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Förderer, Mitwirkende

ein Pilgerweg quer durch Mitteleuropa

Balatonalmádi-Sümeg
balatonfelvidek.mariaut.hu

Große Veranstaltungen

• 1Úton Internationaler Pilgertag 
• „Pálos70” (Pauliner-Pilgerwanderung (mitveranstaltet vom 
Paulineror-den Ungarn): der Route zwischen der Budapester 
Felsenkapelle und der Wallfahrtskirche Márianosztral

Pilgerreiseführer mit Karten
• Österreich: Mariazell-Kőszeg/ Vasvár-Celldömölk, Mariazell-
Sopron-Frauenkirchen (Boldogasszony) (A)
• Westtransdanubien: Kőszeg-Celldömölk-Mihályháza
• Mitteltransdanubien: (M1) Mihályháza-Bakonybél-Zirc-
Csatka-Tatabánya- Zsámbék (M1), oder Péliföldszentkereszt–
Mogyorósbánya (M10)
• Mittelungarn: (M1) Zsámbék–Budapest–Máriabesnyő, (M10)
Péliföldszentkereszt–Mogyorósbánya–Esztergom–Márianosztra-
Stream
• Nordungarn: (M1) Máriabesnyö–Gyöngyös–Eger–Miskolc-Tokaj(-
Rakamaz), (M10) Patak–Szécsény–Mátraverebély–(Gyöngyös)–
Abasár
• Nördliche Große Tiefebene: (Tokaj-)Rakamaz-Nyírszőlős-
(Nyíregyháza-)Máriapócs-Carei (Nagykároly RO)
• Rumänien (Siebenbürgen): M5 (rot): Sărățeni, Mureș–
Dealu-Șumuleu Ciuc– Ghimeș-Făget
M12 (blau): Remetea, Harghita–Șumuleu Ciuc

Kontakt

Der Verein

Arten der Untersützung

Der Gemeinnützige Verein Marienweg wurde 2006 gegründet, um den 
„Marienweg – Via Mariae“, einen Pilger- und Wanderweg zur Vernetzung 
der Marien-Wallfahrtsorte in Mitteleuropa zu schaffen. Der Verein ist offen 
fürs ganze Land. Zur Zeit arbeiten etwa fünfzig Mitglieder und zahlreiche 
Freiwilligen in regionalen Gruppen an der Verwirklichung unserer Ziele. 
Als Ergebnis der Arbeitsbeziehungen mit der Caritas der Diözese Karlsburg 
(Gyulafehérvár) und dem Erdélyi Kárpát Egyesület (Siebenbürgischer Kar-
pathenverein) und der Kooperationsvereinbarungen wurde 2012 in Rumä-
nien der selbstständige Verein Marienweg in Siebenbürgen gegründet. In 
Richtung Czestochowa wird der Weg in Zusammenarbeit mit dem Ungari-
schen Pfadfinderverband der Slowakei weitergebaut.

Wenn Sie mit unseren Zielen einverstanden sind, und gerne als 
Freiwilliger oder als Mitglied an deren Verwirklichung mitwirken 
würden, dann melden Sie sich bei unseren Koordinatoren oder bei 
den Freiwilligen in unseren Pilger-Empfangsstellen.

Sie können unseren Verein auch finanziell unterstützen
• mit 1 % Ihrer Einkommenssteuer:

MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Steuernummer: 18939963-1-19,

• oder durch eine unmittelbare Überweisung auf die Kontonum-
mer 10404041-00006690-00000007

