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Mi a Mária Út? 
A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán 

átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-

nyugati fő tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi 

Csíksomlyóig , észak déli főtengelye pedig a lengyel 

Czenstochowától a boszna-hercegovinai Medjugorjéig 

vezet. 

 

 

 





 

 

 

 



 

A Mária Út, mint idea, három pillére: 
1. A spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából 

való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket 

hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása; 

2. A kereszténység értékeinek megőrzése és 

továbbadása a jövő nemzedékeinek; 

3. Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek 

megismertetése a világgal. 

 

 

 



 

Kik számára készül a Mária Út? 
Szinte mindenki számára, aki nyitott szívvel, a lelki 

feltöltődés reményében vállalkozik egy nagy gyalogos 

zarándoklatra, akár csoporttal, akár egyedül. Meghívást 

kap ide a hívő és a lelki megnyugvást kereső,  a 

természet szépségeit, Közép-Európa kulturális kincseit 

megismerni vágyó vándor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kinek mit kínál a Mária Út? 
A túrázónak: 

•mélyebb ismereteket a helyi értékekről; 

•a kirándulás, sportolás, teljesítmény elérése és kíváncsiság 

kielégítése élményét; 

•hosszabbtávú túraprogramot annak, aki egyszerre csak néhány 

napos szakaszok megtételére vállalkozik; 

•kihívást annak, aki a nagy zarándoklatra kíváncsiságból vagy 

teljesítményvágyból vállalkozik. 

A hitkeresőnek: 

•az egyházi "zsargon"-t kerülő,de egyértelmű, hitbeli üzeneteket; 

•a direkt vallási közösségektől különböző egyesületi tagságot. 

Az elkötelezett, aktív vallásos embernek: 

•az egyházi, történeti képek és jelképek élményszerű megélését, 

megértését; 

•az ismert vallási hagyományok elmélyítését; 

•lelki élményt vagy vezekelési alkalmat. 

 



 

 

 

 

Akkor ez tulajdonképpen a magyar 

Camino? 
Nem egészen. Egyrészt mert nem csak magyar, 

hanem egy regionális összefogás gyümölcse. 

Osztrákok, szlovákok, magyarok, románok, 

későbbiekben reményeink szerint szlovének, horvátok, 

lengyelek is részt vesznek majd a zarándokút-hálózat 

kialakításában. Másrészt pedig kifejezetten a régióra 

jellemző zarándok hagyományokat igyekszik 

felmutatni. Sajátsága még a Mária Útnak, hogy a teljes 

hálózat száznál is több Mária kegyhelyet igyekszik 

összekötni. Tehát az egyes szakaszok, melyek 

kegyhelytől kegyhelyig tartanak, külön 

zarándokutakként is értelmezhetők. 

 

 

 



 

 

 

 

A Mária Út a megtérés 
útja. Miért? Azért, 
mert… 

 

 



TÁLÁLKOZÁS az idővel (indulás hajnalban),… 

 



   …TALÁLKOZÁS a tájjal,… 



    …TALÁLKOZÁS a természet csodáival,… 



   …TALÁLKOZÁS Isten teremtményeivel,… 



  TALÁLKOZÁS a megszentelt helyekkel,… 



…TALÁLKOZÁS  

az emberekkel,… 



       …TALÁLKOZÁS a kereszt jelével,… 



    …TALÁLKOZÁS a szentségekkel,… 

 



…TALÁLKOZÁS az Egyházzal,… 

 

 



 

…mert EGYÜTTLÉT a közösséggel,… 



…EGYÜTTLÉT a Lélekkel és  

önmagunkkal,… 



…mert nehézségekkel megterhelve kell menni az 

úton,... 



…mert nehézségben is imádkozunk. 



A Mária Út világi haszna: 

• Százezres új utazósereg;  

• Emberi kapcsolatépítés; 

• Nő az ismertség;  

• Új tájak és kincsek tárulnak fel; 

• Híd: népek és vallások között;  

• Nyitottság, növekedik a világismeret; 

• Közép Európa felértékelődik.  



 

 

 

 

Áll a Mária Út építése 

mögött valamilyen 

szervezet? 
Igen. A  magyarországi Mária Út 

Közhasznú Egyesület vállalta fel ezt a 

szép és nemes munkát. Az egyesületet 

teljes egészében magánszemélyek 

(világi hívek) alapították 2006-ban. 

