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Elmúlt egy év  
2010. november 25-én az Országházban 24 
önkormányzat alapításával létrejött a Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társulás. Az alapító 
önkormányzatok 5 megyéből és a fővárosból érkeztek. 
Ilyen hosszan elnyúló területi kiterjedésű közös 
fejlesztési cél érdekében még nem társultak 
települések hazánkban. Az ünnepélyes alakuló ülésre 
több egyházmegyei, megyei önkormányzati és később 
kapcsolódni kívánó települési vezető jelenlétében 
került sor. A társulás alapító tagjait képviselő 
polgármesterek a Társulási Tanács elnökének 
egyhangúlag Kőszegi Zoltánt, Dabas város 
polgármesterét, országgyűlési képviselőt választották 
meg. Mellette három elnökhelyettest bíztak meg: 
Pokorni Zoltánt, Budapest XII. kerület, Török Ferencet, 
Kalocsa, valamint dr. Bíró Ferencet, Pécsvárad 
polgármesterét. Az alakuló ülésen zárszót mondott dr. 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki kifejezte 
egyetértését a zarándokút létesítésével, és annak 
társadalmi fontosságát hangsúlyozta. A Magyar 
Zarándokút Egyesület kezdeményezésére megalakult 
Társulás fő célja az ország gerincét képező útvonalon 
hálózati rendszerben, folyamatosan működő 
zarándokút működtetésének segítése. A társulás 
feladatai között szerepel az infrastruktúra kiépítése, 
biztosítása, közös területfejlesztési pályázat elindítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. március 4-én a Magyar Zarándokút bemutatása 
céljából rendeztük meg az I. Magyar Zarándokút 
Konferenciát Esztergomban, a Szent Adalbert 
Központban. A Magyar Zarándokútról kapott 
információk mellett a jelenlévők tudományos 
mélységű előadásokat is hallhattak zarándoklatok 
történetét kutató tudósoktól.  
 
Megnyílt a Magyar Zarándokút 
Az Esztergomból március 31-én induló első 
zarándokcsoport (dr. Font Éva, Dr. Papp Lajos, 
Rideg László, Rumi Imre) Máriagyűdre érkezésével 
hivatalosan is megnyílt a Magyar Zarándokút. Az 
utat azóta folyamatosan járják zarándokok, akiknek 
beszámolói a http://magyarzarandokut.hu honlapon 
olvashatók. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás néhány 
képviselője, egyesületünk tagjaival, május 18-án, az El 
Camino végállomására, Santiago de Compostelába 
utazott, ahol Szent Jakab szobrokat vásároltak. 
Finisterrei zarándoklatot követően a szobrokat a Szent 
Jakab katedrálisban, a Santiago de Compostelai érsek 
megszentelte, melyek a Magyar Zarándokút mentén 
Dabason és Esztergomban kerülnek felállításra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Magyar Zarándokút 2011. címmel, a megnyitó 
zarándoklat képeiből, július 1-én, Budapest XXII. 
kerületében, a budafoki könyvtárban nyílt meg az 
első kiállítás. A megnyitón Karsay Ferenc alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevőket. Majd Dr. Papp 
Lajos szívsebész osztotta meg a közönséggel a 
zarándokúton átélt lelki és fizikai megpróbáltatásait, 
aki kezdő zarándokként kenyéren és vízen tette meg a 
420 km-es távot. 
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A Magyar Zarándokút Egyesület 2011. augusztus 12-
13-14-én Bösztörpusztán, Szabó László és Szabó-
Kalmár Éva jurta sátrában rendezett kiállítást a 
Magyar Zarándokút megnyitó zarándoklatáról. Egy 
előadás keretében bemutatásra került a Magyar 
Zarándokút. Emellett lehetőség volt az utat megjárt 
zarándokokkal történő találkozásra, beszélgetésre. 
 
