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Magyar Zarándokút összefoglaló ismertetése  
A Magyar Zarándokút Egyesület azzal a fő céllal alakult, hogy 
létrehozzunk egy, a spanyolországi El Camino-hoz hasonló 
hálózati jelleggel működő Magyar Zarándokutat. Alapító 
tagjaink többsége megjárta, megismerte a Camino Francés -t. 
Egyértelművé vált számunkra, hogy hazánkban is minden 
feltétel adott egy hasonló Út kialakításához. 
Tudjuk, hogy Spanyolországban évszázadok óta rendkívüli 
tisztelet övezi az El Caminot. A spanyolok fontos adatként 
tüntetik fel önéletrajzukban, hogy melyik zarándokutat 
hányszor járták meg. Noha az Út különböző embereknek 
mást és mást jelenthet, de hisszük, hogy morális és mentális 
„tisztító – rendező hatása” vitathatatlan.  
A Zarándokutat mindenki bármilyen (vallási, ideológiai, bőr 
szín szerinti, stb.) megkülönböztetés nélkül bejárhatja, aki 
elfogadja a működés szabályait.  
 
Terveink szerint a Magyar Zarándokút hazai szent helyeket 
(különleges kisugárzású helyeket) érintve, Esztergomból 
vezetett Máriagyűdre, melynek egyes szakaszai 
megegyezhetnek majd a Czestochowa – Medugorje között 
tervezett nemzetközi Mária Úttal.  
Az Út fizikai megtestesítését a zarándokszállások kb. 25–30 
km-enkénti hálózata és a kijelölt, „felfestett” útvonal adja. A 
szállásokat, amelyek olcsó, puritán, csoport-szállások, 
önkormányzati, egyházi és civil összefogással alakítjuk ki és 
működtetjük minél egyszerűbb módon. A fejlesztésük pedig 
önkormányzati társulások létrehozásával történik 
pályázatok alapján. Idővel a működő Út mentén, 
megjelennek a differenciált szolgáltatást biztosító 
magánszállások is és önfenntartóvá válik a rendszer. 
A tervezett zarándokút teljes hossza mintegy 420 km. 
Átlagos tempóban haladva 16 nap alatt lehet végigjárni. A 
teljes útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík 
terep. 
Hálózati alappontként szerepelnek (ahol már kezdetektől 
igénybe vehető szállás) az alábbi települések: Esztergom,  
Pilisszentkereszt,  Szentendre,  Budapest XII., 
Szigetszentmiklós,  Dabas,  Ráckeve,  Dunavecse,  Harta, 
Kalocsa,  Fajsz,  Szekszárd,  Bátaszék,  Ófalu, 
Püspökszentlászló,  Pécs,  Máriagyűd. 
A jelentősebb hálózati alappontokon zarándok-útlevelet 
lehet kiváltani. Ez jogosít fel a zarándokszállás használatára. 
100 km gyalogos zarándoklást követően, zarándok oklevél 
kérhető.  
Az Út teljes hossza teljesíthető több szakaszban, akár több 
év alatt is. Tapasztalataink szerint egy hét zarándoklat kell 
ahhoz, hogy érezhetővé váljon az Út hatása, amely előre 
pontosan nem definiálható. Az Utat elmesélni, bemutatni, 
filozófiáját megértetni másokkal nem lehet. A Zarándokutat 
át kell élni, át kell érezni és csak útközben tapasztalható meg 
kinek mit jelent valójában. 
Kezdeti szervezési lépéseink sikerére alapozva ma már 
elmondhatjuk, hogy az Út egyes szakaszai 2010-ben, a Szent 
Évben is járhatóak lesznek. 2011-ben pedig a Magyar 
Zarándokút teljes hosszában, Esztergomtól – Máriagyűdig 
(mintegy 420 km hosszú szakaszon), szállásépületeivel és 
irodáival együtt megnyitja kapuit. 
 

