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Látogatóközpont
épül a Balatonnál

Egyre népszerűbbek a lélekutak
Id é n jú n iu s b a n
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Világszerte egyre népszerűbb
a spirituális turizmus, a teljes
iparágon belül már hazánk
ban is hét-nyolc százalék a
vallási indíttatású utak ará
nya. A Csíksomlyóra tartó
Boldogasszony és a Lengyelországba robogó Fekete Ma
donna zarándokvonatok in
dulását épp a múlt héten je
lentették be, de ezek mellett is
rengeteg az ilyen lehetőség.
a W f.kf.r i .f. S zabqi .cs_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vallási turizmus a turisztikai
iparág egyik legdinamikusab
ban növekvő területe, a szakmai
szervezetek arra számítanak, hogy
idén majd tíz százalékkal növekszik
az ilyen indíttatású utak száma. Ez
legnagyobb részben annak köszön
hető, hogy a szentföldi, közel-keleti
és vatikáni (keresztény és mozlim
valláshoz kötődő) túrák egyre nép
szerűbbek (csak a Vatikánba két
szer többen, évente mintegy ötmillióan látogatnak el ma, mint tíz
évvel ezelőtt), de a műfaj Európá
ban másutt is reneszánszát éli. Ba
jorországban például néhány évvel
ezelőtt Joseph Ratzinger pápává vá
lasztása után szervezték meg a Be
nedek pápa útvonalat, amely a volt
egyházfő életútjának állomásait kí
séri végig. Emellett a svájci turiszti
kai hivatal is felismerte a vallási tu
rizmus jelentőségét, így kampányt
indított a reformációhoz köthető
helyszínek népszerűsítésére.
A zarándokutak hazánkban is
egyre több embert érdekelnek,
Madari Gyula, a múlt hónapban
alapított Vatusz (Vallási Turizmus
Szövetség) elnöke például úgy véli,
hogy e kirándulások már az összes
út hét-nyolc százalékát teszik ki.
- Célunk, hogy az egyre mobilabbá váló világban a keresztyén
misszió az utazás, utaztatás terüle
tén is megjelenjen - mondja a val
lási turizmusban tevékenykedő
utazásszervezőket, egyházi szállás
helyeket, egyházi turisztikai cél
pontokat, keresztyén idegenvezető
ket tömörítő szervezet vezetője.
Madari, aki a huszonöt éve zarándokutakat szervező Makrovilág
utazási iroda igazgatója, a vallási
turizmus célcsoportját firtató kér
désünkre így válaszol:

A

A Csíksomlyóra tartó Boldogasszony zarándokvonat idén júniusban ism ét útjára indul

- Azt szoktam mondani, hogy
az Úristennél nincs célcsoport, a
mennybe mindenkit fel kell juttat
ni. A közvélekedés szerint ez a típu
sú utazás az „öregasszonyokra” jel
lemző, de ez nem igaz. Persze hoszszabb, távoli utakra általában az
idősebbeknek van pénzük és ide
jük, de a pápához is elzarándokol
kétmillió fiatal Rómába.
Korántsem csak időseknek, sőt
nem is csak hívőknek szól az utób
bi évek egyik hazai sikertörténete, a
Mária-út (www.mariaut.hu). Az
1400 kilométer hosszú, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózatot alapítói és építői a val
lásos embernek ugyanúgy szánják,
mint a hitkeresőnek és a túrázónak.
Az út teljes távja hatvan nap alatt
járható be, de számos szakasza
akár egy-két napos túrákkal is telje
síthető. Az egyik legnépszerűbb
útvonal a 83 kilométer hosszú Bu
dapest-Esztergom-Márianosztra
szakasz. A kiépített útvonalon ki
advány és mobiltelefonos alkalma
zások is segítik a résztvevőket, a
szálláskínálata elsőrangú, az út
egész évben járható. Ugyanilyen jól
ellátott a kelet-nyugati fő irányvo
nal, a Mariazell és Csíksomlyó közt
vezető szakasz, ahol kétszáz szál
láshely áll rendelkezésre. Épül a
Máriabesnyő és Mátraverebély kö
zötti szakasz is.

