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ELHELYEZTÉK AZ ALAPKÖVET 

KÖSZÖNTJÜK 
BÁCS-KISKUN 
MEGYÉBEN!

Ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét a 

Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának 

fejlesztési projektje 2013. március 8-án Tasson, 

a zarándokút Bács-Kiskun megyébe lépő hely-

színén. Az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Regionális Fejlesztési alap társfi nan-

szírozásával, 751 millió forintos beruházással 

megvalósuló programban tizenhárom partner 

alapított konzorciumot a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat vezetésével. 

A projekt keretében 37 elemmel gazdagodik a 

zarándokút dél-alföldi szakasza. A tassi zsilip-

nél rendezett projektnyitó rendezvényen jelen 

volt Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Köz-

gyűlés elnöke, a konzorcium vezetője, Rideg 

László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alel-

nöke, dr. Szigeti László, a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Főjegyzője, Kőszegi Zoltán, a 

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásá-

nak elnöke, Rumi Imre, a Magyar Zarándokút 

Egyesület elnöke, Molnár Zsolt tassi plébános, 

a Kalocsa-kecskeméti érsekség képviseleté-

ben, Balogh József országgyűlési képviselő, 

valamint a konzorciumban résztvevő települé-

sek, szervezetek képviselői, a projekt vezetői, 

közreműködői, kivitelezői és a sajtó képviselői.

Esztergomtól 190 km-t gyalogolva, a Csepel-

sziget déli csücskét elhagyva, a Soroksári 

Duna-ágat keresztezve, Tassnál érkezik meg a 

zarándok Bács-Kiskun megyébe.

Itt, a zsilip fölötti keskeny hídról lelépve rögtön 

szembe találkozik majd a Magyar Zarándokút 

Bács-Kiskun megyei szakaszának kezdetét 

szimbolizáló, 25 m2 alapterületű zarándokka-

puval és pihenőhellyel. A konzorciumvezető 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által meg-

valósítandó projektelem jelzi a zarándok meg-

érkezését Bács-Kiskun megyébe, megállásra 

ösztönöz: tájékoztatást ad a fő és alternatív 

útvonalakról, a megye zarándoktelepüléseiről, 

és pihenőhelyként is szolgál. A kapu átadásának 

várható ideje 2013. április 10. – ekkortól köszön-

ti majd a Dunát átlépő, Bács-Kiskun megyébe 

érkező valamennyi zarándokot.

Hírlevél
2013. MÁRCIUS

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

DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001

Rumi Imre, Kőszegi Zoltán és Bányai Gábor 

elhelyezik a dokumentációkat Rideg László aláírja az ezredik

zarándok útlevelet
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A Magyar Zarándokút
206 kilométeres 
szakaszának fejlesztése

Kiemelt turisztikai 

projektként kaptunk 

lehetőséget arra, 

hogy a Magyar Za-

rándokút dél-alföldi 

szakaszát fejlesszük. 

751 millió forint 

támogatást kapott 

összesen a projektet 

megvalósító 13 konzorciumi partner a Tass és 

Fajsz közötti szakaszon.

 A támogatás révén megvalósulhat a zarándok-

út szervezőinek az az elgondolása, hogy egy 

állandóan nyitva tartó, rendszerszerűen mű-

ködő útvonalat biztosítanak a zarándokoknak. 

Ennek mentén az úton levők zarándokszállá-

sokon pihenhetnek meg Kunszentmiklóson, 

Apostagon, Hartán, Hajóson és Dusnokon. 

Zarándokközpontokban vehetnek részt vallá-

si, lelkigyakorlaton és kulturális programon a 

fent említettek mellett Solton, Gombolyagon 

és Fajszon. Kiépül a zarándokút egységes 

arculati- és jelzésrendszere, mérföldkövek és 

útjelző táblák segítik a zarándokokat az eliga-

zodásban. Zarándokkapuk, zarándokkápolnák 

és zarándoktornyok biztosítják két éven belül 

a zarándokok testi és lelki megpihenését, va-

lamint zarándokparkok és pihenők a termé-

szetközelséget, a nyugodt körülményeket.

