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A Magyar Zarándokút Egyesület 
székhelye  Érden  található,  az 
Alsó u. 11. szám alatt.
Magyar Zarándokút Egyesület 

elnökével,  Rumi Imrével  egye-
bek  között  a  kezdetekről,  az 
útvonalról,  a  zarándokútlevél-
ről, a szállásokról és a hazasze-
retetről beszélgettünk.
–  Még  2008-ban  végig-

jártam  a  spanyolországi  El 
Caminot.  Megismerkedtem 
több  magyar  „caminóssal”, 
akikkel  később  arról  kezd-
tünk  beszélgetni,  hogy  miért 
kell  nekünk  Spanyolországba 
menni  zarándokútra,  mikor 
Magyarországon  minden  felté-
tel  adott  egy  ilyen  úthoz,  és 
itthon  is nagy hagyománya van 

Vadregényes terület, termékeny földek, bõvizû folyók 

Hazaszeretetet erõsítõ zarándokút
Az Esztergomból, 2011. március 31-én induló elsõ 
zarándokcsoport – dr. Font Éva, dr. Papp Lajos, Rideg 
László, Rumi Imre –  Máriagyûdre érkezésével hivata-
losan is megnyílt a Magyar Zarándokút. 

Az útvonal kiindulópontja Esztergom, befejezõ állomása pedig Máriagyûd 

a  zarándoklatoknak.  A Magyar 
Zarándokút  nem  pusztán  egy 
civil szervezet munkája, hanem 
egy  nagyobb  léptékû  összefo-
gás  eredményeképpen  alakult 
ki.  Spanyolországba  2009-ben 
azzal  a  szándékkal  mentem 
 vissza,  hogy  tanulmányozzam 
az El Camino mûködési rendsze-
rét, amelynek három alappillére 
van.  A tartományi  kormányza-
tok, a spanyol katolikus egyház 
és  a  civil  szervezetek,  amelyek 
a  helyi  és  a  kistérségi  munkát 
segítik.  Tekintettel  arra,  hogy 
idestova  20  esztendeje  önkor-
mányzatoknál dolgozom, biztos 
voltam  benne,  hogy  a  hivatali 
oldal kiváltható lenne az önkor-
mányzatok  egyfajta  szövetségé-
vel. Két éve, 2009-ben elkezdtük 
szervezni a szóba jöhető önkor-
mányzatokat.  Készítettünk  egy 
térképet arról, hogy hol lehetne 
egy  olyan  vonalvezetésû  utat 
kiépíteni,  amely  a  nagyon  fon-
tos  magyar  szakrális  helyeket 
érintené. Így döntöttünk kiindu-
lópontként Esztergom, befejező 
állomásként  pedig  Máriagyûd 
mellett.  Ez  az  útvonal  észak-
déli irányban keresztülmetszi az 
országot. Hegyekben  indul, egy 
hosszú  alföldi  szakaszon  vezet 
át a Duna völgyében, majd dom-
bos-hegyes terepen végződik.
–  Miután  megvolt  ez  az 

útvonal,  elkezdtük  szervezni 
az  önkormányzatokat.  Dabas 
polgármestere,  Kőszegi Zoltán 
volt  az  első  közéleti  szemé-
lyiség,  aki  az  ügy  mellé  állt, 
noha  Dabas  nem  volt  benne 
az  első  nyomvonaltervekben. 
Segítségével  összehívtuk  az 
általunk elképzelt útvonal men-
tén  lévő  önkormányzatok  pol-
gármestereit,  akik  el  is  jöttek 
egy tanácskozásra, és kifejezték 
szándékukat,  hogy  hajlandók 
segíteni  abban,  hogy  létrejöj-
jön  a  zarándokút.  Megalakult 
az  Önkormányzati  Társulás, 
amely  az  út  mentén  lévő  tele-
püléseket  gyûjtötte  egy  külön 
szervezetbe.  A társulásnak 
most  26  önkormányzat  a  tagja 
és együtt közösen szeretnék fej-
leszteni  az  infrastruktúrát,  ami 
a  zarándokút  mûködéséhez 
kell. Néhány területen még van 
lehetőség  alternatív  utak  vagy 
kitérők  jelölésére  és  kiépítésé-
re. Az Önkormányzati Társulás, 
amelynek Dabas a székhelye és 
Kőszegi Zoltán az elnöke, várja 
azokat  a  településeket,  akik 
csatlakoznának  a  zarándokút-
hoz.  A mi  térségünkben  ilyen 
például Érd és Százhalombatta. 
Én  bízom  benne,  hogy  előbb-
utóbb  az  érdi  önkormányzat 
vezetőinek  figyelmét  is  felkelti 
ez  a  lehetőség  és  jelentkezni 
fognak.
–  A zarándokút  felfestett 

