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László Gyula régész, történész 
születésének centenáriuma alkal
mából nyílt kamarakiállítás a sze
gedi Somogyi Könyvtár második 
emeletén. A sokoldalú tudós kép
zõmûvésznek készült, az egyete
men mûvészettörténet, néprajz, 
magyar, földrajz, régészet szakot 
végzett, késõbb ókeresztény régé
szet, néprajz, magyar föld régé
szete szakon doktorált. Neve a 
kettõs honfoglalás elméletével 
kapcsolódott össze, mely szerint 
a magyarság egy része Árpád 
magyarjainak bejövetele elõtt már 
itt lakott a Kárpátmedencében.

A megnyitó napján Kürti 
Béla, a Móra Ferenc Múzeum 
régésze a neves tudóst méltat
va elmondta: László Gyula élet
pályája három területen hozott 
újat. – László Gyula tárgyakból 
indult ki, de mindig bele próbál
ta látni az adott kor emberének 
életét is. Szokták a régészeti nép
rajz megteremtõjeként is emle
getni – mondta el lapunknak 
Kürti Béla. A másik nagyon fon
tos terület az egyetemi oktatás 
volt: 1940tõl a kolozsváritól a 
budapesti egyetemig több mint 
negyven éven keresztül oktatott, 

régészek nemzedékeit nevelte 
fel egy egészen új látásmóddal. 
– Én személy szerint az utol
só magyar táltosnak neveztem 
magamban, hihetetlenül jól 
tudott elõadni – emlékezett visz
sza a régész. A harmadik terü
let az írásos ismeretterjesztés 
volt. A kettõs honfoglalás elmé
let megjelentetése után László 
Gyula úgymond sztár lett, divat 
volt vele és az elméleteivel fog
lalkozni. Könyvei magas szintû, 
szép nyelven megírt régészeti 
ismeretterjesztõ kötetek voltak, 
melyeket máig olvasnak.  AM

Aki megszólaltatta
a régi korok tárgyait

Az esztergomi városháza nagy
termében tartott megbeszélést 
a közelmúltban Bognár Rudolf, 
a Magyar Zarándokút Egyesület 
(MZE) alapítóvezetõje, Németh 
József Esztergom alpolgármestere 
és több idegenforgalmi szakem
ber. A találkozón a Szent Jakab 
– ismertebb nevén El Camino 
– zarándoklat magyarországi vál
tozatának elindításáról volt szó. 
Mint a tájékoztatóból kiderült a 
magyar El Caminot, a spanyolé
hoz hasonlóan, a római katolikus 
egyház is pártolja, ezt mutatja, 
hogy az ötlet megszületésétõl 
fogva érdeklõdik az ügy iránt 
Erdõ Péter bíboros. Az eredeti El 

Camino közel 800 kilométeres 
szakaszához mérten a magyar út 
egy rövidebb, mégpedig mintegy 
háromszáz kilométeres távot ad 
ki Esztergomtól Máriagyüdig. 
Bognár Rudolf, az MZE vezetõségi 
tagja arról számolt be az eszter
gomi ülésen, hogy az elsõ ilyen 
magyar zarándokút jövõ márci
usban startol. A szervezés egyik 
alapja két idei „próbazarándok
lat”, mely két út során végigjár
ják a majdani állomáshelyeket. 
Mint Bognár Rudolf elmondta, 
nem elhanyagolható az út val
lási turizmus része sem, hiszen 
Spanyolországban fellendülést 
hozott az idegenforgalomban illet

ve a szállodaiparban az évi 180 
ezer El Caminos zarándok.

– Ennek a speciális idegenfor
galmi keresletnek az egyik hoza
déka, hogy azokon a települése
ken is hozhat fellendülést, melyek 
elõtte nem kerültek a turisztikai 
érdeklõdés fókuszába – tette 
hozzá Bognár Rudolf.

A magyarországi El Camino 
zarándokút a tervek szerint az 
esztergomi Bazilikában tar
tandó szentmisével kezdõdik, 
melyen megáldják az út min
den résztvevõjét. Az esemény 
részleteirõl www.magyarzaran
dokut.hu oldalon lehet bõvebben 
tájékozódni. l.n.

A Bazilikából induló zarándokút a turizmust is fellendíti

Magyar El Camino Esztergomból
Spirituális megtisztulás vagy vallási turizmus? Netán mindkettõ egyszerre? Ezek a kérdések 
merülhetnek fel azokban, akik még csak hallottak a spanyolországi El Camino zarándoklat-
ról. A puritán körülmények között megtett útról legendák keringenek, amelyek valóságtartal-
mára jövõre akár „hazai pályán” is választ kaphatunk. Magyarországon is indul El Camino, 
mégpedig Esztergomtól Máriagyüdig.

