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1.1 A jövőkép, az álom

A spiritualitás és sport új jelensége a 
Mária Maraton. Időszerűségét mi sem 
mutatja jobban, minthogy a Szentszék 
ez év októberében spiritualitás és sport  
témában nagy konferenciát rendez és 
új mozgalom indul, az Allianz támoga-
tásával. Fontos tény, hogy a Vatikáni 
Magyar Nagykövetségen októberben 
kiállítást rendezünk a Mária Maratonról. 
Az is szerencsés adottság, hogy 2020-
ban eucharisztikus világkongresszus 
lesz Budapesten. A 2024-es olimpia 
terve is új és új kezdeményezésekkel 
Magyarországra és a Közép-Európa 
felemelkedő térségre kell irányítsa a 
figyelmet. Igazolódott az a koncep-
ció is, hogy a csúcsteljesítmények, 
a tömegsport, a profizmus és a kedv-
telés, a szabadidő okos felhasználása  a sportban és a spiritualitás együtt új modellt képes terem-
teni. A rendezvény nagy figyelmet kapott, különösen azért, mert az MTVA kiemelten foglalkozott a 
témával.

1 - Mária Maraton vezetői összefoglaló

A Mária Maraton eddig nem létező, új jelenséget, új kategóriát nyitott, a spirituális sportrendez-
vényt. A teljesítmény és a lelkiség, a sport és a spiritualitás talaján álló verseny és tömegsport 
fenomén a Mária Maraton. 
Hosszú távon a Mária Úttal érintett tíz ország együttes világeseménye lesz a Mária Maraton, a spi-
rituális sport első fenoménja.  A sikeres 2016-os próba után 2017-ben a tömegesedettség növe-
lése és a versenyformák kipróbálása a cél. 2018-ban a következő cél földrajzi kiterjesztés, német, 
szlovák és lengyel területre, Budapest célponttal. 2019-ben bekapcsolódik Csehország, Szerbia 
és Horvátország is Budapest célponttal és ezzel teljes lesz a földrajzi lépték. 2020-ra résztvevők, 
valamilyen szinten bekapcsolódók száma meghaladja majd a százezer embert.



1.2 2016 évi Mária Maraton rendezvény 

Időpont: Mariazell – Csíksomlyó, 2016. június 18 – július 10.
Európa egyedülálló eseménye kerül megrendezésre a Mária Úton: Frank Tibor és Veress Béla 
ultramaratonfutók futják végig a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 1300 kilométert. Az eseményhez 
túrakerékpárosok is csatlakoznak, akik szintén végigtekernek a kijelölt útszakaszon. Futók és 
kerékpárosok Ausztria, Magyarország és Erdély tájain át egyaránt bő három hét alatt jutnak el a 
célba.
A Mária Maraton nem csupán futóverseny vagy kerékpártúra. Sokkal inkább egy lelki közösség és 
egy egészséges életmód felmutatása.
A rendezvény védnökei: Fabiny Tamás evangélikus püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus metro-
polita, Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke és Székely János római katolikus 
püspök.
A Mária Maraton első napján Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita indítja útnak a jelentke-
zőket, majd néhány kilométeren keresztül kerékpározik velük. A résztvevőket a három hét során 
Szabó István görög katolikus lelkész kíséri kerékpáron.

A rendezvény szervezése és levezetése sikeres volt, 24 induló és érkező településen, valamint 
további 30 településsel működtünk együtt a kísérő rendezvények szervezésében és csatlakozó 
személyek toborzásában.
2 futó és 20 kerékpáros a teljes távot, továbbá 60 50 kerékpáros valamint 15-25 futó csatlakozó 
1-7 napos szakaszokat teljesített. A napon belüli csatlakozók száma kb. 1.800 fő. A Mária Maraton 
lelki támogatása is kimagasló volt, Szabó István atya a teljes távon részt vett, Kocsis Fülöp, metro-
polita atya az első és a záró napon csatlakozott a csapathoz.
A rendezvény eredményeképp 12 képzett szakember (munkatársak feladatkörei: média és mar-
keting, kerékpáros és futó szervező, koordinátor, mobile servíz pont, adminisztrátor) segítségével 
vághatunk neki a 2017 évi maraton megszervezésének. 
A rendezvény igazi média áttörést hozott a Mária Út életében, több mint 20 TV bejelentke-
zés, 100 online megjelenés és 40 nyomtatott megjelenés kísérte.

1.2.1 Sikeres szervezés és kiemelkedő média elérés



Az időtartam 30 nap a futóknak és 15 nap a kerékpárosoknak. Az időpont június 17-július 16. A 
futók napi távja a maraton táv, kb. 42 km, legfeljebb +/-10%, eltéréssel. A kerékpárosok napi távja 
két maraton táv (kb. 84km) +/-15% eltéréssel. A verseny naponta 9-kor kezdődik és a 18 órakor 
kezdődő közös vacsorával és záró együttléttel zárul.

A Mária Maraton 2017 (a továbbiakban MM’17) a Mariazell-Csíksomlyó 2016-os útvonalon zajlik, 
de meg kell tervezni a  Esztergom-Vác-Márianosztra-Mátraverebély Szentkút útvonalat is. Ez utóbbi 
a kerékpáros főútvonalnak lenne szánva.

Minden kontinensen az ultramaratonista közönséget szólítjuk meg a szervezeteiken keresztül és 
hívjuk a rendezvényre. El fogjuk érni, hogy minden kontinensről legalább egy ultramaratonista rész-
ben vagy az egészen részt vesz a Mária Maratonon.
 Európában a futó és kerékpáros társadalmát vesszük célba alapvetően szervezeteik direkt megke-
resésével. El kívánjuk érni, hogy minden országból legalább egy személy részt vegyen.
A másik célcsoport a lelki közösségek. Őket a Mária Rádió hálózatán keresztül tervezzük elérni. 

1.3.1 Célcsoportok

1.3.2 Útvonal

1.3.3 Időtartam

1.3 2017 évi tervek

A 2016 évi Mária Maraton eredményei és tapasztalatai, valamint a Mária Maraton közép távú víziója 
alapján 2017 évben bővített formában szélesebb célcsoportot megszólítva kívánjuk a rendezvény 
sikereit tovább növelni.



június 18.  Mariazell – Schwarzau im Gebirge
június 19. Schwarzau im Gebirge – St. Corona am Weschel
június 20. St. Corona am Weschel – Kőszeg
június 21. Kőszeg – Sárvár
június 22. Sárvár – Pápa
június 23. Pápa – Zirc
június 24. Zirc – Bodajk
június 25. Bodajk – Tatabánya
június 26. Tatabánya – Budapest
június 27.  Budapest – Máriabesnyő
június 28. Máriabesnyő – Gyöngyös
június 29. Gyöngyös – Eger
június 30. Eger – Szirmabesenyő
július 1. Szirmabesenyő – Rakamaz
július 2. Rakamaz- Máriapócs
július 3. Máriapócs – Tasnád
július 4. Tasnád – Zilah
július 5. Zilah – Mákófalva
július 6. Mákófalva – Kolozs
június 7. Kolozs – Mezőmadaras
június 8. Mezőmadaras – Nyárádszereda
június 9. Nyárádszereda – Farkaslaka
június 10. Farkaslaka – Csíksomlyó