A Mária-út számos érdekessé
get kínál, ebből emelünk ki kettőt.
Jó szívvel ajánlható nemrég elké
szült kiadványuk, Székely János
püspök és László Dániel festőmű
vész könyve a Mária-útról. Ez re
mek kísérője lehet az utat végigjáró
zarándokoknak, hiszen minden
napra tartalmaz lelki gondolatokat
és festményeket. Említhető ezenkí
vül a Mária Út Egyesület ajánlásá
val szervezett Egyedülállók zarán
doklata, amelyet legközelebb már
cius 21-23. között tartanak: ezen
péntek reggeltől vasárnapig járják
be a Pilis és a Visegrádi-hegység
egyik legcsodálatosabb Mária-útszakaszát. Szemlélődés a télies er
dőben, Istenre, a természetre és ön-
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magunkra figyelés - az eredmény,
ha minden jól megy, valódi lelki
megújulás.
- Idei legnagyobb eseményünk
az lÚton nevű rendezvény augusz
tus 16-án - mondja Szabó Zoltán, a
Mária Út Egyesület elnöke. - En
nek lényege, hogy az egész utat föl
osztottuk egynapos szakaszokra, a
zarándokok - reményeink szerint
összesen legalább tízezer ember azokat járják végig. Az eseményt a
családokért ajánljuk fel, de más
szempontból is fontos: szeretnénk,
ha minél többen - olyanok is, akik
nem tudnak több, vagy pláne az
egész út végigjárásához szükséges
negyven napot rászánni erre - be
lekóstolhatnának a zarándokél

ménybe. Később aztán úgyis jön
nek az élmény hatására.
A hazai vallási turizmus érdekes
színfoltját jelentik a zarándokvona
tos utazások. Csíksomlyóra évről
évre több szerelvény is indul - az
egyik a Misszió Tours szervezésé
ben. Ennek indulását épp a múlt
héten jelentették be, vagonjai jú
nius 5-8. között viszik az utasokat.
- A zarándokvonatok azért na
gyon népszerűek, mert az együtt
utazó hét-nyolcszáz ember igazi
közösséggé alakul - mondja Budai
András, a zarándokutakat szervező
cég vezetője. Hozzáteszi, a kocsik
végig ki vannak hangosítva, a stú
diókocsiból pedig egész úton szól a
vonatrádió, amelyen a résztvevők
idegenvezetést hallgatnak, lelki ve
zetők tartanak elmélkedést, vagy
épp közös énektanulás zajlik. Be
számol arról is, hogy az ilyen utak
végén nagyon erős a közösségi él
mény. - Óriási ereje van annak,
amikor például a zarándokok len
gyelországi utunk végén leszállnak
a Fekete Madonna zarándokvonat
ról, és a hétszáz, együtt éneklő em
ber fél kilométeres sort alkotva vo
nulni kezd. Ugyanezt nem tudja
megadni egy buszos zarándokút emeli ki Budai. Hozzáfűzi azt is,
hogy a Lengyelországba tartó Feke
te Madonna zarándokvonat idén
június 23-26. között kel útra Czestochowába, a magyar pálos szerze
tesek által alapított világhírű kegy
helyre. Elmondja azt is, hogy cégük
a már meglévő csíksomlyói, mariazelli és czestochowai vonatútjai
mellett idén októbertől belföldi cél
pontba, Márianosztrára is szervez
zarándokvonatot.

