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Deň „NULA“ 

 

Je štvrtok 4. 7. 2019. Klasický deň „NULA“ u Hrubovských na 

dvore sa nekonal tak, ako po iné roky. Žiadne vysedávanie do 

polnoci. Dnes je akosi každý uponáhľaný. Každý prišiel, zložil 

veci, pozdravil a odišiel. Až na zopár výnimiek, ktorí neodolali 

osviežujúcej mo-

krej vode v bazéne 

na dvore (obr. 1), 

všetci boli už do 

2200 zložení.  

Už zajtra. Áno. Už 

zajtra ráno vyráža 

skupina štrnástich 

cyklistov na tohto-

ročnú púť Tour de 

Hungary. Nie je to 

štrnásť nezávislých 

cyklistov. Nie sú to štrnásti jednotlivci. Je to tím. Jedny pľúca, 

jedno srdce, rovnaký cieľ. Spolu vyrážame a spolu do cieľa 

prichádzame. Spolu znášame všetky problémy na cestách. 

Spolu, spolu, spolu.  

 

Deň „PRVÝ“ 

 

Piatok 5. 7. 2019. Sviatok sv. Cyrila a Metoda. Ráno o 600 

vyrážame. Teda chceli sme. Niektorí pri kostole už čakali od 

530. Niektorí to jednoducho nestíhajú.  Aj ja prichádzam ku 

kostolu s trojminútovým meškaním. Pre istotu si všetci 

vyberáme z auta z pohotovostnej tašky návleky na ruky a nohy 

a obliekame ich. Ráno je dosť chladné. Konečne sme sa dali 

všetci dokopy. Ešte spoločné foto (obr. 2) pred kostolom 

a požehnanie. Čas nášho odchodu sa dosť posunul. 
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617. Ideme smerom na Nižný Hrabovec. Tu odbočujeme doprava 

na Nižný Hrušov. Na benzínovej pumpe v Trhovišti máme prvú 

zastávku  (obr. 3). Čas 707. Priemerná rýchlosť, s ktorou sme tu 

prišli, je 32,8 

km/hod. Tu si 

dávame prvú 

rannú kávu. 

Druhá bude už 

za maďarskou 

hranicou.  

730 vyrážame 

smerom na Oborín, kde odbočujeme doprava smerom na 

Stredu nad Bodrogom. Za dedinou Ladmovce schádzame 

z cesty k rieke Bodrog. Tu je riečny prístav (obr. 4) a tu by mala 

byť zaparkovaná loď, 

ktorú budú odtiaľ už 

po súši prepravovať 

na našu Domašu. 

Všetko je tu nachys-

tané. Obrovská prís-
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tavná plocha je vyčistená od nánosov, akurát, že tu žiadna loď 

ešte nestojí.  

Po minúte obhliadky o 855 vychádzame späť na cestu, keď ... 

Máme prvý defekt. Rado. Na zadnom kolese a to tak nešťastne, 

že si urobil dieru do plášťa. Prvá práca pre nášho mechanika – 

Jakuba (obr. 5). Kvôli 

veľkej diere v plášti 

mu novú dušu 

tlakujeme iba na 

polovicu (normálne 

tlakujeme na 7 barov 

- pre porovnanie – 

pneumatiky na aute 

sa tlakujú na 2 bary). 

Odpájame mu zadnú 

brzdu a plášť mu 

obtáčame s izolačnou páskou o ráfik kolesa. 912 vyrážame.  

Teraz máme so sebou iba skromnú základnú výbavu náradia 

a náhradných dielov, lebo sprievodné vozidlo spolu s nami 

nevyštartovalo. Otec Marcel má ešte dopoludnia dve sväté omše 

a až po nich sadá do auta a ide za nami.  

Prechádzame okolo Stredy nad Bodrogom. Na hranicu nejdeme, 

ale pokračujeme ďalej po slovenskej strane až do dediny Veľký 

Kamenec. V strede dediny odbočujeme doprava na slovensko-

maďarskú hranicu  a popod zrúcaniny posledného hradu na 

Zemplíne opúšťame túto dedinu. Z informácii o hrade iba 

krátko.  Postavili ho v 13. storočí po tatárskom vpáde. 

Vystriedalo sa v ňom viacero majiteľov. Posledný majiteľ Juraj 

Soós sa aktívne zúčastnil Vesselényiho povstania a hrad 

postihol ten istý osud ako hrad Čičva. Cisárske vojsko v roku 

1672 hrad zbúralo. Pod hradom bez využitia stojí malý kaštieľ. 

Smerom na juh prichádzame k slovensko-maďarskej hranici. 

Čas 939. Doteraz sme prešli 85 km. Rovno na hranici ma 

https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%A1el%C3%A9niho_sprisahanie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1672
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
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zaujala jedna anomália. Na ľavej strane cesty je veľké 

parkovisko oddelené od cesty zvodidlami. Rozmýšľam nahlas, 

pýtam sa sám seba  a zapájam do diskusie aj Janíka – načo je 

také parkovisko, ku ktorému nie je žiadny prístup. Až doma mi 

to napadlo. Predtým než sme vstúpili do shengenu tam 

pravdepodobne bola malá slovensko-maďarská colnica. Moja 

predtucha sa potvrdila, keď si pozerám spätne našu cestu cez 

internetovú aplikáciu maps.google.com. Tam boli štyri unimo- 

bunky spojené ako slovensko-maďarská colnica aj s 

prestrešením cez celú cestu, na ktorom je nápis „Veľký 

Kamenec – Pácin“. Dnes z toho zostalo iba zablokované 

parkovisko. Bez bicyklov prichádzame všetci na spoločné foto 

(obr. 6) k tabuli, ktorá nám oznamuje, že vstupujeme na 

územie Maďarskej republiky. Sadáme na bicykle, opúšťame 

naše rodné Slovensko a pokračujeme ďalej v našej cyklopúti už 

po maďarských cestách. A už to začína.  



9 
 

Valójában már akkor kezdődött, amikor elhagytuk Nagy-

Kamenec falut. Repülőgép utazik. Nincs hegy, nincs lejtő, nincs 

erdő, nincs hegy. Semmi. Csak sík és szél. És mindig 

felrobbant ránk, vagy balról. Amikor délre mentünk, dél fújt. 

Amikor nyugat, olyan nyugati. És az erő jó volt.  

Nie, žartujem. Aj naďalej budem písať v jazyku, ktorému 

najlepšie rozumieme. 

Ono to vlastne začalo, už keď sme vyšli z dediny Veľký 

Kamenec. Cesty po rovine. Žiadny kopec, žiadny zjazd, žiadny 

les, žiadne hory. Nič. Iba rovina a vietor. A ten fúkal vždy proti 

nám, alebo z ľavej strany. Keď sme išli na juh, fúkal južný. Keď 

na západ, tak západný. A silu mal dobrú.  

Schádzame z hlavného ťahu, odbočujeme doprava na Cigánd, 

cesta č. 381, a tu začínajú naše trampoty po maďarských 

cestách. Hlavné ťahy, cesty 1. a 2. triedy sú v poriadku. 

Povedal by som, že aj lepšie ako naše. Ale ostatné – neviem ako 

to majú ďalej číslované. Či sú to cesty tretej, štvrtej, piatej, 

šiestej alebo siedmej triedy? Neviem. Bez označenia, bez 

bočných stĺpikov, bez stredovej čiary. Naše cesty nižšej triedy 

sú v porovnaní s týmito kráľovskými cestami. A to všetci 

nadávame na úroveň našich ciest.  

Po štyroch kilometroch od hranice odbočujeme v pravom uhle 

doprava smerom na Cigánd. Na kvalite cesty a ani na 

výškovom profile sa nič nemení. Stále rovina, rozbitá cesta bez 

označenia.  

Po 95 km v dedine Cigánd na kruhovom objazde stojíme. Čas 

1005. Tu máme prvú prestávku na jedlo. Po pravej strane máme 

potraviny, tak si niektorí chlapci idú niečo nakúpiť. My ostatní 

prechádzame na druhú stranu kruhového objazdu do malého 

pohostinstva a rýchleho 

občerstvenia s názvom 

Kisgarás (obr. 7). Ponúkajú 

alko aj nealko nápoje, zmrz- 
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 linu, gyros, hotdogy, ... My si objednávame každý podľa svojej 

chuti – pivo, pepsi-colu. Obsadzujeme dva stoly vonku a 

dojedáme svoju desiatu 

(obr. 8, 9). Už si presne 

nepamätám, čo povedal 

Paly, ale MUDr. Patrik 

Jakubek (ďalej iba Paťo 

- náš nový člen) mu odpovedal: 

„Stále je dobré byť pripravený, 

ako byť prekvapený!“ Taká veta 

sa nedá zabudnúť.  

Po hodinovom oddychu pokračujeme. Teda chceli sme, ale 

Rado má zase problémy so zadným kolesom a tak sa Jakub 

snaží, ako len vie, aby mu spojazdnil bicykel. Prechádzame 

celým mestom a chlapci sa dopytujú našich navigátorov, či 

ideme správne. Na jednom úseku je naša trasa prerušená. Fero 

s Matúšom nám vysvetľujú, že je tam rieka Tisa, tak tam 

pravdepodobne bude kompa, ktorá nás prevedie na druhú 

stranu rieky. Nemýlili sa. Asi po kilometrovej ceste lesom 

prichádzame k rieke a je tam naozaj kompa, ale na nešťastie 

pre nás, na druhej strane. Zosadáme z bicyklov a výkrikmi 

a posunkami rukami vyzývame obsluhu kompy, aby pre nás 

prišli. A vtedy to začalo. Brutálny útok komárov. V živote som 

to nezažil. Chcel som vybrať fotoaparát a urobiť si foto, ale 

nedalo sa. Keď som sa udrel hocikde, zabil som ich minimálne 

desať a na ich miesto prileteli hneď iní. Ešte šťastie, že je tu 

také široké miesto a tak rýchlo sadáme na bicykle a krútime sa 

dookola. Raz do jednej strany a potom do druhej, aby sa nám 

nezakrútila hlava a aby komáre nemali čas na pristátie na 
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našich telách. Obsluha kompy na druhej strane asi vybadala 

čo sa deje a tak rýchlo prichádzajú na kompu a idú nám oproti 

(obr. 10). Konečne 

sú pri nás a my 

rýchlo nastupuje-

me, aby sme sa 

zbavili komárov. 

Ešte sú dotieraví, 

ale už nie tak ako 

na brehu. A je ich 

podstatne menej. 

Vystupujeme z kompy na druhej strane (obr. 11) a tu, ako keby 

sme boli v inom 

svete. Ani jeden 

komár. Ani 

zabzučanie. Nič. 

Ticho.  

Pokojne sadáme na 

bicykle a pokraču-

jeme v našej púti. 

Smer Dombrád. Tu 

vidím prvýkrát 

dopravnú značku „Pozor! Nerovnosť vozovky!“ A pod ňou 

dodatková tabuľa - 1 km. Tie dopravné značky boli osadené po 

každom kilometri. Menili sa iba dodatkové tabuľky. Na jednej 

písalo „1 km“. Na druhej „1 kilometer“ a na ďalšej „1000 m“. 

Prechádzame dedinou Dombrád a Rado – zasa defekt. Už 

tretíkrát. Už je to neúnosné. Rozmýšľame, čo ďalej a Janík má 

spásonosnú myšlienku. Keďže máme skoro všetci rovnaké 

bicykle, hlavne rovnaké kolesá, dáva svoje dobré koleso Radovi 

a Radove už s opraveným defektom berie on. Keďže má okolo 

25 – 30 kíl menej ako Rado, tak to koleso nebude tak 

namáhané. Po 16 minútach o 1212 odchádzame. Prechádzame 
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dediny Gégény, Demecser, Székely, Ramocsaháza, Nýribrony. 

Na začiatku dediny  Levelek si dávame v malom pohostinstve 

s názvom „Fűrész” (Pílka) polhodinovú prestávku na doplnenie 

tekutín, toaletu a malý relax (obr. 12). Čas 1305. Doteraz sme 

prešli 140,63 km 

s priemernou rýchlos-

ťou 30,4 km/hod. 

Čistý čas na bicykli 4 

hod. 37 min. Teplota 

33,9°C.  

O 1349 odchádzame. 

Núka sa nám možnosť 

ísť po ceste I. triedy č. 

41, ale je tu dopravná 

značka, ktorá nám 

oznamuje, že na túto cestu majú zákaz traktory, konské povozy 

a cyklisti. Snažíme sa tomu trochu vyhnúť. Prechádzame 

dedinou a nachádzame výjazd na túto cestu bez označenia. 

Dlho sme si ju neužili. Po necelých dvoch kilometroch 

odbočujeme znovu na cestu nižšej triedy. Smer Besenyőd. 

Sledujem mestá a dediny, ktorými prechádzame a mám pocit, 

že tu ľudia žijú chudobnejšie, resp. skromnejšie ako u nás. Ako 

keby sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia zastavil čas. 

Tak to tu vyzerá. Domy, ploty, záhrady, ... Sem tam sa objaví 

dom, ktorý má už vymenené okná za plastové, ale novo 

zateplený dom som nevidel nikde. Možno je tu taká klíma, že to 

nepotrebujú. Ani výmenu okien a ani zateplenie. Neviem. Ale 

všetko mi pripadalo tak staro, pochmúrne. Sem tam sa nájdu 

aj nové domy, ale to už sú domy. Krásne, veľké s peknou 

terénnou úpravou okolo.  

Ďalšia dedina, ktorou prechádzame nesie názov Ófehértó. 

V tejto dedine je to tak, čo sa týka domov 50:50. Mimo 

obývanej zóny sú cesty úplne iné ako u nás. Je to z dôvodu 
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v akom prostredí tie cesty sú. Väčšinou sú okolo cesty po 

obidvoch stranách valy a na nich vysadené stromy podobné 

našim agátom a kry. Tie slúžia ako ochrana pred vetrom. 