Website: www.mariaut.hu
e-mail: info@mariaut.hu

Postadresse: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Präsident: Dr. Szabó Tamás
szabo.tamas@mariaut.hu
Koordinator: Katona Pál

katona.pal@mariaut.hu (Webseite, Karten, technische Angelegenheiten)
Koordinator in Siebenbürgen: Sándor Molnár

molnar.sandor@mariaut.ro
Koordinator im Partium: Tamás Havas

havas.tamas@mariaut.hu
Koordinator in der Slowakei: András Török

torok.bandika@gmail.com

A Mária Út Közhasznú Egyesület 2006-ban alakult Közép-Európa 
Szűz Mária kegyhelyeit összekötő Mária Út - Via Mariae – zarándok- 
és turistaút létrehozására. 
Az egyesület nyitott, országos szervezésű. Jelenleg mintegy félszáz tag 
és számos önkéntes dolgozik céljaink megvalósításán, regionális cso-
portokba szerveződve. Romániában a Gyulafehérvári Egyházmegyei 
Caritasszal és az Erdélyi Kárpát Egyesülettel kialakított munkakap-
csolat, és együttműködési megállapodások eredményeként 2012-
ben alakult meg az önálló Erdélyi Mária Út Egyesület. Czestochowa 
irányába a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel együttműködve 
építjük az utat.

 Az Egyesület

 

• 1Úton Nemzetközi Zarándoknap 2015. aug. 22-én
• Pálos 70 (a Magyarországi Pálos Renddel szoros 

együttműködésben) Budapesti Sziklakápolna és a 
Márianosztrai Kegytemplom közötti útvonal 8 szakaszából

Nagyrendezvények

• Ausztria: Mariazell-Kőszeg-Vasvár-Celldömölk, Mariazell-Sopron-
Boldogasszony (Frauenkirchen A)

• Nyugat-Dunántúl: Kőszeg-Celldömölk-Mihályháza
• Közép-Dunántúl: Mihályháza-Bakonybél-Zirc-Csatka-Tatabánya- 

Zsámbék (M1), illetve Péliföldszentkereszt-Mogyorósbánya (M10)
• Közép-Magyarország: Zsámbék-Budapest-Máriabesnyő, (M1) 

Péliföldszentkereszt-Mogyorósbánya-Esztergom-Márianosztra-Patak 
(M10)

• Észak-Magyarország: Máriabesnyö-Gyöngyös-Eger-Miskolc-
Tokaj(-Rakamaz) (M10) Patak-Szécsény-Mátraverebély-(Gyöngyös) 
-Abasár

• Észak-Alföld: (Tokaj-)Rakamaz-Nyírszőlős-(Nyíregyháza-)
Máriapócs-Nagykároly (Carei RO)

• Románia (Erdély): M5 (piros): Sóvárad-Énlaka-Oroszhegy-
Szentegyháza–Csíksomlyó–Gyimesbükk; M12 (kék): 
Gyergyóremete–Gyergyószárhegy-Gyergyóalfalu–Karcfalva–Rákos-
Csíksomlyó

Térképes Zarándokkalauzok

 Támogatási módok

 Főbb elérhetőségek

honlap: www.mariaut.hu
e-mail: info@mariaut.hu 

levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 7. fax: 88 / 567-821
elnök: Dr. Szabó Tamás 
szabo.tamas@mariaut.hu
koordinátor: Katona Pál 

katona.pal@mariaut.hu (honlap, térkép, technikai ügyek) 
erdélyi koordinátor: Molnár Sándor 

molnar.sandor@mariaut.ro
párciumi koordinátor: Havas Tamás 

havas.tamas@mariaut.hu
felvidéki koordinátor: Török András 

torok.bandika@gmail.com

Személyes munkával:
Amennyiben egyetért céljainkkal és szívesen bekapcsolódna önkén-
tesként, vagy tagként azok megvalósításába, jelentkezzen koordiná-
torainknál, vagy a zarándokpontokon szolgáló önkénteseinknél.
Anyagilag:

• személyi jövedelemadója 1%-a felajánlásával:
MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Adószám: 18939963-1-19,

• vagy közvetlenül a 10404041-00006690-00000007
számlaszámra történő utalással támogathatja.