Olyanok, akiknek lelkében megfogant az 

a vágy, hogy a Szűzanyát egy nagy 

zarándokúttal ajándékozzák meg, és 

hogy sokakat hívjanak a Boldogasszony 

tiszteletre. Később az egyesülettel 

kapcsolatba léptek más civil 

szervezetek, önkormányzatok, 

erdészetek, stb. 

 



 

 

 

 

Hol tart most a Mária Út 

építése? Mikorra lesz 

járható? 
A magyarországi Mária Út Közhasznú 

egyesület több "munkazarándoklat" során 

meghatározta a Mariazell-Csíksomlyó 1400 

km-es fő útvonal nagy részét. Kész terveik 

vannak az útjelzés-rendszer kialakítására. 

Lelkes csapat dolgozik azon, hogy mielőbb 

megkezdődhessen a jelzések felfestése 

egyes szakaszokon, valamint elkészüljön a 

teljes út leírása. Próbálnak pályázati 

forrásokat is bevonni. Összességében 

elmondhatjuk, hogy nagy áttörés előtt áll a 

Mária Út, néhány éven belül a teljes útvonal 

járhatóvá válhat. 



          Ami készen van 



Úthálózat-tervezés 

 

Bejárva,  

leírva  

a  

teljes  

út 

Úthálózat Magyarországon,  

Ausztriában és Erdélyben 



Arculattervezés 
 

 

 Jelzésrendszer tervezés  



Nemzetközi partnerség és pályázatok 

 A-HUN Mariazell-Celldömölk: megnyert pályázat 
megvalósítás;  

 Észak Alföld ROP: szerződés aláírva; 

 Erdélyben : stratégia partnerség EKE és Karitasz; 

 Kezdetét vette a szlovák-magyar-román-osztrák közös munka. 

 

 

 

 

Nemzetközi partnerség és pályázatok 



 
Egyházi partnerség- öt püspök és a Mariazell-i 

prior védnökségvállalása  

 



Kiadványok, szórólapok 



WWW.MARIAUT.HU zarándokportál 



Mária Út rádióműsor a Mária Rádióban 

kéthetente 1 órás magazinműsorral   



Térképészet, úttechnika 



 

 

 

 

Hogyan lehet magánszemélyként 

bekapcsolódni a Mária Út építésébe? 
•Számos terület van, ahol a tenni vágyók segíthetnek, pl.: 

•Az utak többszöri bejárásában, felmérésében, helyenként új 

alternatívák keresésében, útjelzések festésében, táblák 

kihelyezésében; 

•Kapcsolatépítésben, helyi  szereplőkkel való egyeztetésében; 

•Zarándoklatok, búcsújárások, egyéb programok szervezésében; 

•Irodai munkában, adatbázis kezelésben, kapcsolattartásban; 

pályázati előkészítésben; 

•honlap szerkesztésben, tartalomkezelésben, cikkek és 

beszámolók készítésben; 

•Anyagi támogatással, az alábbi számlaszámon: 

•Mária Út Közhasznú Egyesület, 10404041-00006690-00000007 

•Imádsággal segítve az Út megvalósulását... 

 
 



Őszentsége XVI. Benedek pápa áldása a 
Közép-Európai Mária Út alapítóira 

(a 2011. szeptember 28-i általános kihallgatáson - idézet)  

 
"Nagy szeretettel üdvözlöm a magyar zarándokokat, különösen is a 
közép-európai Mária-út alapítóit… 

A római bazilikákba vezető utatok és az Örök Város 
hagyományával való találkozástok erősítsen meg benneteket a 
hitben és legyen a lelki gyarapodás forrása.  

A szent főangyalok közbenjárását kérve szívesen adom Rátok 
Apostoli Áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!" 



 

 

 

 

Útvonalak keresése Szlovákiában   



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

A Mária Út miért fontos a cserkészek 

számára? Azért mert: 
•…alkalmat ad a 10 cserkésztörvény megélésére; 

•…lehetőséget nyújt a cserkészet láttatására  és 

népszerűsítésére; 

•…elvezet bennünket történelmünk jobb 

megismeréséhez; 

•…általa új barátságok köttetnek; 

•…a nemzetek és vallások közötti béke és kölcsönös 

együttműködés gondolatát hirdeti és váltja valóra; 

•…belső megtérésünket szolgálja, s ezáltal elvezet 

bennünket az igazi boldogsághoz.  



Köszönöm  
a figyelmet. 

 