Niekde sú cesty zarovno s terénom, ale tam sú tie stromy a kry 

nasadené oveľa hustejšie. Na jednej strane slúži táto flóra ako 

vetrolam a na druhej strane vytvárajú koruny stromov peknú 

listovú klenbu nad cestou, ktorá nás chráni od priamych lúčov 

horúceho slnka. Má to pre nás aj trochu negatívnu stránku. 

Cez tú flóru vlastne vôbec nevidíme cez aký kraj prechádzame. 

Či za tým vetrolamom je lúka, les, vinica, alebo pole, to všetko 

ostalo našim očiam skryté. Prechádzame aj  po cestách, kde 

nás nechránilo nič. A to väčšinou ponad diaľnicu alebo cez 

nejakú rieku. Tieto úseky boli najhoršie. Horúco a buď priamy 

protivietor (ten znášali naši ťahúni na čele pelotónu), alebo 

bočný vietor. Tie rozmary počasia nás poriadne oberali o sily.  

Po 39 minútach vchádzame do mestečka Máriapócz. Tu dostal 

Paly defekt na zadné koleso. To aby sa Radovi nekrivdilo, že 

doteraz bol iba sám, kto dostával defekty. Po oprave 

pokračujeme ďalej a za chvíľu prichádzame do centra mesta 

k Bazilike sv. Michala (obr. 13). Čas 1445. V blízkosti nie je 

žiadna reštaurácia a tak 

využívame ponuku malé-

ho stánku s občerstvením. 

Skoro všetci si dávame 

hamburger a čakáme na 

naše sprievodné vozidlo, 

ktoré by už malo každú 

chvíľu prísť. Sedíme na 

lavičkách a vychutnávame 

si pokoj, ktorý tu panuje 

(obr.14).  

Neviem, len tak nečinne sedieť a tak beriem do ruky fotoaparát 
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a  idem  sa  trochu  

prejsť  po  ploche  

pred bazilikou.  Bazi-

liku, dvor a kláštor 

obkolesuje biely, asi 

dvojmetrový murova-

ný plot. Plocha pred 

bazilikou je nádher-

ne vyložená zámko-

vou dlažbou spolu so zeleňou, kvetmi a stromami. Je to veľká 

plocha (možno 100 x 200 metrov) v strede so širokou cestou, 

ktorá vedie k hlavnému vchodu do baziliky. Prichádzam 

k informačnej tabuli, kde sú fotografie ďalších piatich 

katolíckych pútnických miest východného obradu, v ktorých je 

kópia obrazu slziacej Panny Márie z Máriapócz (o tom obraze 

trochu neskôr) aj s informáciou o ich vzdialenosti od tohto 

pútnického miesta (obr. 15). Najďalej  je to v Rakúsku Mária 

Bild – Burgenland – 

556 km. Na Slovensku 

je kópia tohto obrazu 

v Klokočove, 162 km. 

Druhá najväčšia 

vzdialenosť je až 

v Transylvánii, v meste 

Székelyföld - 455 km, 

ktoré v súčasnej dobe 

patrí k Maďarsku.  Prechádzam k druhej informačnej tabuli, 

ktorá obrazovou formou, mapou a textom upozorňuje na 

najzaujímavejšie miesta v tomto malebnom mestečku. Okrem 

baziliky je tu prírodné jazero, motorkárska dráha, termálne 

kúpalisko, múzeum, katolícky kostol, veľká socha Pána Ježiša 

Krista a ešte kopu iných zaujímavosti. Keďže po maďarsky 

neviem, textovú časť som vynechal a oboznámil som Vás iba 
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s obrazovou. Hneď neďaleko je katolícky kostol, veľkosťou asi 

ako náš sv. Joachyma a Anny, pred ktorým je socha 

maďarského kardinála, mučeného najprv fašistami a potom 

komunistami, Mindszenty Józsefa (*1892 - +1975) /odporúčam 

si o ňom prečítať informácie na internete/.  

1518 prichádza k nám naše sprievodné vozidlo s posádkou o. 

Marcel a milé prekvapenie (obr. 16). Paťo by veľmi rád išiel 

s nami celú cyklopúť, ale 

od pondelka už musí byť 

v ambulancii. Martin 

Šimon Stahorský chcel ísť 

tiež s nami, ale ešte iba 

teraz nastúpil do nového 

zamestnania, nedostal  

voľno a na dovolenku ešte 

nemá nárok. Po dohode 

s Paťom využíva možnosť 

ísť s nami do nedele a potom sa vrátiť s ním naspäť na 

Slovensko. Jeho prosbe vyhovela aj Zuzka Hrubovská 

a namiesto seba posadila do sprievodného vozidla milé 

prekvapenie – Martina Šimona Stahorského snúbenicu Renátu. 

Tá nám robila spoločnosť spolu s Martinom Šimonom a Paťom 

až do nedele.  

Po telefonickom kontakte odchádzame k veľkej bráne kláštora 

Rádu sv. Vasiľa Veľkého. Otvára sa nám veľké nádvorie, ktoré 

je ešte vo výstavbe. 

Na priečelí múra je 

postavený vonkajší 

oltár a hneď vedľa 

neho sú na múre po 

pravej strane osade-

né ďakovné tabuľky 

za uzdravenie.  
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Dookola múra z vnútornej strany je postavené zastrešenie, pod 

ktorým sú stoly a lavičky na oddych (obr. 17). 

Ukladáme bicykle pod prístrešok kláštora a peši sa presúvame 

k bazilike. Ten priestor je naozaj veľký. Ťažko mi povedať, 

koľko pútnikov tu môže spoločne sláviť svätú liturgiu, ale 

mojím odhadom možno dvetisíc a aj viac.  

Hlavným vchodom, ktorý je oproti tomu, čo nás čaká vo vnútri 

úplne malý (dvojkrídlové drevené dvere 80 + 80 x 200 cm), 

vchádzame do baziliky. Pohľadom napravo nás víta pekne 

upravený priestor s nízkou klenbou a dvoma radmi ručne 

vyrezávanými drevenými lavicami. Bočný stĺp na pravej strane 

je zvisle od vrchu až dole vyložený ďakovnými tabuľkami. 

Ďakovné tabuľky sú umiestnené aj na ostatných stĺpoch v 

bazilike. Otáčam svoj pohľad naľavo a pomaly predychávam. 

Predo mnou sa otvorila obrovská plocha skoro kruhového tvaru 

s vysokým stropom, veľkým ikonostasom a dvoma bočnými 

oltármi (obr. 18). Po ľavej strane je oltár so zázračným obrazom 

slziacej Panny Márie. Na pravej strane na oltári dominuje obraz 

kľačiacej Márii Magdalény pri nohách ukrižovaného Pána 

Ježiša Krista. Výzdoba a obrazy hýria pestrými farbami. Najviac 

dominuje zlatá. Tej je tu naozaj dosť. Všade sa všetko leskne. 

Po malej konverzácii miestnych maďarských mníchov s o. 

Marekom v angličtine, začíname sláviť sv. omšu pri bočnom 

oltári, pod zázračným obrazom slziacej Panny Márie.  

Svätú omšu slúži o. Marek. O. Marcel, keďže už mal dnes dve 

sväté  omše,  mu  pomáha  ako  miništrant  (obr. 19).  Oltár  je 



17 
 

otočený tak, ako bol 

niekedy  každý oltár 

pred II. vatikánskym 

koncilom. 

K bohostánku. To 

znamená, že kňaz 

liturgiu obety konal 

chrbtom k veriacim. 

Je 16.00 a my 

začíname sláviť našu 

prvú svätú omšu na 

tohtoročnej cyklopúti. Kým my budeme sláviť, vy si prečítajte 

zopár informácii o tomto veľkom gréckokatolíckom pútnickom 

mieste, ktoré som našiel na rôznych stránkach internetu.  

 

Máriapócs je jedno z najstarších mariánskych pútnických 

miest v dnešnom Maďarsku. Prvá písomná zmienka o obci 

pochádza už z roku 1280, jej dejiny sú však späté s 

gréckokatolíkmi žijúcimi v súčasnosti na území niekoľkých 

štátov stredovýchodnej Európy. Všetci gréckokatolíci pod 

Karpatmi boli stáročia spojení v jednej materskej Mukačevskej 

eparchii. Územie tohto biskupstva sa od polovice 17. storočia 

stalo miestom náboženských vojen medzi vládnucim cisárskym 

katolíckym rodom Habsburgovcov a miestnymi 

protestantskými kniežatami. Jednoduchý ľud, ktorý pre 

vojnové pustošenie najviac trpel, hľadal v tých nepokojných 

časoch útechu vo svojich chrámoch. Práve v tomto období sa 

začína séria niekoľkých „zázračných“ udalostí na území 

historickej Mukačevskej eparchie, ktoré sú dodnes známe ako 

slzenie ikon Matky Božej. Jedna z takýchto ikon, ktorá je 

dodnes dôvodom pútí mnohých gréckokatolíkov zo Slovenska, 

je aj ikona z Máriapócsa.  

Ikonu  Panny  Márie  namaľoval  István  Papp  v  roku  1675 
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temperovou farbou na javorovú dosku, pričom dodržiaval 

pravidlá maľby ikon. Podľa východného cirkevného umenia 

patrí ikona medzi obrazy Bohorodičky tzv. typu „Hodegetria“ – 

hlavným predmetom takýchto obrazov je viera v Kristovo 

božstvo v sláve. Ikona zobrazuje Máriu v červenom rúchu, 

ktorá v ľavej ruke drží dieťa a pravou rukou naň ukazuje. 

Okolo hlavy majú svätožiaru a pri ich tvárach je gréckymi 

písmenami napísané: MP – OY (= Mater Theo: Matka Božia) IC – 

XC (= Iesus Xristos: Ježiš Kristus). Mária pravou rukou 

ukazuje na maličké dieťa, ktoré pravú ruku dvíha na 

požehnanie a v ľavej drží trojvetvovú ľaliu a na krku, čo je 

nezvyčajné, má kríž. 

Podľa tradície sa 4. novembra 1696 pred touto ikonou modlili 

veriaci miestnej farnosti. Vtedy zbadali, ako sa výraz tváre 

Panny Márie zmenil, zosmutnela a z jej očí začali vytekať slzy. 

Ikona slzila nepretržite až do 8. decembra 1696. Za toto 

obdobie sa v tom čase stal malý drevený chrám v Máriapócsi 

miestom mnohých návštev. Okrem domácich veriacich 

prichádzali aj ľudia zo vzdialeného okolia: roľníci, úradníci, 

vojaci, ako aj generál Corbelli, veliteľ cisárskeho vojska vo 

východnom Uhorsku. Počas skúmania udalosti dosvedčilo 

pravdivosť slzenia 36 svedkov. Pôvodné exempláre zápisníc boli 

uložené v knižnici Dómu sv. Štefana vo Viedni. Dnes sa 

nachádzajú v budapeštianskej univerzitnej knižnici.  

Cirkevné vyšetrovanie preukázalo, že ide o jav nevysvetliteľnej 

povahy sprevádzaný aj telesnými uzdraveniami. V marci 1697, 

na príkaz cisára Leopolda I., bola ikona prevezená do Viedne a 

uložená v Dóme sv. Štefana, kde sa nachádza dodnes. Obraz 

bol nesený do Viedne v slávnostnom sprievode, ktorý sa na 

niekoľko dní zastavil aj v Košiciach. Tu nechali jezuiti 

namaľovať tri kópie tejto ikony. Jedna z nich zostala v 

Košiciach, odkiaľ bola po vyhnaní jezuitov prenesená do 

chrámu  v  Malej  Vieske  pri Košiciach, ktorá dnes tvorí súčasť  
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obce Družstevná pri Hornáde. Dodnes je to jedno z pútnických 

miest Košickej arcidiecézy.  

Na príkaz cisára Leopolda I., bolo urobených viacero kópií 

zázračného obrazu a jedna z nich bola umiestnená na pôvodné 

miesto ikony v Pócsi (pôvodný názov dediny). Na jej zadnej 

strane sa nachádza nápis: „Ja, Boží sluha, som nechal 

namaľovať tento obraz na odpustenie mojich hriechov.“  

Veriaci najskôr novému obrazu neprejavovali úctu. Vážnosť 

získal až potom, keď začal slziť a to 1., 2. a 5. augusta 1715. 

Cirkevná vrchnosť po prešetrení a uznaní pravdivosti udalosti 

povolila uctievanie ikony Bohorodičky. Záznam výpovedí 

svedkov dosvedčuje pravdivosť slzenia ikony. Toto svedectvo je 

možné nájsť na stene uličky pri oltári.  

Malý drevený chrám v Máriapócsi (súčasný názov mestečka) 

nepostačoval veľkému množstvu pútnikov, ktorí tam začali 

prichádzať. Preto bol v roku 1749 posvätený základný kameň 

nového chrámu. Stavby kostola i pútnikov sa ujala rehoľa 

baziliánov, ktorá prišla do Máriapócsu na žiadosť vtedajšieho 

biskupa. Stavba nového chrámu bola dokončená v roku 1756. 

Veže však dostavali až o sto rokov neskôr, v roku 1856. 

Výzdoba kostola umeleckými obrazmi je dielom Józsefa 

Bokšaja a Emanuela Petrašovszkého, ktoré dokončili v roku 

1756. Dve veže boli dokončené až o sto rokov neskôr.  

Tretí a posledný krát slzila zázračná ikona od 3. decembra 

1905 až do konca mesiaca. Udalosť prešetrila cirkevná i 

svetská komisia a obe opätovne potvrdili pravdivosť slzenia. 

Hodvábnu šatku, ktorou boli slzy zachytené, zarámovali a 

zavesili na stenu kostola, kde sa nachádza dodnes.  