Szakaszok



Résztvevők

Futók:
 Frank Tibor
 Veress Béla

Futók kísérői:
 Szatmári András
 Stankovics Andor
 Hegyi Imre

Trekking kerékpárosok:
 Somogyi Viktor (túravezető)
 Gazsi Szabolcs
 Majer Szilvia
 Mészáros Imre
 Roll András
 Szabó István atya
 Telek Hanna
 Varga Andrea
 Varga Tibor
 Kamarás Krisztina (Pápa – Máriapócs)
 Kraft Hermina (Bodajk – Csíksomlyó)

Terepkerékpárosok:
 Nyüsti István
 Fekete Kata
 Dévay Walter

Staff:
 Kotroczó Balázs
 Lázi Laura Liza
 Reőthy Péter
 Schettrer Zsolt

Koordinátorok:
 Horváth Réka 
 Deák Andrea



A Mária Maratont a Mária Út Egyesület elnöke, Szabó Tamás álmodta meg és kezdeményezte. 
A rendezvény szervező partnerei a Bécs-Budapest Szupermaraton és a túrakerékpározás szak-
emberei. A Mária Maraton kommunikációs partnere a Magyar Kerékpárosklub, médiapartnere a 
Mária Rádió. Az esemény szakmai partnere a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
A Mária Maraton védnökei: Fabiny Tamás evangélikus püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus met-
ropolita, Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke és Székely János római katolikus 
püspök. 
Délelőtt 10 órakor jól szervezetten indultak a kerékpárosok Budapestről. A csapat tagjai két kis-
buszban utaztak, kerékpárjaikat az egyik kisbusz szállította utánfutón. A konvoj része volt még egy 
Land Rover Defender is, mely az egész maraton során a kerékpárosok kísérőautójaként szolgált, 
utánfutóján szállítva a csomagokat valamint ellátva szervizfeladatokat is.
Már az első perctől kellemes, barátságos hangulat volt jellemző a résztvevők körében.
Futóink külön autóval utaztak a helyszínre.
A résztvevők délután érkeztek Mariazellbe, ahol mindenkit azonnal lenyűgözött a város szépsége. 
Szállást ezen a napon a Hotel Magnus Klause biztosított csapatunk számára. Kora este jutott 
egy kis idő városnézésre, majd 18.30-tól szentmisén vettünk részt Kocsis Fülöp görögkatolikus 
metropolita és „a mi atyánk”, Szabó István atya koncelebrálásával.  A misén a szegedi nőikar is 
közreműködött. Az énekkar előadása megható, jelenlétük megtisztelő volt számunkra. A mise 
után a Fő téren a mariazelli Stadtkapelle fúvószenekar szolgáltatott hangulatos zenét a Császár-
morzsa partihoz. 20.00-tól a hotelben közös vacsorára ült össze a Mária Maraton csapata, itt 
ismerkedtünk össze ultramaratoni futóinkkal is. A csapatot dr. Szabó Tamás köszöntötte, rövid 
beszédében bemutatta a Mária utat és szólt a Mária Maraton céljáról és jelentőségéről.
A kitűnő vacsora után rövid technikai megbeszélés következett, kiosztásra kerültek a feliratos 
pólók, melyek mindenki tetszését elnyerték. 

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés: 
http://bonumtv.hu/maria-maraton-1300/

Előzetes média-megjelenés:
http://edzesonline.hu/hir/9019/ultrafutas_maria_maraton_magyar_ultrasok_maria_uton
http://propeller.hu/itthon/3225158-indul-maria-maraton
http://www.168ora.hu/stajerorszag-steiermark/maraton-maria-ut-mariazell-146571.html
http://www.tokaj-turizmus.hu/Maria-Maraton-1300
http://felvidek.ma/2016/06/maria-maraton-eletforma-kozosseg-spiritualitas/
http://www.hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=maria-maraton-mariazell-es-csiksomlyo-kozott
http://nemzetisegek.hu/2016/06/10/maria-maraton/

június 17.
Előkészületek és előeste, Mariazell

0. nap



0. nap



A Mária Maraton indulásának reggelén Mariazellben a Hauptplatz-on indító ünnepség részesei 
lehettünk. Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita adott lelki útravalót és megáldotta csapatunkat. 
Rövid beszédet mondott Dr. Szabó Tamás és a mariazelli alpolgármester. A siófoki női kar Wolf 
Péter: Ave Maria című művével köszöntötte a hosszú útra indulókat.
A rajt előtt nagy volt a médiafigyelem is, az MTVA M1 csatornáján élő bejelentkezésben szólaltatta 
meg dr. Szabó Tamást és futóinkat, Frank Tibort és Veress Bélát.
Fülöp atya néhány kilométer erejéig a kerékpárosokkal tartott. Kedvességével, baráti gesztusaival, 
közvetlenségével bizalmat ébresztett, s jó példát mutatott a keresztény összetartásban.
Utunk gyönyörű tájakon haladt. A trekkingesek nagy élvezettel gurultak a kiváló minőségű kerék-
párutakon. Nem úgy a terepkerékpárosok, akik már első nap tapasztalták, hogy sok helyen igen 
nehezen járható a Mária út. Mindezzel együtt az első szakaszt még végig két keréken teljesítették a 
változó minőségű földutakon, melyen gyalogos zarándokok rendszeresen járnak, ezt bizonyították 
az emléktáblák is, amiket útjuk során láttak. Néhány táblán évről-évre frissült a dátum.
Futóink az első 52 kilométert 1000 méter szintemelkedéssel könnyedén teljesítették.
Schwarzauba érve máris összetartó közösségként érezve magunkat körben ülve beszélgettünk. 
Volt alkalmunk bejárni a környéket, felfedezni a Natúrparkot és megetettük a park kicsi tavában 
lakó pisztrángokat is.
A polgármester úr igen kedvesen, vendégszeretően fogadott bennünket. A finom vacsorát a Natúr-
park kápolnájában fogyasztottuk el, ahol ezt követően zenés misét celebrált atya, majd áldását adta 
utunkra. 
A mise kórusához egyik kerékpárosunk, Roll András is csatlakozott, gesztusát a kórustagok szere-
tettel és köszönettel fogadták.
Szállásunk ezen az estén az „Alpengasthof”-ban volt.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.turistamagazin.hu/maraton-a-maria-uton.html
http://www.magyarkurir.hu/hirek/mariazelltol-csiksomlyoig-futnak-es-bicikliznek 
-maria-maraton-resztvevoi
http://hd.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4629