Istent kereső emberalkotásait, az imádságos lélek nyomait követi és 
valódi alkalom, hogy az ember nyitott legyen a Teremtő felé. Ha pedig 
ez a találkozás megtörténik, az fordulatot hozhat az ember életében. 
Az út belső utunkká is válik – egy hosszabb zarándoklatról életre szóló 
élményekkel, lelkileg megújulva térhetünk haza. Az út során minden 
nap rácsodálkozunk a teremtett világ szépségeire, az emberi közösségek 
egymással összefonódó sokszínűségére. A zarándoklat áldozata, titokza-
tossága és emelkedettsége egyszerre teszi lehetővé, hogy találkozzunk 
magával az Istennel, és hogy tanúságot is tegyünk róla. Zarándokolva, 
életünk személyes élményévé válhat létünk sok nagy kérdése. A Mária 
Út valójában nem kívül, hanem mindenkiben a saját lelkében épül fel.

A belső, szellemi út

Az út - építve a múlt örökségére - 
hacsak lehet, a korábban használt 
búcsújáró útvonalak mentén halad.  
Az út jele egy írott          betű, 
középső szárán keresztet hordozva, 
mely kifejezi, hogy az egyszerű 
alázatos Mária méhéből született a 
világra a megváltó Krisztus. 
A kelet-nyugati (M1/M10) ág 
színe lila, az észak-déli ág (M2) 
színe kék. A többi (rövidítő, alter-
natív, átkötő) utak jelölésére piros, 
zöld és sárga színű jelek szolgálnak. 
A tájékozódást térképes zarándok-
kalauzok is segítik, valamint hon-
lapunkról naprakészen GPS-re 
tölthető az összes út nyomvonala. 
Az útkijelölés (jelzésfestés, táb-
lázás) a Mariazell-Máriapócs-
Csíksomlyó útvonal még hátralévő 
szakaszain folyamatosan halad, 
és elkezdődött a Czestochowa-
Međugorje ág kiépítése is.

A zarándokok az útvonal bejárását zarándok útlevelükben pecsé-
tekkel igazolják, s az útlevél a zarándokszállások igénybevételére és 
a zarándoklat megtételének igazolására szolgál. Az adott zarándok-
napon megtett szakasz igazolására legalább napi egy – a települést 
egyértelműen igazoló     pecsét szükséges.  
Kiváltható:
Interneten: www.mariaut.hu
Személyesen: www.zarandokiroda.hu, kegyhelyeken, idegenforgalmi 
irodákban (lsd. www.mariaut.hu)
A kiállításkor az egyesület adományt kér, mely egyebek mellett az út- és 
az oklevél költségeire szolgál.
Elismerő, igazoló oklevél
Legalább 100 km bejárt szakasz esetén az egyesület központja igazoló 
oklevelet állít ki Ez az útlevélnek vagy elektronikus másolatának (fénykép, 
szkennelés) megküldésével igényelhető. Cím: 8200 Veszprém, Házgyári 
út 7., illetve e-mail: marta.szemerics@komfort.hu A beküldött útlevelet 
természetesen a kiállított oklevéllel együtt visszapostázzuk. 

Honlapunkon (www.mariaut.hu) a szállás aján-
latok adatait a napi szakaszokhoz kapcsolódva 
folyamatosan bővítjük. 
A (zarándok)szállásokra előre be kell jelentkez-
ni, a szállásfoglalás részleteiről, a szállásadóktól 
kaphat tájékoztatást.

