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Kedves leendő Zarándoktársunk! 

       „…örömötök teljes legyen” (Jn 15,11) 

 

Sok szeretettel hívunk zarándokolni az Öröm útjára, melynek keretében három zarándoklattal csoportosan 

járjuk végig a Gyöngyök Útja Esztergom és Mariazell közötti szakaszát.  

Megfáradtál? Lemerültél vagy kimerültél? Testileg-lelkileg felfrissülnél? Vidám és befogadó közösségre vágysz?  

Gyere velünk!  

Járjuk együtt az utat az igazi örömöt adó Forrás felé. Ha velünk tartasz, sok mindent otthon kell hagynod 

– csak egy hátizsákot hozhatsz magaddal –, de mindez segíthet abban, hogy valóban kiszakadj a 

hétköznapokból és rá tudj csodálkozni a külvilágra, a társaidra és mindarra, ami a szívedben-lelkedben 

történik. Ha kedvet érzel, ne habozz sokáig, lépj rá az útra! 

A zarándoklat nagy lehetőség:  

- mert segít, hogy tudatosabban megéljük: mindnyájan úton vagyunk,  

- mert segít, hogy ránézzünk, merre tart életünk útja, s ha szükséges, változtassunk, 

- mert segít, hogy a régi embert levessük és új emberré formálódjunk, 

- mert új tapasztalatot szerezhetünk a hitről és a közösségről, 

- mert jobban megismerhetjük önmagunkat,   

- mert felfrissülhetünk és feltöltődhetünk, erőt meríthetünk a hétköznapokhoz. 



Zarándoklatok az Öröm útján 

A) Esztergom – Veszprém zarándoklat (9 nap gyaloglás, kb. 193 km) 

2018. július 5. csütörtök este – július 14. szombat délután 

 

B) Veszprém – Celldömölk zarándoklat  (4,5 nap gyaloglás, kb. 96 km) 

2018. július 25. szerda délután  – 2018. július 29. vasárnap délután 

 

C) Celldömölk – Mariazell zarándoklat (12 nap gyaloglás, kb. 277 km)   

2018. augusztus 6. hétfő este – augusztus 19. vasárnap este 

Ha csak a magyar szakaszra szeretnél jönni, akkor aug.6-10. Celldömölk – Fertőrákos 4 nap,  

ha csak az osztrák részre szeretnél jönni, akkor aug.9-19. Hegykő – Mariazell 9 nap. 

Mire hívunk?    Zarándokútra.  

❖ Olyan útra, melyen nem csupán az a célod, hogy A-ból B pontba érj, hanem belső utat is szeretnél 

járni, keresve életed értelmét és célját, őszintén szembe nézve önmagaddal és társként tekintve a 

csoport minden tagjára.  

❖ Olyan útra, ahol kilépsz a komfortzónádból: teljes csomagodat a hátadon viszed, egyszerű 

szálláshelyeken alszol, megpróbálsz alkalmazkodni a csoport többi tagjához (kb. 5-30 fő), mert a 

csoport együtt halad.  

❖ Olyan útra, ahol megpróbálod félretenni elvárásaidat és nyitott szívvel fogadni, amit kapsz és ami 

történik veled. 

❖ Olyan útra, melyen kapsz fogódzókat ahhoz, hogy utad valóban benső úttá válhasson, ám szabadon 

eldöntheted, hogy élsz-e velük. 

❖ Olyan útra, mely túlmutat önmagadon. Zarándokzászlónk - melyre bárki tűzhet szalagot - és a nemzeti 

zászló emlékeztetnek bennünket arra, hogy másokat is hordozunk a szívünkben. (Istenért, hazáért, 

egymásért, önmagunkért vagyunk úton.) 

 

Jelentkezés  

Az alábbi online jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével tudsz jelentkezni akár a teljes zarándoklatra, 

akár annak részszakaszára. A jelentkezés a regisztrációs díj (ld. később) megfizetésével válik véglegessé.  