1. nap

(Halltal, Terz, Kernhof, St.Aegyd am Neuwalde)

június 18.
Mariazell – Schwarzau im Gebirge



1. nap



Reggel a polgármester úr jóvoltából kipróbálhattuk a zeneteremben található kürtöket, trombitákat.
Vidám reggeli torna után továbbhaladva újra gyönyörű tájakat csodálhattunk, melynek látványa 
jelentősen megkönnyítette a „hegymászást”. St. Coronára is sikeresen felkapaszkodott mindenki, s 
csak ámultunk a környező hegyek szépségén.
Frank Tibor és Veress Béla is sikeresen teljesítette a második szakaszt. Ezen a napon dr. Szabó 
Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke is csatlakozott a futókhoz.
A MTB csapat beszámolójában kiemeli, hogy Voisnál nagyszerű pihenőhelyet talált teljesen tiszta 
WC-vel. Megszívlelendő lehet nálunk is ilyen pihenőhelyeket kialakítani. A mai szakaszon többször 
kellett tolniuk a bringákat, mert lépcsős és nagyon meredek szakaszokon is haladtak. „Elvégre ez 
csak egy gyalogút” – teszi hozzá Nyüsti István (Csipisz) a blogján található leírásban. Később aztán 
volt még nehezebb dolguk is, láncszakadás váltórepedéssel, vízmosta gyökeres útszakaszok, 
bedőlt fák és összesen 1565m szintemelkedés, amivel megküzdöttek. Az utólagos összegzést 
tekintve is ez volt a legnehezebb napjuk.
Kora este misén vettünk részt St. Coronában, mely István atya koncelebrálásában zajlott.
Vacsorát és szállást az Orthof panzióban kaptunk.
A kuruc.info a mai napon a következőket írta rólunk: „A háromhetes út nem csak sportolói szem-
pontból kiemelkedő teljesítmény, Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita szerint a zarándoklat 
átformálja az ember lelkét. Frank Tibor ultramaratonista azt mondta, a zarándoklat hangulata, az 
útvonal, a táj, a három ország, a csatlakozó futók, a barátság mind benne van, hogy elindult, a 
spiritualitás pedig még izgalmasabbá teszi ezt az ultramaratont.”

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
https://kuruc.info/r/49/160309/
http://www.hirado.hu/2016/06/19/hatalmasat-futva-zarandokol-ket-magyar/

(Singerin,Kaiserbrunn, Hirschwang an der Rax, Reichenau,Payerbach, Mühlhof, Gloggitz, 
Schlagl, Otterthal, Kerchberg am Wechsel)

június 19.
Schwarzau im Gebirge – St. Corona am Weschel

2. nap



2. nap



Reggel szakadó esőben indultunk útnak, de ez nem szegte egyikünk kedvét sem. Két-három óra 
elteltével már kitisztult az ég.
Krumbach egyik parkolójában – mintha megbeszéltük volna – összetalálkozott a „három ág”: a 
trekkingesek, a hegyi kerékpárosok és a futók. Itt már sütött a nap, szárítkoztunk és a kedvünk is 
napos volt.
Út közben Kirchschlag in der Bucklingen Weltnél néhányan feltekertek a várhoz, páran inkább csak 
alulról szemlélték és felfedezték a belváros gyönyörű templomát.
Sudár György, kőszegi önkéntes az 1000 éves határnál fogadta a kerékpárosokat és együtt halad-
tunk tovább Kőszeg felé. Sárgabarackot és cseresznyét kaptunk, ami nagyon jólesett.
Lékán megmutatták nekünk a templomot és annak altemplomát is, ahol Nádasdyak és Eszter-
házyak is nyugszanak.
A napi szakasz befutója a határon volt, itt vártuk be a futókat is, innen pedig együtt tekertünk be 
Kőszegre, a szállásunkra.
Kőszegen a Szent Imre Missziósház Ifjúsági Szállás fogadta csapatunkat éjszakára.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.koszeginfo.com/programok-esemenyek/2016-06-18/maria-maraton-zarandoklat

(Untemberg, Aspang Markt, Krumbach Markt, Bad Schönau, Kirchschlag in der Bucklingen 
Welt, Steinbach im Burgenland, Deutch Gerisdorf, Langeck Im Burgenland, Lockenhaus, 
Hammertech, Rattersdorf)

június 20. St.
Corona am Weschel – Kőszeg

3. nap



3. nap



Finom és bőséges reggeli után, melyet a főtéri pékségben fogyaszthattunk el, Básthy Béla alpol-
gármester jókívánságaival és Harangozó Vilmos atya áldásával indultunk útnak.
Kőszeg határában erősen saras úttal kellett megküzdenünk körülbelül egy kilométeren keresztül.
Kiszsidányban frissítővel kínálták a Mária Maraton csapatát.
Csepregen is kedves fogadtatásban volt részünk. A helyi közösség sok szeretettel, barátsággal és 
rengeteg finomsággal várt bennünket. Mikor megtudták, hogy a futóknak folyamatosan kell halad-
niuk, így nincs lehetőségük bemenni a kápolna kertjébe, kezükbe vették a süteményes tányérokat, 
és kiálltak vele az út szélére, így várták be őket.
Bükön nem csak frissítővel készültek. A helyi televízió, a Trió TV is kivonult fogadásunkra, s a frissí-
tőpontról közvetített riporttal adott hírt lakosainak csapatunk érkezéséről.
Figyelmet szentelt nekünk a Szombathelyi Televízió is, ők rövid összefoglalóban mutatták be a Má-
ria Maraton Kőszeg–Sárvár szakaszát. A stáb Vasszilvágyon készített rövid riportot kerékpározó és 
futó zarándokainkkal. 
Következő frissítőpontunk Váton volt, majd még Bögötön, a templomnál is megálltunk.
A cél előtti településen, Csényén István atya végigvezetett minket a különleges, tűzzománc képeket 
tartalmazó kálvárián, s mesélt minden stációról.
Ezen a napon tapasztaltunk először igazi nyári forróságot, mely futóinkat is nagyon megterhelte.
A terepbringások, akik az egész maratonon a valódi Mária úton igyekeztek haladni, összefoglaló-
jukban a következőt írják: „Magyarországon sajnos gyakran botlottunk nehezen járható részekbe, 
mondhatni, ez lehetett az első. Nem arról van szó, hogy nehezen járható az út mint korábban a 
sziklaperemeken, hanem arról, hogy kvázi járatlan, vagy nincs is.” Ez komoly problémát okozott 
számukra egész további útjuk során.
Sárváron Haller Ferenc TDM vezető  fogadott minket. Szállást a Szent László Katolikus Iskola 
termeiben kaptunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy fürdőzésre is nyílt lehetőségünk a Gyógy- és 
Wellnessfürdő Sárvárban.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://vaol.hu/koszeg/vas-megyebe-er-a-maria-maraton-koszegen-es-sarvaron-is-idoznek-a-
zarandokok-1774702
http://sarvarikum.hu/sarvaron-athalad-maria-maraton/
http://sarvaribringasok.hu/maria-maraton-mariazell-es-csiksomlyo-kozott/
http://www.tvszombathely.hu/hirek/maria-maraton
http://www.triotvdunantul.hu/turisztikai-magazin/turisztikai-magazin-2016-junius.html  