útvonalból és egy zarándokszál-
lás-láncolatból  áll.  A szállást  a 
zarándokok  zarándokútlevéllel 
vehetik  igénybe.  Ezt  az  egye-
sületünk  adja  ki.  A szállást  az 
önkormányzatok  teremtik  meg 
számunkra.  Van  ahol  önkor-
mányzati  vagy  egyházi  tulaj-
donban  lévő épületben oldható 
meg,  de  kötöttünk  megállapo-
dást már mûködő szálláshelyek-
kel  is. Fontos, hogy mindenhol 
nagyjából  hasonló  alapellátást 
biztosítsanak.  A zarándokok 
nagyon  szerény  körülmények 
között  élnek  a  zarándokúton. 
Csoportos  hálóteremben  alsza-
nak,  de  ami  fontos,  tisztálko-
dási  lehetőséget,  hideg-meleg 
vizet  mindenhol  biztosítani 
kell.  Csak  azzal  a  szállásfenn-
tartóval  kötünk  megállapodást, 
aki garantálja, hogy 2000 forint 
alatti árat számol fel. 

– Mi az, amit mindenképpen 
vinni kell az útra?
– Fontos a saját hálózsák, mert 

nincs  mindenhol  ágynemû. 
Célszerû  3-4  napra  elegendő 
tiszta  ruhát  vinni.  Ha  valaki 
kötődik  a  mobiltelefonjához, 
vigye,  de  aki  szeretne  egy  kis 
nyugalmat,  bátran  hagyja  ott-
hon.  A 420  kilométeres  útsza-
kaszon  25-30  kilométerenként 
vannak  zarándokszállások. 
Területenként  zarándoksegítők 
állnak  rendelkezésre,  akiket  fel 
lehet  hívni,  ha  bármi  történik 
az  út  során.  Egyébként  min-
den  fontos  információ  megta-
lálható a honlapunkon is: www.
magyarzarandokut.hu.  Ez  egy 
olyan  útvonal,  amelyen  bárki, 
bármikor  elindulhat  saját  idő-
beosztása  és  elképzelése  sze-
rint.  Ha  valaki  nem  szeretne 
egyedül menni,  segítünk,  hogy 
társat találjon. Mi arról kapunk 
visszajelzést,  hogy  hányan  vál-
tották  ki  a  zarándokútlevelet, 
de  hogy  utána  milyen  tempó-
ban  és  meddig  jut  el,  azt  nem 
követjük  nyomon.  Teljesen 
szabad  a  rendszer.  Ez  így  van 
Spanyolországban  is.  Aki  leg-
alább  100  kilométert  gyalogol 
a  Magyar  Zarándokúton  és  ezt 
útlevéllel  igazolja,  az  jogosult 
egy oklevélre. Természetesen a 
zarándokoklevelet  nem  kötele-
ző kiváltani.

– Önök négyen mit éreztek 
április 14-én, amikor megérkez-
tek Máriagyûdre?
– Én a zarándokutunkat óha-

tatlanul  állandóan  összevetem 
az  El  Caminoval.  Mi  négyen, 
akik  elindultunk  a  megnyitó 
zarándokúton,  igazából  nem 
ismertük egymást, de fantaszti-
kus társaság jött össze! Tizenöt 
napig, napi huszonnégy órában 
voltunk  együtt,  így  aztán  elég 
alaposan  megismertük  a  mási-
kat. 
A Magyar  Zarándokút  nem-

csak  fizikai,  hanem  társadal-
mi-szociológiai  értelemben  is 
ad  egyfajta  keresztmetszetet 
Magyarországról. Az ország ter-
mészeti és épített értékeiről, az 
emberek  életéről,  szokásairól, 
életmódjáról.  Ez  a  keresztmet-
szet  csodálatos.  A természeti 
adottságokat  tekintve,  meg-
győződésem,  hogy  a  Magyar 
Zarándokút  szebb, mint  a  spa-
nyol.  És  az  emberek  vendég-
szeretete!  Elmondhatatlanul 
sok  kedvességet  és  szeretetet 
kaptunk útközben. Nagyon sok 
településen  csatlakoztak  hoz-
zánk  helyi  lakosok.  Állandóan 
meghívtak  valamire, mindenfé-
lével megkínáltak. Megható volt 
ez a fajta gondoskodás. 
– Amire rájön még az ember, 