Szeptember 14. és október 14. között a Magyar 
Zarándokút megnyitó zarándoklatának képeiből 
összeállított fotókiállítás Budapest XII. kerületében, 
a Városházán volt látható. 
A kiállítást Fonti Krisztina, a XII. kerület 
alpolgármestere és Rumi Imre, a Magyar Zarándokút 
Egyesület elnöke nyitotta meg. Ezt követően Dr. Papp 
Lajos tartott előadást a megnyitó zarándoklaton átélt 
élményeiről. 
 
Szeptember 17-én megnyílt a Hegyvidéki 
Zarándokszállás a Mátyás király út 53/b. alatt. 
Pokorni Zoltán polgármester, Fonti Krisztina 
alpolgármester, Kocsis István atya és Rumi Imre, a 
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke ünnepélyes 
keretek között nyitották meg a 28 férőhelyes 
szálláshelyet, amely az első olyan hazai 
zarándokszállás, amely kimondottan a zarándokok 
fogadására épült át.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 22-én, Kecskeméten a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat szervezésében, a Magyar 
Zarándokút által a megyében érintett települések 
önkormányzatai arról egyeztettek, hogy egy 
konzorciumot létrehozva indulnának a Dél-Alföldi 
turisztikai attrakciófejlesztés keretében kiírásra 
kerülő, zarándokút fejlesztését célzó pályázaton.  
 
Hasonló előkészületek kezdődtek a Dél-dunántúli 
régióban, Tolna megye és Baranya megye érintett 
településein.  
A pályázati forrásokból, az út menti közterületek, 
épített értékek és zarándok-szállások felújítására, 
fejlesztésére is lehetőség nyílhat. 

A Baja – Báta között tervezett alternatív út 
feltérképezése és bejárása október 15-én történt meg. 
Rideg László és Rumi Imre munkazarándoklat 
keretében járták be a Gemenci erdőn keresztül vezető 
utat. A jövő év márciusában ismét megnyíló Magyar 
Zarándokút már tartalmazni fogja az új útszakaszt is. 
Így már 2012-ben elérhető lesz Baja – Vodica területén 
található Máriakönnye, sőt Bátán a Szent Vér apátság 
is, amely több magyar királyunk zarándokhelye volt. 
Sőt megnyitásra kerül a Kunszentmiklós – Bösztör-
pusztai és a Hajós – Dusnoki alternatív szakasz is. 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület egyik célja, hogy a 
zarándokutat északi irányban Czestochowáig, déli 
irányban Medjugorjéig elvezesse. E hosszú-távú cél 
jelzésére, szimbolikusan felfestésre került a Magyar 
Zarándokút jele (sárga nyíl a kettős kereszttel), 
Medjugorjéban a Jelenések Hegyén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az út északi irányban történő bővítése első ütemének 
megvalósításához kiváló lehetőséget biztosít a 
Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program. A program keretében kiírt 
turisztikai fejlesztési célú pályázaton Dabas 
Önkormányzata irányításával, a Dabasi Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat, Budapest XII. kerület, 
valamint Szlovákiából Párkány és Zselíz 
Önkormányzatai közös pályázatot nyújtottak be. 
 
A Magyar Zarándokút a 2011. évben az első szezonján 
ment át. Összességében megállapítható, hogy az út 
iránt folyamatosan óriási érdeklődés volt. 
Hiányosságok és hibák ellenére az úton járt 
zarándokok visszajelzései rendkívül pozitívak. Május 
10-től november közepéig 320db útlevelet váltottak ki. 
Számításaink szerint az út mentén eltöltött 
zarándokéjszakák száma meghaladta a 3000-et. 
Idei évzáró zarándoklatra november 17-én kerül sor 
Budapest XII. kerületben. Az Út 2012 márciusában 
nyílik meg ismét. Terveink szerint jövőre már sokkal 
több szállás és zarándok útikalauz is segíti majd az 
úton lévőket. 