Kostol bol neskôr obnovený a posvätený 8. septembra 1946, na 

250. výročie prvého slzenia, za účasti 250 tisíc pútnikov. O dva 

roky neskôr, v roku 1948 pápež Pius XII. pútnický kostol v 

Máriapócsi povýšil na baziliku. Bazilika sv. Michala je súčasťou 

monastiera (kláštora) rádu svätého Bazila Veľkého.  
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Mariánske pútnické miesto v Máriapócsi zostalo otvorené aj 

počas obdobia komunizmu. V roku 1988 pápež Ján Pavol II. 

vyhlásil, že „Máriapócs je miestom jednoty, kde veriaci 

mnohých národov uctievajú materinskú lásku Márie, ktorá sa 

trápi pre hriechy svojich detí a kvôli nim sa neochvejne 

prihovára u svojho božského Syna Ježiša. Všetky tieto národy 

sem prichádzajú, aby spojili svoje slzy so slzami Panny a takto 

ich očistili a spojili s jedinou spásonosnou obetou Ježiša 

Vykupiteľa.“ Sám sv. Ján Pavol II. pápež sa pridal k tomuto 

veľkému zástupu pútnikov, keď v roku 1991 osobne navštívil 

Máriapócs.  

 

Po svätej omši si 

robíme krátku pre-

hliadku baziliky. Môj 

pohľad sa upriamil na 

oltár, pred ktorým sme 

práve slávili svätú 

omšu (obr. 20). 

Dvíham svoj zrak 

vyššie a nad boho-

stánkom je obraz 

milostiplnej slziacej 

Panny Márie. Nad ním 

je na stene namaľo-

vaný obraz Najsvä-

tejšej Trojice, kde je 

Boh Otec znázornený 

ako starostlivý otec, 

Duch svätý ako oko, 

z ktorého vychádza lúč 

v tvare trojuholníka.  



21 
 

Pod nimi je  Syn  Ježiš,  ktorý  je znázornený ako veľké 

prebodnuté srdce. Nad celým oltárom je nástenná maľba. Tu je 

nakreslený výjav z uzdravenia ochrnutého mládenca, ktorý sa 

utiekal k obrazu milostiplnej slziacej Panny Márie. Po bokoch 

oltára sú nádherné vitráže, ktoré znázorňujú cisára Leopolda I. 

ako prenáša obraz z Máriapócsu (obr. 21) a slávnostne ho 

ukladá v Dóme 

svätého Štefana  

vo Viedni. Vedľa 

nich sú stĺpy 

vyzdobené iko-

nami rôznych 

častí tela, ktoré 

boli zázračne 

uzdravené. Hore 

schodmi obchá-

dzame bohostá-

nok, aby sme si za jeho chrbtom, pod obrazom milostiplnej 

slziacej Panny Márie, uctili hodvábnu šatku, v ktorej boli 

zachytené slzy Panny Márie tečúce z obrazu v roku 1905. 

Obraciam sa k ikono-

stasu (obr. 22).  

Nádherný, vysoký až po 

strop. Začnem od 

stropu. Ikonostas 

začína krížom, po ním 

je prvý rad ikon, kde 

v strede je Pán Ježiš 

sediaci na tróne 

s otvorenou knihou 

a vedľa neho po pravej a ľavej strane sú ikony svätých 

apoštolov. V druhom rade sú ikony znázorňujúce jednotlivé 

výjavy zo života nášho Pána Ježiša Krista. Taký rýchly obrazový 
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Nový Zákon. Pod nimi sú dvere a vedľa nich v životnej veľkosti 

ikony. Po pravej strane Pán Ježiš s otvorenou knihou života 

a vedľa neho Archanjel Michal. Na ľavej strane je Panna Mária 

s dieťatkom Ježišom na rukách a vedľa svätý Mikuláš.  

Dvíham svoju hlavu k stropu a tu nad ikonstasom je maľba 

nanebovzatia Panny Márie. Druhá maľba znázorňuje strop, 

ktorý je podobný stropu v bazilike svätého apoštola Petra vo 

Vatikáne. V strede baziliky je maľba, na ktorej  sú výjavy zo 

Zjavenia  apoštola Jána. Na poslednej stropnej maľbe je svätý 

archanjel Michal a pod ním malý obraz súčasnej baziliky 

v Máriapócs. Tak ešte posledné foto (obr. 23) a vychádzame von 
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z baziliky. Dopĺňame ešte tekutiny a ja mám ešte na mníchov 

otázku a tak prosím o preklad o. Mareka. Viem, že starostlivosť 

o kostol bola zverená od roku 1749 gréckokatolíckemu rádu 

Baziliánov. To znamená mníchom, ktorej reči rozumieme. Počas 

prvej svetovej vojny bol zničený Monastier (kláštor) Zostúpenia 

Svätého Ducha, ktorý patril  baziliánom v Krásnom Brode, okr. 

Medzilaborce. Odtiaľ v roku 1915 prichádzajú mnísi do 

Máriapócz. Pýtam sa, či sa tu ešte slávi svätá liturgia 

v staroslovienčine. Odpoveď maďarských mníchov je kladná, 

ale iba na veľmi veľké sviatky, lebo tejto reči tu už dnes nikto 

nerozumie. Škoda. Túto dedinu totiž založili Rusíni. Aj oni, ako 

mnoho ďalších im podobných dedín, či už obývanými Rusínmi 

alebo Slovákmi, sa postupne asimilovali a stali sa Maďarmi.  

S pozdravom „Nagyon köszönöm!“ (Ďakujeme veľmi pekne!) 

veľkou bránou opúšťame 

monastier a za chvíľu aj 

Máriapócs (obr. 24).  

Čas 1600. Uplynulo iba 

šesť minút od odchodu 

a ja dostávam defekt na 

predné koleso. Hneď po 

mne aj Jakub a Spajky, 

ale na zadnom kolese. 

Neurobíme nič. Kvalita 

maďarských ciest si 

vyberá svoju daň. Kým 

chlapci vymieňajú duše, 

využíva tento čas Renáta a ponúka nás domácimi pizza 

koláčmi. Niektorí hladoši využívajú túto možnosť a dopĺňajú 

svoje hladné bruško (obr. 25). Po necelých dvadsiatich 

minútach pokračujeme ďalej. Za chvíľu vchádzame do mesta 

Nyírbátor. Prechádzame ulicami, kde sa vedľa seba striedajú 

staré rodinné domy s tými, čo boli postavené v minulom storo- 
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čí.  Sem  tam sa nájde aj 

novostavba z tohto storo-

čia. O 1733 prichádzame 

do penziónu Abszolút 

Panzió, ulica Kossutha 

Lajosa číslo 79 (obr. 26). 

Je to veľký dvojpodlažný 

dom s veľkým dvorom, 

priestranným parkovis- 

kom a veľkou terasou, okolo 

ktorej ukladáme svoje bicykle. 

Kým príde naše sprievodné 

vozidlo, uvediem našu dnešnú 

bilanciu (obr. 27). Prešli sme 

169,45 km s časom 5 hodín 

a 46 minút. Maximálnu 

rýchlosť sme mali 52,7 

km/hod. a naša priemerná 

rýchlosť bola 29,3 km/hod. 

Teplota pri príchode do penziónu je 28°C.  

1745 prichádza naše auto a zasa začína klasický kolotoč. Najprv 

všetko vyložiť, každý si rozoberie svoje veci a postupne sa 

rozchádzame do izieb. Izby máme na všetkých podlažiach. 

Využívame služby penziónu a všetky naše prepotené dresy 

putujú do práčky. Sprcha, čisté šaty a vychádzame von, do 

mesta. V tomto penzióne nie je možnosť stravovania. Na jednej 

strane je to škoda, lebo sa musíme na večeru presunúť niekam 

inam. Na druhej strane to má výhodu, že aspoň lepšie 

spoznáme mesto.  

1910 všetci spoločne, skoro ako školáci v dvojstupe 

a v rovnošatách odchádzame do mesta.  Naše prvé kroky mieria  
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do historickej budovy, v ktorej je penzión a na prízemí 

reštaurácia KAKUKK ÉTTEREM. Vo vnútri je naozaj pekne 

a dýcha na nás všade duch devätnásteho storočia. Stoličky, 

stoly, maľby na stenách, drôtené držiaky na časopisy, výzdoba. 

Akurát, že to všetko je odeté do novodobého plášťa. Je tu 

prázdno, ticho. Aj klíma je príjemná. Konečne k nám prichádza 

obsluha, ktorá nám 

oznamuje, že dnes majú vo 

dvore objednávku – svadbu 

a preto sa nám vôbec 

nemôžu venovať. Vychá- 

dzame von. Prechádzame 

krásnym širokým parkom 

plný stromov a zelene (obr. 

28). V strede dominuje 

pamätník obetiam I. 

svetovej vojny. Na druhej strane prichádzame k osviežujúcej 

zóne, takto to nazvem. Je to konštrukcia z tenkých trubiek 

v tvare veľkého obráteného písmena U, v ktorej sú z vnútornej 

strany dookola namontované 

malé vodné dýzy. Tie vodu tak 

jemne rozprašujú, že vzniká 

súvislá vodná stena ako 

hmla, ale priesvitná. Pri tejto 

teplote príjemná prechádzka 

cez túto zónu (obr. 29). Okolo 

Domu kultúry plného skla a 

krížom cez sídlisko ideme na 

inú, starú  ulicu. Tu sú rodinné domy väčšinou z devätnásteho 

storočia. Nájdu sa aj také, ktoré boli postavené v prvej polovici 

dvadsiateho storočia.  

Prichádzame k reštaurácii Csekö, kde sa dá sedieť vo vnútri, 

ale  aj  vonku  na  terase.  Terasa   má  tú výhodu, že v prípade   
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nepriaznivého počasia sa dajú boky zatvoriť priesvitnou hrubou 

fóliou a strecha sa zatvorí ako žalúzie. My využívame možnosť 

sedieť na terase. So súhlasom personálu si dávame stoly 

dokopy a sadáme si ako k svadobnému stolu (obr. 30). Tak ako 

už vždy, idú všetky mobily na jednu kopu do stredu stola. Ako 

polievku si dá-

vame všetci  

Halászlé (ryba- 

cia  polievka) 

zo sumca. Po-

lievka je výbor-

ná. Neviem to 

vôbec chuťou 

porovnať s ne-

jakou inou. Jej 

chuť je výni-

močná. Je tu veľa zeleniny, mrkva, hrášok a domáce krupicové 

halušky. Druhé jedlo si skoro každý dal niečo iné, ale všetci 

kuracinu. Sedí sa tu naozaj výborne. Onedlho sa už začína 

stmievať. Kvôli komárom a inému nočnému hmyzu zatvára 

personál terasu a izoluje ju tak od vonkajších vplyvov. Teraz 

sedíme ako vo fóliovníku. Tak už nám ostáva iba dopiť 

objednané nápoje, zaplatiť  a odchádzame.  

Už za úplnej tmy o 2140 prichádzame do penziónu. Ešte 

spoločná modlitba a ide sa spať. Dobrú noc! 

 

Deň „DRUHÝ“ 

 

Dnešné balenie nám trvá akosi nekonečne dlho. Konečne sme 

naložení, spoločne foto (obr. 31) a 621 odchádzame. Ešte sme 

nevyšli z mesta, keď Rado zistil, že má vo vrecku kľúče od auta. 

Ťažko by nás asi auto dobehlo bez kľúčov. My ostávame na 

mieste a Rado sa vracia naspäť do penziónu odovzdať kľúče. 
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Čakáme na Rada 7 minút. Šikovný chlapec. O 636 

pokračujeme.  

Dnes ideme po hladkej ceste, dokonca máme aj bielu stredovú 

čiaru (obr. 32). Nie však dlho. Asi po polhodine schádzame 

z tejto cesty a ideme cestou kvalitou 

zo včerajšieho dňa (obr. 33). Po viac 

ako hodine poriadneho 

natriasania opúšťame 

túto cestu a prichádza-

me na križovatku (obr. 

34). Tu máme krátku prestávku, aby si naše telo trochu 

odpočinulo a po pia-

tich minútach o 820 

odchádzame. Znova 

ideme po rovnej ceste 

s bielou čiarou 

v strede. 
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840 vchádzame do mesta 

Hajdúböszörmény. Stojíme 

v strede mesta na kruhovom 

objazde oproti kostolu (obr. 35) 

a voláme naše auto, aby sme 

vedeli, kde je. Včera sme sa 

dohodli, že ráno sa nebudeme 

zdržiavať raňajkami, ale 

vyrazíme skôr, kým nie je tak 

horúco. Posádka nášho auta 

urobí nákup, po ceste nás 

doženie a urobíme si spoločné 

raňajky. Auto nám oznamuje, že práve vošlo do mesta. 

Dohadujeme sa, že na konci mesta je čerpacia stanica Shell, 

tak tam ich počkáme. Auto nám volá, že už vyšlo z mesta, ale 

žiadnu čerpaciu stanicu Shell nenašlo. Chlapci nechápu čo sa 

deje a tak sa pýtajú, kde vlastne sú. Dozvedáme sa, že sú 

v meste Hajdúsámson. Nechápeme, ako sa to stalo. Skoro 

všetky mestá dookola sa začínajú na Hajdú. Neviem, čo to 

znamená, ale domnievam sa, že je to názov regiónu. Niečo ako 

napr. Zemplín. U nás by to vyzeralo asi takto: Zemplínvranov, 

Zemplínmichalovce, Zemplíntrebišov a pod. Naše auto zablúdilo 

a je od nás vzdialené skoro 30 km. Chlapci im diktujú presné 

súradnice GPS, ktoré majú zadať do navigácie, aby ich k nám 

doviedla. My pokorne 

čakáme (obr. 36) 

a krátime si čas 

konzumovaním nanu-

kov. Na Shell sme 

dorazili o 857. Doteraz 

sme prešli 62,28 km, 

s čistým časom na 

bicykli 2 hod. 5 min. a  
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s priemernou rýchlosťou 29,8 km/hod. Teplota začína stúpať. 

Teplomer ukazuje 27°C.  