REJTETTKINCSEK. A testi-lelki feltöltődésre vágyók szá
mos bel- és külföldi útvonal közül választhatnak. A na
gyobb buszos, vonatos zarándoklatok szezonja tavasz vé
gén kezdődik, de a gyalogos utak vagy azok részletei szin
te bármikor teljesíthetők íme néhány a legjobbak közül. A

Caminót mindenki ismeri, de talán kevesebben tudják
hogy a Szent Jakab-útnak van magyar szakasza is, Buda
pesttől Lébényig, majd onnan tovább, egészen az auszt
riai Wolfsthalig, vagyis EbesfaIváig. Szép tájakon át vivő út
vonal, a magyar szakaszról külön útikönyvet is kiadtak

Mária-útnál rövidebb, de csodaszép tájakon vezet és nagy
élményt ígér a Szent Erzsébet-út (wwwszenterzsebet-

(www.szentjakabut.hu). A Mária-útnál kevesebb publici
tást kap, de ugyancsak az El Camino ihlette a magyar za

uthu), amely a szent szülővárosa, Sárospatak és Kassa kö
zött vezet (a város gótikus templomát Szent Erzsébet tisz
teletére emelték). Szent Márton útjait követi a Szent Márton-út (www.viasanctmartini.eu). A jól leírt túraszakaszo

rándokutat, amely Esztergomtól Máriagyűdig vezet Teljes
végigjárása körülbelül húsz napot vesz igénybe
(www.magyarzarandokuthu). Viszonylag közeli és nagyon
élő - elsősorban hívő katolikusok körében népszerű -

kon a Savariában született szent nyomában járhatunk

zarándokhelyszín a bosznia-hercegovinai Medjugorje,

Nyugat-Magyarország mellett Szlovákiában, Csehország
ban, Szlovéniában, Ausztriában, Franciaországban. Az El

ahová rendszeresen indulnak utak Ezekről a www.medju-
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Több mint 700 millió forintos
költségvetési és csaknem 500
millió forintos uniós támoga
tásból bővül a veszprémi állat
kert. A tervek szerint őszre új
állatok hada élheti életét az ad
digra elkészülő új épületekben,
kifutókon és medencékben.
M S zaró F.mf .sf._ ______________

zen a héten kezdődik a veszp
rémi állatkert életének legna
gyobb, leglátványosabb fejlesztés
sorozata. - Az egyik legjobban
várt újdonságunk az lesz, hogy
építünk egy olyan elefántparkot,
amely egy több mint ötezer négy
zetméteres külső kifutóból és egy
több mint ezer négyzetméteres
elefántházból áll - mondta Török
László, az állatkert igazgatója. Az
épületben belső kifutó és látogatói
tér is lesz, az elefántoknak pedig
készül ide egy medence is. A ház
hatalmas mérete jóvoltából egy
kisebb csapat elefántot tud majd
befogadni, az őszre tervezett meg
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Rockmúzeum
nyílt Angyalföldön
Megnyílt a múlt héten a Rockmú
zeum, a MagyaRock Híressé
gek Csarnoka az angyalföldi
RaM Colosseumban. A kiállí
táson a hatvanas évek elejétől
mutatják be a magyar rockze
ne történetét korabeli plaká
tok, fotók, hangszerek, zenész
relikviák segítségével. Látható
például Radics Béla híres
szamurájfejes pólója, Szörényi
Levente első és egyik utolsó gi
tárja, az Omega első füstgépe,
gitárok, orgonák, dobok, erő
sítők, orsós magnók, fotók, ré
gi Edda-, Beatrice-, Fonográf-,
Piramis-, Omega-, P. Mobil
plakátok. A kiállítás, amély
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gorjeportal.hu oldalon kapunk tájékoztatást

vXJjabb lakók kerülnek Veszprém be

mellé ham arosan új állatok költözhetnek

ökoturisztikai látogatóközpont
épül Badacsonytördemicen, a
Balaton-parton: a régi strand
épületeit elbontják, helyükre
újak kerülnek, vízi tanösvényt
alakítanak ki, a bemutatóépü
letben pedig helytörténeti ér
dekességeket állítanak ki.
A központ egyik termében a
tóval kapcsolatos, zömében a
II. világháború előtti ábrázolá
sokat és fotókat, korabeli für
dőruhákat és fürdőjeleneteket
mutatnak be, valamint azt,
hogy miként nézett ki akkori
ban egy vitorlás. (MTI)

