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A rurAllure egy 2021. január 1. és 2023. december 31. között futó Horizon 2020 projekt.
A kulturális együttműködést és a fenntartható turizmust támogatja Európa főbb
történelmi zarándokútjainak vonzáskörzetében:

Európában több százezer ember kel útra minden évben, hogy történelmi utakon
barangolhassanak. A zarándok- és kulturális utak gazdasági jelentősége ezáltal
kétségtelenül fontossá vált a kontinensen.

A rurAllure projekt azonban rámutat egy, a zarándokutak sikere mögötti gyenge pontra
is: bár az útvonalakat több ezren is bejárják, ennek jótékony hatásai szinte kizárólag
közvetlenül az útvonal mentén található településeken észlelhetők, és csak nagyon ritkán
a távolabb első területeken. Így a túlnyomórészt vidékies jellegű tartományok és régiók,
amelyek Európa-szerte jelentős gazdasági és demográfiai kihívásokkal néznek szembe,
passzív tanúi lesznek az zarándokok áramlásának, miközben valójában sok tartalommal
és értékkel gazdagíthatnák az utazók élményeit.

rurAllure háttérinformáció

Szent Jakab Úton

Rómába vezető zarándokutakon

Skandináv Szent Olaf út

Mária Út 

A rurAllure korszerű informatikai eszközökkel támogatja a vidéki múzeumok és az
örökségi helyszínek népszerűsítését, a zarándokutak és a vidéki táj kapcsolatának
elmélyítésére törekszik. A projekt célja a turisztikai élmény fokozása olyan kulturális
értékek bemutatásával, melyek gyakran észrevétlenül maradnak a turisták számára.

Zarándokútra sokan indulnak különböző okból, és különböző céllal, melyek közül hármat
érdemes kiemelni. Elsődleges – természetesen – a spiritualitás: egy zarándoklat vagy hitet
ébreszt, vagy hitet mélyít, szoros összefüggésben az önfejlődéssel. Sokan indulnak útnak a
lelki megújulás céljából. Kiemelendő motiváció a temetett világ, mint ajándék, értékeinek
megismerése. Végül, de nem utolsó sorban sokan „húznak bakancsot” abból a célból, hogy
a hit jelenlétének kulturális lenyomataival személyesen találkozzanak.
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@Javier Alvarez Rodríguez
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Célkitűzések
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A zarándokoknak és turistáknak olyan útvonalakat ajánlani, melyek mentén
felfedezhetik a vidéki táj kulturális örökségeit. A zarándoklatok tervezésének
rugalmasságából adódóan az időpont, a bejárandó útvonal nagysága, a
pihenőhelyek kijelölése stb. jó lehetőséget biztosíthat ezen törekvéshez.

A világjárvány utáni időszakban a rurAllure kielégítheti az utazók azon vágyát,
hogy letérjenek a megszokott turistaútvonalakról. A projekt technológiai
támogatást biztosít, hogy digitális eszközök segítségével fedezhessék fel a
sétaútvonalakat és azon kulturális helyeket, melyek kívül esnek a zsúfolt turisztikai
csomópontokon.

Összességében, a projekt célja, hogy fenntartsa ezt a lehetőséget és egyúttal olyan
gazdasági fejlődést biztosítson a régióknak, amely segít megóvni a kulturális
örökséget és megállítani a vidék elnéptelenedését.

A projekt tervezett eredményei

Egy olyan hálózat kiépítése, melynek intézményei támogatják a zarándokutak
vonzáskörzetében elhelyezkedő kulturális értékeket, Európa vidéki örökségi
helyszíneit.

Történelmi, kulturális, társadalmi- és gazdasági témájú tanulmányok elkészítésének
támogatása.

Partnerségi lehetőségek megvizsgálása olyan városi szervezetekkel melyek kulturális
és turisztikai támogatást tudnak nyújtani a hálózathoz.

A kísérleti útvonalak (pilotok) kiértékelése után a további stratégia kidolgozása és
javaslatok megfogalmazása az elkészített tanulmányok szempontjait figyelembe véve.

Egy összefogó, nyílt rendszerű, földrajzi koordinátákkal ellátott adatbázis
létrehozása, Európa vidéki értékeiről és örökségi helyszíneiről, valamint, egy olyan
lista összeállítása, melyre azon aktív helyi szereplők kerülnek fel, akik részt tudnak
venni a kulturális és turisztikai értékek népszerűsítésében.

Mobil applikáció létrehozása, melynek segítségével számos fontos információ
digitálisan elérhető a zarándokok számára.

A pilotok során szerzett tapasztalatok és a bevált stratégiák megosztása Európa
szerte.