Zarándokútlevél Szállás, zarándokfogadás
A Mária Út Közép-Európa Zarándokútja, mely az ausztriai 
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. 
A kb 1400 km-es táv 60 gyalogos napi szakaszra van osztva. A legfon-
tosabb érintett búcsújáró-, és Máriás kegyhelyek az alapúton: 
Máriazell, Celldömölk, Bakonybél, Majkpuszta, Máriabesnyő, 
Gyöngyös, Máriapócs, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíksomlyó, az 
északi-ágon Esztergom, Márianosztra, Mátraverebély. Kezdeti építési 
szakaszban tart az észak-déli útvonal a lengyelországi Czestochowa és 
a boszniai Međugorje közt, amivel egy Közép-Európát átívelő keresz-
tet kapunk. Ez az irány – rövid szakaszoktól eltekintve - még csak 
GPS-trackként, virtuálisan létezik. A fő ágakat további leágazások, és 
alternatív útvonalak egészítik ki, hálózattá felfűzve ezáltal a különféle 
zarándokhelyeket, természeti-, épített-, és kulturális értékeket. 

Mi a Mária út?

Zarándokútlevél

Külső, fizikai út

Mária-kertek–

Unterkunftsangebote
Fecskefészek [Schwalbennest] Unterrichtszentrum für Natur- und 
Umweltschutz - Gádor-Lager • 8245 Vászoly, András u. 27.
Tel: +36-30-548-2628 • E-Mail: fecskefeszek1@gmail.com

Waldschule Monoszló
8273 Monoszló, Templom utca 8. Telefon: +36 30 9661632 
(Károlyi Róbert) +36 87 468167
Homepage: www.villasilvestris.hu • E-Mail: monoszlo@villasilvestris.hu

Lovász-Appartementhaus Tapolca 
Tapolca, Tavasz utca 15. • Tel.: (20) 340 5067

Pansion Krigler Sümeg
8230. Sümeg Báróházi u. 11. • Tel.: 87/550-320 • panziokrigler@gmail.com

Felsőörs Roman Catholic Parish accommodation
Capacity: 36 people • Address: Felsőörs, Batthyányi square 3. • Tel: 87-446-812

Fatima Guest House
Nemesvámos 8248, Fészek st. 5. • Tel: 30 / 616-0087
E-mail: iroda@vamosplebania.hu • Website: www.fatimavendeghaz.hu

Patakparti Sports hotel
8272 Szentantalfa, Kút st. Contact: Csaba Kiss
Mobile: + 36 20 956 3199 • Email: csaba.kiss.sztfa@gmail.com
Restaurant: www.zsokafogadoja.hu

Nivegy Valley Youth Hostel
8272 Balatoncsicsó, Fő (Main) Street 1/a
Mobile: + 36-20 / 492-8535 • ifiszallo@balatoncsicso.hu
www.balatoncsicso.hu • www.facebook.com/csicsoifiszallo

Was ist der Marienweg?

Der innere geistige Weg
Bei einer Pilgerwanderung folgt man zu Fuß den Wundern der Natur und 
den Werken Gott suchender Menschen und den Spuren einer betenden 
Gesinnung. Sie bietet eine echte Gelegenheit, sich gegenüber dem Schöp-
fer zu öffnen. Und wenn diese Begegnung stattfindet, kann das eine Wende
im Leben des Menschen herbeiführen. Dieser Weg wird auch zu unserem 
inneren Weg: Von einem längeren Pilgerweg kehrt man geistig erneuert, 
mit lebensverändernden Erlebnissen zurück. Während eines Pilgerweges 
können wir jeden Tag die Schönheiten der geschaffenen Welt und die Viel-
falt miteinander verbundenen menschlichen Gemeinschaften bewundern. 
Das Opfer, der geheimnisvolle und erhabene Charakter des Pilgerweges 
ermöglicht uns, Gott zu begegnen, und zugleich über Ihn ein Zeugnis ab-
zulegen. Beim Pilgern können viele wichtige Fragen unseres Daseins zu 
einem persönlichen Erlebnis unseres Lebens werden. Der Marienweg ent-
steht in Wirklichkeit nicht draußen, sondern in der Seele der einzelnen 
Menschen.