A projektben fi gyelmet kap az út mentén 

található szakrális, történelmi és kulturális 

örökség is. Történészek bevonásával kívánjuk 

a zarándokút térségében az Árpád-kori feje-

delmek idején húzódó ősi utat feltérképezni, 

bemutatni. Ismeretterjesztő anyagok készül-

nek a zarándoklat keresztény hagyományai-

ról, szellemiségéről, királyaink és szentjeink 

zarándoklatot támogató, vagy abban részt 

vevő tevékenységéről. Az előbbiek mellett 

az alföldi népi vallásosság, tájhagyomány 

örökségével is megismerkedhetünk digitális 

tartalmak keretében.

A Magyar Zarándokút mindenkit vár: azokat, 

akik csendesen szeretnének végigmenni a 

Tass és Fajsz közötti zarándokútvonalon, akik 

szeretnének megismerkedni az útvonal szak-

rális hagyományaival, történelmi és kulturális 

értékeivel, akik turistaként szeretnének 

útvonalszakaszokat megtenni és ehhez kap-

csolódó programokon részt venni. Mindenkit, 

akit megérint a térség építészeti, környezeti 

és szellemi értéke.

Döbrönte Katalin

 projektmenedzser

AZ ÚTON MINDIG VAN, AKI SEGÍT
Interjú Kunszentmiklós polgármesterével

Kunszentmiklós 2011 óta a Magyar Zarán-

dokút egyik állomása, a város a Magyar 

Zarándokút Önkormányzati Társulás tag-

ja. Bődi Szabolcs polgármester örömmel 

csatlakozott az egy éve formálódó zarán-

dokút-fejlesztési projekt gondolatához. Az 

egyik legnagyobb hányadot vállaló kon-

zorciumi partnerként beszélgetünk vele.

• Mikor találkozott először a zarándokút 

gondolatával?

– Nagyjából 10 éve lehetett, amikor 

Kunszentmiklóson bemutatták Tolvaly Ferenc 

El Camino című könyvét, és ezzel egyidőben 

fi lmjét is. A fi lm bemutatta a spanyol Camino 

állomásait, az utat, azokat a körülményeket, me-

lyet a zarándok megtapasztal útja során. A za-

rándoklat eszmeisége akkor nagyon megfogott. 

A Magyar Zarándokúttal két éve találkoztam 

először, mikor Kőszegi Zoltán révén megismer-

kedtem Rumi Imrével, és Kunszentmiklós az 

útvonal részévé vált. Tolvaly Ferenc városunk 

díszpolgára, tulajdonképpen az ő javaslatára 

lettünk részesei a Magyar Zarándokútnak.

• Mit vár Kunszentmiklós polgármestere-

ként a Zarándokúttól?

– A Nagykunság református vidék, Nagy-

boldogasszony kultusza nem olyan jelentős, mint 

a katolikus többségű területeken. Bízom benne, 

hogy a Szűz Mária iránti tisztelet és kultuszá-

nak ismerete erősödik a zarándoklatok révén. 

Örömmel tölt el, hogy lehetőségem nyílt több-

ször is dr. Majzik Mátyás börtönpasztorációs 

munkája során átérezni azt a kegyelmet, amit 

az ott tartózkodó bűnösök átélhettek. Ezért is 

tartom fontosnak, hogy a Jobb Lator templom, 

mely az egyetlen az országban, az útvonal részét 

képezi.

•  Milyen eredményeket vár el a projekttől?

– A  zarándok Tasskertes városrészbe érkezik, 

ahol eddig egy elhagyatott iskolaépület csúfí-

totta el a Szent István teret. A projekt keretében 

lehetőségünk nyílik rá, hogy az épületet haszno-

sítsuk és zarándokszállást alakítsunk ki benne. 

Az épület előtti téren Szent Jobb Lator szobrot 

állítunk fel, és zarándokkapu várja a vándoro-

kat. A tárgyiasult dolgok megállásra késztetik 

az embereket, és kíváncsiságuk révén utánanéz-

nek, mivel is találkoznak. A külső zarándokút 

mellett a belső zarándokút megtalálását is leg-

alább ennyire várom a fejlesztéstől. Az otthon 

felé haladás egy hosszabb meditációs gyaloglás 

során megvalósulhat már itt, a földi világban 

is. A városlakók látják a zarándokokat, hogyan 

érkeznek, hogy néznek ki, hogy elfáradtak az

úttól. Ezek a pillanatok mélységes emberi üze-

neteket hordoznak szeretetről, békéről. Arra 

számítok, hogy sok-sok idegen ember érkezik 

városunkba a zarándokúton, szeretetenergiát 

hoznak magukkal, amiből az itt élőknek is adnak 

azáltal, hogy áthaladnak Kunszentmiklóson. 