További terv kidolgozása, melyben a főbb kutatási és fejlesztési célok szerepelnek
az elkövetkező tíz év távlatában.
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Martín López Nores egyetemi docens a Vigoi Egyetem
telematikus mérnöki karán. Főbb szakterületei az interaktív
információs szolgáltatások, a szemantikus gondolkodás, a
digitális humán tudományok, a kulturális örökség, az
interaktív történetmesélés és a virtuális valóság. Jelenleg a
Vigoi Egyetem atlanTTic Telekommunikációs Technológiai
Kutatóközpontjának igazgatóhelyettese, a rurAllure H2020
projekt koordinátora.
Kapcsolat: mlnores@det.uvigo.es

Kiemelt kapcsolattartók
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Susana Reboreda Morillo a Santiago de Compostela
Egyetemen szerzett doktorátust az Ókori Történelem
tanszéken. 1997 óta tanít ókori történelmet a Vigo-i Egyetem
(Universidade de Vigo) Ourense kampuszán, ahol nemrég
lépett elő dékánná. Korábban már több különböző vezetői
pozíció töltött be ugyanott, a Hallgatói Terület
igazgatójaként, illetve dékánhelyettesként. Az elmúlt tíz
évben olyan kutatási projektekben vett részt, melyek
középpontjában a görög antikvitás nőalakjai álltak.
Kapcsolat: rmorillo@uvigo.es

Dr. Martín López Nores

Dr. Susana Reboreda Morillo

@rurAllure

mailto:rmorillo@uvigo.es
mailto:rmorillo@uvigo.es


Associazione Europea Vie Francigene 
(IT)

Közreműködők

Comenius University in Bratislava (SK)

Fondazione Homo Viator San Teobaldo 
(IT)

Fundación Uxío Novoneyra (ES)

Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (HU)

Mária Út Közhasznú Egyesület (HU)

Norwegian University of Science and 
Technology (NO)

Slovak University of Technology in 
Bratislava (SK)

Universidad Autónoma de Madrid (ES)

Universidade da Coruña (ES)

Universidade de Vigo (ES) [project 
coordinator]

Università degli Studi di Bologna (IT)

Università degli Studi di Padova (IT)

Università IUAV di Venezia (IT)

Câmara Municipal de Vila do Conde (PT)

GVAM Guías Interactivas S.L. (ES)
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A rurAllure finanszírozása a Horizon 2020 programon keresztül történik. A Horizon 2020
az eddigi legnagyobb EU-s kutatási és innovációs program, amelyet az intelligens,
fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés elérésére hívtak létre. A program célja,
hogy Európa világszínvonalú tudományos eredményeket és technológiát hozzon létre,
megszüntesse az innováció előtt álló akadályokat és megkönnyítse az állami és a
magánszektor együttműködését a társadalmunk előtt álló nagy kihívások megoldása
terén.

rurAllure Tudnivalók
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16 Konzorciumi tag / résztvevő, 6 európai országból

4 minta projekt

18 országon átívelő természet és kultúra

6 útvonal

+ 11,000 felfedezésre váró útszakasz a zarándokutak mentén

@AEVF
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Irodalmi örökség a Szent Jakab Úton 
(El Camino)
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A legendás zarándokút, mely átszeli Európát,
Szent Jakab apostol Santiago de Compostela-
ban található sírjához vezet. A minta projekt
külön figyelmet fordít a Francia út, az Eredeti
út és a Tengerparti portugál útszakaszokra, a
spanyolországi Galíciában és Észak-
Portugáliában.

Az Szent Jakab Út a csodás természeten,
békén, elmélyülésen, történelmen és
vendégszereteten túlmenően rejtett
értékeket is tartogat a zarándokok számára.
A varázslatos környék több kiemelkedő írót
és költőt legjobb alkotásaira inspirálta.

Parada de Coruel (Lugo, Galícia) egyike ezen
misztikus helyeknek. Itt található Uxío
Novoneyra, híres galíciai költő
emlékmúzeuma, a Uxío Novoneyra
Alapítvány jelenlegi székhelye. A látogatók
megtapasztalhatják a természet, az irodalom,
és a művészet egységét, továbbá szokatlan
helyekre látogathatnak el.

4 pilot projekt - az ötletek laboratóriuma  
Pilot 1

Barangolás Spanyolország leggyönyörűbb 
vidéki területein 

A Szent Jakab-katedrális csodálatos
látványosságot kínál az út során

Uxío Novoneyra háza múzeumként
látogatható Parada de Coruelben, Galíciában

@FUN

@José Antonio Gil Martínez

@Diego Cervo
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Termál örökség a Rómába 
vezetőutak mentén 
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Három fő középkori út vezet Rómába: a Via
Francigena, a Via Romea Strata és a Via
Romea Germanica. A kutatás fókuszába azon
olasz szakaszok kerültek, melyeken
termálforrások találhatók, különös
tekintettel a toszkán régióra, ahol a Via
Francigena halad át, Padova környékére a Via
Romea Strata-n és a Pó folyó deltájára, mely
mentén a Via Romea Germanica halad.