954 prichádza naše auto. Na trávu, pod koruny stromov vedľa  

čerpacej stanice, rozkladáme deku a začíname konzumovať 

bohaté raňajky (obr. 37) časom pomaly spojené s obedom. Na 

auto sme čakali 

skoro hodinu, ale 

tie raňajky to 

všetko vynahradi-

li. Posilnení pokr-

mom o 1035 vyrá-

žame ďalej. Zatiaľ 

ideme po veľmi 

peknej hladkej 

ceste, ktorú lemu-

je aj cyklochod-

ník. Ten nevy-

užívame, lebo jeho nerovnosť by nás podstatne spomalila. Taká 

pekná cesta bola až po napojenie na diaľnicu. Užili sme si tú 

parádu iba necelé štyri kilometre. My pokračujeme smerom na 

mesto Balmazújváros. Cesta je samá záplata, bez bočných 

stĺpikov a od namaľovania stredovej čiary už uplynul dlhší čas. 

Cesta je skoro celkom odkrytá. Je tu veľmi málo stromov, sem 

tam nejaké kry. Rovina. Cesta, ktorej nevidíme koniec a ani 

začiatok. Asi po piatich kilometroch prvá zákruta doprava 

a zase rovina. Žartom hovorím Paťovi: „Aha, rovina! Už dávno 

sme po rovine nešli.“ Tu nás začína vietor skúšať a pokúšať. 

Kým ide proti nám, ešte to všetci zvládame. Najväčší nápor je 

ale na ťahúňov vpredu. Stačí, že sme sa trochu pootočili 

a nápor vetra znášame všetci. Pomaly nás odpaľuje a my vzadu 

nedokážeme udržať tempo s našimi ťahúňmi. Kričíme na nich, 

aby spomalili, ale oni nám vyčítajú, že idú stále v rovnakej 

tepovej frekvencii a nechápu, prečo za nimi nestíhame. 
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Postupne sa formujeme (skoro ako husi, keď odlietajú na juh). 

Tí slabší idú k vnútornému okraju cesty a silnejší do stredu 

cesty, aby nás kryli a mohli sme ďalej napredovať rovnakým 

rýchlym tempom. Pri smerovej tabuli na mesto Hajdúnánás sa 

úroveň cesty znovu zlepšuje. Je tu nový asfaltový koberec, 

zvodidlá pri krajnici, stĺpiky, vodorovné značenie. Neviem, ako 

dlho si budeme taký komfort užívať, ale každý meter je dobrý. 

Vchádzame, prechádzame a vychádzame z mesta 

Balmazújváros. Je to pekné mesto. Sú tu staré historické, ale 

aj nové budovy. Všetko je pekne upravené. Nevidel som žiadnu 

neošetrenú budovu. Striedanie historických a nových budov 

vôbec nenarušuje celkový dojem z tohto mesta. Mňa osobne to 

príjemne prekvapilo. Bolo to niečo iné ako to, s čím sme sa 

stretávali doteraz. Od mesta vedľa cesty je súbežne aj 

cyklochodník. Ale žiadneho cyklistu sme zatiaľ nestretli.  

Po viac ako 80 kilometroch na kruhovom objazde odbočujeme 

smerom na Tiszafüred. Cesta je pekná, ale iba rovina. Jedna 

dlhá čiara (obr. 38). Či som sa obzrel napravo alebo naľavo, 

nedovidel som koniec 

poliam. 

Za dedinou Kócsújfalu 

odbočujeme doľava, smerom 

na dedinu Nagyiván. Doteraz 

sme prešli 117,5 km. A tu sa 

končí naša jazda po rovnej, 

označenej ceste a začínajú 

trampoty na cestách plných 

záplat. Pred vyra-

zením na túto cestu 

si robíme malú, 

desať minútovú 

prestávku na dopl-
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nenie tekutín,  trochu vykopať nohy a ponaťahovať stuhnuté 

šľachy. Po nej o 1306 sa vydávame na strastiplnú cestu (obr. 

39). 

Terén tejto cesty si vyberá svoju daň. Okrem toho, že nás 

poriadne oberá o silu, máme po polhodine prvý pád. Paľo 

senior. Našťastie iba odreniny na lakti ľavej ruky. Ale na 

takomto teréne je to nepríjemne bolestivé. Po ošetrení 

pokračujeme. Táto cesta sa podpísala pod našu klesajúcu 

priemernú rýchlosť. Od 1306 ideme po úplne rozbitej ceste. 

Hrubý vymytý asfalt, sama záplata. Akoby ich niekto iba 

lopatou dával na cestu. Maximálna rýchlosť je 25 km/hod. Od 

tých otrasov si vôbec necítim dlane. 

V dedine Tiszaörs okolo kostola meníme smer. Tu v miestom 

pohostinstve Szekér Sörözö (Pivovar Chariot) so sedením vonku 

si dávame prestávku (obr. 40). Čas 1400. Za sebou máme 

137,93 km, s časom 

na bicykli 4 hod. 49 

min. a s priemernou 

rýchlosťou  28,6 

km/hod. Paly sa dal 

do reči s majiteľom. 

Neviem síce akou 

rečou, ale dohovorili 

sa. Majiteľ pohostin-

stva si obzerá naše 

auto, na ktorom je vylepený plagát s trasou tohtoročnej 

cyklopúti. Vracia sa späť, prináša nám domácu malinovicu na 

účet podniku. Výborná, jemná. Nepáli hrdlo, zohrieva, až keď je 

v žalúdku a na jazyku, ako keby ste mali práve čerstvo 

odtrhnutú malinu. Po občerstvení ešte pred treťou hodinou 

odchádzame na druhú stranu cesty. Ideme po tráve hore 

kopcom neudržiavaným cintorínom a po stranách nás 

sprevádza murovaná krížová cesta (obr. 41) až ku kostolu (obr.  



32 
 

 42). V tom sa už dávno neslúžila svätá omša. Múry sú popras- 

kané, omietka 

opadaná a popod rozpadajúce sa vchodové dvere by aj mačka 

prešla. A predsa je to posvätné miesto. O tretej hodine sa všetci 

spoločne pod vedením o. Marcela modlíme Korunku k Božiemu 

milosrdenstvu. 1520 opúšťame toto miesto a ja si v duchu 

kladiem otázku: „Postihne podobný osud aj naše kostoly?“  

Stále iba rovno a po rovine prichádzame do dediny 

Kunmadaras. Tu v strede dediny, kde je škola, obecný úrad 

a pošta, odbočujeme doľava. A zasa iba rovno, okolo železničnej 

trati pokračujeme. Po štyridsiatich piatich minútach, o 1605 

prichádzame do Berekfürdő. Ešte nám to trochu trvá, kým 

nájdeme tú správnu ulicu (má dvojaké označenie – Vadgalamb 

útca 2 a Árvacska útca 13) a o 1614 sme už vo dvore 

dvojpodlažného penziónu (obr. 43). Staršia pani na dôchodku 

(možno majiteľka) nám 

otvára obrovskú garáž, aby 

sme si mohli odložiť bicykle. 

Postupne sa rozchádzame do 

izieb. Po osobnej hygiene 

ešte máme trochu času do 

svätej omši a tak poniektorí 

naši chlapci využívajú 



33 
 

možnosti, ktoré nám ponúka dvor penziónu. Veľké drevené 

zastrešené hojdačky a oddychové ležadla.  Pred  šiestou  večer  

sa všetci schádzame dole v spoločenskej miestnosti. O 1800 tu   

máme svätú omšu. Dnes slúžia obidvaja naši otcovia (obr. 44). 

Rozdeľujeme si čítania, 

prosby. Kantorku nám robí 

Renátka. Kým skončí svätá 

omša, v krátkosti bilancia 

dnešného dňa. Prešli sme 

156,66 km za 5 hodín a 34 

minút s priemernou rýchlos-

ťou 28 km/hod. Teplomer pri 

príchode do penziónu 

ukazoval 33,1°C (obr. 45). 

Večer na oslavu svojich menín 

robí Paťo grilovačku. Všetko je 

super. Klobásky, slanina, 

zelenina. Vonku je teraz 

príjemne (obr. 46). Sedeli by 

sme ešte dlho. Ale komáre 

rozhodli za nás. O 2130 začali 

tak agresívne útočiť, že sme to museli jednoducho zbaliť a odísť 

dnu. Ešte poupratovať, modlitba a dobrú noc. 

 

Deň „TRETÍ“ 

 

Večer sme sa dohodli, na zraz o 600 pri aute. Naložiť a vyra- 
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ziť. Človek mieni, Pán Boh mení! 540 sa spustil riadny hustý 

dážď. Zmena plánov. 630 svätá omša, po nej raňajky a až potom 

nakladáme a vyrážame. Chlapci nás informujú, že podľa 

predpovede by mal dážď ustáť do hodiny. 610 prestalo pršať. My 

už ale zmenené plány nemeníme. Svätá omša začína tak ako 

včera. Slúžia ju obidvaja naši otcovia, čítania a prosby 

podelené, kantorku máme tú istú ako včera - Renátku. Jediný 

rozdiel je v tom, že dnes slávime svätú omšu oblečení 

v dresoch. V tej istej miestnosti máme aj raňajky. Po nich 

znovu každodenný kolotoč. Poupratovať, všetko povynášať 

k autu, naložiť, pre istotu ešte raz skontrolovať všetky 

priestory, aby sme niečo nezabudli, spoločné foto (obr. 47) a 810 

vyrážame. 

Za chvíľu opúšťame Berekfürdő, vraciame sa späť do dediny 

Tiszaörs. Tu už neodbočujeme ako včera, ale pokračujeme 

rovno smerom na Tiszafüred. Cesta je dnes dobrá, pekná rovná 

aj s vodorovným označením. Teplomer ukazuje 22°C. Trochu je 

ešte pod mrakom, ale je bezvetrie. Čo viac si priať. Ideálne 

počasie pre cyklistov. Nehorúco, bezvetrie, rovina – ideálny 

začiatok (obr. 48). V mestečku Tiszafüred si na čerpacej stanici 

Shell robíme prvú dnešnú prestávku na kávu. Čas 910. Zatiaľ 

sme prešli 30,95 km s čistým časom 57 minút a 19 sekúnd 

a priemernou rýchlosťou 32,4 km/hod. Začína to dobre.  
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Dnes nemáme dlhú 

etapu, preto sa ani  

neponáhľame. Na von-

kajšom sedení vedľa 

čerpacej stanice si 

vychutnávame kávu, 

keď tu zrazu vidíme 

prvého cyklistu, nor-

málne vystrojeného na 

cestnom bicykli ako 

prešiel po ceste okolo nás. Asi o desať minút vedľa nás na 

parkovisku zastavil džíp s troma horskými bicyklami na 

streche. Z neho vystúpila rodina a hneď sa pobrala poobzerať 

naše bicykle. Na tejto 

čerpacej stanici bol 

jeden zaujímavý 

nápad, ako využiť 

nepojazdný trabant 

(obr. 49). 

Odstavený bol v tráve. 

Nastriekaný na žlto, na boku znak a písomné označenie 

v červenej farbe čerpacej stanice Shell Tiszafüred. Okná v ňom 

nie sú. Na sedadlách, na prednej maske, vzadu a v otvorenom 

kufri sú nasadené červené ťahavé  muškáty. Zaujímavé. Blíži 

sa čas nášho odchodu a začína pršať. Síce len taký malý, ale 

neviem to odhadnúť, ako to bude ďalej. Či zosilnie, prestane 

alebo bude pokračovať. Ja si pre istotu obliekam bundu, ale 

bola mi zbytočná. Päť minút po našom odchode z čerpacej 

stanice prestalo pršať. 1005 odchádzame. Smer Mezőkövesd. O 

chvíľu prechádzame dlhým kovovým mostom cez rieku Tisa. Tu 

je rieka taká veľká a široká, že mám pocit, že prechádzame 

okolo veľkého jazera. Po tridsiatich minútach cesty dostáva 

Paly defekt. Druhý na tejto cyklopúti. Na mieste, kde sa to stalo 
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je obrovské pole 

rozkvitnutých sl-

nečníc. Renátka 

zatúžila byť sfotená 

pri takom láne (obr.  

50). Nevidíme v tom 

žiaden problém. Bude v poli o jednu usmievavú slnečnicu viac.  

Po oprave defektu pokračujeme ďalej. O 1123 prichádzame na 

čerpaciu stanicu Shell v meste Mezőkövesd, ktorá je hneď pri  

veľkom nákupnom centre Tesco. Za sebou už máme 65,92 km 

s priemernou rýchlosťou 31 km/hod. a čistým časom na bicykli 

2 hod. a 7 minút. Teplota nám už začína stúpať. Je 26,1°C. 

Posádka sprievodného vozidla ide urobiť nákup do Tesca a my 

si za ten čas doplníme tu na čerpacej stanici tekutiny. Čakáme 

ešte za autom a po 

spoločnej modlitbe 

Anjel Pána (obr. 51) o 

1206 spoločne odchá-

dzame. Naša ďalšia 

zástavka už  bude aj 

cieľová pre dnešný 

deň a je to historické 

mesto Eger.  

Hodinky nám oznamujú, že čas nášho príchodu do 

historického centra mesta Eger  je 1251. Dnes sme prešli 85,99 

km s priemernou rýchlosťou 30,2 km/hod. a časom na bicykli 

2 hodiny a 50 minút. Teplomer ukazuje 35,2°C. Za necelú 

hodinu stúpla teplota 

skoro o 10°C. Centrum je 

veľké, v tvare obdĺžnika, 

krásne vydláždené, 

s množstvom kvetín, 

stromov a fontánou, cez 
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ktorú sa dá prechádzať. Hneď na mieste, kde sme zastavili, je 

3D maketa celého centra (obr. 52). My hľadáme miesto, kde by 

sme sa mohli naobedovať všetci spolu a bicykle mali pod 

dohľadom. Fero s Matúšom pozerajú do mobilu a o chvíľu 

odchádzame z centra do vedľajšej ulice, ktorá lemuje centrum. 

