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„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgy betöltetik, és minden hegy és domb megalacsonyíttatik, és a kanyarok 
egyenesekké lesznek, és a göröngyök sima úttá.” (Lk. 3, 4-5) 
 
A 2015. évi „Budapest - Tihany zarándoklatot” azzal a céllal szerveztük meg, hogy a Magyar Zarándokút 
fejlesztési koncepciójában foglalt nyugati irányú útvonalat feltérképezzük, megtekintsük, tapasztalatot 
szerezzünk az területről. Úgy gondolom, hogy a zarándoklatunk elérte célját, noha az útvonalnak még nem 
minden szakasza tekinthető véglegesnek. A beszámolót köszönetnyilvánítással kezdem. Köszönöm 
mindazoknak az egyházi személyeknek, közösségeknek, polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, 
zarándoksegítőknek, akik a zarándoklatot felejthetetlenné tették számunkra. Külön köszönöm „zászlós 
zarándokainknak”, zarándoktársaimnak a részvételt, a segítő együttműködést a nehéz pillanatokban.  
 
Az útra induló zarándokok:  dr. Barnáné Károsi Klára, Cseresnyés Magdolna, Greg (Washingtonból), Olasz 
Antalné (Ica), Papp Zsolt,  Rumi Imre, Rumi Mónika, Schmittné Makray Katalin, Szabó-Kalmár Éva, Szabó 
László, Varga Miklós.  
 
1. nap:  2015. augusztus 21. péntek, Budapest XII. kerület Normafa – Biatorbágy – Felcsút.  

Reggel a Normafánál gyülekeztünk. Schmittné 
Makray Katalin  magával hozta unokáját 
Greget, aki Washingtonban él és tanul, nyári 
szünetét töltötte hazánkban. Varga Miklós 
egyik legnagyobb fellépése, István a király 
nagybemutatója után jött el velünk. Cseresnyés 
Magdi is már visszatérő zarándokként érkezett, 
egyesületünk tagjaival együtt. Kitűnő időben, jó 
hangulatban, gyalogosan vágtunk neki az első 
etapnak. A Makkosmáriai templomig a Magyar 
Zarándokút fő nyomvonalán mentünk, majd a 
templomtól Budakeszi üdülőterülete és a 
Biatorbágyi erdő felé vettük az irányt. 
Láthatóan nagyon ritkán használt ösvényeken 
vándoroltunk. Biatorbágy közelében a 
privatizált erdők kerítései képeztek jelentősebb 
akadályt. A gyalogos ösvényeknél, a lezárt 

kapuk mellé nem mindenhol építették meg a turista létrákat. Így helyenként a kerítésen kellett átmásznunk. Ezeken 
a pontokon az útvonalat korrigálnunk kell. Kicsit fáradtabban érkeztünk meg Biatorbágyra, mint gondoltam. Az út 
is hosszabb volt a tervezettnél, de a kedves fogadtatás feledtetett mindent. Varga László alpolgármester várt 
minket a város határában és a Torbágyi katolikus templomhoz irányította a zarándok csapatot, ahol a templomban 
eltöltött kis pihenő után itallal és étellel látták el vándorokat. A templomnál elbúcsúztunk néhány 
zarándoktársunktól, biciklire ültünk és újult erővel tekertünk Felcsút irányába. 

 A Puskás Akadémia bejáratánál várt minket 
Mészáros László alpolgármester, és Babos 
Botond az akadémia munkatársa, akik 
bemutatták az egész sport komplexumot, az 
oktatási épületet, múzeumot és a stadiont is. 
Most közelről láthattuk mindazt, amiről a 
sajtóban már sokat olvashattunk. Úgy 
gondolom, hogy ami Felcsúton megépült az 
építészeti és kulturális szempontból is 
lenyűgöző. Egy nagyon aktív, dinamikusan 
fejlődő falu életébe pillanthattunk be, ahol 
rendkívül intenzív településfejlesztési munka 
folyik. A katolikus templomot Noll Zoltán 
nyitotta ki számunkra, akivel zarándokszállás 

kialakításának lehetőségéről is beszélgettünk. A templomlátogatás után a szállásunkra vezettek minket, majd az 
Alcsútdobozi Arborétum mellett lévő étteremben vacsoráztunk. A régi vasútállomás épületében kialakított 
szállodában aludtunk, talán első vendégként, mert az épület környezetében még folyt az építkezés.  



