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Partnerek és támogatók:

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával megvalósult a “Mária
Út - Via mariae észak-magyarországi szakaszához kapcsolódó attrakciók
és szolgáltatások fejlesztése” című projekt keretein belül az Észak-magyarországi régióban többek között Mária Kert pihenő pontok kerültek
kialakításra, melyekben esőbeállók, imádkozásra alkalmas térdeplők,
Mária szobrok is találhatóak. A projekt elemeként okostelefonról elérhető, GPS-alapú mobil guide idegenvezető alkalmazás is letölthető.
A Mária Út észak-magyarországi prémium zarándokút interaktív internetes portál részeként az Interaktív turisztikai alap adatbázis könnyíti
meg a zarándokok tájékozódását . Térképes zarándokkalauz, népszerűsítő szórólap és zarándok könyv is elkészült a projekt kapcsán. A
projekt támogatásának összege 166,27 millió forint, amely eléri a teljes
beruházás 94%-át. A projekt megvalósítása 2014.09.23-án kezdődött
meg. A beruházás zárására 2015. 06. 30-án került sor.

Közép
Közép-Eu
p-Eu
urópán át
átí
tível
velő zarránd
dokútt
Értékek mentén
Ért

Erdő
őkürrttőll Mátra
averebé
ély-S
Sze
entkútig
g
Nyugdíjas csoportok, vagy egyéni
Nyug
Ny
zará
zarándokok
rándo
gyalogos zarándoklata a
Mária Út új szakaszán

Szolgált
ltatásokk:
■ 3 éjszaka, szállás: Bér, Kozárd, Mátraverebély
-Szentkút
■ 3x meleg vacsora, 2x reggeli
■ Kezdőpontra (Gödöllőről Erdőkürtre) illetve a
végpontról való utaztatás

„Issten atyjaa min
nden allkotáásnak, Máária
pedigg anyyja minden helyyreálllításn
nak”
Nyugdíjas csoportoknak és egyéni zarándokoknak
kifejlesztett prémium zarándokút a Mária Út új, M80as szakaszán, a nógrádi dombok ölelésében. Ahogy az
út során rálátunk az Alföld síkjára, a Mátra hegyeire és a
Cserhát dombjaira, úgy nézhetünk vissza életünk sikereire
és kudarcaira. Szakrális, kulturális és gasztronómiai
élményeink mellett a kis nógrádi, palóc és tót települések
újonnan kiépített Mária-kertjei és lakóinak vendégszeretete
is segíti a két kegyhely közötti zarándokúton történő lelkitesti megerősödésünket. Növeli bennünk a jóindulatot,
hogy megértsük mások gondolkodásmódját, kultúráját,
hagyományait. Kibontakoztatja könyörületességünket, hogy
képesek legyünk befogadni mindenkit, különbözőségével,
korlátaival és ügyetlenségével együtt. Gyakorolhatjuk
a megbocsátást, hogy mindenkire úgy tekintsünk nap
mint nap, mintha egészen új ember lenne. Az vezet igazi
békére és egységre, ha jóindulatot, könyörületességet,
megbocsátást nemcsak egyénileg gyakorolunk, de együtt is,
a kölcsönösségben.

Elérhetőség és jelentkezés:
Mária Út Közhasznú Egyesület
Lendvaai Józseff, Tel: +36 30 429 53 01
e-mail: lendvai.jozsef@mariaut.hu
web: www.mariaut.hu

1. nap:

(Gödöllő-Máriabesnyő – Erdőkürt) autóbusszal
Erdőkürt – Vanyarc - Bér
17 km, 320 m szint (fel), 320 m szint (le)

2. nap:

Bér – Buják – Ecseg - Kozárd
12 km, 140 m szint (fel), 160 m szint (le)

3. nap:

Kozárd – Mátraszőlős – Sámsonháza – Mátraverebély-Szentkút
21 km, 660 m szint (fel), 600 m szint (le)

IDŐPONT:

május elejétől – október végéig

IDŐTARTA
TAM:

3 nap, javasolt a szombati érkezés

CÉLKÖZ
ZÖNSÉG::

Nyugdíjas csoportok vagy egyéni zarándokok. Mindenki, aki érdeklődik a palóc és tót hagyományok,
kultúra és gasztronómia iránt.

ÚTVONA
AL:

Erdőkürt – Vanyarc - Bér – Buják – Ecseg – Kozárd
– Mátraszőlős – Sámsonháza – Mátraverebély
-Szentkút

MAXIMÁLIS
S LÉTSZÁM:
ÁM 12 fő