Tu je Restaurant Chery, kde obsadzujeme celú vonkajšiu zónu. 

Chlapci nahlasujú autu našu adresu, lebo tu je skoro všade 

pešia zóna a autá musia ostať na záchytných parkoviskách, 

aby našli parkovisko najbližšie k nám. 

Je zaujímavé, ako sa s nami Pán hrá. Včera sme išli smerom 

na juh – proti vetru. Dnes sme išli na západ – a zase proti 

vetru. Možno Pán chce, aby sme sa naučili pokore a prijímali 

veci tak, ako sú. Včera po východe z mesta Hajdúböszörmény 

sme mali na jednom úseku aj ostrú výmenu názorov práve 

kvôli silnému bočnému vetru, ktorý sme my slabší vzadu 

nezvládali. Ale večer, keď sme došli do Berekfürdő, sme zabudli 

na všetko, čo sme kto komu povedali. Ako keby sa ani nič 

nestalo. Žiadny hnev, žiadne výčitky, sme zasa jeden tím. A to 

sa mi na cykloklube páči. 

O necelú polhodinu k nám dorazila aj posádka auta, ale iba 

pešo. Začíname obedovať. Na začiatok kuracia polievka. Ale tá 

bola horúca. Ja osobne mám veľmi rád horúcu polievku, ale 

toto bolo aj na mňa už veľa. Človek hladný, pred ním porcia 

polievky a nemôže jesť. Neostáva nič iné, iba čakať. Čakanie 

využívame na družný 

rozhovor, ktorý sme 

si počas jazdy veľmi 

neužili. Obsluha nám 

prináša pivo a ovocné 

šťavy. Toto sa dalo piť 

hneď. Tak využívame 

možnosti, ktoré má-

me (obr. 53).   
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Konečne sme sa dostali už ku konzumácii polievky a kým sme 

stihli dojesť, prinášajú nám aj druhé jedlo – Gordon Blue so 

zeleninovým šalátom. Za chvíľu sa dozvedáme, že auto, ktoré 

ide z Vranova pre Paťa, Martina Šimona a Renátku, je už 

v Egeri. Na výmenu namiesto Renátky do sprievodného vozidla 

prichádza naša Zuzka Hrubovská (obr. 54). Aj oni využívajú 

možnosť sa po ceste 

naobedovať. My sme 

už v cieľovej stanici 

a nikde sa  neponá-

hľame a preto  sedíme 

spolu s nimi.  

1540 všetci spolu 

a predsa všetci inou 

cestou odchádzame 

z reštaurácie a ideme 

na ubytovňu Bora, 

ktorá je asi 800 metrov od centra. My na bicykloch najkratšou 

cestou. Naše sprievodné vozidlo je na jednom záchytnom 

parkovisku a auto z Vranova zasa na inom. Keďže je tu dosť 

jednosmerných ulíc, autom táto cesta trvá skoro 30 minút. 

Vykladáme všetky veci zo sprievodného vozidla. Paťo, Martin 

Šimon a Renátka si svoje veci vrátanie bicyklov hneď odnášajú 

k druhému vozidlu (obr. 55). K nim sa pridal aj Paľo Senior, 

lebo rany spôsobené 

včerajším pádom sa mu 

vôbec nehoja. Aj keď 

veľmi neradi, musíme 

sa rozlúčiť, želáme im 

šťastnú cestu domov 

a my ochudobnení 

o štyroch členov bude-

me pokračovať ďalej. 
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Verím, že pri čítaní ďalších riadkov budú aj oni s nami cestovať 

aj keď iba takto, pomyselne. My odchádzame do ubytovne. 

Dresy do práčky, my do sprchy a potom ideme na večernú 

prechádzku mestom. Dnes už nepôjdeme nikam na bicykli 

a takto vyzerá dnešná bilancia. Celkovo sme najazdili 87,60 km 

s priemernou rýchlosťou 30,20 km/hod (obr. 56). Teplota nám 

klesla na 26,7°C.  

Ide sa do mesta. Prechádzka 

večerným mestom je naozaj 

veľmi príjemná. Denný čulý 

ruch sa stíšil a práve naopak 

v centre to začína žiť. Tam 

smerujú naše kroky. Kým tam 

dôjdeme, tak vám napíšem 

zopár informácii o tomto meste.  

 

Mesto Eger je postavené na malom kopčeku. V strede mesta je 

postavený historický hrad, z ktorého pohľad je nekonečný. 

Tým, že Maďarsko je vlastne rovinatá krajina, z hradu vidno do 

obrovskej diaľky na všetky svetové strany. Eger bol obývaný už 

od doby kamennej. Do 10. storočia sa v oblasti dnešného Egeru 

striedali Slovania s Avarmi a germánskymi kmeňmi. Dnešný 

Eger založil v 10. storočí uhorský kráľ Štefan I. (997–1038). 

V roku 1009 tu bolo zriadené sídlo biskupa a bola postavená 

prvá katedrála, ktorá sa nachádzala na mieste, kde dnes stojí 

hrad. Okolo vtedajšej katedrály sa začalo postupne formovať 

dnešné staré mesto. Pod správu egerského rímskokatolíckeho 

biskupstva patrila dlho aj časť územia dnešného východného 

Slovenska. Eger sa stal a zostáva dôležitým náboženským 

centrom v Maďarsku. Toto osídlenie zaujalo významné miesto 

medzi maďarskými mestami už v ranom stredoveku. Prírodné 

základy okolia (stretnutie nížin a kopcov) umožnili nadviazať 

hospodárske a kultúrne vzťahy medzi rôznymi časťami krajiny. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stephen_of_Hungary&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhxd1rUqpTQkAdW66ajeUx05W5QJA
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
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V 11. a 12. storočí prichádzajú valónski osadníci z oblastí za 

Rýnom. So súhlasom kráľov sa tu usadili. Priviedli do tohto 

kraja západnú kultúru a aklimatizovali vinárstvo. Rozvoj mesta 

svojou prítomnosťou urýchlili. Tento vývoj bol na krátku dobu 

zastavený inváziou Mongolov v roku 1241. Mesto bolo 

vyplienené a vypálené. Po stiahnutí Mongolov začal Eger opäť 

prosperovať. Od uhorského kráľa Bélu IV. dostal povolenie na 

výstavbu kamennej pevnosti. Takmer zničené mesto ožilo a 

dosiahlo vrchol svojho stredovekého vývoja v 14. a 15. storočí. 

Počas tohto obdobia sa lesy, ktoré sa rozšírili až na hranice 

mesta, z väčšej časti vyčistili a namiesto nich sa vysádzali 

vinice. Mesto sa postupne rozširovalo a stavalo sa stále viac a 

viac mestských domov. Boli vybudované nové cesty, nové ulice.  

Najhoršie obdobie zažilo v roku 1552, keď mesto začali obliehať 

Turci.  Sedemtisíc obrancov Egeru pod vedením kapitána 

hradu Istvána Dobó úspešne vzdorovalo 38 dní až dvanásť 

násobnej tureckej presile. Tento boj sa stal pre Maďarov 

symbolom lásky k vlasti a protitureckého odboja. Túto udalosť 

pripomína v meste dodnes množstvo sôch a tradícia 

protitureckých bojov je tu stále živá v podobe hradných hier, 

suvenírov a dokonca aj hlavné námestia sa volá - Dobó. V roku 

1596 Turci predsa len Eger obsadili a zostali tu 91 rokov. 

Z tohto obdobia tu zostala najvýznamnejšia a zároveň 

najnápadnejšia pamiatka na ich dlhý pobyt -  40 metrov vysoký 

minaret, ktorý je najsevernejšou pôvodnou stavbou tureckej 

architektúry v Európe. Minaret je veľkým lákadlom pre 

všetkých návštevníkov mesta.  

Spomienkou na Turkov sú aj turecké kúpele - Török Fürdő, 

kultúrna pamiatka s jedinečnou atmosférou, odovzdaná do 

opätovného užívania po rozsiahlej rekonštrukcii spoločne s 

termálnym kúpaliskom, ktorá v súčasnosti patrí k ďalším z 

hlavných turistických ťahákov mesta. 

Po  vyhnaní  Turkov  v  roku  1688  Leopold I. obnovil Eger ako 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wallonia&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhj6XZP6nFOReWkCw2zSZeqHGb3KDA
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slobodnú kráľovskú štvrť, čo znamenalo, že mesto bolo 

oslobodené od cirkevného poddanstva. Eger začal čoskoro opäť 

prosperovať. Mesto bolo kultivované biskupmi, čo spôsobilo 

odchod mnohých miestnych protestantov.  Neskôr bolo mesto 

spustošené morom. Prisťahovalectvo do Egeru však bolo silné a 

počet obyvateľov sa medzi rokmi 1725 a 1750 zvýšil zo 6.000 

na 10.000. Moslimovia boli začlenení do kresťanskej populácie.  

V histórii Egeru bolo 18. storočie obdobím rozvoja a prosperity. 

Mnoho nových budov bolo postavených v baroku a neskôr v 

rokokovom a neoklasicistickom štýle, vrátane katedrály, 

arcibiskupského paláca, župnej haly, lýcea (v súčasnosti tu 

sídli Vysoká škola vzdelávania Eszterházy) a niekoľkých 

kostolov, zatiaľ čo iné boli prestavané z mešít.  

Stavebné procesy prilákali mnoho remeselníkov, obchodníkov 

a umelcov. Počet obyvateľov mesta rástol. Kým v roku 1688 to 

bolo len 1200, v roku 1787 tu žilo viac ako 17 000 ľudí. V 

tomto období bol Eger šiestym najväčším mestom Maďarska 

(podľa počtu obyvateľov) a  vinohradnícka oblasť bola 

dvanásťkrát väčšia ako predtým.  

19. storočie začalo katastrofami. V roku 1800 podľahla 

rozsiahlemu požiaru polovica mesta. Pád južnej steny hradu v 

roku 1801 zničil niekoľko domov. Významný bol rok 1804. 

Vtedy sa Eger stal sídlom arcibiskupstva. Rok 1827 sa zapísal 

do čiernej listiny mesta.  Požiarom bola zničená veľká časť 

mesta a o štyri roky neskôr pri vypuknutí cholery zomrelo viac 

ako 200 ľudí.  

Obyvatelia Egeru sa aktívne zúčastnili na revolúcii v roku 

1848. Aj keď bola revolúcia potlačená, mesto získalo slobodu 

od vlády arcibiskupa.  

Veľkým fiaskom bolo zavedenie železnice. Eger nebol napojený 

na trať Budapešť - Miškolc priamo, ale odbočkou z 

Füzesabony. Kvôli tomu tak v Egeri nenastal taký ekonomický 

a demografický rozvoj, ako to bolo v prípade iných miest. 
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Priemyselný rozvoj predstavoval iba mlyn, tabaková továreň a 

hutnícke podniky, ktoré boli založené ešte pred revolúciou.  

Po prelome storočia bol v meste Eger dominantný charakter 

školského mesta. Vďaka svojim školám a iným kultúrnym 

inštitúciám sa stal známy ako maďarské Atény. Na začiatku 

storočia, v roku 1904, sa otvorilo prvé nezávislé kamenné 

divadlo. Napriek tomu, že Eger zostal populárnou turistickou 

atrakciou a archeologické vykopávky hradu sa obnovili, bolo po 

prvej svetovej vojne hospodárske oživenie pomalé. V roku 1933 

bol Eger jedným z miest, ktoré dostali povolenie na otvorenie 

kúpeľov. V druhej svetovej vojne mesto trpelo pod ustupujúcou 

nemeckou armádou a prichádzajúcou sovietskou armádou, ale 

podarilo sa mu uniknúť hlavnému bombardovaniu. V 

desaťročiach po roku 1945 sa industrializácia mesta začala 

kvôli zmene režimu. V dôsledku toho sa začal zmenšovať bývalý 

charakter Egerovho kultúrneho centra, čo malo za následok aj 

zmenšenie starého historického mesta. Bolo veľkým šťastím, že 

v roku 1968 sa zachovalo barokové vnútorné mesto. To bolo 

zachránené pred poškodením a stavbou nevhodných 

moderných budov.  

Dnes je Eger prosperujúcim mestom a obľúbenou turistickou 

destináciou s pôvabným barokovým centrom mesta. Hlavnou 

dominantou mesta je Egerský hrad. Má pôdorys päťuholníka. S 

výstavbou strategicky dôležitého hradu sa začalo v druhej 

polovici 13. storočia po nájazde Tatárov. Na najstrmšej skale na 

severozápadnej strane bola zriadená stará veža, posilnená 

vežovými bránami. V priebehu nasledujúcich storočí bola 

bezpečnosť hradu posilnená len nepatrnými zmenami. 

S ohľadom na husitské hnutie prebiehajúce v 15. storočí v 

Čechách a v hornom Maďarsku bol hrad ďalej opevňovaný. V 

rokoch 1542 až 1549 bol rozdelený hrad na vnútornú a 

vonkajšiu časť. Bola postavená brána, ktorá spájala obe časti 

hradu a steny sa spevnili výplňami. Baštami opevnený hrad 
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mohol ako posledná pevnosť horného Maďarska vzdorovať pod 

vedením Istvána Dobó dvanásťnásobnej tureckej presile 

vedenej Pašom Alim. Hrdinský odpor obrancov hradu je od tej 

doby symbolom maďarského patriotizmu. Hradné múzeum 

Istvána Dobó nájdete dnes v priestoroch obnoveného hradu, v 

Biskupskom paláci zo 14. až 15. storočia, ktorý je 

zreštaurovaný so zachovanými stredovekými detailmi. V 

priestoroch múzea sa môžete zoznámiť s históriou hradu. V 

Sále hrdinov sa nachádza náhrobný kameň Istvána Dobó a 

menný zoznam obrancov hradu. Na prvom poschodí paláca 

môžete v klimatizovanej galérii obdivovať obrazy talianskych a 

holandských majstrov zo 16. a 17. storočia a taktiež diela 

maďarských a rakúskych maliarov 18. a 19. storočia. 