 
2. nap:  2015. augusztus 22. szombat, Felcsút – Csákvár – Székesfehérvár – Balatonfűzfő. 
Kipihenten, nagyon szép emlékekkel indultunk el Felcsútról. Reggeli a felcsúti ABC előtti téren, majd Csákvárig 
szinte megállás nélkül tekertünk. A Csákvári Városházán Illés Szabolcs polgármester az önkormányzat és a helyi 

katolikus közösség 
képviselőivel várt minket.  
A Szent Mihály templomban 
tartott kis lelki feltöltődés után 
indultunk tovább, Zámolyon 
keresztül Székesfehérvárra. 
Fejér megye székhelyén, a 
városházán Molnár Tamás 
tanácsnok fogadta a kis 
csapatot és beszélt a város 
múltjáról. A „koronázó 
városban” éppen városi 
ünnepségsorozat zajlott.  
Az utat Nádasdladányon és 
Berhidán keresztül folytattuk. 
Késő délután érkeztünk meg 
Balatonfűzfőre. 
 

Fűzfőgyártelepen egy hatalmas erdőbe ágyazott lakótelep közepén találtuk meg a kollégiumot, ahol a kijelölt 
szállásunk volt. Ménes József igazgató úr bocsátotta rendelkezésünkre az épületet. Kísérő autónk egy kis kitérő 
miatt késett, így fáradtan, éhesen vártuk a megérkezését. Közben megérkezett a „Gondviselés követe”, egy 
pizzafutár személyében. Meleg ételt hozott számunkra, amelyet elmondása szerint innen rendeltek. Csak mi 
voltunk az épületben, így kifizettük az ételt és melegében megvacsoráztunk. Azóta sem derült ki, hogy valójában ki 
rendelte az ételt. Este még lesétáltunk a Balaton-partra, majd nyugovóra tértünk. 
 
3. nap:  2015. augusztus 16. vasárnap, Balatonfűzfő – Balatonalmádi – Balatonfüred – Tihany. 
Reggel a tervezett időben indultunk. Sok kötött programunk volt így útközben sietnünk kellett. A Jézus Szíve 
templomnál váltottunk néhány szót Marton Béla polgármesterrel.  
Majd siettünk Balatonalmádiba a Szent Imre templomba, a reggeli misére. Töltési Erzsébet fogadott minket, aki 
egyik társával csatlakozott is hozzánk egy rövid szakaszon. Szabó János atya által celebrált, gyönyörű, 
felejthetetlen szentmise után lelkileg felfrissülve folytattuk utunkat.  

 
Balatonfüreden, a „piros templomnál” Hári Lenke alpolgármester várt minket a helyi katolikus közösség 
képviselőivel és a plébánossal. A templomban és a plébánián tartott testi lelki pihenő után folytattuk programunkat 
és a Vitorlás térre mentünk, ahol Majoros István szobrász-grafikus egy karikatúrát rajzolt a kis csapatról. 
 
 



 
Tihanyba kicsit késve érkeztünk. Schmittné Makray Katalin  zászlós zarándokunk megszakította útját budapesti 
programjai miatt, de Tihanyba Ő is visszatért közénk. Sőt a Magyar Zarándokútról szóló filmsorozat készítői 
Szitnyai Jenő és Gojtán Anna is vártak, hogy megörökítsék az érkezésünket. Az önkormányzat alpolgármesterei 
Varró János és Aradi István  fogadtak minket. A látogató központban egy kis filmet tekintettünk meg az apátság 
történetéről, majd a Bencés Apátsági templomban testi-lelki pihenőt tartottunk. Rövid búcsú és visszaindulás 
következett. Balatonfüredre kerekeztünk vissza, ahol éppen borászati napok voltak, így a Lídia Borház pavilonjánál 
pihentük ki az út fáradalmait és emlékeztünk vissza a három napra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarándoklatunk elérte célját, megtapasztaltuk, hogy az új útvonal mentén élők vendégszeretete csodálatos, 
fogadókészsége a zarándokút iránt óriási. A tervezett nyugati útvonal természeti adottságaiban és szakrális 
helyeiben gyönyörű. Megerősít minket abban, hogy a Teremtő nagyon gazdag országgal ajándékozta meg a 
magyarokat. Meg kell tanulnunk élni ezzel az adománnyal. 
Úgy gondolom, aki végigjárja a Magyar Zarándokút nyugati ágát, annak hite és hazaszeretete tovább erősödik és 
képtelen lesz nem szeretni ezt az országot és az itt élő embereket. 
 
Érd, 2015. augusztus 25. 
      Rumi Imre  