Beszélgetnek az őket megszólítóval, pillantást 

váltanak a bámészkodókkal. A materiális szem-

léletű emberek is megtalálják a maguk számítá-

sát, bővül a turizmus, a vendégéjszakák száma, a 

zarándokokat ellátó üzletek forgalma.

•  Az Ön számára mit jelent a Magyar Zarán-

dokút?

– A katolikus hitben benne foglaltatik a ve-

zeklés, az önmegtartóztatás. Bár családi és 

polgármesteri kötelezettségeim miatt még 

nem volt lehetőségem a zarándokutat fi zikai 

valójában végigjárni, a belső Caminómon már 

régóta úton vagyok. Az új pápa megválasztása is 

üzenetet hordoz a Magyar Zarándokút számára 

is. Az úton elfogynak az anyagi javak, illetve ha 

vannak is, nem tudunk élni vele. Megtapasztalja 

zarándok az élet mély valóságát, amikor az 

ember madártávlatból látja önmagát, megéli 

a kiszolgáltatottság-érzetet. Amikor elfogy a 

víz a kulacsából, vagy megrándul a lába, olyan 

helyzeteket él meg az ember, ahol segítséget kell 

kérnie, és az úton mindig van, aki segít, akár egy 

embertársa, akár a gondviselés.

DK

www.magyarzarandok.hu
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ÖT ÉVVEL A CAMINO UTÁN

HAJÓS POLGÁRMESTERÉNEK

FŐKÉNT A VALLÁSI TÖLTET FONTOS 

Az El Camino nagy hatással van az emberekre, megváltoztatja életüket. Sokan állítják 

ezt a világ leghíresebb zarándokútjáról. Talán én is egyik igazolója lehetek ennek a ki-

jelentésnek. Hónapra pontosan öt évvel ezelőtt jártam meg a Camino Fransés-t. Ami 

azóta történt, valóban megváltoztatta életemet, és időnként igazi csodának tekintem.

A Magyar Zarándokút kialakulásának története 

Spanyolországban kezdődött, 2008-ban. Már 

akkor megfogalmazódott bennem a gondolat, 

hogy Magyarországon is minden feltétel adott 

egy hasonló zarándokút kialakításához. Kér-

déses volt számomra, hogy van-e szándék és 

akarat honfi társainkban, hogy összefogással 

létrehozzunk egy hasonló zarándokutat itthon 

is. Több magyar zarándokkal ismerkedtem meg 

a caminón. Döntő többségük velem együtt hiá-

nyolta egy hasonló út működését hazánkban. 

Hazaérkezve hónapokon keresztül foglalkoz-

tatott a zarándokút kialakításának gondolata, 

és egyszer térképre vetettem egy útvonalat, 

hazai szent helyeket (különleges kisugárzású 

helyeket) érintve, Esztergomtól Máriagyűdig. 

Nem titkolom, olyan területen kerestem az utat, 

amelyet akkori ismereteim és tapasztalataim 

szerint alkalmasnak tartottam zarándokútnak, 

és tudtam, hogy a szükséges szakrális, kulturális 

értékekkel, hagyományokkal rendelkezik. 

Az elmúlt öt esztendő alatt annyi minden tör-

tént a Magyar Zarándokút kialakításában, hogy 

egy újság hasábjain összefoglalni lehetetlenség. 

Terveink közül sok minden megvalósult. Magyar 

Zarándokút Egyesület és a Magyar Zarándokút 

Önkormányzati Társulás megalapítása, a dél-

alföldi regionális fejlesztési pályázaton elnyert 

támogatással a fejlesztési projekt megkezdése. 