Dobrodružnú prechádzku je možné podniknúť v pôvodných, 

podzemných, pevnostných systémoch, kde sa okrem obranných 

prostriedkov nachádza tiež románske a gotické lapidárium. V 

hradnej mincovni si môžete sami zhotoviť mince. V pivnici 

Ispotály môžete víno nielen ochutnať, ale tiež si tento vzácny 

mok aj vlastnoručne stočiť do fľaše. Vyskúšať sa tu dá aj 

lukostreľba. 

Na hrade nájdete tiež zrúcaniny románskej a neskoro gotickej 

katedrály egerského biskupstva, ktoré bolo založené uhorským 

kráľom Štefanom I. (975-1038). Posledný júlový predĺžený 

víkend (od štvrtka do nedele) sa každoročne usporadúvajú 

hradné slávnosti tzv. Hradné radovánky. Ich súčasťou sú 

rytierske hry, hudobné a tanečné programy, trhové 

veselice, lukostreľba, trh tradičných remeselníkov a 

ľudových umelcov. 

Po prehliadke hradu odporúčame návštevu 

historickej časti mesta, kde na vás čaká veľa 

historických pamiatok a kultúrnych programov.  

Eger je známy svojimi vínami, predovšetkým „Egri 

Bikavér“ (Bullova krv Egera – obr. 57). Známy je 
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tiež „Egri Víz“, druh brandy, ktorý vznikol v 18. storočí a 

„bujavászon“ (špeciálne turecké tkanivo).  

V súčasnosti má Eger 60.000 obyvateľov.  

Spomeniem už iba jedno údolie - Szépasszonyvölgy - údolie 

krásnych žien. Toto malé údolie vzdialené od centra mesta len 

asi desať minút, je centrom vinárstva v celom Egeri. Jedna 

vedľa druhej sa tu nachádza vináreň za vinárňou, pričom 

každá má svojho vlastného majiteľa. Sem zavíta pri pobyte v 

Egeri každý milovník vína. Toto miesto je už legendárne kvôli 

svojej atmosfére, vynikajúcemu vínu a kulinárskym 

špecialitám. A tak zrejme netreba zvlášť vysvetľovať, ako 

vznikol názov Szépasszonyvölgy - údolie krásnych žien. Po istej 

dávke vína sú všetky ženy pekné... Môžu tu byť stovky, ba aj 

tisíce ľudí, vždy nájdete voľný stôl. Je tu niekoľko desiatok 

vinárni, pričom vinné pivnice sú vo forme dlhých chodieb, ktoré 

sa ťahajú do útrob kopca. To znamená, že aj počas horúceho 

leta tu nájdete príjemnú sviežu teplotu, vhodnú na dlhú 

degustáciu. Horšie je potom, keď vyjdete z vínnej pivnice na 

horúce slniečko. 

P.S.: My sme tam neboli.  

 

Od nášho penziónu prechádzame malým mostom a chodníkom 

okolo potoka ideme do centra. Potok je krásne vyregulovaný 

kamenným múrom, ktorý po obidvoch stranách zdobia 

kvetinové záhony plné nádherných rozkvitnutých kvetín (obr. 

58). Po chvíli opúšťame chodník okolo potoka a ideme po okraji 

centra. 

Ulice si tu zachovali svoj 

historický ráz. Skoro 

každá ulica je trochu do 

kopca, úzka, vydláždená 

kamennými mačacími 

kockami. Ulicu lemujú 
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staré domy (obr. 59). Vo väčšine prí- 

padov sú veľmi zanedbané a 

schátralé, ale niektorým už svitá na 

lepšie časy a začína sa na nich 

rekonštrukcia. Chodníky na okrajo-

vých cestách centra sa práve 

rekonštruujú. Starý rozbitý asfalt 

nahrádzajú zámkovou dlažbou. Zabočujeme doľava, bližšie 

k centru a mňa zaujal názov jedného obchodu s detskými 

potrebami: „Huncutka“ (obr. 60). 

Hovorí vám to niečo?  

Ešte jedna ulica a vchádzame do 

centra, kde začína pešia zóna. 

Prvé, čo zaujme každého 

návštevníka tohto mesta, je jeho 

názov vyrobený z obrovských 

písmen, osadený na okraji centra. 

Skoro každý z turistov sa tam zastavil (obr. 61).  

Druhé, čo ma trochu 

zarazilo, bol novo- 

postavený (myslím za 

čias komunistickej to-

tality) trojpodlažný ob-

chodný dom. Našťastie 

bol obkolesený starými 

vysokými zelenými 

stromami, ktoré ho trošku zakrývali, aby tak nekričal spomedzi 

ostatných historických budov.  

Všetky ulice dookola centra sú nádherne vydláždené kamennou 

dlažbou ako aj samotné centrum. Všetky budovy vyzdobené, 

ako panny, ktoré čakajú na príchod ženícha. Centrum má tvar 

obdĺžnika a je postavené mierne do kopca. V strede centra je 

pomník   Istvána Dobó (obr. 62), po ktorom je pomenované aj 
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celé toto námestie. Chcel by som 

povedať, že na tomto námestí 

dominuje budova ... Ale nedá sa. 

Všetky budovy sú nádherné. 

Mestský úrad, boží chrám zasvätený 

sv. Antonovi Paduánskemu, 

arcibiskupský úrad a mnohé ďalšie. 

Na začiatku námestia je fontána, ale 

nie je to obyčajná fontána. Jej trysky 

sú zabudované priamo v dlažbe 

námestia. Pomedzi nich môžete 

voľne prechádzať vtedy keď nie sú 

aktívne, alebo aj vtedy keď aktívne sú. V tom prípade ale 

počítajte s osviežujúcou dávkou studenej vody na vašom tele 

(obr. 63). Hneď vedľa je 

v obdĺžnikových rámoch 

výstava farebných foto-

grafií zo života zvierat 

a vtákov. Po ich prezretí 

by som povedal, že 

hovoria o zlodejoch v 

prírode. Sú tu zachytené 

momentky, ako si zvieratá kradnú ulovenú korisť.  

Po ľavej strane námestia sú vysoké zelené stromy, ktoré 

v korunách majú povešané niečo ako amplióny. Sú to gule, 

červenej a bielej farby, 

ktoré pravdepodobne keď 

sa zvečerí sa rozsvietia 

a vytvoria tomuto námes-

tiu ešte viac romantiky, 

viac takého dobového 

ducha (obr. 64).  

Dodávajú mu svoje výni- 
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močné čaro. Pod stromami sú v obrovských kvetináčoch, ktoré 

mi pripomínali sudy, veľké oleandre.  

My pokračujeme ďalej v prehliadke mesta a hore námestím 

sa vraciame späť k potoku. Tu sú miesta, kde je kamenný múr 

prerušený a sú tam široké schody až k potoku, kde sa môžete 

v týchto horúcich dňoch príjemne osviežiť (obr. 65). Hneď vedľa 

potoka je aj cyklo-

chodník, ktorý ako 

keby bol skrytý po-

hľadom ľudí na 

námestí. Potokom 

sprevádzaní prichá-

dzame pod hrad. Tu je 

pomník Istvána Dobó, 

ktorý znázorňuje jeho 

boj s Turkami na 

koňoch (obr. 66). Ulica, ktorá je rovno pod hradom, je teraz 

plná ľudí, stolov a stoličiek. Keď 

sme sa zastavili, aby sme sa 

pozreli, čo sa robí, z budovy, kde 

boli vyložené ešte neobsadené 

stoličky vychádza celý orchester. 

Takže to to je. Aj u nás boli 

niekedy v lete promenádne 

koncerty. Ale z dôvodu nezáujmu 

verejnosti ich mesto zrušilo. Tu 

vidím, že to takto nie je. Možno je to aj tým, že to mesto má 

prezývku školské mesto, Maďarské Atény. A možno je to aj 

počtom obyvateľov – 60.000. Ešte trochu si vychutnávame túto 

nezabudnuteľnú atmosféru. Všímam si kostoly. Všetky, ktoré 

vidím, majú dve veže. Ako napr. u nás v Šaštíne. Vraciame sa 

späť do penziónu na večeru. Dnes nám ju chystá naša Zuzka. 

Večera je romantická. Pod holým nebom na dvore penziónu,  
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kde sme obkolesení z jednej strany obrovskými oleandrami 

a z druhej strany našimi vypratými cyklodresmi (obr. 67). 

Po desiatej hodine sa 

nám skryl mesiac za 

mraky, čím nám chcel 

povedať: „Chlapci, ide 

sa spať!“  

Ešte spoločná modlit-

ba, poďakovanie za 

dnešný deň a prajeme 

si dobrú noc.  

 

Deň „ŠTVRTÝ“ 

 

Dnes je trochu zvláštny deň. Žiadny budíček. Dnešná etapa nie 

je dlhá, preto sa nikam neponáhľame. A predsa každý vstal 

skoro ráno. 730 už sme všetci na raňajkách. Dnes je trochu 

zvláštny deň. Taký neobyčajný pre niektorých z nás. 

Narodeninový. Paly má dnes narodeniny. K tej príležitosti mu 

Zuzka doma upiekla nádhernú bábovku a vyzdobila ju aj 

textom Cyklo FPM a troma srdiečkami v modrej farbe, farbe 

nášho cykloklubu (obr. 68). Chlapci vo Ferovom zastúpení ho 

obdarovali ploskačkou pravej 

egerskej hruškovice (obr. 69).  
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Po raňajkách tak, ako vždy. Najprv balenie, upratovanie, 

ukladanie vecí do auta. Ešte kontrola, spoločné foto pred 

penziónom (obr. 70) a pohľadom na hodinky, ktoré ukazujú 903 

odchádzame. 

Cesta začína veľmi zaujímavo. Neviem, kde sa ten kopec tu 

v Maďarsku vôbec vzal, ale odkedy sme opustili mesto Eger, 

ideme stále iba hore kopcom a samé zákruty. Také malé 

Herľany. Ale musím povedať, že asfalt je tu dobrý. Po necelej 

hodine sme konečne na vrchole kopca. 

Krátka päťminútová prestávka na vydýchanie a o 1003 

odchádzame po ceste č. 23 smerom na Salgótarján. Dole 

kopcom vchádzame do mesta Pétervására. Čas 1025. 

V  strede mesta v  reštaurácii Arany Kakas – Zlatý kohút si na 

vonkajšej zastrešenej terase robíme krátku prestávku na 

doplnenie tekutín (obr. 71), rannej šálky kávy, ... Už sme prešli 

29,21 km s čistým časom na sedadle 1 hod. 9 min. Naša 

priemerná rýchlosť 25,2 km/hod. Teplomer ukazuje 25,2°C.  

Po hodine odchádzame. Zasa ideme iba cez kopce. Vôbec 

nechápem, kde sa v tejto rovinatej krajine berú také kopce. Za 

vodnou  nádržou  Maconka,  skoro  po  hodine  cesty si dávame 
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krátku prestávku, 

aby sme si trošku 

vykopali nohy z tých 

kopcov. A to sme 

ešte ani nevedeli, čo 

nás za chvíľu čaká  

v dedine Kysterenye. 

Cesta hore kopcom, 

ale po úplne roz-

bitom, rozdrobenom 

asfalte. Keď schá-

dzame dole kopcom, po takom asfalte zjazd ani neprichádza do 

úvahy. Ruky máme skôr na brzdách ako na prehadzovačkách. 

Za chvíľu máme malú zmenu. Dole pod kopcom sú cestári a asi 

na úseku 200 metrov dávajú nový asfalt. Stojíme a čakáme 

kým dostaneme pokyn, že môžeme prejsť. Neviem, v akom 

stave bola predtým táto cesta, keď pred a aj za pokládkou 

nového asfaltu je cesta úplne rozbitá. Zaujímavé je aj to, že 

s novým asfaltom nezačínajú napr. na konci dediny, kde začína 

už rozbitá cesta, ale v strede ničoho, ak by som to mohol takto 

nazvať.  

Za chvíľu, hore dobrým kopcom, prichádzame na jeho vrchol 

a tu je odbočka doprava do hôr, do pútnického miesta Szentkút 

(obr. 72). Nastáva veľká zmena. Cesta, ktorá 

pokračuje ďalej, je rozbitá. My však ideme 

po peknom hladkom asfalte, smerom hore, 

stále iba hore. Ale pri kvalite tohto asfaltu 

to ani nevnímame. Pred nami sa po pravej 

strane objavuje obrovské záchytné 

parkovisko. Asi po jednom kilometri druhé. 

Tesne pred príchodom na pútnické miesto 

je tretie záchytné parkovisko a na ľavej strane sú murované 

stánky so suvenírmi a náboženskými predmetmi, ktoré lemujú 
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cestu až po vstup do samotného pútnického miesta Szentkút. 

Pred vstupom nás na pravej strane víta tabuľa s nápisom: 

„ISTEN HOZTA SZENTKÚTON, NEMZETI KEGYHELYÜNKÖN“ 

čo v preklade znamená - Vitajte vo Svätej studni, našej 

národnej svätyni. Za ňou končí asfalt a začínajú mačacie 

kocky, ale také novodobé. Sú menšie, žulové. Na pravej strane 

je novo postavená budova informačného centra aj s kolonádou 

vpredu v tvare bumerangu (obr. 73). Takto presne kopíruje 

terén. Dalo by sa 

povedať, že architekt, 

aby maximálne využil 

priestor pred budovou 

informačného centra, 

osadil túto budovu 

celkom na kraj. Predná časť budovy korešponduje so vstupom 

do pútnického areálu. Zadná časť je postavená na pilieroch, 

lebo tam sa terén rapídne znižuje. Ale ani tento priestor neostal 

bez využitia. Teraz je tam naukladané naštiepané drevo.  

