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Pilgrimage across Central Europe

Balatonalmádi-Sümeg
balatonfelvidek.mariaut.hu

Main events
• 1Úton International Pilgrimage
• Palos 70 (in close cooperation with the Hungarian Order of
Saint Paul the First Hermit) 8 sections of the road between 
the Rock Chapel in Budapest and the Pilgrimage Church of  
Márianosztra

Pilgrim Guides with map
• Austria: Mariazell-Kőszeg/Vasvár-Celldömölk, Mariazell-Sopron-
Boldogasszony (Frauenkirchen A)
• Western Transdanubia: Kőszeg-Celldömölk-Mihályháza
• Central Transdanubia: Mihályháza-Bakonybél-Zirc-
Csatka-Tatabánya- Zsámbék (M1), and Péliföldszentkereszt–
Mogyorósbánya (M10)
• Central Hungary: (M1) Zsámbék–Budapest–Máriabesnyő, M10)
Péliföldszentkereszt–Mogyorósbánya–Esztergom–Márianosztra-
Stream
• North Hungary: (M1) Máriabesnyö–Gyöngyös–Eger–Miskolc-
Tokaj(-Rakamaz), (M10) Patak–Szécsény–Mátraverebély–
(Gyöngyös)–Abasár
• Northern Great Plain: (Tokaj-)Rakamaz-Nyírszőlős-(Nyíregyháza-)
Máriapócs-Carei (Nagykároly RO)
• Romania (Transylvania): M5 (red): Sărățeni, Mureș–DealuȘumuleu
Ciuc– Ghimeș-Făget
M12 (blue): Remetea, Harghita–Șumuleu Ciuc

Key contacts

The Associotion

How to support us

The Way of Mary Non-profit Association was founded in 2006 in order to 
create pilgrimages and tourist ways connecting the Shrines of Virgin Mary 
in Central Europe- Via Mariae. 
The association is open, nationwide organized. There are about fifty mem-
bers and volunteers working on a number of targets, organized into regional 
groups. In Romania, as a result of cooperation agreements with the Caritas 
of Gyulafehérvár and the Transylvanian Carpathian Association the inde-
pendent Transylvanian Association of the Way of Mary was established in 
2012. We build the way towards Czestochowa in close collaboration with 
the Slovak Hungarian Scout Association.

If you agree with our aims and would like to help as a volunteer or a mem-
ber to implement them, turn to our coordinators or volunteers serving at 
the points of pilgrimage.

Financially you can support the Way of Mary
• by offering 1% of your personal income tax to:

MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
VAT number: 18939963-1-19,

• or by directly transferring to our account. 
Account number:
10404041-00006690-00000007

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

mailing address: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
President: Dr. Szabó Tamás
szabo.tamas@mariaut.hu
Coordinator: Katona Pál

katona.pal@mariaut.hu (website, map, technical issues)
Transylvanian Coordinator: Sándor Molnár

molnar.sandor@mariaut.ro
Partium coordinator: Tamás Havas

havas.tamas@mariaut.hu
Coordinator in Upper Hungary: 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–

Accomodations
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

Fecskefészek Natural-and the Environmental Learning Center - Gádor Camp
8245 Vászoly, András st. 27.
Phone: + 36-30-548-2628 • E-mail: fecskefeszek1@gmail.com

Monoszló Forest School 
Phone: +36 30 9661632 (Károlyi Róbert) +36 87 468167
Website: www.villasilvestris.hu • E-mail: monoszlo@villasilvestris.hu

Lovász Apartments
Tapolca, Tavasz Street 15.• tel .: (20) 340 5067

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

What is Way of Mary?

The inner spiritual journey
The pilgrim encounters the wonders of nature, the works of God seeking
man and the traces of the spirit of prayer walking along the Way. This is 
a real opportunity to the people to be open to the Creator. And if the en-
counter happens it may turn a man’s life around.
The road becomes our internal way – one can return home from a longer 
pilgrimage spiritually renewed, with experiences lasting a lifetime. Along 
the way, we marvel the beauty of the created world, the diversity of human 
communities intertwined with each other every day. The sacrifice, the mys-
tery and the upliftment of the pilgrimage, allows us to meet with God and 
at the same give testimony about Him. Several central questions of our 
existence can convert to our personal experience as walking the pilgrimage. 
The Way of Mary is actually not outside, but is built up in your own soul.

The Way of Mary is the Pilgrimage of Central Europe, which leads
from the Austrian Mariazell to Csíksomlyó in Transylvania.
The approximately 1,400km walking distance is divided into 60 daily 
stages. The most important Marian shrines along the Way are: 
Mariazell, Celldömölk, Bakonybél, Majkpuszta, Máriabesnyő, Beaded, 
Máriapócs, Cluj, Târgu Mureș, Șumuleu Ciuc, along the northern branch 
Esztergom, Márianosztra, Mátraverebély. The northsouth route between 
Czestochowa in Poland and Bosnia Medjugorje is in initial construction 
phase. The north-south together with the west-east way overlaps Central 
Europe shaping a cross. The northsouth direction - apart from short sections 
– exists only virtually, just as a GPS tracks. Additional sub-branches and 
alternative pathways complement the main branch, thus creating a network 
of various places of pilgrimage, of natural and cultural values.

The outer physical path

Pilgrim’s Passport
The pilgrim’s passport is a document that identifies you as a pilgrim, and 
provides proof by using stamps that you have walked the pilgrimage. It 
also allows you to use the pilgrims’ accommodations. To justify the section 
walked on a given day you need at least one stamp proving the settlement 
clearly and unequivocal-ly. 
Where to get it:
On Internet: (www.mariaut.hu)
In person: at Pilgrims’ Points (www.zarandokiroda.hu), at shrines, pilgrim’s 
shelters, tourist offices (more info: www.mariaut.hu)
When issued to you a small donation is required to cover the costs of
the passport and the way.
Validation, certificate of completion
In case you have completed at least 100 km of The Way of Mary the centre 
of the Association issues a verifying certificate to you.

The road - building on the legacy 
of the past – mostly runs along 
the pilgrimage routes previously 
used. The sign of the Way is 
a small written letter     on the 
middle leg carrying a cross, 
which expresses that our Christ 
the Redeemer was born from 
humble Mary’s womb. The 
east-west (M1 / M10) branch’s 
colour is purple; the north-south 
branch (M2) is blue. The other 
(shortcuts, alternative, crossover 
paths) roads are marked with 
red, green and yellow signs. 
Pilgrim’s Guides with detailed 
mapping help orientation as 
well as all traces of all the roads 
can be downloaded from our 
website to GPS. Marking of 
the Way (painting and setting 
up signs) is continuous along 
the remaining sections of the 
Mariazell Máriapócs-Şumuleu 
Ciuc branch and construction of 
the pilgrimage signs has already 
started along Czestochowa-
Međugorje branch.

Accommodation
Details of the pilgrimage’s accommodations 
(connected to the daily sections) are contin-
uously updated on our website (www.mar-
iaut.hu). The pilgrimage-accommodation 
must be booked in advance. For the details 
of booking contact the owner of the accom-
modation.