Az esztergomi városházán tárgyalták meg a zarándokút elindítását

Hulladékkomandó ellenõriz

A hulladékkommandó nemré
giben ünnepelte egyéves szüle
tésnapját. 

– Szervezetünk létrehozásá
nak elsõdleges célja a környe
zet tisztaságának és elhagyott 
hulladéktól való mentességé
nek biztosítása, az illegális 
hulladéklerakás megfékezése 
volt – tájékoztatta lapunkat 
korábban Kriszticsné Tápai 
Mónika, a szolgálat vezetõje. 
– Emellett célként tûztük 
magunk elé a lakosság ezirá
nyú figyelemfelkeltését, a nyil
vánosság bevonását, valamint 
együttmûködés kialakítását 
és információcserét a célok 
hatékony megvalósításának 
elõsegítése érdekében.

Az ellenõrzésekre három hely
színen, a városból kimenõ uta
kon került sor, így a Csenterics 
és az Olajmunkás utcáknál, 

illetve a 6os fõút almáskerti 
leágazásánál találkozhattak 
mobil ellenõrzõ pontokkal a 
fuvarozók.

A városból kimenõ teher
gépjármûvek forgalmának 
ellenõrzését a hatóság részérõl 
Bali Imre óvárosi körzeti meg
bízott vezényelte, két szolgálat
ban lévõ rendõr és egy polgárõr 
segítette, a vizsgálatot pedig 
a „kommandó” részérõl egy 
vegyész és egy környezetvédel
mi szakember végezte.

– Százhalombatta város köz
igazgatási területén, fõként a 
6os fõút melletti területen nagy 
mennyiségû veszélyes, illetve 
bontásból származó hulladék 
elhagyását észleltük, ezért 
szerveztük meg a közös akciót 
– mondta Kriszticsné Tápai 
Mónika. – Illegális hulladékot 
szállító autókat ugyan nem 

kaptunk el, de a rendõrséggel 
együttmûködve sikerült egy 
olyan délutáni idõpontot talál
nunk, amikor sok kisteherautó 
van úton, és készséggel vállal
ták, hogy megállnak, és igazol
ják azt, hogy nem hulladékot 
szállítanak jármûveikben – foly
tatta a szervezõ. – A folyamatos 
akciók azért is fontosak, mert 
ezeknek köszönhetõen folya
matosan nõ a hulladékkom
mandó tagságának a létszáma. 
Elfogadnak, támogatnak ben
nünket, amely eredménye
ként lehetõség van a rendsze
res ellenõrzésre, járõrözésre. 
Sajnos, szükség is van erre, 
mert a hatos út mentén gyakran 
találunk kisebbnagyobb sze
méthalmokat, amelyek növe
kedését ezek az akciók talán 
megakadályozhatnák.

 Gombás

A 6-os fõút mentén elszaporodó nagy mennyiségû illegális hulladék elhelyezése miatt 
a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járõrszolgálat a rendõrséggel és a 
polgárõrséggel együttmûködve közös ellenõrzést tartott március 17-én.

Rúzsa Magdi: Istenhez baráti kötelék fûz!
Rúzsa Magdi a televízió helyett a könyveket 
választotta. Az énekesnõ lapunknak hitérõl is 
mesélt, és legmélyebb titkait is megosztotta 
velünk és az olvasóinkkal. 
– Az utóbbi idõben olvasok az esti tévézés helyett. 
Nemcsak a sikerkönyveket olvasom, szeretem például 
Vass Albert könyveit is – árulta el Magdi. Az énekesnõ 
elmondta: sokszor egészen mély hatással vannak rá 
könyvek. – Nemrég olvastam Paul Yung kanadai író 
könyvét, a Viskót. Ez a mû egyedi szemszögbõl beszél 
Istenrõl és Jézusról. Jártam hittanra, voltam elsõáldozó, 
bérmálkozó. De már gyerekként is másként láttam ezeket 
a dolgokat. Ez a könyv is errõl szól. Én nem vallásosnak, 
hanem hívõnek mondanám magam. Istenhez baráti köte
lék fûz. Úgy érzem, vele mindent megbeszélhetek, és 
úgy érzem, így kerek az életem. Erõt ad, nélküle nem is 
tudnék mûködni!� U.�J.