My sa obraciame dopredu a tu je kamenný most cez malý 

potok (obr. 74). Hneď za mostom sú na ľavej strane štyri vlajky 

– maďarská, poľská, 

slovenská a vatikán-

ska. Za nimi sa cesta 

rozdeľuje, hore naľa-

vo, už iba chodník, 

okolo ktorého je 

štrnásť zastavení 

krížovej cesty. Druhá 

cesta, ktorá ide ďalej, 

odprevádza pútnikov 

rovno ku národnej svätyni.  

My si vyberáme teraz tretiu možnosť. Ešte pred mostom 

odbočujeme doprava a schádzame cestou dole k Pútnickému 
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domu (vyzerá ako dobrý hotel), kde na prízemí je Reštaurácii 

svätého Jakuba. Aj táto budova prešla nedávno kompletnou 

rekonštrukciou. Zvonku aj zvnútra. Hneď vedľa pútnického 

doma v tieni briez je veľké množstvo lavičiek a stolov a oproti 

nim sú unimobunky pripravené na predaj občerstvenia. Dnes 

sú lavičky prázdne a všetky unimobunky zatvorené.  Možno aj 

preto, že je pondelok.  

Sadáme si vonku na zastrešenú terasu (obr. 75) a čakáme na 

obsluhu. Za chvíľu 

k nám prichádza čaš-

níčka a zrazu nastal 

problém. Ona nevie po 

slovensky, my po 

maďarsky. Chlapci sa 

s ňou snažia komuni-

kovať po anglicky, ale 

asi v tomto jazyku nie 

je doma. Ale chytá sa. 

Asi si potrebovala osviežiť pamäť. Tak asi po štvrťhodine jej 

chlapci vysvetľujú, čo chceme, všetko si zapisuje a onedlho nás 

už aj obsluhuje. Najprv tekuté. Skoro všetci si dali džús 

z čiernych ríbezlí. Za polievkou a druhým jedlom sme trošku 

dlhšie čakali, ale nevadí. Veď sme už v cieli dnešnej cyklopúte.  

Kým sa najeme, tak krátka informácia o dnešnej ceste na 

bicykli. Prešli sme 60,751 km, s priemernou rýchlosťou 25,8 

km/hod. a s čistým časom na bicykli 2 hodiny a 21 minút. 

Možno preto, že sme v horách, teplomer ukazuje 26°C, čo nám 

celkom vyhovuje. Čas príchodu do pútnického areálu Szentkút 

- 1255.  

Po dvoch hodinách strávených pri trávení obeda sa 

premiestňujeme k miestu, kde sú ubytovacie jednotky pre 

pútnikov. Je to päť samostatných objektov, ktoré kopírujú 

úpätie hory a sú pospájané spojovacími chodbami. Najbližšie 
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k bazilike sú toalety a sprchy. Nasleduje obrovská jedáleň 

a potom spojovacou chodbou prechádzame k jednotlivým 

pútnickým bunkám (takto to nazvem).  

V jednej bunke sú tri obrovské izby, v ktorých je šesť veľkých 

vysokých posteli, pri nich nočné stolíky, v strede je stôl so 

šiestimi stoličkami (obr. 76). Jedna stena je celá presklená 

a v nej je vchod 

priamo z vonku od 

parkoviska. Druhý 

východ/vchod z tej-

to miestnosti je 

presne na opačnej 

stene, ktorá je celá 

olemovaná skriňami, a vedie na širokú priestrannú chodbu 

(obr. 77).  

Tu sú tri okrúhle stoly, 

okolo nich stoličky a 

komplet vybavená veľ-

ká kuchynská linka (s 

pecou, mikrovlnkou, 

dvoma chladničkami, 

riadom) a hneď za ňou 

sú sprchy a toalety 

osobitne pre imobilných, ženy a mužov. Celý komplex je 

poprepájaný chodbami, to znamená, že keď prší pútnik sa tu 

môže pohybovať úplne v suchom prostredí a prechádzať 

z jednej bunky do druhej. Z vonku okolo celého komplexu je 

kolonáda (obr. 78). My 

sa postupne rozchádza-

me do jednotlivých 

izieb. Sprcha. Čisté 

šaty a o 1615 sa pre-

súvame do baziliky na 
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svätú omšu.  

Prechádzame chodníkom popod les a za krátko prichádzame 

k tabuli, ktorá nám oznamuje, že chodník hore do lesa nás 

odprevadí k jaskyniam pustovníkov (obr. 79). Teraz tam 

nejdeme.  

Pokračujeme chodníkom okolo potoka 

a prechodom cez most prichádzame na 

obrovský areál za bazilikou, ktorý slúži na 

slávenie svätých omší pod holým nebom 

a mimo nich pútnikom na oddych. Podľa 

môjho odhadu je tu približne 1500 miest 

na sedenie. Obrovské dvojpodlažné 

presbytérium je vyzdobené nádhernými mozaikami od 

slovinského jezuitského teológa a mozaikového umelca Marka 

Ivana Rupnika. Na dolnej časti sú tri obrazy. Prvý – 

Zvestovanie, druhý - Narodenie Pána a tretí zobrazuje Zosnutie 

Panny Márie. Na druhom podlaží je v strede obraz korunovania 

Panny Márie v nebi a po obidvoch stranách sú obrazy svätých, 

ktorí modlitbou a piesňou oslavovali korunovanie Panny Márie 

(obr. 80). Celý areál je vydláždený mačacími kockami.  

Za areálom sa 

nachádza oporný 

múr, ktorý po-

myselne delí ten-

to areál na novú 

a starú časť toh-

to areálu. Opor-

ný múr je maxi-

málne využitý. 

Celkom na jeho 

konci je vytvo-

rená malá jaskyňa s krížom a stojanmi na sviece, aké máme aj 

v našom kostole. Bližšie k bazilike je lurdská jaskyňa (obr. 81), 
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v ktorej je obrovské 

množstvo ďakovných 

tabuliek. Potom predaj-

ňa so sakrálnymi 

predmetmi a suvenírmi. 

Skoro rovno oproti 

bazilike je malé 

informačné centrum a   

stanica prvej pomoci. 

Pred oporným múrom po pravej strane je na kruhovom 

podstavci kamenný šesťuholník, na ktorom sú v každom 

ramene vývody na svätú vodu. Na jeho vrchole je súsošie oviec, 

pastierika a Panny Márie s dieťaťom Ježiš na rukách, ktoré 

predstavuje uzdravenie pastierika (obr. 82). Stačí otočiť kohútik 

a zázračná svätá uzdravujúca 

voda tečie. Stačí iba veriť a úplne 

sa odovzdať do Božích rúk. Úplne 

znamená úplne. Nie iba na oko. 

Toto ti, Pane Bože, dávam a do 

toho mi nerozkazuj. Toto si 

chcem riadiť ja sám. Takto to 

nefunguje.  

Celkom naľa-

vo oproti ba-

zilike je 

schodište, 

ktoré nás od-

prevádza na  

krížovú cestu. Po jeho pravej strane je malý 

automat na výrobu pamätných mincí (obr. 

83). Stačí hodiť príslušný počet forintov, 

vybrať si, čo chcete mať na pamätnej minci, 

zatočiť kľukov a pamätná minca je vaša.  
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Prichádzame pred baziliku. Po ľavej strane vstupných dverí sú 

dve tabule. Tie nám oznamujú: prvá - v roku 2020 bude 

v Budapešti 52. Medzinárodný eucharistický kongres a druhá – 

toto je národná svätyňa bazilika minor. Nad dverami je 

kamenný basreliéf a v ňom sú dve prekrížené kľúče a v nich 

rok 1970, rok, kedy bola vyhlásená táto svätyňa za baziliku 

minor (obr. 84). Po pravej strane sú 

dve tabule z bieleho mramoru. Na 

prvej sú dva roky. Prvý rok 1970 – 

povýšenie národnej svätyne na 

baziliku minor. Druhý rok 1210. 

Odvtedy sa začalo toto miesto uctievať 

ako svätyňa. Na druhej tabuli je text, 

za akých podmienok je možné získať na tomto mieste 

plnomocné odpustky. Nad vchodom sú v jednom orámovanom 

kamennom basreliéfe dva erby, ktoré sú mne zatiaľ neznáme. 

Vstupujeme do baziliky. Ten čas naozaj rýchlo letí. Svätú omšu 

máme v kaplnke o 1630. My s otvorenými ústami prechádzame 

po areáli a do baziliky vchádzame až o 1645. Na obzeranie po 

bazilike teraz nemáme čas. Vstupujeme do kaplnky a po 

malých, ale o to dôležitejších, prípravách začíname sláviť svätú 

omšu. Kaplnka je úplne jednoduchá. Všetko v bielom, bez 

výzdoby. Na zemi je mramorová dlažba a z toho istého 

materiálu je urobený aj obetný stôl. Tri steny oproti oltáru 

lemujú lavice so štyrmi sedadlami. Strop je nízky, oblúkový, 

klenbový. Tak a už ticho. 

Začíname. Dnes je 

hlavným celebrantom o. 

Marcel (obr. 85).  

Po svätej omši, kým sa 

nezačnú schádzať ľudia na 

modlitbu posvätného ruže-

nca pred večernou svätou  
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omšou, sa môžeme porozhliadať po bazilike. Tú vznešenosť 

histórie, posvätnosti a Ducha Svätého tu cítime na každom 

kroku, pri každom pohľade na hocijaké miesto baziliky. 

Bazilika je nádherne vyzdobená rôznymi basreliéfmi, 

nástennými maľbami a ornamentmi. Na hlavnom oltári je malá 

soška Panny Márie s Ježiškom na rukách v zasklenom obraze 

(obr. 86). Za Pannou Máriou a 

dookola rámu obrazu sú zlaté lúče. 

Niečo podobné ako okolo obrazu 

slziacej Panny Márie v bazilike vo 

Vranove nad Topľou. Pod obrazom 

sú v ráme uložené zlaté alebo 

strieborné napodobeniny rôznych 

častí tela, ktoré boli tu na tomto 

mieste zázračne uzdravené. Ruky, 

nohy, oči, ústa, uši, jazyk, ... Vedľa obrazu sú dve sochy 

letiacich anjelov. Nad obrazom je súsošie Svätej Trojice. Nad 

celým oltárom je stropná freska, ktorá zobrazuje malého 

nemého pastierika oviec, ktorému sa v korune duba zjavila 

Panna Mária s Ježiškom na rukách (obr. 87).  

Vedľa oltára sú 

nádherné sklene-

né vitráže. Na 

ľavej strane je 

svätý František 

(obr. 88) a na 

pravej svätý Jozef 

s ľaliou v ľavej a s 

Ježiškom na pra-

vej ruke (obr. 89).  

Druhá stropná 

freska znázorňuje 

svätého Ladislava. Za presbytériom sa bazilika rozširuje. 
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V strede baziliky je na strope 

freska, ktorá nám predstavuje 

nanebovzatie Panny Márie. Okolo 

nej sú na pomocných stĺpoch 

maľby štyroch evanjelistov. Pod 

nimi na pravej strane je 

kazateľnica (obr. 90).  

V okenných 

vitrážach je svätý kráľ Štefan a na druhej 

strane svätá Alžbeta Uhorská.  

Oproti oltáru 

hore na chóre je 

nádherný orgán 

(obr. 91). Pod 

ním je východ z 

baziliky. Ešte 

zápis do pamät- 

nej knihy (obr. 92) a vychádzame von. 

Prichádzame 

k vonkajšiemu 

oltáru, kde si pod mozaikou jezuit-

ského pátra Rupnika robíme 

spoločné foto (obr. 93).  

Schodmi oproti bazilike sa pre-

súvame ku krížovej ceste. 

Hore chodníkom s vysypa-

ným štrkom prechádzame 

postupne štrnástimi zasta-

veniami. Zastavenia sú 

z kameňa. Vyzerajú ako 

obdĺžnikový kváder, ktorý 

má vpredu kovové čierne 

okenice a na vrchu 



59 
 

polkruhovú strechu s malým kovovým krížom na vrchole. Teraz 

sú okenice otvorené a vo vnútri sú reliéfom 

znázornené jednotlivé zastavenia (obr. 94). 

Na konci krížovej cesty je  kaplnka 

Sedembolestnej Panny Márie. Hore machom 

zarastenými  schodmi prichádzame ku 

mrežiam, ktoré nás delia od vstupu do 

kaplnky. Kaplnka je postavená z kameňa. Vo 

vnútri sú lavice úplne zapadnuté prachom. Socha Panny Márie 

s mŕtvym Ježišom na rukách už dávno potrebovala 

rekonštrukciu. Vzadu je prázdny kríž a vedľa neho voľne 

položené Ježišovo ukrižované telo. Z vlhkých stien už skoro 

všade opadala  

omietka (obr. 95). 

Verím, že aj toto 

miesto, tak ako 

celý areál sa 

v blízkej budúc-

nosti oblečie do 

nového šatu (obr. 96).  
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Teraz nastal čas, kedy sa ideme pozrieť k pútnickým 

jaskyniam. Hore strmým vyšmýkaným  chodníkom pomedzi 

korene starých stromov prichádzame k miestu, kde sú priamo 

v skale vytesané pustovne (obr. 97). Zaujímavé. Tu pri sekaní 

musel byť každý 

pustovník obdarený Du-

chom Svätým. Predstav-

te si, že by ste zle zasekli 

sekáčom a už by bol 

poškodený oltár, kríž, 

bohostánok, ... alebo by ste museli začať všetko odznova. 

Týmto malým kamenným  kaplnkám (obr. 98), ich tvorcom a 

obyvateľom venujeme tichú osobnú a po nej spoločnú modlitbu 

pod vedením o. Marcela, ktorý to zakončil spevom „Salve 

Regina“. K nemu sa pripojil o. Marek a Zuzka. My sa na chvíľu 

stávame nemými svedkami (obr. 99).  