Jelentkezési űrlap   

https://goo.gl/forms/GiiMq1ZJ6IB4wx5p1 

A zarándoklatok 18 éves kortól mindenki számára nyitottak.  Két hosszabb zarándoklatunkra 

(A)Esztergom-Veszprém és C) Celldömölk-Mariazell) lehet 1-1 napra, több napra és teljes távra is 

https://goo.gl/forms/GiiMq1ZJ6IB4wx5p1


csatlakozni, a B) Veszprém-Celldömölk zarándoklatnál a zarándoklat rövidségére való tekintettel kérjük, 

hogy aki jelentkezik, teljes távra jelentkezzen.  

Mivel az idő és a megérkezés is fontos szerepet játszik az úton, javasoljuk, hogy hosszabb távra szakadj ki 

a hétköznapokból és lehetőség szerint egy zarándokhelyről/kegyhelyről (pl. Péliföldszentkereszt, 

Vértessomló, Bodajk stb.) menj haza, hogy meglegyen a megérkezés élményed akkor is, ha nem tudod 

teljesen végigjárni az utat.  

Jelentkezési határidő  

A) Esztergom-Veszprém zarándoklatra: június 25. (hétfő) ill. amíg hely van a csoportban. 

B) Veszprém-Celldömölk zarándoklatra: július 16. (hétfő) ill. amíg hely van a csoportban.  

C) Celldömölk-Mariazell zarándoklatra: július 22. (vasárnap) ill. amíg hely van a csoportban.  

Az út lelki háttere 

A zarándoklat lelki ívét a zarándokút mentén található szent helyek és az Élet gyöngyei elnevezésű 

elmélkedési füzér adják, mely tizennyolc gyöngyből áll és minden gyöngyének sajátos jelentése van. Istent, 

önmagunkat, illetve életünk egy-egy szakaszát, területét szimbolizálják. Összefűzve a gyöngyök az életutat 

is jelképezik. Útkeresésünket, úton járásunkat teszik kézzelfoghatóvá. Az élet gyöngyei Martin Lönnebo 

svéd evangélikus püspök ötletéből született. Mára a világ sok országában szolgálja az emberek lelki 

növekedését. 

A zarándoklat minden napja egy-egy gyöngyhöz kapcsolódik (Isten, csend, én, keresztség, pusztaság, 

nyugalom, szeretet, titok, éjszaka, feltámadás gyöngye). Minden nap az adott témához kapcsolódó rövid 

gondolatébresztővel ill. kérdésfeltevéssel indul.  Út közben nincs folyamatosan vezetett imádság, de 

minden nap van lehetőség közös imára, ill. vannak úgy nevezett csendszakaszok, amikor csendben 

haladunk. A napot élményeink megosztásával zárjuk. Vasárnap ill. ha az adott helyen van erre lehetőség, 

akkor részt veszünk szentmisén. A lelki programokat és az élménymegosztást illetően mindenki teljesen 

szabad – semelyik program nem kötelező, de egymást ne akadályozzuk a részvételben.  

Szállás  

Zarándokszállásokon (kolostorokban, plébániákon, iskolákban, kereskedelmi szálláshelyeken...esetleg 

szénapajtában), igen egyszerű körülmények között: van, ahol ágyon, de van, ahol csak földön laticelen. 

Mosakodási lehetőség mindenhol adott, hálózsák szükséges. 

Étkezés  

Napi egy meleg étkezésről gondoskodunk (együtt készítünk vagy rendelünk) reggel és napközben ki-ki 

igényei szerint vásárol. Az étkezési költségeket mindenki rendelésének megfelelően a helyszínen fizeti.  