(Horvátzsidány, Kiszsidány, Csepreg, Bük, Acsád, Vasszilvágy, Vát, Bögöt, Csénye)

június 21.
Kőszeg – Sárvár

4. nap



4. nap



Reggel Kondora István polgármester és a Sárvári Kerékpár Egylet képviselője mondott rövid kö-
szöntőt, majd Orbán István kanonok úr áldásával indultunk útnak a Fő térről. A Sárvári Kerékpár 
Egylet néhány tagja a város határáig kísért minket.
Sitkén a kápolnában Barasi István atyától lelki útravalót kaptak a kerékpározók, az óvodásoktól 
pedig levendulacsokrokat.
A celldömölki kolostornál is szeretettel várták a zarándokokat innivalóval és pogácsával, ahonnan 
Zoltán atya áldásával indultunk tovább.
A terepkerékpárosoknak ma is izgalmas útjuk volt erdőn, réten át, majd a Marcal folyó és annak 
ártere közé szorulva egy füves szakaszon. Később a Bitva patakon át is kellett kelniük.
Futóinkat a mai 58 kilométeres szakaszon a nagy hőség állította próba elé. A szakasz második 
felében Szabó Tamás ismét velük tartott egy félmaraton erejéig.
Pápán a Fő téren Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a Mária Maraton csapatát. „A városveze-
tő azt kívánta a nem kis célt maga elé kitűző társaságnak, hogy a bennük lévő elkötelezettség, hit, 
meggyőződés végig tudja segíteni őket a megpróbáltatásokon.” – olvasható az infoPápa.hu webol-
dalon.  Polgármester úr reményét fejezte ki, hogy jövőre Pápáról is lesznek vállalkozók a maraton 
teljesítésére. Pápára érkező zarándokainkat Salgó Ferenc kanonok-plébános is fogadta. A biztató 
és bizakodó szavak után néptánc produkcióval folytatódott csapatunk fogadása, mely kellemes 
meglepetés volt számunkra.
Ezen felül helyi, idős nénik kedveskedtek nekünk Sportszelettel, virággal, kézzel varrott kitűzővel. 
Megható volt az a sok szeretet, melyben Pápán részesültünk.
A Kóter Turista Szállóban éjszakáztunk, étkezésünkről Salgó Ferenc atya gondoskodott.
Szálláshelyünkre a Mária Rádió is kitelepült egy felvétel erejéig, melyen közösen vettünk részt. Az 
interjúban beszámoltunk eddigi tapasztalatainkról, érzéseinkről a Mária Maratonnal kapcsolatban.
A jó hangulatú vacsora után futóink eddigi kísérőjétől, Stankovics Andortól, apró és hasznos aján-
dékokkal búcsúztunk egy időre.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.infopapa.hu/hirek/olvas/2016-06-22-164927
https://veol.hu/papa/ot-napja-rajtolt-el-a-maria-maraton-1775106
http://www.papa-ma.hu/cikk_reszletes.php?id=15462&cnws=A_Maria_Maraton_Papat_is_
erintette

(Hegyközség, Sitke, Mesteri, Celldömölk, Kemenesszentmárton, Kemenesmagasi, Keme-
neshőgyész, Békás, Mezőlak)

június 22.
Sárvár – Pápa

5. nap



5. nap



Áldozó Tamás polgármester úr köszöntője után Szijjártó László esperes úr áldásával folytattuk 
utunkat.
Adásztevel felé indultunk, a szakasz első frissítőpontja Nagytevelen volt. Bakonybélen megmu-
tatták csapatunknak az apátságot valamint a város határában lévő csodatévő kutat is.
Idáig a terepesek is jól haladtak, Bakonybél után azonban ismét elhanyagolt, gazzal benőtt 
útszakaszokon kellett átverekedniük magukat.
Futóink is hősiesen megküzdöttek a kilométerekkel és a nagy hőséggel. 
Zircen az apátságban fogadtak minket. Zarándokainknak megmutatták a monostort, megtekint-
hettük a könyvtárat. Volt lehetőségünk részt venni a kora esti misén is.
Este fakultatív közösségi program is szerveződött túravezetőnk, Somogyi Viktor szervezésé-
ben, aki a „csikung” nevezetű meditációs gyakorlatba avatta be az érdeklődőket.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
https://veol.hu/papa/maria-maraton-1773552
http://zirc.blog.hu/2016/06/17/maria_maraton

(Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Bakonykoppány, Bakonybél, Pénzesgyőr)

június 23.
Pápa – Zirc

6. nap



6. nap



A zirci apátság kertjében Lőrinc atyától kaptunk indító áldást reggel. Újabb lendülettel indultunk 
Bodajk felé.
A mai volt az egész Maraton legrövidebb napi szakasza, 35 kilométer.
Nagyesztergár, Csetény és Balinka településeken kedves fogadtatásban volt részünk, a helyiek 
frissítővel várták a Maraton résztvevőit.
A terepesekre igen nehéz feladat várt ezen a szakaszon is. Tapasztalatuk: „Látványosan járatlan 
a Mária út azon része, ami csak Mária út, nem OKT, vagy piros, vagy egyéb turistajelzés, vagy 
gazdasági út társaságában van kijelölve.”
Bodajkon a Művészeti Szakközépiskola kollégiumában kaptunk szállást éjszakára.
Mórocz Tamás atya szívélyes vendégszeretetét is élveztük, aki a mise előtt körbevezetett minket 
a templomban és a parókián. A szertartás Szabó István atya koncelebrálásával zajlott.

(Nagyesztergár, Dudar, Csetény, Szápár, Bakonycsernye, Balinka)

június 24.
Zirc – Bodajk

7. nap



7. nap



A nyolcadik nap reggelén Tamás atya és hívei jóvoltából kaptunk reggelit a parókián. Tamás atya 
áldásával és Wurczinger Lóránt polgármester úr kedves szavaival kísérve indultunk útnak.
Pusztavám és Majk várta frissítővel zarándokainkat. Majkon a kamaduli remeteség épületcsoportját 
is megcsodálhatták a kerékpárosok.  
„Lenyűgözte a Mária Maraton résztvevőit a bányászati múzeum” – ezzel a címmel olvasható tudó-
sítás csapatunk oroszlányi látogatásáról. Való igaz, hiszen az a szerencsés helyzet állt elő, hogy 
„Magda Antal és Torma Lajos, az Oroszlányi Szabadidő Egyesület kerékpáros szakosztályának 
tagjai kísérték Bodajkról a maraton tagjait, így a múzeumi látogatás igen szerencsésre sikeredett, 
hiszen Torma Lajosnál, az egykori bányásznál és szakszervezeti vezetőnél keresve sem találhattak 
volna kiválóbb >kalauzt<”- fogalmaz a továbbiakban a KEMMA.hu. 
Vértessomlón újabb meglepetés következett: néptánc produkció és a helyi népdalkör műsora várta 
a kerékpáros zarándokokat.
Ez a szakasz kifejezetten jól járhatónak bizonyult terepeseink számára vélhetőleg a helyi mountain 
bike-osoknak köszönhetően, akik gyakran edzenek errefelé.
Szatmári Andrásnak („Záró Bandi”), a futók kísérőjének nagy álma volt, hogy láthassa a tatabányai 
atlétikai pályát. Ez az álom ma valóra vált, hiszen Tatabányán a Földi Imre Sportcsarnokban biztosí-
tottak számunkra szállást.
Lehetőséget kaptunk fürdőzésre is a szomszédos Gyémánt Fürdőben.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/lenyugozte-a-maria-maraton-resztvevoit-a-
banyaszati-muzeum-671661

