb, de legkésőbb november 20-ig jelezze részvételi igényét az alábbi az e-mail címre történő
megküldésével: r.moni86@hotmail.com.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rumi Imre
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke
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