Spanyolországi tapasztalataink alapján tudtuk, 

hogy a zarándokút csak akkor működhet fo-

lyamatosan, ha létrejön egy – hivatali, egyházi 

és civil oldalt felölelő – összefogás. Ma már 

egészen biztos vagyok abban, hogy mindaz, ami 

megvalósult a Magyar Zarándokút életében, a 

Gondviselés segítsége nélkül nem történhetett 

volna meg. Évek óta minden évben végigjárom 

a Magyar Zarándokutat. Abból a szellemi, lelki 

megújító erőből táplálkozom egész évet át, 

amelyet az Út ad számomra. Az utat elmesélni, 

bemutatni, fi lozófi áját pontosan megértetni 

másokkal nem lehet. A zarándokutat át kell élni, 

át kell érezni, és csak útközben tapasztalható 

meg, kinek mit jelent valójában. Mai rohanó 

világunkban szinte mindenki keres valamit (sa-

ját utat, életcélt, hivatást, társat, boldogságot, 

Istent). Az út bejárása lehetőséget ad arra, hogy 

szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, fe-

ledjük el a hétköznapok problémáit, kicsit távo-

labbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk 

közelebb ahhoz, amit keresünk. 

A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemi-

ségű út, mely hazai szent helyeket összekötve, 

Esztergomból vezet Máriagyűdre. Kereszt-

• Hogyan született 

meg a döntés, hogy 

Hajós a Magyar Za-

rándokút állomásává 

válik?

– Akkor ismerked-

tem meg a zarándok 

mozgalommal, mikor 

Fajszon dolgoztam 

jegyzőként. Fajsz Duna 

parti településként 

része volt a zarándok-

útnak a kezdetektől. 

Már ott láttam, hogy 

egy komoly kezdeményezés indult el. 2010-ben 

értesültem, hogy alternatív útként is az útvonal 

részesévé válhatunk, és a környékbeli polgár-

mesterekkel közösen jelentkeztünk. Ma már 

Homokmégy – Császártöltés – Hajós – Dusnok 

egy körutat képez az alföldi szakaszon.

metszetet ad az országról, természeti és épített 

értékeinkről, az út mentén élő emberek életéről, 

életmódjáról, akik rendkívül sok kedvességgel, 

megható vendégszeretettel fordulnak a zarán-

dokok felé.

A Magyar Zarándokúton ráébredünk arra, hogy 

a Teremtő nagyon gazdag országgal ajándékozta 

meg a magyarokat. Vadregényes hegyekkel, er-

dőkkel, bővizű folyókkal, termékeny síksággal. 

Meg kell tanulnunk élni ezzel az adománnyal. 

Úgy gondolom, aki végigjárja a Magyar Zarán-

dokutat, az képtelen lesz nem szeretni ezt az 

országot és az itt élő embereket.

Rumi Imre

 zarándok

• Mit ad Hajós városának a zarándokúthoz 

való tartozás?

– A városnak megvannak a vallási alapjai, kötő-

dései, régi búcsújáró hely. Számomra elsősor-

ban a vallási töltet a fontos, a vallás révén való 

kapcsolódás a külvilághoz.

• Mi lesz a fejlesztési projekt eredménye a 

város számára?

– Egy régóta kihasználatlan épületet alakítunk 

át zarándokszállássá és kiállítóhellyé, melynek 

az udvarát parkosítjuk, zarándokkapu és ká-

polna fogadja majd a vándorokat. Emellett egy 

zarándoksétányt is kialakítunk a pincefalutól a 

város felé jövet. Itt helyezzük el a kilátótornyot. 

A beruházással mintegy 100 millió forintos 

fejlesztést  valósítunk meg. A zarándokszállás 

várja az ideérkezőket, de a helyi lakosokat is. 

Hajós 1 fő foglalkoztatását is vállalta, olyan em-

bert keresünk, aki képes érdekes programokat, 

kiállítást,  beszélgetést szervezni. A kiállítással 

szeretnénk megmutatni, hogyan kezdődött a 

zarándokút mozgalom, hogyan kell felkészülni 

testben és lélekben, mit kell tudnia egy zarán-

doknak, mielőtt útnak indul.

• Mit vár a fejlesztéstől Hajóson?

