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számú melléklet

Mária Út fejlődése és működtetése
Előzmény
A Mária Út Egyesületnek száznál több önkormányzati tagja van. A zarándokturizmus
fejlesztése alapvető érdeke az önkormányzatoknak. A zarándokturizmus felfuttatásának jó
alapot szolgáltatnak a nagyrendezvények (1Úton, Mária Maraton), a szervezett zarándoklatok,
a várható GINOP fejlesztési program és az UNESCO szellemi-kulturális örökségként való
elismerése Mária-tisztelet búcsús és zarándok hagyományának. A fejlődés, a zarándokszám
növelésének elérésére célszerű egy közös önkormányzati cselekvési programot készíteni,
azokról döntést hozni és végrehajtani. A Mária Út Egyesület elnöksége kialakította a Mária Út
fejlődésének és működtetésének közös munkaprogramját, aminek betöltésére hívja az
érintett önkormányzatokat.
Az önkormányzati program fő elemei
A Mária Út fenntartása és felfuttatása átfogó cselekvési programot igényel, amelynek fő
elemei a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

az útvonal jelölés és karbantartása;
a jó járhatóság biztosítása;
az alapellátások (szállás, étkezés) biztosítása;
a naprakész on-line információk;
az önszervező (egyéni) zarándoklás feltételeinek kialakítás;
helyi kulturális-vallási turisztikai kínálat kialakítása, marketingje;
helyi búcsús és zarándok hagyományok feltárása és újraélesztése;
helyi tartalom az applikáción.

1-2. Útvonal jelölés és karbantartás, járhatóság
A közigazgatási határon belül az önkormányzat hatóköre a jelölés évenként felülvizsgálata és
felújítása, továbbá évente kétszer az útvonal bejárása és a járhatóság biztosítása. (pl. a
növényzet levágása, stb) Mindez közmunkásokkal megoldható.
Egységes arculat kell.(a kis településeken is, legalább m-betűs logók legyenek kint, ld.
kerékpárutak mellett a Balatonon jelölve van, hogy melyik a kerékpárosoknak szánt pihenő,
kocsma, stb., mi jelöljük lila m-mel minden településen)
3. Minden településen kell valamilyen alapszolgáltatás
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5-8 fős összkomfortos szállás és valamilyen étkezés lehetősége szükséges. Az önkormányzat
aktív szerepet tölt be, hogy ez legyen. A konkrét megoldások a helyi és MUT honlapra
kerülnek.
4-5. Az egyéni zarándoklás feltételeinek megteremtése
A várható egyéni zarándokoknak a Mária Út honlap biztosítja az útvonal tervezéséhez,
szolgáltatások eléréséhez szükséges információt. Az önkormányzati honlapokon javasolunk
önálló zarándok linket (lokális útvonalterv, szolgáltatások, szállások, kontaktok, látnivalók,
nevezetességek) és annak állandó karbantartását, naprakészségének biztosítását, amelyek a
Mária Út honlapjára is felkerülnek folyamatosan.
6-8. A helyi és térségi zarándok és búcsús hagyományokat és kínálatot a település minden
nevezetességével együtt kell kínálni.
Tervezi és javasolni érdemes helyi kínálatokat a néhány órástól a néhány naposig. Ha van helyi
hagyományos ünnep, azt korszerű formában fel kell éleszteni és felépíteni. A vonzás és a
vendégforgalom növelésére érdemes kulturális és vallásturisztikai programot készíteni,
amihez a Mária Út Egyesület szakmai segítséget nyújt. Ez két dologból áll. Először: kulturális
turisztikai megjelenés újra szervezése, folyamatos marketingje:


Lehetőségek felmérése (szolgáltatások és események)



Ajánlatok kidolgozása (gyalogos, kerékpáros, buszos, lovas, vizi, stb)



Ajánlatok folyamatos marketingje

Másodszor mindennek a modern kommunikációs és információs rendszerének elkészítése
publikálása a Mária Út webes szolgáltató rendszerén keresztül:


POI azonosítás és tartalom megosztás



helyi szállás / gasztronómiai / kulturális szolgáltatások ismertető anyagainak
összeállítása



podcast-ok készítése (helyi kultúrtörténeti beszámolók készítése)



Helyi tartalom applikációk kifejlesztése, ami a helyi tartalmak teljes előállítását és a
MUTKE app felületre való töltését jelenti.

Kelt Veszprémben, 2016. november 21-én.
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