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AZ EGÉSZ MÁRIA ÚTON

Támogatási módok

Személyes munkával:
Amennyiben egyetért céljainkkal és szívesen bekapcsolódna önkéntes-
ként, vagy tagként azok megvalósításába, jelentkezzen koordinátora-
inknál, 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

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes 
hálózatának	 kiépítése,	 fejlesztése	 és	 motivációs	 formáinak	 tervezése”	 című	 projekt	
keretein	 belül	 egy	 olyan	 know-how	 fejlesztés	 és	 tesztelés,	 amely	 révén	 lehetőségünk	
adódik	nagyobb	földrajzi	és	életkorbeli	spektrumban	önkénteseket	bevonni,	felkészíteni	
őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. 
Létrejön	egy	komplex	motivációs	módszertan,	valamint	a	megvalósítás	3	évében	annak	
alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján   hosszútávon az önkéntesség 
bevezetése,	 újraélesztése,	 működtetése,	 fenntartása,	 helyi	 értékek	 bevonása	 valósul	
meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális 
értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként 
rendezvények,	 képzések,	 workshopok,	 kompetencia-térkép,	 kiadványok	 és	 egyéb	
eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.

A	 projekt	 támogatásának	 összege	 25	 Millió	 Forint,	 amely	 100%	 intenzitású.	 A	 projekt	
megvalósítása	2017.	április	1-jén	kezdődött	meg.	A	projekt	zárására	2020.	március	31-én	
kerül	sor.	A	projekt	az	„EFOP-1.3.5-	16-2016-	00973”	azonosítószámú	támogatási	szerződés	
keretében valósul meg.

Kapcsolat a rendezvényhez
honlap:	1uton.mariaut.hu

e-mail: rendezveny@mariaut.hu

jelentkezési lap letöltése:
	 http://1uton.mariaut.hu/dokumentum/31278/Jelentkezesi_
lap_kerekparos_1utonzarandoklatra.docx

folyamatos információk az esemény Facebook  oldalán:
	 www.facebook.com/events/121802075129175



Program:
Celldömölk, Polgármesteri Hivatal előtt	(Városháza	tér	1.)
gyülekező:	9:00,	indulás	9:30
	 táv:	9,5	km
Külsővat, katolikus templom
érkezés:	10:15,	indulás	10:30
	 táv:	4	km
Marcalgerelyi, evangélikus templom
érkezés:	10:45,	indulás:	11:00
	 táv:	8	km
Kemeneshőgyész, Radó-kastély
érkezés:	11:30,	indulás:	11:45
	 táv:	2,5	km
Magyargencs, Hadtörténeti és helytörténeti kiállítás
érkezés:	12:00,	indulás:	12:15
	 táv:	8,5	km
Várkesző
érkezés:	12:45,	indulás:	13:00
	 táv:	6,5	km
Kemenesszentpéter	(fényképünkön	lent)
érkezés:	13:30,	indulás:	13:45
	 táv:	13	km
Kenyeri
érkezés:	14:30,	indulás:	14:45
	 táv:	10	km
Vönöck, Karátsony kastély
érkezés:	15:15,	indulás:	15:30
	 táv:	7	km
Celldömölk, Polgármesteri Hivatal előtt	(Városháza	tér	1.)
érkezés:	16:00

18:00,	püspöki	szentmise,
	 Székely	János	szombathelyi	megyéspüspök

Útvonal:
Celldömölk	-	Mersevát	-	Külsővat	-	Marcalgergelyi	-	Szer-
gény - Kemeneshőgyész - Magyargencs - Várkesző - Ke-
menesszentpéter	-	Pápoc	-	Kenyeri	-	Vönöck	-	Kemenesz-
szentmártom - Celldömölk.

Nehézség:
Sík	terep,	zömében	kisforgalmú	utakon
	 4	km	 főút	(Celldömölkről	ki-,	és	bevezető	szakasz)
	54	km	 aszfaltos	mellékút
	11	km	 földút

Felszerelés:
•	Kerékpáros	sisak	(kötelező)
•	KRESZ	szerinti	felszereltségű	kerékpár,	mely	kialakításá-
ban	alkalmas	a	11	km-nyi	földutas	szakaszra	is

•	tartalék	belsőgumi	defekt	esetére
•	folyadék	és	kalória	utánpótlás

69 km 60 m 60 m