(Mór, Pusztavám, Oroszlány, Vértessomló)

június 25.
Bodajk – Tatabánya

8. nap



8. nap



Reggeli után misén vehettünk részt a.
A polgármester asszony köszöntője és Szabó István atya áldása után indultunk tovább Budapest 
irányába.
Erre a szakaszra Frank Tiborhoz és Veress Bélához sok jó barátjuk, köztük több neves ultrafutó 
csatlakozott. Volt, aki rövidebb távra és volt, aki a teljes 55 kilométerre. Futóinknak ez a gesztus 
sok energiát adott erre a napra. Jó hangulatban, beszélgetve teljesítették a távot.
Utunk során számos település várta a Mária Maratont frissítővel: Nagyegyháza, Csabdi, Mány, 
Zsámbék, Páty és Budakeszi.
A MTB-osok csapata a mai nappal átrendeződött, Fekete Kata helyét Dévai Walter vette át, mivel 
Katának másnap már dolgoznia kellett. Hamar kiderült, hogy Csipisz és Walter jól együtt tudnak 
haladni és együtt tudnak működni, így biztos volt a zökkenőmentes folytatás.
A kilencedik nap befutója Budán a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Szépjuhászné állomása volt.
Szállást a Collegium Josephinumban kaptunk erre az éjszakára.
A Mária Rádió egyik munkatársa a szálláshelyen felvételt készített velünk, mely során utunk eddigi 
tapasztalatait osztottuk meg a hallgatókkal.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-2200-2016-06-26-i-adas/ 
http://boldoguljtatabanyan.hu/index.php/hu/helyi-szines/417-tatabanyan-keresztul-visz-az-ut-
csiksomlyora
http://www.hirado.hu/videok/budapestre-erkeznek-ma-a-maria-maraton-resztvevoi/

(Szárliget, Nagyegyháza, Csabdi, Mány, Zsámbék, Páty, Budakeszi)

június 26.
Tatabánya – Budapest

9. nap



9. nap



A mai nap különleges volt mindannyiunk számára. Reggel a Bécsi kapunál találkozott a csapat, on-
nan indultunk együtt nagy médiafigyelemmel kísérve a Prímási palotához. A Prímási palotában Erdő 
Péter bíboros esztergom-budapesti érsek fogadott minket. Az ő áldásával indultunk tovább a Szent 
Péter bazilika melletti startkapuhoz. Innen volt a hivatalos indulás.
Futóink a Mozgásvilág szerkesztőségének is nyilatkoztak, akik így írtak róluk: „A budapesti szakasz 
alkalmával Frank Tibor elmondta, hogy abszolút életképes ötletnek tartja a Mária Maraton nyílt 
megrendezését a következő években is. Számára az idei >tesztüzem< abszolút pozitív élményeket 
nyújt és néhány holtponton átesve töretlenül vág neki a hátralévő távoknak. A meleg időjárást per-
sze nem könnyű elviselni, de a frissítőt szállító buszon található elemózsiát a futókhoz alkalmazkod-
va állítják össze és egyre gördülékenyebb a csapatjáték.
Veress Béla is elemében van, úgy érzi, hogy semmi sem állíthatja meg. A Magyarországi szaka-
szokra már átesett azon a holtponton, ami után szinte bármire képesnek érzi magát.”
Erre a szakaszra Osvay Péter, a Mária Rádió egyik szerkesztője is csatlakozott futóinkhoz. További 
csatlakozó futók településenként váltva egymást kísérték végig Frank Tibort és Veress Bélát.
Ezen a napon is akadtak szép számmal frissítőállomások: Csömör, Kistarcsa, Kerepes és Szada 
fogadta szeretettel és egy kis enni- innivalóval zarándokainkat.
A terepkerékpárosok számára a mai szakasz igen könnyűnek bizonyult, körülbelül másfél órával a 
csapat előtt befutottak Máriabesnyőre. Ez pihenőnap volt a számukra.
Máriabesnyőn Gémesi György polgármester és Turai János plébános fogadta a csapatot. Vezeté-
sükkel zarándokaink megtekinthették a Kegyhelyet.
Az esti órákban Schettrer Zsolt („Seti”) technikai edzést tartott a kerékpárosoknak, melyen szíve-
sen vettek részt a staff tagjai is. Az edzés vidám, tréfás vetélkedővel végződött. A vesztes csapat 
feladatot kapott, melyet Gyöngyösön, az indulás reggelén teljesített.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://godolloihirek.hu/cikkek/2016/06/14/vegyes-zona/godollot-is-atszeli-a-maria-maraton
http://www.csomor.hu/oldal/maria-maraton
http://www.mozgasvilag.hu/futas/hirek/mar-erdelyben-a-maria-maraton
http://www.hirek.sk/hitelet/20160628153444/Erdo-Peter-fogadta-a-Maria-Maraton-resztvevoit.
html
http://www.magyarkurir.hu/hirek/maria-maraton-amikor-csak-szived-visz-elore
http://bonumtv.hu/maria-maraton-mariazelltol-csiksomlyoig/

(Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Szada)

június 27.
Budapest – Máriabesnyő

10. nap



10. nap



Turai János atya áldása kísért további utunkon.
A Máriabesnyő – Máriapócs szakasz teljesítésének napjaiban egyre erősebben éreztük a telepü-
lések szeretetét, egyre több lakost mozdított meg a Maraton híre. A frissítő italok és harapnivaló 
mellett egyre több helyen készültek műsorokkal is zarándokaink fogadására. Ez a települések 
önkormányzata és civil szervezetek munkáján kívül valószínűleg az egyre növekvő médiafigye-
lemnek is köszönhető.
Csapatunk frissítőben részesült Heréden az iskolánál. Tovább haladva Rózsaszentmárton szinte 
teljes lakossága üdvözölte a Mária Maraton zarándokait. A csapat zenés felvezetéssel vonulhatott 
végig a falun, miközben a helyiek az út szélén végig tapssal és éljenzéssel fogadták őket. Kerék-
párosaink megtekinthették a Bányászmúzeumot, ezen felül citerazenekar is köszöntötte őket. 
Rendkívül szívélyes és baráti vendéglátásban részesült csapatunk.
Frank Tibor és Veress Béla a Maraton eddigi leghosszabb szakaszát teljesítették, 70 kilométert. 
A hőség és az Alpok óta nem tapasztalt újbóli szintemelkedések megviselték futóinkat.
A terepkerékpárosok ezen a napon is sok nehézséggel szembesültek: gazzal sűrűn benőtt sza-
kaszok, bedőlt fák, krumpliföld, kukoricás, nádas és sár.
Gyöngyösön Hiesz György polgármester fogadta a Mária Maraton résztvevőit. A város egész 
műsorfolyammal kedveskedett a zarándokoknak: fellépett a Cantus Maximus vegyeskar, a Spirit 
of Sound gospel kórus és a Gyöngyszem zenekar is, mely fogyatékkal élő fiatalok együttese.
Érkezésünkről a heol.hu is beszámolt.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://rozsaszentmarton.hu/hirek/133/Maria-Maraton-2016-
http://www.heol.hu/heves/kozelet/gyongyosre-erkezett-a-maria-maraton-672053
http://www.heol.hu/galeria/heves/kozelet/76227