e g y e d ü l á l l ó m a d á r r ö p d e is

nyitóra már három-négy példány
is látható lesz. Az igazgató el
mondta, hogy bár jelenleg az állat
kertnek nincs elefántja, korábban
már látható volt ilyen állat a léte
sítményben. A látogatók nagyon
szerették, azóta is hiányolják, így
az új példányok érkezését már
mindenki nagyon várja.
Az állatkertbe fókák és pingvi
nek tartására alkalmas létesít
ményt is építenek. Ehhez hasonló
eddig nem volt Veszprémben, a
fejlesztés után viszont már egy
nyolcméteres üvegfelület ad lehe
tőséget arra, hogy a látogatók a fó
kák víz alatti életmódját meg
szemlélhessék. Itt naponta kétszer
látványetetést is terveznek.
Az állatkert egyik legnépsze
rűbb családja az orrszarvúcsalád,
amelyet télen és esős időben nem
szemlélhetnek meg a vendégek. Ez
is változni fog, lévén ezek az állatok
is kapnak egy új, 550 négyzetméte
res házat, ahol egy belső kifutón
időjárástól függetlenül meg lehet
majd őket nézni. A most kezdődő

beruházássorozat részeként olyas
mi is épül Veszprémben, ami még
a budapesti állatkertben sincs. Készül egy hazánkban egyedülálló
madárbemutató-komplexum. Ezt
az az ötezer négyzetméteres, 15
méter belmagasságú madárröpdét
nem külső szemlélőként tanulmá
nyozhatják a vendégek, hanem egy
ösvényen be is mehetnek az állatok
közé, testközelből nézhetik meg
őket. A madárröpde mellett épül
egy olyan új látványkifutó is, ame
lyen lámákat és alpakákat mutat be
az állatkert.
■
KÖZPONTBAN A KÖRNYEZET. A
veszprémi fejlesztések a környe
zettudatosság jegyében épülnek,
az elefántok medencéjében pél
dául napkollektorokkal temperál
ják a vizet, az energiaigény csök
kentését pedig általánosságban is
napkollektorokkal segítik majd
elő. A tervezés során a víz újra
hasznosítására is figyeltek, a mel
lékhelyiségekben például esővíz
zel fognak működni a toalettek.

egyelőre 1989-ig követi nyo
mon a magyar rockzene törté
netét, minden szombaton és
vasárnap 10-től 18 óráig láto
gatható. (MTI)

Hamis márkás boltok
vonzzák a turistákat
Egymás mellett sorakozó hamis
márkás boltjaival vált híressé
Kínában a keleti Vuhszi város
egyik utcája, amely bevásárló
célpont helyett immár turista
látványosságként is szolgál.
A Csiangszu tartománybeli vá
rost a turisták többnyire a 88
méter magas óriás Buddhaszobra, pagodái és természeti
látnivalói, így az azon átfutó
Nagy-csatorna miatt keresik
fel. A Vuhsziba érkezők azon
ban annak keleti pályaudvara
mellett egy újabb érdekességre
bukkanhatnak: a „hamisítvá
nyok utcájaként” is emlegetett
bevásárlónegyedben Zara he
lyett Zare, Apple helyett Appia,
BOSS helyett BGSS várja a pén
züket költeni vágyókat. (MTI)

Nem lesz ingyenes
nap a Louvre-ban
Szünetelteti az áprilistól szeptem
berig tartó főszezonban a pári
zsi Louvre azt a gyakorlatot,
amelyben a látogatók ingyen
mehettek be a múzeumba a
hónap első vasárnapján. Az in
tézmény az ingyenes belépővel
a nehezebb anyagi körülmé
nyek között élő franciáknak
akart kedvezni, a gyakorlatban
azonban a turisták látták elő
nyét a kedvezménynek. Emel
lett az ingyenes napokon az
épületbe özönlő tömeg miatt
nehezen volt élvezhető a kiállí
tás, az emberáradat pedig ve
szélyeztetheti a művek meg
óvását. (MTI)

