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Kedves Zarándokok! 
Első alkalommal jelentkezünk havi 
Hírlevelünkkel, melyben rendszeresen hírt 
adunk a Magyar Zarándokút Egyesület 
tevékenységéről, az eddig elért eredményekről. 
Az Egyesület a spanyolországi El Camino úthoz 
hasonló rendszerű zarándokutat kíván 
kialakítani Magyarországon, Esztergom és 
Máriagyűd között. Az elgondolás alapján, az Út 
fizikai megtestesítését a zarándokszállások kb. 
25 km-enkénti hálózata és a kijelölt, „felfestett” 
útvonal adja. A szállásokat, amelyek puritán, 
csoport-szállások, önkormányzati össze-
fogással alakítjuk ki és működtetjük minél 
egyszerűbb hálózati rendszerben. A 
fejlesztésük pedig önkormányzati társulások 
létrehozásával történik pályázatok alapján. 
Idővel a működő Út mentén besűrűsödnek a 
szállások és önfenntartóvá válik a rendszer. 

Rumi Imre 
 Magyar Zarándokút Egyesület elnöke 

 
2009. december 12-én hivatalosan is 
megalakult a Magyar Zarándokút Egyesület, 
és megkezdődött a Zarándokút kijelölése.  
Rumi Imre és Bognár Rudolf látogatást tett 
Máriagyűdön 2009. decemberében, a 
tervezett érkező állomáson, ahol már 
kialakult a szükséges infrastruktúra. Az 
Egyesület itt irodát kíván nyitni, melynek 
előkészítése folyamatban van. Megkezdődtek 
az egyeztetések az Esztergomi, Kalocsai és 
Siklósi Önkormányzattal is, következő 
találkozóra márciusban kerül sor.  
 
Az Út által érintett településeken az Egyesület 
összegyűjtötte a meglévő szállás lehetőségeket, 
vendéglátó egységeket, melyet hamarosan 
honlapunkon is olvashatnak. Önkormányzati 
szálláshelyek ügyében jelenleg az alábbi 
lehetőségek körvonalazódnak: Budapesten, 
Szigetszentmiklóson, Ráckevén, Dabason, 
Fajszon, Bátaszéken és Máriagyűdön található 
alkalmas épület zarándokszállás kialakítására. 
 
2010. januárban az Egyesület a Pécsi 
Püspökségen tárgyalt.  

Eckert Józsefné, a Püspökség irodavezetője 
vállalta, hogy közreműködik a Pécs környéki 
útvonal kiválasztásában. 
 
Rumi Imre és Bognár Rudolf január 23-án részt 
vett a magyar zarándokok találkozóján, 
Mocsán, ahol beszámoltak a többi zarándok 
egyesület megjelent tagjainak a Magyar 
Zarándokút Egyesület megalakulásáról, 
működésének eddigi és tervezett állomásairól. 
Ez évben került sor a magyar zarándokutak 
szervezőinek első találkozójára, melyen nyolc 
civil szervezet képviseltette magát. Ez is 
mutatja, hogy nagy az igény a magyarországi 
zarándoklati lehetőségek jobb kiépítésére. 
 
2010. április 10-én kerül sor a minden évben 
megrendezésre kerülő Pécs-Máriagyűd 
zarándoklatra, melyet a Pécsi Egyházmegye 
minden tavasszal megszervez. A menethez a 
Magyar Zarándokút Egyesület is csatlakozik és 
kiegészíti a hivatalos gyalogmenet útját.  
 
Az Egyesület néhány tagja, 2010. március 28-
án Budapestről indulva, munkazarándoklat 
keretében fogja bejárni a tervezett Út 
nyomvonalát. Az Út mentén több településen, 
hosszabb-rövidebb szakaszokra csatlakoznak 
helyi lakosok a zarándoklathoz. 
A munkazarándoklat ütemterve az alábbi: 

Március 28.    Budapest XII. - Szigetszentmiklós 
Március 29.    Szigetszentmiklós - Dabas 

Március 30.    Dabas - Ráckeve 
Április 01.    Ráckeve -Dunavecse 

Április 02.    Dunavecse - Harta 
Április 03.    Harta - Kalocsa 
Április 04.    Kalocsa - Fajsz 

Április 05.    Fajsz - Szekszárd 
Április 06.     Szekszárd - Bátaszék 

Április 07.    Bátaszék – Ófalu 
Április 08.   Ófalu - Püspökszentlászló 
Április 09.    Püspökszentlászló - Pécs 

Április 10.    Pécs - Máriagyűd 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület honlapja a 
www.magyarzarandokut.hu címen elérhetővé 
vált, ahol részletes leírás olvasható terveinkről. 