(Valkó, Vácszentlászló, Tura, Hatvan, Heréd, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szű-
csi, Gyöngyöspata)

június 28.
Máriabesnyő – Gyöngyös

11. nap



11. nap



Ezen a reggelen teljesítette a „máriabesnyői vesztes csapat” vicces feladatát: a Fő téren felállított 
színpadon kellett táncolniuk. A produkció fergetegesre sikeredett. Az eddig is összetartó kis közös-
ség tagjai most még közelebb kerültek egymáshoz.
„Az indulás előtt Czibere Zsolt, az egri Belvárosi Főplébánia káplánja áldotta meg a résztvevőket. 
Rövid köszöntő beszédében arról a kegyelemről beszélt, amelyben Isten részesíti a zarándokokat 
az út során. >A zarándok küldetése a célba érkezésen túl az, hogy ahová megérkezett, oda elvigye 
az Örömhírt, a lelkesedését, kitartását, hitét, szeretetét.<”- olvashatjuk az Egri Főegyházmegye 
weboldalán. 
Utunk során Abasár, majd Markaz várt minket frissítővel. Kisnánán a kerékpárosok megálltak egy 
várlátogatás erejéig. A kisnánai vár mesés hangulata mindenkit rabul ejtett.
Mountain bike-osaink ezen a szakaszon leginkább a sárral küzdöttek, de nehezítette útjukat a kije-
lölt utat keresztező, dróttal támogatott szőlőültetvény, patakmeder és építési törmelékek is. 
Célállomásunkhoz, Egerhez érve rendőri felvezetést kaptunk a város szélétől a Dobó térig, ahol 
fúvószenekar fogadott. A polgármesterasszony köszöntött bennünket, majd a városházát is meg-
tekinthettük. Később a püspöki palotában is körbevezettek minket. A vállalkozó kedvűek még egy 
félórás fürdőzésre is mehettek a városi strandra.
A Szent József kollégiumban kaptunk étkezést.
Az Eger TV összefoglalót készített ezen a napon a Mária Maraton egy napjáról, melynek végered-
ménye egy kedves kis rövidfilm lett.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://egerszalok.hu/index.php/hirek/aktualis/67-maria-maraton
http://palettaonline.hu/kulter/maria-maraton-eger-es-gyongyos-varosan-at
http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/tovabb-indult-egerbol-a-maria-maraton
http://www.tveger.hu/2016/06/30/maria-maraton-mariacelltol-csiksomlyoig/

(Abasár, Markaz, Domoszló, Kisnána, Verpelét, Egerszalók)

június 29.
Gyöngyös – Eger

12. nap



12. nap



Reggel az útnak indító áldást Czibere Zsolt adta. A város sportreferense, Iványiné Tóth Mária és 
csapata kerékpárral csatlakozott egy szakaszra. A PAX Televízió Hírharminc című magazinműsorá-
ban beszámolt a Mária Maraton reggeli egri indulásáról.
A mai nap első állomása Ostoros volt, ahol a hívek megmutatták nekünk templomukat, és termé-
szetesen egy kis frissítővel is kínáltak.
Az MTVA a Maraton huszonhárom napja során többször szolgált élő bejelentkezéssel a különböző 
állomásokról. Így volt ez a mai napon is, amikor Novajon érték utol egy interjú erejéig kerékpárosa-
inkat.
Szentistvánban is igen kedves fogadtatásban volt részünk. Óvodás csoport fogadott lelkesen, va-
lamint külön öröm volt számunkra a frissülésünket szolgáló párakapu. Különlegesség, hogy Szent-
istván polgármester asszonya körülbelül 5 kilométernyi távot együtt futott Frank Tiborral és Veres 
Bélával. Mezőkeresztesen is finom csemegékkel kedveskedtek nekünk. 
A terepkerékpárosok számára ez a szakasz nagyrészt jól járhatónak bizonyult. Kivétel ez alól a 
Kács közelében lévő szurdok és egy rövidebb sáros szakasz Miskolc előtt.
A mai etap a maga 86 kilométerével volt a leghosszabb a futók számára. Nagyon megküzdöt-
tek vele. Ennek ellenére Veress Béla széles mosollyal futott be Szirmabesenyőre, ahogy a 
videófelvételen is látszik, melyet a helyi tudósítók készítettek és közzé is tettek a város weboldalán. 
Példaértékű az is, ahogyan a város az eseményt lakói felé kommunikálta, plakátokon és internetes 
felületen is buzdította lakóit, hogy fogadják a maratonistákat. Összefogta a lakosságot, akik közül 
jó páran kerékpárral elénk jöttek fogadásunkra. A római katolikus templom kertjében Gábor atya 
vezetésével gyermekkórus köszöntötte a maratoni befutókat.
Huszti Gábor polgármester is baráti szeretettel üdvözölt és látott vendégül bennünket. Igen bősé-
ges és finom vacsora után a Kocsis fogadóban pihentünk meg éjszakára. 

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
https://www.facebook.com/szirmabesenyo/
http://allevents.in/mezokeresztes/m%C3%A1ria-maraton-2016-szurkol%C3%B3-
toborz%C3%A1s/1558291667798086#
http://www.mediaklikk.hu/video/novajra-erkeztek-a-maria-maraton-resztvevoi/
https://www.youtube.com/watch?v=8vuQs5CkUjg

Ostoros, Novaj, Mezőkövesd, Szentistván, Mezőkeresztes, Csincse, Vatta, Harsány, Miskolc 
– Görömböly, Szirma, Szirmabesenyő)

június 30.
Eger – Szirmabesenyő

13. nap



13. nap



Szirmabesenyőről Gábor atya áldásával kísérve indultunk tovább. Sajópálfalán megmutatták 
nekünk a görögkatolikus kegytemplomot. A gyönyörű templom különlegessége, hogy a benne 
található kegykép 1717. január 6-tól február 16-ig könnyezett.
Halmajon a Mária-kertben vártak minket frissítővel. Mádon a Tokaji Borbarátnők Társasága ven-
dégei lehettünk egy finom fröccsre és egy kis pogácsára. Elnökük, Kulcsár Edit Tatárka József 
polgármesterrel együtt szervezte számunkra a frissítőt.
Következő állomásunk Tarcal volt, ahol szintén üdítővel, kis péksüteménnyel vendégelték meg 
csapatunkat. Butta László polgármester úr reményét fejezte ki, hogy jövőre ő adhat szállást a 
Maraton csapatának. 
Futóinknak ez az etap is igen kemény volt, hiszen az elmúlt napokban tapasztalt kánikulához ké-
pest mérve is ez volt a legforróbb nap, bőven 30 Celsius-fok feletti hőmérséklettel.
Terepen a mai szakasz első 30 kilométere jól járhatónak bizonyult, utána azonban gaboname-
zőbe veszett az út. Később csalános bokros területeken kellett átvágniuk, majd Rakamaz előtt 
vizesárkot is kellett kerülniük. 
Rakamazon Takács János atya és Bodnár László polgármester fogadott. Vacsorát és szállást a 
plébánia jóvoltából kaptunk.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=214
http://www.boon.hu/a-maria-uton-jottek-szirmabesenyobe/3098585

(Sajóvámos, Sajópálfala, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Kiskinizs, Hernádkércs, Felsődobsza, 
Abaújszántó, Tállya, Mád, Tarcal, Tokaj)