Várható költségek 

A szállások ára Magyarországon kb.0-3500 Ft/éj, Ausztriában 0-25 Euro/éj, a közösen rendelt étkezésre 

Magyarországon kb. 1500 Ft-ot, Ausztriában kb. 13-15 Eurot kell számolni naponta, ehhez jön az utazás 

és az egyéni étkezések költsége. Az összegeket ki-ki a helyszínen maga fizeti. A szállások pontos díját 

a résztvevőknek e-mailben küldjük el a szervezés előrehaladtával. Az odautazás és a hazautazás költségét 

is mindenki maga fizeti. A zarándoklat előtt lehetőség lesz zarándokútlevél (900 Ft), zarándokpóló (1300 

Ft) és Élet gyöngyei füzér (2300 Ft) rendelésére. 

Regisztrációs díj és adomány 

Aki szeretne részt venni a zarándoklaton, kérjük, hogy regisztrációs díj megfizetésével járuljon hozzá a 

zarándoklat szervezési és vezetési költségeihez ill. támogassa egyesületünk tevékenységét. A regisztrációs 

díj mértéke 1000 Ft/nap, aki egy hétnél hosszabb időre jön, annak max. 8000 Ft. (Csak az számít 

napnak, amelyen a jelentkező a csoporttal gyalogol. Ha valaki pl. este csatlakozik hozzánk, akkor az érkezés 

napját nem kell számítania. A regisztrációs díjat a Via Margaritarum Zarándok Egyesület 

számlaszámára (10401938-50485050-49561006) kérjük átutalni. A regisztrációs díjat a részvétel 

lemondása esetén nem tudjuk visszafizetni. Hálásan köszönjük, ha a regisztrációs díjon túl adománnyal is 

támogatod egyesületünk munkáját. (Adományt szintén a fenti számlaszámra lehet utalni vagy út közben 

személyesen fizetni.)    

Útvonal 

A Gyöngyök Útja (Mátraverebély-Szentkút – Mariazell) zarándokút nyomvonalán többnyire erdei 

turistautakon vezet.  

 

2018. júl.5-14. 

Esztergom → Dorog →Tokod → Mogyorósbánya →Péliföldszentkereszt →Pusztamarót  

→ Tardos →Agostyán(Ágoston-liget) →Baj →Tata →Szentgyörgypuszta →Nagytagyospuszta →Környe 

→Vértessomló →Majkpuszta→Oroszlány →Mór →Bodajk →Iszkaszentgyörgy →Inota→Várpalota →Öskü 

→Királyszentistván →Litér →Szentkirályszabadja →Veszprém  

2018. júl.25-29.  

Veszprém →Bánd →Szentgál →Városlőd →Farkasgyepű →Bakonyjákó →Döbrönte →Attyapuszta 

→Pápakovácsi →Nóráp →Dáka →Pápadereske →Nyárád →Mihályháza →Vinár →Marcalgergelyi →Külsővat 

→Mersevát →Celldömölk 

2018. aug. 6-19.  

Celldömölk →Kemenesmihályfa →Csönge → Nick →Csapod →Röjtökmuzsaj →Hegykő →Fertőhomok 

→Hidegség →Fertőboz →Balf →Fertőrákos →Mörbisch →St. Margarethen im Burgenland →Trausdorf a.d. 

Wulka → Eisenstadt / Ost → St. Georgen am Leithagebirge →Loretto →Leithaprodersdorf →Unterwaltersdorf 

→Weigelsdorf → Neurißhof →Günselsdorf →Kottingbrunn →Bad Vöslau →Baden →Rosental →Siegenfeld 

→Heiligenkreuz →Mayerling →Maria Raisenmarkt →Hafnerberg →Klein Mariazell →Kaumberg →Hainfeld 

→Rohrbach a.d. Gölsen →St. Veit a.d. Gölsen →Traisen →Lilienfeld →Türnitz →Annaberg →Mitterbach 

→Mariazell  



Tervezett szakaszbeosztás 

2018. júl.5-14.  Zarándoklat Esztergom és Veszprém között 
indul: csütörtök este  vége: szombat délután  

 
       

     Honnan?  Hová?  Km Összkm  

0.  júl. 5. cs    este érkezés Esztergomba 0 

  

