
1 

 

Összefoglaló 

a Promontorium Polgári Casino a Budafok 300-as évfordulóhoz kapcsolódó hajós zarándok programjáról, 
2012. október 7. 

A Budafok 300-as eseménysorozathoz kapcsolódva a Casino ezúttal egy szimbolikus eseményt szervezett, 
összekötve az első német telepesek ulmer Schachtel-el történő érkezését, a Budafokon néhány éve 
átvezető zarándokúttal. Ennek megfelelően az indulás, a találkozás, a Gellért-hegyi sziklakápolnánál volt, 
ahol a résztvevők reggel szentmisén vehettek részt, majd a zarándokút útvonalán lementek a Kopaszi gátnál 
lévő hajóállomásig. A sziklakápolnától mintegy 30-an indultunk, majd a kikötőben 40 főre bővültünk. A 
program elején Farkas Balázs ötletgazda és szervező, majd Mészáros Péter Casino elnök üdvözölte röviden 
a résztvevőket, akik Budafokról, Budatétényből, Nagytétényből, továbbá Dunaharasztiból, Budaörsről, 
Pomázról érkeztek, s itt volt egy házaspár Düsseldorfból, és a Neue Zeitung fotósa. A Kopaszi gátnál még 
Schweighoffer Krisztina, a Budavári Német Önkormányzat elnöke üdvözölte a résztvevőket, 
együttműködési javaslatokkal a jövő évi ilyen vonatkozású eseményeik kapcsán. 

A hajóútra megérkezett a program támogatója, Diebel Dietrich, aki egy ulmer Schachtel modelljével 
csatlakozott a fedélzetre. Itt előbb Döbrönte Katalin, a Zarándokút egyesület tagja beszélt a magyar 
zarándokút programról, majd Diebel Dietrich mutatta be az ulmer Schachtelt, és Bartos Mihály 
helytörténész beszélt a 300-as évforduló hátteréről. Rövidesen megérkeztünk az új budafoki kikötőbe, ahol 
a kishajó-kikötőben tudtunk kikötni és kiszállni. Itt Szirtes Edit a helyi Német Önkormányzati elnök várta a 
társaságot, továbbá Tomos András a kikötő gazdája. A kikötőben a csoport tízórai mellett megnézhette az 
ulmer Schachtelt, amiről Diebel Dietrich egy kiselőadást tartott, - kialakítása, sajátosságai, csak a Dunán 
lefelé használhatósága, majd átlényegülése szárazföldi lakhellyé -. A modellt várhatóan az Árpád utcai 
Német nemzetiségű iskolában helyezzük majd el, és további előadásokat, bemutatókat tartunk, tart 
Dietrich, igény szerint. 

A kikötőből a csoport a zarándokút nyomvonalán, most már visszafelé haladt a Nagytétényi út, Tóth József 
utca, Felsősas utca, Pala utca, Árkász utca, Kereszt utca vonalon, a Kereszt utcai keresztnél megállva, majd a 
Kálváriánál meghallgatva annak történetét, Bartos Mihálytól, aki végig kommentálta az utat az 
érdeklődőknek. A Stáció utcán lementünk a Péter-Pál utcai kápolnához, ahol a település születési helyéről 
beszélt Bartos Misi, és az itt lévő, a településsel egyidős ősök fájáról. Végül lejutottunk a Szent Lipót 
templomhoz, itt előbb a társaság Bartos Misi kalauzolásával megnézte a Savoyai téri emlékfalat, s az egyik 
német vendéggel közösen megkoszorúzták az Promontoron új hazát talált telepesek emléktábláját. 
Sárhegyi atya nem lehetett már jelen, de kinyitották a templomot számunkra, és itt még Bartos Misi 
részletesen beszélt a település, a templom múltjáról, értékeiről, érdekességeiről. 

Mészáros Péter 

  

A zarándok csoport a Kopaszi gát felé   Az ulmer Schachtel a kishajó fedélzetén 
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Bartos Mihály előadása az utazóknak   Érkezés a budafoki kikötőbe 

 

  

A Schachtel lakótér elrendezése   A Tomosdokkban 
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A budafoki kálváriánál     A Péter Pál utcai kápolnánál és az Ősök fájánál 

 

  

Az ősök emléktáblájánál    A Szent Lipót templomban 