– Várakozásaim szerint a zarándokok száma 

fokozatosan növekszik. A visszajelzések alapján 

szépnek találják a hajósi útvonalat. Meglátá-

som szerint a zarándokok közül sokan azért 

vállalkoznak az útra, mert megnyugvást, meg-

tisztulást várnak, keresik a vallási töltetet és ez 

egyfajta fi zikai próbatétel is. Tőlem sem idegen 

a zarándoklat, a településünket érintő körutat a 

kollégákkal már bejártuk. Úgy gondolom, a mai 

kor emberére ráfér, hogy megtegye az utat, és új 

szemszögből szemlélje a világot.

DK

Hajós városa a XVI. századból származó Szűz Mária szoborral fontos kegyhely a Magyar Zarándokút mentén. Estók Mihályné Szalczer 

Erzsébet, a város polgármestere, még Fajsz jegyzőjeként ismerte meg a zarándok mozgalmat.
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SAJTÓ-

ZARÁNDOKLAT

III. MAGYAR

ZARÁNDOKÚT KONFERENCIA

EPERJES KÁROLY

VESZI ÁT A STAFÉTÁT

2013. március 21-én a sajtó képviselőinek 

szerveznek zarándoklatot. 

Kalocsán, az érseki székhelyen Török Ferenc 

polgármester fogadja a csoportot, majd dr. Bá-

bel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek köszönti 

a zarándokokat. 

Ezt követően 18 km-es gyalogos zarándoklat ré-

szesei lehetnek a sajtó képviselői. Az Alföld cso-

dálatos természeti környezetében, néhány kis 

település érintésével: Kalocsa–Homokmégy–

Császártöltés–Hajós.

Egyes szakaszokon lovas kocsikkal, az útvi-

szonyoktól függően terepjárókkal teszik meg a 

távot. A program a hajósi Pincefaluban borva-

csorával zárul.

Hírlevél
Felelős szerkesztő:

Supka Éva

Tördelés:

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

• 9.00 – 9.30

Regisztráció

• 9.30 – 10.15

Megnyitó, köszöntések

Megnyitó: Rideg László, Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat alelnöke

Köszöntő: Kőszegi Zoltán, Magyar Zarándokút 

Önkormányzati Társulás elnöke

Hajósi Érseki Kastély rövid bemutatása:

Mayer Edina, intézményvezető

Magyar Zarándokút - 2013: Rumi Imre,

Magyar Zarándokút Egyesület elnöke

• 10.15 – 11.00

Sajtótájékoztató

(újságíró zarándokok tájékoztatják a kon-

ferencia résztvevőit tapasztalataikról)

• 11.00

Stafétaátadás

Schmittné Makray Katalin és

Eperjes Károly

2013. március 22. Hajós, Érseki Kastély
(6344 Hajós, Jókai u. 2.)

• 11.15

Szentmise a Szent Imre római katolikus 

templomban

• 12.15 – 13.45

Ebéd, fi atal hajósi borászok borbemutatója

• 13.45 – 15.45

Előadások

Dr. Rubovszky András, Esztergomi Prímás

Pince Turisztikai és Borkulturális Központ

turisztikai igazgatója: Zarándokturizmus

Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós polgármeste-

re: Kunszentmiklós részvétele a Magyar Zarán-

dokút fejlesztése projektben

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet, Hajós 

polgármestere: Hajós részvétele a Magyar Za-

rándokút fejlesztése projektben - Zárszó

A konferenciához kapcsolódóan megtekinthető 

Pállay Kovács Szilvia Úton az ismert ismeret-

len felé című grafi kasorozata. 

A kialakuló hagyományt folytatva, a III. Magyar 

Zarándokút konferencián mutatják be az idei 

év közéleti személyiségét, aki végigjárja a hazai 

zarándokutat. 2011-ben dr. Papp Lajos pro-

fesszor, 2012-ben Schmittné Makray Katalin 

teljesítette az Esztergom-Máriagyűd közötti 

470 km-es zarándoklatot. A konferenciák emel-

kedett pillanatához tartozik a zarándok-staféta 

átadása. Idén Eperjes Károly színművész veszi 

át Schmittné Makray Katalintól a stafétát.

A Kossuth-díjas művész vállalta 2013-ban a

magyarországi caminót, melynek néhány szaka-

szát már bejárta a korábbi években.

Az idei zarándoklat március 29-én, Nagypénte-

ken indul Esztergomból Máriagyűdig.

Részletes program: www.magyarzarandok.hu
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