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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.
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Diákcsoportok gyalogos zarándoklata
a Mária Úton

Szolgáltat
atások:
■ 2 éjszaka, hálózsákos-polifomos szállás:
Mátraháza (Alverna Ház), Fallóskút (Turistaház)
■ 2x meleg vacsora, 3x ebéd (Mátrafüred, Galyatető, Tar),
2x reggeli
■ tematika, mobil applikáció
■ opciós szolgáltatás a kezdő és végpontról való utaztatás
■ zarándoklatvezetés
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

„Én vagyyok az út, az igazzság és az éleet”
(Jn
n 14,6)
Mindenki életében vannak meghatározó útelágazások,
ilyen a gondtalan diákévekből a felnőtt létbe vezető utunk
elágazása. Nem mindegy milyen úton megyünk tovább a
felnőtt létbe. Tőlünk is függ, hogy a ránk bízott gyermekek
rálelnek-e a krisztusi útra. Azzal, hogy a diákokat a
Mária Út M10-es szakaszán nemzeti kegyhelyünkre,
Mátraverebély-Szentkútra vezetjük talán segítünk nekik
ebben. A zarándoklat során nem csak a természethez
kerülnek közel a csodás mátrai táj miatt, önmagukhoz a
belső elcsendesülések miatt, társaikhoz az együtt töltött
tartalmas órák miatt, hanem Krisztushoz is, aki maga az út,
az igazság és az élet. Az út végén az a Szűzanya várja őket,
ki embertestet adott Krisztusnak és aki reményeink szerint
anyai arcának felragyogtatásával lépteiket a békesség útjára
irányítja, megnyitva számukra a hit kapuját.

Időpont választható tetszés szerint, de javasolt a péntek-szombat-vasárnap.
1. nap:
p

Gyöngyös
y gy – Szent Anna kápolna
p
– Mátrafüred – Mátraháza
17 km, 650 m szint (fel), 120 m szint (le)

2. nap:
p

Mátraháza – Galyatető
y
– Mátraszentimre – Fallóskút
16 km, 320 m szint (fel), 320 m szint (le)

3. nap:
p

Fallóskút – Tar – Mátraverebélyy – Mátraverebély-Szentkút
20 km, 340 m szint (fel), 840 m szint (le)

Mit fonto
toljon meeg, aki erre a zar
aráándoklatraa jelentk
j
kezi
e k?
A korosztály és az elérendő cél érdekében javasolt a zarándoklatvezetés
és a napi programok egyeztetése. 14 éves kortól ajánlott, de kisebb
csoportokban ﬁatalabbaknak is.
FELSZE
ERELÉS::

Évszaknak megfelelő túrafelszerelés, kényelmes
lábbeli, ruházat, hálózsák.

MAXIMÁ
ÁLIS LÉTTSZÁM: 20 fő