ha  végigmegy  a  zarándokúton, 
az  az,  hogy  Magyarország 
rendkívül  jó  adottságú,  iga-
zából  nagyon  gazdag  ország. 
Vadregényes  területen,  termé-
keny  földeken,  bővizû  folyók 
mellett vezet az út. Meg kellene 
tanulnunk  élni  ezzel  a  lehe-
tőséggel.  A hazaszeretet  érzé-
sét  jelentősen  növeli  a  Magyar 
Zarándokút.  Aki  végigmegy 
ezen  az  úton,  egyszerûen  nem 
tudja nem szeretni ezt az orszá-
got és az itt élő embereket.  
  RA

panoráma

Örvendett a világ
Mi tehetne egy verőfényes napsütéses 
napot még kellemesebbé, mint a tisztán 
hangzó énekszó? Ennek jegyében gyűl-
tek össze az ország különböző pontjai-
ból a kisebb és nagyobb gyermekekből 
álló kórusok a rangos XVII. Pest Megyei, 
Regionális és II. Országos Kórusfesztivál 
keretein belül, ami egyben minősítő ver-
seny is volt. A rendező a város és az ország 
kóruséletének kiemelkedő képviselője, a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola volt, 
tornacsarnokában remek körülmények 
között fogadhatta a résztvevőket. A zsűri 
tagjait Szabó Katalin karnagy, az ELTE 
Ének-zenei Tanszék főiskolai gyakorlatve-
zető tanára, Bárány Gusztáv, a Magyar 
Rádió Erkel-díjas zenei rendezője alkot-
ta, Takács László karnagy, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott 
egyetemi gyakorlatvezető tanárának 
elnökletével. Az „Örvendjen az egész 
világ” kodályi gondolat nyomán 1995-
ben életre hívott esemény a karéneklés 
kultúrájának felvirágoztatására való 
törekvésével vonzotta ide a kórusokat 
Magyarország olyan távoli szegleteiből 
is, mint Debrecen, Miskolc, Szeged, vagy 
Győr. A fiatal énekesek műsorválasztásá-
ban Kodály, vagy Bartók-műnek is helyet 
kellett kapnia. A versengést a főváros 
XVII. kerületének Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményéből érkező 
Piccolino Fúvószenekar hangversenye 
zárta le. A szakmai zsűri ezután hirdette ki 
az eredményeket. A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Nagykórusa Kodály-pla-
kettet érdemelt ki kiemelkedő teljesítmé-
nyéért és karnagyi különdíjban részesült 
Rápli Györgyi is. A Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetségének „Éneklő Ifjúság” 
keretein belül a Nagykórus az Év Kórusa 
lett és Arany Diplomát szerzett, amely a 
legrangosabb kitüntetés Magyarországon 
a minősítő versenyeken. A rendező iskola 
Kiskórusa Ilosfai Csilla karnagy vezetésé-
vel szintén Arany Diplomát kapott.  

 *
Budapesten  mutatták be a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola 6. osztályos ének 
tagozatos diákjai a Rozsda lovag és a 
kísértet című zenés játékot. A magyar 
származású Felix Janosa és szerzőtársa, 
Jörg Hilbert művét dolgozták fel. A négy 
hónapon át heti őt próbával készülő gyer-
mekeket Hernádi Bea és Rápli Györgyi 
készítették fel a premierre. A remek zené-
ket tartalmazó, a mai fiatalok életéből 
merítő, néhol fanyar humorú mű előadása 
nagy sikert aratott. A minőségi szakmai 
munkáért felelős Rápli Györgyi azonban 
nem a helyszínen fogadhatta a gratuláci-
ókat, ugyanis az iskola egy másik büszke-
ségével az Avis Cantrix Leánykarral éppen 
ezekben a napokban az Isztambulban 
rendezett II. Nemzetközi Gyermekkari 
Fesztiválon tartózkodott.  Sz. A.