július 1.
Szirmabesenyő – Rakamaz

14. nap



14. nap



Rakamazról János atya áldásával és a polgármester úr jókívánságaival felvértezve vágtunk neki az 
utolsó magyarországi szakasznak.
A mai nap rendhagyó volt abból a szempontból, hogy a futók és a kerékpárosok külön úton jutottak 
el a következő állomásra. A futók 58 kilométert tettek meg, ezen a napon kivételesen előbb értek 
célba, mint a biciklisek, akik Kisvárdát vették célba, így kerülővel, kb. 110 km-t tekerve jutottak el 
Máriapócsra. A kerékpárosokat Ibrány, Nagyhalász és Dombrád várta frissítőponttal.
Kisvárdán sok biciklis csatlakozott a Maratonhoz, köztük a KKB, azaz a Kisvárda Környéke Bringá-
sok. Rendőri felvezetéssel haladt a tekintélyes karaván ezen a szakaszon. Különleges meglepetés 
volt zarándokainknak a mazsorettcsoport műsora.
Július 2–3-án  Náray Balázs, a Kossuth Rádió szerkesztő riportere is a futókkal tartott. Közben 
több alkalommal is készített riportot velük. Többször jelentkezett be a Kossuth Rádió élő adásba a 
különböző helyszínekről, valamint egy alkalommal az M1 élő adásába is. Nyíregyházai tudósítónk-
nak a következőket nyilatkozta: „Indultam már olyan eseményen, ami a futásról szólt, de az egész-
séges életmódra a sportos életmódra, vagy a környezettudatosságra hívta fel a figyelmet. Ez az 
esemény pedig ezen túl a sportot vagy a mozgást eszközként is felhasználva kicsit a lelki többletre 
is rámutat.”
A terepkerékpárosok kedvező útviszonyokkal találkoztak ezen a napon, kivéve az utolsó három 
kilométert, amit felszántva találtak.
Az esti megbeszélésünk is különleges volt, a zarándokház udvarán, a fűben körbe ülve osztottuk 
meg egymással aznapi élményeinket, s Kocsis Fülöp is csatlakozott hozzánk.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.nyiregyhaza.hu/tizenot-napja-vannak-uton-2016-07-02
http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2016/07/11/hideg-frissito-varta-a-megfaradt-biciklizoket.
kelet#registered
http://www.ibrany.hu/hirek/m%C3%A1ria-maraton

(A futók útvonala: Nyírtelek, Nyíregyháza, Nagyszállás, Nagykálló, Kállósemjén, Pócspetri)
(A kerékpárosok útvonala: Tímár, Szabolcs, Balsa, Gávavencsellő, Paszab, Ibrány, Nagyha-
lász, Tiszatelek, Újdombrád, Tiszakanyár, Kécske, Kisvárda, Anarcs, Nyírkarász, Petneháza, 
Nyírjákó, Baktalórántháza, Ófehértó)

július 2.
Rakamaz — Máriapócs

15. nap



15. nap



Ez a reggel egy különleges eseménnyel indult: Szabó István atya görögkatolikus misét celebrált 
csak nekünk a kis fatemplomban. Mindannyiunk számára maradandó élmény.
A Mária Maraton a 16. napon a Magyar határt átlépve első romániai állomásához érkezett. Nagy 
volt emiatt a médiafigyelem. A határátkelés előtt, Nyírbátorból élő bejelentkezéssel tudósított rólunk 
az MTVA.

Ez volt az első esős nap az Alpok óta futóink nagy örömére, hiszen – mint kiderült – ők kifejezet-
ten szeretnek esőben futni. Az MTVA a határon is készített rövid interjút Frank Tiborral és Veress 
Bélával.
A két Mountain bike-os is az aszfaltot választotta a határátkeléshez, utána próbálták a földúton foly-
tatni útjukat, ami azonban a hajnali erős esőzés okozta sár miatt járhatatlan volt.
A tasnádi Caritas házban hatalmas vendégszeretettel, erdélyi szokáshoz híven finom házi pálinkával 
fogadtak minket. A bőséges vacsora után még sárgabarackot is kaptunk.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.hirado.hu/2016/07/03/nyirbatorba-erkeztek-a-maria-maraton-biciklisei/
https://kuruc.info/r/21/160858/
http://sportime.hu/kerekpar/nyirbatorba-erkeztek-a-maria-maraton-biciklisei-3681

(Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírvasvári, Terem, Vállaj, Csanálos, Nagykároly, Gencs, Érkávás)

július 3.
Máriapócs – Tasnád

16. nap



16. nap



Az előző napi sár még ma is tartotta magát, terepkerékpárosaink ezzel szembesültek rögtön az 
útjuk elején. Egy rövid szakasz után vastagon sarasan fordultak vissza, s miután sikerült kerék-
párjaikat lemosniuk, ők is aszfaltra váltottak.
Innentől kezdve a nagy szintemelkedések mindennapossá váltak, melyek megnehezítették a 
szakaszok teljesítését. Persze senki nem adta fel.
Futóink ezen a napi szakaszon érték el az ezredik kilométert.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.mozgasvilag.hu/futas/hirek/mar-erdelyben-a-maria-maraton

(Érszakácsi, Nagyderzsida, Mojád, Krasznahídvég, Somlyóújlak, Szilánysomlyó, 
Szilágyperecsen, Varsolc, Vajdarécse, Szilágypanit)

július 4.
Tasnád – Zilah

17. nap



17. nap



Az erdélyi szakaszon már csak a szálláshelyeinken élvezhettük a helyiek vendégszeretetét, így út 
közben magunk gondoskodtunk frissítőkről. 
A hosszú és izompróbáló emelkedők itt már általánossá váltak, de a csodálatos tájak látványa kár-
pótolt minket minden fáradtságért.
Ezen a szakaszon a sár már nem akadályozta a hegyi kerékpárosokat, a Mária út elhanyagoltsága 
már annál inkább. „Le is tértünk az ösvényről, mert jobban lehetett haladni a gyér aljnövényzetben, 
mint a keresztbe borult fákon keresztül” – írja Csipisz. Így haladtak hát tovább, Vaskapuban szem-
ügyre vették a fatemplomot, Mákófalva előtt pedig egy bivalyúsztatót is felfedeztek.
Fogadtatásunk Mákófalván Bot György polgármester úr jóvoltából valósult meg. Népviseletbe öltö-
zött gyermekek fogadtak a Barátság Házában, melynek közvetlen szomszédságában áll a templom, 
mely 1299-ben épült, különleges szépségű, festett, fakazettás mennyezettel rendelkezik. A Barát-
ság Házában a népművészeti bemutatótermet is megszemlélhettük, melyben gyönyörű viseleteket, 
varrottasokat és festett bútorokat láttunk.
Különösen jólesett Babos-Barabás Berta lelkipásztor kedves fogadtatása, szívből jövő igaz szavai. 
Igazi erdélyi vendégszeretetben volt részünk. A finom vacsorát helyi asszonyok főzték, akiktől ké-
sőbb gyönyörű gyöngyékszereket is vásárolhattunk.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://szekelyhon.ro/magazin/maria-maraton-harom-het-alatt

(Ördögkút, Alsóegregy, Vaskapu, Almásszentmihály, Kendermál, Középlak, Almástamási, 
Nagypetri, Egeres)

július 5.
Zilah – Mákófalva

18. nap



18. nap



Babos-Barabás Berta lelki útravalójával és áldásával folytattuk utunkat Mákófalváról Kolozs felé.
Kolozsváron egy Bencés barát segítségével jutottunk át.
Érkezés a Jézus Szíve katolikus templom és plébánia kertjébe, ahol Keresztes Olivér atya fogadta a 
csapatot. A falu sós vizes fürdőjét fedezte fel a csapat egy része, mások a falut járták be. 
Csipisznek és Walternek ma is sokszínű útja volt: „Sosem bicikliztem még épp épülő autópálya-me-
derben, sásban, nádban, búzatáblában, EKKORA csalánosban. Ahogy korábban Walter is kimond-
ta, újradefiniáltuk magunkban már az út fogalmát egy ideje. Ez amúgy koránt sem baj, és nem is 
éltük meg soha csapásként, többnyire remekül szórakoztunk” – fogalmaz Nyüsti István („Csipisz”).
A terepkerékpárosok – akárcsak a futók és kísérőik – már szakadó esőben érkeztek a célba.
Vacsora előtt részt vehettünk a misén, mely ismét Szabó István atya koncelebrálásával zajlott.
Este az erdélyi Mária Rádió riportere rögzített beszélgetést Frank Tiborral, Veress Bélával és kerék-
páros kísérőikkel.
Szállást a falu két különböző pontján kis faházakban kaptunk erre az éjszakára.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.romkat.ro/hu/content/maria-maraton-1300