 
Egyesületünk néhány tagja, 2010. március 28-án 
Budapestről indulva, munkazarándoklat keretében, 
gyalogosan fogja bejárni a tervezett Út nyomvonalát 
Máriagyűdig. Az Út mentén több településen, hosszabb-
rövidebb szakaszokra csatlakoznak önkormányzati vezetők 
és helyi lakosok is a zarándoklathoz. 
 
A munkazarándoklat programja az alábbi: 
1. nap: Március 28. Indulás: 9.00. óra, Budapest XII. kerület 
Normafa, ahol jelen lesz Pokorni Zoltán polgármester. 
Budapest közigazgatási határánál, az M0-ás hídnál 
Szigetszentmiklós polgármestere, Szabó József fogad 
bennünket. (Táv: 29 km) 
2. nap: Március 29. Indulás: 8.00. óra. Szigetszentmiklósi 
szállástól, Szabó József polgármester vezet minket tovább 
Szigetszentmiklós közigazgatási határáig. Délután Dabason 
vár ránk Kőszegi Zoltán polgármester. (Táv: 30 km) 
3. nap: Március 30. Indulás: 8.00. óra. Dabasi szállástól, 
Kőszegi Zoltán polgármester vezet bennünket a Kiskunsági 
Nemzeti Parkon át, a Ráckevei hídig, ahol vár minket Dr. 
Dávid László polgármester. (Táv: 32 km) 
4. nap: Március 31. Pihenőnap Ráckevén. 
5. nap: Április 1. Indulás: 8.30. óra. Ráckevéről Dr. Dávid 
László polgármester vezet bennünket a Tassi zsilipig. Molnár 
Gyula polgármester vár ránk Dunavecsén. (Táv: 35 km) 
6. nap: Április 2. Indulás: 8.30. óra. Dunavecsei szállástól 
Molnár Gyula polgármester vezet minket Dunavecse 
közigazgatási határáig. Szállás Hartán. (Táv: 29 km) 
7. nap: Április 3. Indulás: 8.30. óra. Hartai szállástól 
Keresztély László vezet Harta közigazgatási határáig. 
Kalocsán vár Loibl László alpolgármester. (Táv: 26 km) 
8. nap: Április 4. Indulás: 8.30. óra. Kalocsai szállástól Loibl 
László alpolgármester vezet Kalocsa közigazgatási határáig. 
Bátyán Zsebics Ilona polgármester fogad minket. Fajszon vár 
Berta Zsolt polgármester. (Táv: 19 km) 
9. nap: Április 5. Indulás: 8.30. óra. Fajszi szállástól Berta 
Zsolt polgármester vezet Fajsz közigazgatási határáig. Szállás 
Szekszárdon. (Táv: 27 km) 
10. nap: Április 6. Indulás: 8.30. óra. Szekszárd – Bátaszék, 
ahol vár Bognár Jenő polgármester. (Táv: 21 km) 
11. nap: Április 7. Indulás: 8.30. óra. Bátaszéki szállástól 
Bognár Jenő polgármester vezet Ófaluig, ahol találkozunk a 
Pécsi Püspökség és a Mária Út Egyesület zarándokaival és 
együtt folytatjuk utunkat. (Táv: 20 km) 
12. nap: Április 8. Indulás: 8.30. óra. Ófalui szállástól 
Püspökszentlászlóba megyünk. (Táv: 22 km) 
13. nap: Április 9. Indulás: 8.30. óra. Püspökszentlászlóban 
lévő jezsuita háztól Pécsre. Szállás a Dómnál. (Táv: 26 km) 
14. nap: Április 10. Indulás: 8.00. óra. Pécsi 
szálláshelyünktől Máriagyűdre. Pogányban csatlakozunk a 
Püspökségi zarándoklatra összegyűlt emberekhez.  
Este záróvacsora Máriagyűdön. Szállás a püspökségi 
zarándokszállóban. (Táv: 27 km) 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület honlapja a 
www.magyarzarandokut.hu címen elérhetővé vált, ahol 
részletes leírás és beszámoló lesz olvasható. 


