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Csatkai Roma Zarándok Út 2016. 

Dabas Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat régóta támogatja a roma közösség kulturális életét 

és közösségi programjait. 

Bár önkormányzati szervezésben még nem volt ilyen alkalom, azonban a helyi cigány közösségből 

sokan elkötelezetten vallásosak. 

 

A jelen programunkat hagyományteremtő céllal hirdettük meg, és szándékunkban áll a későbbiekben 

évente lehetőségeink szerint egy alkalommal közösségi keretek között részt venni zarándoklaton. 

Célunk elsősorban a Mária út magyarországi állomásainak meglátogatása, illetve a hazai szakaszok 

végigjárása. Másik célunk a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint 

a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítés volt. 

 A pályázati program keretében zarándoklatot hirdettünk a Csatkai Szentkúthoz szeptember 4.-ére, 

amelyen Kisboldogasszony ünnepét ünnepeltük, Szűz Mária mennybemenetelét. Kisboldogasszony 

ünnepén roma nyelvű szentmisén vettünk részt, a résztvevőknek lehetősége volt gyertyát gyújtani a 

zarándokhelyen. 

A Csatkai búcsújáró hely napjainkban a magyarországi cigányság legkedveltebb zarándokhelye, ahol a 

mi nyelvünkön is prédikálnak. A régi kápolna mellett a közelmúltban egy újat is építettek, ebben 

állították fel azt a fakeresztet, amelyet az Országos Cigány Önkormányzat által szervezett 2003-as 

vatikáni zarándoklatuk során II. János Pál megáldott. 

A szeptemberi Mária napi búcsúkra a határokon túlról is tömegesen érkeznek cigány zarándokok, 

sokan a vallásgyakorlás mellett azért, hogy régi ismerősökkel, rokonokkal találkozhassanak és, hogy 

vigyenek a forrás vizéből az otthon maradottaknak is. 

Ezen a hétvégén Csatkán több ezer ember vett részt a zarándoklaton, sok roma közösség is és mi is 

részt szerettünk volna venni ezen a rendezvényen. Ennek keretében felhívást intéztünk a helyi roma 

közösséghez, és biztosítottuk a 80 fő részvételét a rendezvényen, amely magába foglalja az utazás 

költségeit. Ehhez 2 buszt kellett béreljünk. A két busz költsége buszonként 180.000 Ft, összesen 

360.000 Ft volt. 

A zarándoklat nagyon jól sikerült, az idősebb roma emberek elmondásakor nem győzték köszönni, 

hogy megszerveztük részükre ezt a lehetőséget, mivel az életükben nem került sor még arra, hogy 

ilyen szent helyekre el tudjanak látogatni. 

A több tízezres vallásos ember között lenni, járni, beszélgetni velük nagyon nagy élmény volt 

mindenki részére. 

A szent mise meghallgatásakor többen könnyeztek, mivel átérezték a hely szentségét és mindenkit 

megindíttatót az elmélyülése. 

 

Nekünk, is mint vezetőknek nagy élmény volt ez a zarándok út és ezért köszönetünket fejezzük ki az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy biztosította részünkre ezt az élményt. 
 


