
 

 

Pálosok nyomában 
5. csallóközi gyalogos zarándoklat Máriavölgybe a Magyarok Nagyasszonya 

alkalmával 

Útvonal: 12 napos bejárással egybekötött gyalogos zarándoklat a Máriavölgyi zarándokúton Márianosztrától, Márianosztra (HU) – Bény (Bíňa) 

– Kürt (Strekov) – Érsekújvár (Nové Zámky) – Gúta (Kolárovo) – Nagymegyer (Veľký Meder) – Bős (Gabčíkovo) – Egyházgelle (Holice) – 

Bacsfa (Báč) – Dénesd (Dunajská Lužná) – Pozsony (Bratislava) – Máriavölgy (Marianka) között 

Szervező: Via Mariae (szlovákiai Mária Út) polgári társulás 

Zarándoklat vezetője: Méhes Richárd, a Via Mariae polgári társulás tagja 

Zarándoklat időpontja: 2018. szeptember 25. – október 6. (kedd-szombat) 

Zarándoklat indulása: szeptember 25. 9:00 órakor, Márianosztra – Magyarok Nagyasszonya kegytemplom 

Napi szakaszok: 

szeptember 25. Márianosztra – Bény 25,5 km;  szeptember 26. Bény – Kürt 23,6 km; 

 szeptember 27. Kürt - Érsekújvár 33,8 km;   szeptember 28. Érsekújvár - Gúta 19,1 km;  

 szeptember 29. Gúta - Nagymegyer 27 km;   szeptember 30. Nagymegyer – Bős 19,1 km; 



október 1. Bős - Egyházgelle 19,6 km;   október 2. Egyházgelle – Bacsfa-Szentantal 12 km; 

 október 3. Bacsfa-Szentantal - Dénesd 20,4 km;  október 4. Dénesd - Pozsony 24 km; 

 október 5. Pozsony – Máriavölgy 15,2 km;   október 6. Máriavölgy. 

Megtett táv összesen: kb. 239,3 km 

Az út során az érintett helyszíneken a becsatlakozás lehetséges, de előre jelezzék! Kíséret és GPS felmérés megoldott. 

Napi program: gyalogos zarándoklat – a napi táv megtétele, az útba eső kulturális és természeti értékek megtekintése, a lehetőségek alapján 

szentmise. Október 6-án részvétel Máriavölgyben (a felvidéki Csíksomlyón) az ünnepi magyar nyelvű szentmisén. 

Ajánlott felszerelés: énekes- és imakönyv, rózsafüzér, időjárásnak megfelelő öltözet, nagy hátizsák, hálózsák, derékalj, túracipő vagy –szandál, 

esőkabát, egészségügyi felszerelés, ruhamosáshoz szükséges dolgok (mosószappan,…), kulacs, szükséges pénz-, étel- és italmennyiség. 

Csomagszállítás: több szakaszon lesz biztosítva (ezért ajánlott a kis hátizsák hozása is) 

Költségek: oda-visszaútra, szállásra (kb. 10 €/fő/éjszaka), étkezésre. Az oda-visszautat mindenki maga oldja meg. Szeptember 24-én este 

lehetőség van Márianosztrán éjszakázni! Kérjük ezt, előre jelezzék! 

Jelentkezés: Méhes Richárd, tel.: +421 915 112 564, e-mail: richard.mehes21@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 20.  