Der Marienweg ist ein Pilgerweg quer durch Mitteleuropa, der vom ös-
terreichischen Mariazell bis zum siebenbürgischen Csíksomlyó führt.
Diese Strecke von etwa 1400 km ist in 60 Tagesetappen unterteilt. Die 
wichtigsten Wallfahrts- und Mariengnadenorte entlang des Hauptwe-
ges sind Mariazell, Celldömölk, Bakonybél, Majkpuszta, Máriabes-
nyő, Gyöngyös, Máriapócs, Kolozsvár (Klausenburg), Marosvásárhely, 
Csíksomlyó und auf dem nördlichen Zweig Esztergom, Márianosztra und 
Mátraverebély. Die Route Nord-Süd zwischen Częstochowa in Polen und 
Međugorje in Bosnien befindet sich im Ausbau. Dadurch entsteht ein 
Kreuz quer durch Mitteleuropa. Diese letztere Richtung besteht – abgese-
hen von einigen kurzen Abschnitten – lediglich virtuell, als ein GPS-Track. 
Die Hauptwege werden durch Abzweigungen und alternative Abschnitte 
ergänzt, und so fügen sich die verschiedenen Wallfahrtsorte, Naturgüter, 
Baudenkmäler und Kulturgüter zu einem Netz zusammen.

Der äußere, physische Weg

Pilgerpass
Die Pilger können die Zurücklegung des Weges mit Stempeln in ihren Pilgerpäs-
sen nachweisen und der Pass berechtigt zur Nutzung der Pilgerunterkünfte und 
als Nachweis über den zurückgelegten Weg. Als Nachweis für eine zurückgelegte 
Tagesetappe ist mindestens ein Stempel aus einem der Ortschaften unterwegs 
erforderlich.
Ausstellung des Pilgerpasses:
Online: (www.mariaut.hu)
Persönlich: In den Pilger-Empfangsstellen (www.zarandokiroda.hu), an den Gna-
denorten und Pilgerunterkünften at shrines, in Fremdenverkehrsbüros tourist 
offices (more info: www.mariaut.hu) Für die Ausstellung des Passes erwartet der 
Verein eine Spende zur Deckung unter anderen der Pässe und der Urkunden.
Urkunde zur Anerkennung und zum Nachweis:
Nach der Zurücklegung einer Strecke von mindestens 100 km wird von der 
Zentrale des Vereins eine Nachweisurkunde ausgestellt.

Der Weg führt, in Anlehnung an 
die Traditionen aus der Vergangen-
heit, meistens entlang von alten, 
überlieferten Wallfahrtswegen. Das 
Zeichen des Weges ist ein geschrie-
benes kleines       mit einem Kreuz 
am mittleren senkrechten Strich. 
Das bedeutet, dass Christus, der 
Erlöser aus dem Schoß der einfa-
chen und demütigen Maria zur 
Welt gekommen ist. Die Farbe 
der west-östlichen Route (M1/
M10) ist lila, und diejenige  der 
nord-südlichen Route (M2) ist 
blau. Die übrigen (kürzeren, al-
ternativen oder Verbindungswege) 
sind mit roten, grünen und gelben 
Zeichen markiert. Unsere Pilger-
reiseführer helfen mit Karten bei 
der Orientierung unterwegs. Von 
unserer Webseite können jede Zeit 
alle Routen auf GPS übertragen 
werden. Die Wegmarkierungen 
(gemalt oder mit Tafeln) werden 
zur Zeit entlang der verbleibenden 
Strecken der Route Mariazell-Má-
riapócs-Csíksomlyó fertiggestellt. 
Es wurde auch mit dem Ausbau 
der Strecke Czestochowa-Međugo-
rje begonnen.

Unterkünfte
Die Daten zu den Unterkünften im Zusam-
menhang mit den einzelnen Tagesetappen 
werden auf unserer Webseite (www.mariaut.
hu) kontinuierlich erweitert. Die (Pilger)un-
terkünfte müssen im Voraus reserviert wer-
den. Details zur Reservierung erhalten Sie 
von den Gastgebern.