Ezen útvonalak az ásványi anyagokban
gazdag talajnak köszönhetően gazdagok
termálforrásokban, a helyszíneket már az
etruszkokok és a rómaiak is ismerték,
használták. A Venetoban található Abano és
Montegrotto termálfürdőitől a Toszkánában
fekvő Gambassi Terme és Bagno Vignoni-ig
számos hely várja a zarándokokat, hogy útjuk
során megpihenve ellazuljanak a meleg
vízben. Kihagyhatatlan élményt nyújt a
Rómától 100 km-re fekvő Viterbo, ahol
természetes meleg vizű medencékben
mártózhat meg az utazó!

Pihenés Parco dei Mulini természetes
termál vizeiben (Bagno Vignoni, Toszkána) 

Zarándokok gyalogolnak Rómába Latium 
vidékén keresztül

Piscine Carletti szabadon látogatható 
természetes melegvízű termálmedencéi 
(Viterbo, Latium)

4 pilot projekt - az ötletek laboratóriuma  
Pilot 2

@AEVF

@AEVF

@Angelmanxego
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Néprajzi örökség a Trondheim 
felé vezetőutakon
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A Szent Olafról elnevezett Skandináviában
található zarándokút-hálózat a Szent
norvégiai, Trondheimben található sírjához
vezet. A minta projekt középpontjában a
Mjøsa-tó körül futó útvonalak állnak,
bemutatva a hely népi hagyományokban
gazdag tájait.

A Szent. Olaf Út mentén az utazó kedvére
válogathat, hogy Norvégia legnagyobb tava, a
Mjøsa mellett sétál, vagy ellátogat a
Maihaugen skanzenbe, a néhány kilométerrel
arrébb fekvő Lillehammer-ben!

A lenyűgöző természeti értékek és a tó
kékségén túl a környék népi hagyományait is
felfedezheti a vándor: a Maihaugen skanzen
kül- és beltéri látnivalókat kínál, több mint
200 épületével, melyek különböző történelmi
korokból maradtak fenn. Külön kiemelkedő a
13. századi Garmo fa- templom, melyet egy
Trondheim felé tartó zarándoknak sem
szabad kihagynia!

4 pilot projekt - az ötletek laboratóriuma  
Pilot 3

@Eskil Roll

@ pilegrimsleden.no

@Maihaugen

Egy zarándok halad végig a 
Gudbrandsdalsleden zarándokúton

A csodálatos Garmo fatemplom télen 

Példa a vendégszeretetre a Szent Olaf Út
mentén
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Természeti kincsek a Mária Út 
mentén Csíksomlyó felé 
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A Mária Út Közép-Európa 2200 km hosszú
zarándokút hálózata. Kelet-nyugati tengelye
Mariazelltől (Ausztria) az erdélyi
Csíksomlyóig tart, míg észak-déli irányban
Częstochowa (Lengyelország) és Medjugorje
(Bosznia-Hercegovina) között húzódik. Így az
útvonalak alkotta kereszt átíveli Ausztriát,
Magyarországot, Romániát, Lengyelországot,
Szlovákiát, Horvátországot és Bosznia-
Hercegovinát.

A zarándokút egésze vagy szakaszai
felfedezhető a csoportok vagy egyéni
zarándokok számára, leginkább gyalogosan,
de kerékpárral és lóháton is bejárható. A séta
közben megtapasztalható közösségi
összetartozás, a természeti közelsége és a
hétköznapokból való kiszakadás élménye a
fizikai teljesítéssel együtt járul hozzá ahhoz,
hogy a zarándokok új nézőpontból
tekinthessenek a világra: egyszerre fedezzék
fel környezetüket és önmagukat. A rurAllure
keretében, három ország bevonásával
(Magyarország, Szlovákia, Románia) a projekt
a természeti örökséget kívánja közelebb
hozni a zarándokokhoz

Zarándok halad a Mária Út hittel átjárt
ösvényein

A Mária Út turistajelzése

Egy ősi bükkerdő békessége Szlovákiában 

4 pilot projekt - az ötletek laboratóriuma  
Pilot 4

@Mária út

@Lichinga

@Mária út
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Általános médiával/kommunikációval kapcsolatos angol nyelvű

kérdésekkel ide fordulhat: contact@rurallure.eu

Kapcsolat
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www.rurallure.euWeboldal

Social Media

@rurallure

Nemzetközi ügyekben:

Dr. Martín López Nores (Projekt Koordinátor) mlnores@det.uvigo.es

A magyar és az erdélyi útszakaszokhoz kapcsolódó kérdések esetén 
általában:
Dr. Kádárné Kelemen Ildikó (WP7 vezető) 

kadarne.kelemen.ildiko@kifu.gov.hu

@AEVF @Jon Tyson @Sonja Guina

https://www.facebook.com/rurallure
https://twitter.com/rurallure
mailto:contact@rurallure.eu
http://www.rurallure.eu/
https://www.instagram.com/rurallure_eu/
https://www.youtube.com/channel/UCA8USZccHJXXOjIzh5g3oeA
https://www.linkedin.com/company/rurallure
mailto:mlnores@det.uvigo.es
mailto:kadarne.kelemen.ildiko@kifu.gov.hu
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