
 
 

Magyar Zarándokút 
Budapest – Kunszentmiklós – Bösztörpuszta zarándoklat 

 
 
 
A Magyar Zarándokút 2012. évet megnyitó zarándoklata során, országunkat északi-déli irányban átszelı zarándokútba 
beiktatásra került a Tass – Kunszentmiklós – Bösztörpuszta választható útvonal. 
 
A Magyarok Országos Győlése - 2012 alkalmából csoportos, gyalogos zarándoklat indul Budapestrıl Bösztörpusztára. 
 
Indulás: 2012. augusztus 14. kedd 9.00 órakor Budapesten a Gellért-hegyi sziklatemplomtól.  
A csoportot a Magyar Zarándokút Egyesület tagjai indítják útjára. Indulás kiváltott útlevéllel és elızetes jelentkezés 
alapján történhet, korlátozott létszámmal. Túljelentkezés esetén, a szállások szőkös kapacitása miatt a csoport két részre 
válik és Kunszentmiklóson egyesül. 
Szállásokon saját hálózsák használatára van szükség. Étkezésrıl, ellátásról mindenki maga gondoskodik. Közös vacsorát 
útközben szervezhetünk. 
Jelentkezés névvel és zarándokútlevél számmal történhet.  
Kérjük a jelentkezés mielıbbi, de legkésıbb augusztus 10-ig történı rendezését az alábbi címeken:  

rumiimre@t-online.hu vagy r.moni86@hotmail.com címen. 
 
 
Zarándoklat programja:  
 
1. nap (2012.08.14. kedd):  
Budapest – Szigetszentmiklós (vagy/és Érd)  táv: 26 km (26 km) 
 Zarándokszállás: Szigetszentmiklós Önkormányzati Üdülı 
   Érd ófalui általános iskola 
  
2. nap (2012.08.15. szerda):  
Szigetszentmiklós (vagy/és Érd) – Ráckeve  táv: 27 km (53 km) 
vagy/és Szigetszentmiklós – Dabas 
Zarándokszállás: Ráckeve vagy Dabas 
 
3. nap (2012.08.16. csütörtök):  
Ráckeve - Kunszentmiklós táv: 33 km (86 km) 
vagy/és  Dabas – Kunszentmiklós 
Zarándokszállás: Kunszentmiklós 
 
4. nap (2012.08.17. péntek):  
Kunszentmiklós - Bösztörpuszta táv: 12 km (98) 
Közös ima Alsószenttamáson a Szent Jobb Lator templomban. (Jobb Lator egyike annak a két rablógyilkosnak, akiket Jézussal együtt 
feszítettek keresztre, de halála órájában megbánta bőneit. Ma a bebörtönzött bőnösök védıszentje. A hétköznapi életben a bőnösök és bőnözık 
védıszentjeként tisztelik.) 
Bösztörpusztán mindenki maga gondoskodik szállásáról, étkezésérıl, ellátásáról és visszautazásáról, vagy az út folytatásáról 
Dunavecse, Kalocsa, Pécs, Máriagyőd irányába. 
 
A Budapest – Bösztörpuszta zarándokút szakasz végigjárásával, a várható kitérıkkel együtt teljesíthetı a 100km 
gyalogos zarándoklat. A Magyar Zarándokút Egyesület szabályai szerint (csakúgy mint az El Camino-n) 100km gyalogos 
zarándoklat után válik valaki zarándokká.  
A MOGY rendezvény keretében, a zarándoklatot teljesítık részére, kérésükre ünnepélyes keretek között 
zarándok oklevelet adunk át.  
 
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgy betöltetik, és minden hegy és domb megalacsonyíttatik, és a kanyarok 
egyenesekké lesznek, és a göröngyök sima úttá.” (Lk. 3, 4-5) 
 
További információ: www.magyarzarandokut.hu 
 
Jó utat kívánok!  Isten áldjon utadon! 
Rumi Imre, Magyar Zarándokút Egyesület elnöke 
 


