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Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti 

 

Spravodajca 

 

 
V rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko projektom SKHU / WETA 
/ 1901 / 1.1 / 029 Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti, spolupracujúci partneri, Združenie 
Mária Út a Obec Plášťovce sa dostali k dokončeniu projektu. 
 
 
Pre túto príležitosť organizátori určili nový úsek, ktorý má dlžku asi 21 km medzi Kemencami 
a Máriounosztrou. Po ceste bude pútnikov čakať malé stanovište s občerstvením na vopred 
určenom mieste, na malej železničnej stanici Kisírtáspuszta, pretože Pálos70 je predovšetkým 
pešia výkonnostná túra, preto by sme ju odporučili skúseným peším turistom, pútnikom s 
dobrou fyzickou kondíciou. Pre účastníkov podujatia je zabezpečený aj iný typ presunu z 
Márianosztra do Kemence. Podajte žiadosť na tomto odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/1kVs3nfWeqtt_wwR6NdsiwGTQRuYCX-
IYRxiOBWoASYs/edit 
 
Program: 
 
Z Kemence - do Márianosztra dotýkajúcej sa stanovišťa s občerstvením 
Dátum: nedeľa 11. októbra 
Čas cesty: 05:12:47 
Trasa: 21 km 
Odchod: 07:15 do Márianosztra 
Miesto odpočinku: malá železničná stanica Kisirtáspuszta 
Tu poskytujeme účastníkom: 
- čaj, vodu 
- hroznový cukor, koláče – pečivo 
Cieľový bod: Márianosztra, kostol Nanebovzatia Panny Márie, predstavenie kostola, záverečná 
omša (15:00) 
 
Podrobný program: 

 
07:00 Stretnutie v Márianosztra pred Kostolom Panny Márie Uhorskej - presun do Kemence - 
podľa dohody 
07:00 -7:15- registrácia 
07:30 Transfer odchod (autobus pre 40-50 osôb) 
08:30 Odchod z Kemence 
11:30 Miesto oddychu a relaxu: Malá železničná stanica Kisirtáspuszta (čaj, voda, hroznový 
cukor, pekáreňské výrobky) (13 km od východiskového bodu) 
12:00 Odchod z miesta odpočinku 
14:30 Príchod do Marianosztra (21 km) 
15:00 Márianosztra - Prehliadka Devocionálneho kostola Kostolom Panny Márie Uhorskej, 
predstavenie kostola 
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15:00 omša v Márianosztra v kostole Panny Márie Uhorskej, 
16:00 Pohostinstvo 
16:30 Márianosztra - Prehliadka zbožného kostola Panny Márie Uhorskej, predstavenie kostola 
17:00 Ukončenie programu 
 
 
Medzi doteraz realizované aktivity v rámci projektu patrí zameranie a zaznamenávanie 
odporúčaných trás, zostavenie katastra služieb, zostavenie databázy, organizácia ponúk 
zájazdov, podujatí a Medzinárodný deň pútnických podujatí 1Úton, ktorý je tento rok púť za 
fyzickým a duševným zdravím sveta, s cieľom zvýšiť potenciál cestovného ruchu v regióne. 
 
Združenie Mária Út a obec Plášťovce sa usilujú vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie počtu 
návštevníkov v regióne s vynikajúcimi prírodnými danosťami (oblasť Börzsöny a Ipoly), kultúrnym a 
náboženským dedičstvom (budované dedičstvo, svätyne, významné udalosti) a aby ponuky v oblasti  
pútnického cestovného ruchu sa mohli stať atrakciou. 
 
Z dôvodu pandémie si vyhradzujeme právo na zmenu, akákoľvek zmena sa nastane, o týchto zmenách  
sa môžete dozvedieť na našich komunikačných kanáloch. 
 
Obsah tohto spravodajcu nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie. 
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať: 
 
Galgócziné dr. Szabó Zsófia  
 
 
E-mail: info@mariaut.hu 
Webová stránka: www.mariaut.hu 
 