1. júl. 6. p Esztergom Tokod 20,6 

2. júl. 7. sz Tokod Tardos 23,8 

3. júl. 8. v Tardos Környe 28,2 

4. 
júl. 9. h Környe 

Vértessomló - 
Majkpuszta/Oroszlány 13,3 

5. júl. 10. k  Oroszlány Mór 20,5 

6. júl. 11. sz Mór Bodajk - Iszkaszentgyörgy 26,9 

7. júl. 12. cs  Iszkaszentgyörgy Várpalota 21,1 

8. júl. 13. p Várpalota Litér  23,1 

9. júl. 14. sz Litér Veszprém 15,8 193,3 
       

2018. júl. 25-29.   Zarándoklat Veszprém és Celldömölk között 
indul: szerda kb. 17 óra körül vége: vasárnap 17 óra körül  

       
     Honnan?  Hová?  Km Összkm  

1. júl. 25. sz  Veszprém  Veszprém, Csatár-hegy 6,2   

2. júl. 26. cs  Veszprém, Csatár-hegy Városlőd 21,4   

3. júl. 27. p  Városlőd Döbrönte 21,9   

4. júl. 28. sz  Döbrönte Mihályháza  26,1   

5. júl. 29. v Mihályháza Celldömölk 21 96,6 
 

      

2018. aug. 6-19.   Zarándoklat Celldömölk és Mariazell között 
indul: hétfő este vége: vasárnap este  

       
     Honnan?  Hová?  Km Összkm  

0. aug. 6. h este érkezés Celldömölkre 0 

  

1. aug. 7. k Celldömölk Nick 23,2 

2. aug. 8. sz Nick Csapod 18,3 

3. aug. 9. cs Csapod Hegykő 18,5 

4. aug. 10. p Hegykő Mörbisch 26 86 

5. aug. 11. sz Mörbisch Loretto 26,9   

6. aug. 12. v Loretto Günselsdorf 27,7   

7. aug. 13. h Günselsdorf Heiligenkreuz 21,2   

8. aug. 14. k Heiligenkreuz Kaumberg 28   

9. aug. 15. sz Kaumberg Lilienfeld 32   

10. aug. 16. cs Lilienfeld Türnitz 19,6   

11. aug. 17. p Türnitz Annaberg 16,4   

12. aug. 18. sz Annaberg Mariazell 19,6 191,4 

13.  aug. 19. v délután hazautazás 277,4 



Napi táv:   10-33 km  

Az út vezetői 

Mindnyájan a Via Margaritarum Zarándok Egyesület és a Gyöngyök Útja körül kialakult keresztény 

zarándokközösség tagjai vagyunk. A zarándoklás olyannyira fontos élménye lett életünknek, hogy 

szeretnénk ezt a lehetőséget minél több ember számára lehetővé tenni. Az utat járva elköteleződtünk a 

zarándokok szolgálata mellett. Közösségünk nagy része katolikus, de vannak más keresztény felekezethez 

tartozó tagjaink is.  

Hiszünk abban, hogy a hazai zarándokutak és gyalogos zarándoklatok testi-lelki megújulásunkat szolgálják 

és elvezetnek bennünket Krisztushoz, a Forráshoz, akiből örömet és erőt meríthetünk. A Gyöngyök Útján 

meghirdetett zarándoklatainkkal szeretnénk csatlakozni a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus lelki 

előkészületeihez, amelyre terveink és reményeink szerint egy nagyobb, egész Kárpát-medencét átölelő 

zarándoklat keretében szintén gyalog érkezünk majd.   

Sok szeretettel várunk!  

Gáll Zsófia, Lak Erzsébet, Szalay Tímea, Szilvay Gyula 

 

Via Margaritarum Zarándok Egyesület 

Gyöngyök Útja Zarándokközösség 

gyongyzarandoklat@gmail.com 

www.gyongyokutja.hu 

www.facebook.com/gyongyokutja 

www.viamargaritarum.info 
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