(Magyargorbó, Andrásháza, Kisbács, Kolozsvár, Szamosszentmiklós)

július 6.
Mákófalva – Kolozs

19. nap



19. nap



A mai etap nehézsége az volt, hogy a teljes szakaszon köves úton és földúton haladtunk, ami ke-
véssé kedvezett trekking kerékpárosainknak és futóinknak.
Ellenben moutain bike-osaink számára a mai terep viszonylag jól járhatónak bizonyult. Békés lovak 
és tehenek valamint csak rövid ideig acsarkodó kutyák mellett elhaladva egy órával a többiek előtt 
értek a célba.
Mezőmadarason Dávid Gyula Árpád polgármester úr, valamint a református lelkész, Szabó Andor 
és felesége, Szabó Izolda vendégszeretetét élveztük.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.magyarkurir.hu/hirek/helyzetjelentes-maria-maratonrol-teljesitette-1000-kilometeret-
veress-bela-ultrafuto

(Mezőgyéres, Cigányi, Csehtelke, Báld, Nagysármás, Tuson, Uzdiszentpéter, Deleni, 
Mezőpagocsa, Fonóháza, Szénáságy)

július 7.
Kolozs – Mezőmadaras

20. nap



20. nap



Reggel megtekinthettük a szállásunk szomszédságában álló református templomot, majd Andor 
atya áldásával indultunk tovább.
Szemet gyönyörködtető tájakon keresztül tettük meg a mai napi 45 kilométert.
A dózerolt utak mellett füves és erdős szakaszokból is bőven kijutott terepkerékpárosainknak a mai 
napon. Jutott azonban idejük körülnézni Marosvásárhelyen, sőt a város határában „belefutottak” 
egy 713 éves tölgyfába is.
Nyárádszeredán Dorcsa László plébános fogadta a csapatot. 18 órakor szentmise, majd a hívek 
kedves kis fogadást szerveztek nekünk. Rövid idegenvezetést is kaptunk meglátogatva Bocskay 
István és Csaba királyfi mellszobrát. Szállásunk az iskola kollégiumában volt.
A helyszínre érkezett egy marosvásárhelyi újságíró is, aki interjút készített Frank Tiborral és Veress 
Bélával.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/celhoz-kozeledik-a-maria-maraton

(Harcó, Mezőpanit, Náznánfalva, Marosvásárhely, Jedd, Kebeleszentiván, Kisszentlőrinc, 
Székelysárd, Székelytompa)

július 8.
Mezőmadaras – Nyárádszereda

21. nap



21. nap



A hívek jelenlétében búcsúztatott minket polgármester úr, egy leány gyönyörű dallal köszöntött 
minket, László atyától pedig megkaptuk az útnak indító áldást. Testben és lélekben is feltöltekezve 
vágtunk neki zarándoklatunk utolsó előtti szakaszának.
Vadregényes tájakon haladtak ma is terepeseink, a dózerolt földutak, füves domboldalak mellett 
kijutott tehenek által járhatatlanná vált földútból is. Siklóson a helyiekkel arról beszélgettek, hogy 
a medvék malacokat ragadnak el, Énlakán pedig egy kedves néni vezetésével megnézhették a 
templomot.
Farkaslakán Geréb Péter alpolgármester és Laczkó Vilmos plébános atya fogadta a Mária Maraton 
csapatát. Szállást a Gordon Panzióban kaptunk, ahol kiváló ellátásban részesültünk.
Este a Maraton staff gárdája játékos vetélkedőt szervezett. Két csapatban „küzdöttünk” egymás-
sal, volt zászlókészítés, sorverseny és sátorállítás is időre. Bár a vetélkedő végét a hirtelen jött eső 
elmosta, mégis felejthetetlenélmény volt, melyben már érződött, hogy igazán egymásra találtunk és 
összetartozunk.

(Székelybere, Nyárádmagyarós, Sóvárad, Szováta, Parajd, Felsősófalva, Korond)

július 9.
Nyárádszereda – Farkaslaka

22. nap



22. nap



A Mária Maraton az utolsó szakaszához érkezett. Vegyes érzésekkel indultunk neki a hátralevő 58 
kilométernek.
Futóinkhoz csatlakozott néhány barátjuk, akik nem csak tettekkel, szavakkal, de aszfaltrajzokkal is 
biztatták őket és erőt adtak nekik az utolsó kilométerekre.
Terepkerékpárosaink szó szerint gyakran úttalan utakon haladtak ezen a végső szakaszon is, átkel-
ve patakokon, sőt kerítésen.
Végül persze mindenki sikeresen a célba ért. Kerékpáros csapatunk és a két terepkerékpáros 
Frank Tibor és Veress Béla előtt érkezett ugyan Csíksomlyóra, de a „hivatalos befutóval” termé-
szetesen bevártuk a futókat. A végső cél felé közeledő, emberfeletti teljesítményt felmutató Frank 
Tibor és Veress Béla elé kerékpárjainkon kivonultunk Csíksomlyó széléig, s onnan kísértük be őket 
a kegytemplom előtt felállított célkapuhoz. A beérkező maratonisták tiszteletére a Kegytemplom 
harangjai is megszólaltak, melyet felemelő érzés volt hallani. Kamerák össztüze és gratulációk és 
interjúk sorozata fogadta a Mária Maraton résztvevőit, különösen az ultrafutókat, kiknek teljesítmé-
nye csodálatra méltó. Mindnyájunknak megtisztelő, s különösen ultrafutóink számára meghatározó 
élmény volt Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenléte. 
Végső céljukhoz érkező zarándokainkat Urbán Erik, csíksomlyói ferences templomigazgató, Füleki 
Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere, Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesült alelnöke és 
Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita köszöntötte.  Zarándokaink közül Szabó István atya és 
Somogyi Viktor osztottak meg néhány gondolatot az összegyűltekkel arról, hogy milyen érzés az út 
végéhez érni.
A köszöntők után a Kegytemplomban adtunk hálát, hogy épségben célba értünk, elénekeltük a 
magyar és a székely Himnuszt. Vacsoránkhoz, nagy megtiszteltetésünkre, Kocsis Fülöp is csatla-
kozott. A vacsora után hálaadó misén vehettünk részt.
Utolsó este a Jakab Antal Házban pihenhettünk meg.

A szakaszhoz kapcsolódó média-megjelenés:  
http://www.szekelyhon.ro/videos/view/4897/csiksomlyon-ertek-celba-a-maria-maraton-
resztvevoi.html
http://www.magyarkurir.hu/kulhoni/csiksomlyon-ertek-celba-a-maria-maraton-resztvevoi
http://777blog.hu/egyeb/harom-het-utan-ert-celba-maria-maraton/

(Székelyszenttamás, Székelyudvarhely, Fenyéd, Szatmárnémeti, Homoródfürdő, 
Kápolnásújfalu, Szentegyháza, Csíkszereda)

július 10.
Farkaslaka – Csíksomlyó

23. nap



23. nap