Dole kopcom sa pozerám na 

ten chodník z inej 

perspektívy. Toto by bol 

perfektný zjazd na 

horských bicykloch. Poriad-

ny adrenalín. Stačí malá 

chyba a ... Konečne sme 

dole. Aj bez bicykla to bol 
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adrenalínový zostup. Neraz sa nám nohy pošmykli na drobných 

kamienkoch. Chodníkom k našej ubytovni sa rozprávame, ako 

to pustovníci mohli vydržať v zime. Ešte si to vieme predstaviť 

v lete, popr. na jeseň. Ale v zime? Mráz, sneh, zima, žiadny 

prísun potravín, no neviem, neviem, kto by sa na to dnes 

podujal.  

Prichádzame k ubytovni a delíme sa do dvoch skupín. Pasívna 

– to sú tí, ktorí sa nezapojili do aktívnej skupiny a vytvorili si 

vlastný program. Aktívna skupina sa rozdelila na dve 

podskupiny – príprava večere a servis bicyklov. Dnes máme na 

večeru francúzsku hustú, ale poriadne hustú polievku (obr. 

100). Pre väč-

ších hladošov je 

tu ešte doplňu-

júca večera. 

Chlieb s domá-

cou paštétou 

a čerstvou zele-

ninou. Po spo-

ločnej modlitbe sa postupne rozchádzame do izieb a ideme 

spať. 

Samozrejme, že vy teraz nie. Kým my budeme naberať nové sily 

na zajtrajší deň, vy si za ten čas prečítajte, čo som o tomto 

pútnickom mieste našiel na internete. 

 

Szentkút by sme mohli preložiť ako svätá fontána.  

Rímskokatolícka svätyňa Maďarska Mátraverebély - Szentkút, 

o ktorú sa stará rád františkánov, už skoro  800 rokov prijíma 

pútnikov z Maďarska a okolitých krajín. Kardinál-prímas Péter 

Erdő v roku 2006 vyhlásil Szentkút za najvýznamnejšie 

pútnické miesto v Maďarsku. Odpustová slávnosť  je v nedeľu 

na Deň Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta.  

V roku 2014 - 2015 prešlo toto pútnické miesto kompletnou 
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rekonštrukciou, ktorá sa usilovala o jednotný architektonický 

dizajn a vyvinula ekologické prevádzkové technológie. Bol 

zrekonštruovaný pútnický kostol, kláštor, chrámová záhrada, 

kongregácia pod holým nebom, pútnický dom, vytvorili sa nové 

pútnické domovy, prijímacie budovy a usporiadalo sa okolie 

svätyne. Mozaikovú kompozíciu obnoveného vonkajšieho oltára 

vytvoril slovinec Marko Ivan Rupnik, jezuitský teológ a 

mozaikový umelec. Pri slávnostnom ceremoniáli vysvätil 

kardinál-prímas Peter Erdő vonkajší oltár a požehnal nové 

zariadenia. 

Podľa tradície v roku 1091 uhorský kráľ, svätý Ladislav, pri 

úteku pred svojimi nepriateľmi Cumanmi, sa dostal na okraj 

priepasti. Pokračovanie v ceste bolo beznádejné. Napriek tomu 

kráľ pohnal svojho koňa a na mieste, kde sa kôň dotkol zeme 

kopytom, keď sa odrazil ku skoku, vyvrel prvý prameň. Kráľ aj 

kôň v zdraví prežili tento skok a tak unikli svojím 

prenasledovateľom. Na pozadí tejto legendy je pekný obraz 

uhorskej literatúry - Svätý Ladislav je nový Mojžiš (vyvretie 

vody zo skaly), ktorý svojimi zákonmi zabezpečil životu 

v Uhorsku nové rámce, podobne ako Mojžiš Židom. 

K prvému uzdraveniu mohlo dôjsť začiatkom 13. storočia, keď 

sa Panna Mária v náručí s malým Ježišom zjavila nemému 

pastierovi z obce Mátraverebély a prikázala mu, aby začal kopať 

do zeme a napil sa z vyvierajúceho prameňa. Chlapec 

poslúchol. Rečové a sluchové schopnosti sa mu vrátili. 

V roku 1210 pre množstvo pútnikov bol postavený kostol v obci 

Mátraverebély, odkiaľ sa pútnici dostávali k prameňu v údolí 

Szentkút procesiou. V roku 1258 už mal tento kostol 

odpustkové výsady. Pútnické miesto od 15. storočia 

disponovalo odpustkovými výsadami udelenými najväčším 

pútnickým miestam. Pápež Klement XI. v roku 1700 dal 

vyšetriť niekoľko zázračných uzdravení v Szentkúte a uznal ich 

pravosť. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=hu&sp=nmt4&u=https://hu.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMarko_Ivan_Rupnik%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhjpBqvVESAnVawbctbA_jaBaVtnWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=hu&sp=nmt4&u=https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Erd%25C5%2591_P%25C3%25A9ter&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhqyry2PnJ5mvEz8JdFB89FSqpS1w
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Prvá kamenná kaplnka bola postavená v roku 1705. Z vďaky za 

zázračné uzdravenie Jánosa Almásyho v Szentkúte za pomoci 

szenkútskeho kňaza-pustovníka Ádáma Antala Bellágha bol 

v rokoch 1758 – 1763 vybudo-

vaný súčasný pútnický kostol 

s kláštorom (obr. 101). V roku 

1970 pápež Pavol VI. povýšil 

tento pútnický kostol na baziliku 

minor. 

Za kostolom vedie od kláštora 

úzky, strmý chodníček 

k jaskyniam pustovníkov, ktorí 

sa tu usadili od 13. storočia. Ide 

o jeden z najväčších súborov 

pustovníckych jaskýň v Maďar-

sku. Jaskyne boli pustovníkmi 

vyhĺbené do mäkkého pieskovca. Posledný pustovník 

v Szentkúte, Jozafát Dobát zomrel v roku 1767. Pochovaný je 

v bazilike. Z priestoru pred jaskyňami je pekný výhľad na celú 

dolinu.  

Pútnické miesto spravovali dlhé roky cisterciáni. Od tureckých 

čias sa zúčastňovali vedenia a pastorácie skupín pútnikov už aj 

františkáni. Obyvateľmi kláštora v Szentkúte sa stali od roku 

1772. Definitívne sa tu  usadili až v 19. storočí.  

V dôsledku vplyvu jozefinizmu opätovný rozkvet pútnického 

miesta nastal až v dvadsiatych rokoch minulého storočia. 

V časoch komunizmu  bol ďalší rozvoj znemožnený. V roku 

1950 boli františkáni deportovaní, kláštor zoštátnený a 

prebudovaný na účely sociálneho domova. V tomto období sa 

nemohlo rozvíjať ako iné národné pútnické miesta v Európe. 

Avšak krása prírody, stretnutie s Milosrdným Otcom vo svätej 

omši, v svätej spovedi a v kázňach, ako aj prežitie materskej 

lásky Panny Márie ako keby tento nedostatok kompenzovalo. 



64 
 

Menší bratia sa na pútnické miesto vrátili v roku 1989. Vtedy 

bol obnovený zovňajšok kostola, a spätne odkúpené niekdajšie 

pozemky, aby bol vytvorený základ neskoršieho rozvoja. 

Svätyňu v súčasnosti navštevuje ročne okolo 200.000 ľudí. 

Veľa pútnikov prichádza aj z južného Slovenska, Slováci aj 

Maďari.  

V roku 2016 bolo naše pútnické miesto afiliované (prepojené)  

bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, čo v Maďarsku pre 

Szentkút zabezpečuje jedinečné odpustkové výsady. 

 

Deň „PIATY“ 

 

Dnes nebol vyhlásený všeobecný budíček. Každý z nás je už 

dospelý a každý vie, že o 715 máme dvojjazyčnú svätú omšu 

v bazilike s otcami Františkánmi. Každý podľa svojho uváženia, 

vie koľko potrebuje ráno času na prípravu. Spoločne sa 

presúvame a obsadzujeme predné lavice. Okrem nás tu 

v bazilike nikto nie je. Aby 

sme sa nezdržiavali, už 

sme všetci oblečení 

v dresoch. O. Marcel s o. 

Marekom odišli do 

sakristie, aby sa pripravili 

na svätú omšu. Začíname 

sláviť svätú omšu. Zuzka 

chcela ísť hrať na orgán, 

ale dozvedáme sa, že dvere 

k orgánu sú zatvorené. 

Takže nič. Pri oltári sú 

dvaja naši otcovia, dvaja 

otcovia františkáni a jeden brat (obr. 102). 

Myslel som si, že dvojjazyčná omša znamená maďarsko-

slovenská. A ona bola vlastne maďarská. Druhým jazykom bola 
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latinčina v modlitbe Otče náš. Takže zo Zuzkinho hrania na 

orgáne by aj tak nebolo nič. Akurát evanjelium sa čítalo 

maďarsky aj slovensky. Po svätej omši spoločné foto pred 

oltárom (obr. 103) a vychádzame z baziliky. 

Teraz si lepšie 

obzerám aj kláš-

tor, ktorý je 

spojený múrom 

s bazilikou. Má 

tvar veľkého pís-

mena L a spolu 

s bazilikou vytvá-

rajú také malé 

námestie, ktoré je 

oproti novej úrov-

ne terénu o štyri schody nižšie. Dookola múra pod kolonádou 

sú samé spovednice.  Pri ceste je kaplnka a oproti nej lavičky. 

Aj tu sa môže v takom menšom počte veriacich slúžiť svätá 

omša. Všade nad kolonádou je vonkajšia terasa kláštora. 

Kláštor má druhé podlažie iba na jednom ramene a to na tom, 

čo je priamo pripojené k bazilike (obr. 104).  

Obchádzame 

kláštor a ideme 

do Reštaurácie 

svätého Jakuba 

na raňajky. Boli 

také medziná-

rodné. Pečivo, 

chlieb, syry, 

džemy, maslo, cereálie, mlieko, kakao, káva. Po raňajkách sa  

vraciame späť na ubytovňu. Zasa kolotoč ako každé ráno. 

Všetko vyniesť von k autu, všetko skontrolovať, naložiť 

a ideme. Vraciame sa späť k bazilike na spoločné foto (obr. 105) 
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a vyrážame.  

Dnes smer Slovensko. Vraciame sa domov. Čas 920. Teraz sa 

nám ide dobre. Sme naplnení duchovne aj telesne, ideme 

väčšinou iba dole kopcom po dobrom asfalte, teda, až kým sme 

neprišli na križovatku. Znovu sa vraciame naspäť do dediny 

Kysterenye. Na kruhovom objazde odbočujeme doprava na 

cestu č. 21 smer Salgótarján.  Cesta je krásna, široká, 

novopostavená, na každej strane po dva pruhy, niektoré časti 

sú ešte vo výstavbe, ale vždy máme jeden pruh voľný. Paráda. 

Po takej ceste sa ide super. Možno je to preto, lebo toto je 

hlavný ťah smerom na Slovensko, čo nám za chvíľu potvrdila aj 

smerová tabuľa Losonc–Lučenec SK 48 km. Vychádzame z tejto 

dediny a hneď po pravej strane máme cyklochodník. Pekný, 

nový, asfaltový.  

Schádzame naňho  a pokračujeme ďalej smerom k slovenskej 

hranici (obr. 106). 

V meste  Zagyvapálfalva 

na kruhovom objazde 

končí cyklochodník.  

Ďalej pokračujeme po 

ceste. Neviem, či tie 
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mestá sú tak blízko vedľa seba, alebo to predtým bol iba názov 

mestskej časti, ale bez nejakej medzery medzi stavbami 

vchádzame do mesta Salgótarján. Kvôli našej bezpečnosti 

schádzame z cesty č. 21 a pokračujeme po ceste č. 211, ktorá 

ide súbežne s cestou č. 21, ale nie je taká frekventovaná. Skoro 

na konci mesta na kruhovom objazde sa vraciame späť na 

cestu č. 21. Za chvíľu nám smerová tabuľa oznamuje, že 

k maďarskému hraničnému mestu Somoskőújfalu máme 3 km, 

Fülek-Fiľakovo SK 16 km a Losonc–Lučenec SK 32 km (obr. 

107). Už iba chvíľu. Tri 

kilometre nás delia od 

slovenských hraníc.  

S veľkým krikom a pis-

kotom o 1020 prichá-

dzame k tabuli, ktorá 

nám oznamuje, že 

vstupujeme na pôdu 
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Slovenskej republiky. Toto si zaslúži foto (obr. 108).  

Vzájomne sa vítame doma a po krátkej eufórii sadáme na 

bicykle a pokračujeme už po slovenských cestách. Čas 

odchodu 1025. Zatiaľ sme prešli 29,4 km s priemernou 

rýchlosťou 26,8 km/hod. Čistý čas na bicykli 1 hodina a 5 

minút. Teplomer ukazuje 27,6°C.  

O 15 minút prichádzame do Fiľakova (obr. 109). Priemerná 

rýchlosť nám 

stúpla na 28,2 

km/hod. Cesta je 

dobrá. Zúžil sa 

nám počet pruhov 

na dva, ale kvalita 

asfaltu je dobrá. 

Ideme trochu dole 

kopcom, po ceste 

č. 71. V centre pod 

starým hradom 

stojíme. Chlapci sa vybrali na prieskum, kde by sme mohli 

posedieť vonku aj s bicyklami. Kým nám chlapci nájdu miesto, 

krátka bilancia. Od Szentkúta sme už prešli 42,7 km, s časom 

na bicykli 1 hodina 30 minút.  

Asi po desiatich minútach sa 

presúvame bočnými starými 

uličkami do kaviarne „ROUTE 

66“, kde je pekné sedenie 

vonku aj s dvorom (obr. 110), 

na ktorý sme uložili svoje 

bicykle.  

Čas 1055.  Skôr než sa 

usadíme trochu o názve tejto kaviarne „ROUTE 66“. 

Len máloktorá cesta na svete je taká slávna a populárna, že jej 

bolo dopriate zvečnenie v piesňach a románoch. US Route 66,  
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(tiež známa ako "Route 66", "The Main Street of America", "The 

Mother Road" a "The Will Rogers Highway"), bola 11. novembra 

1926 zaradená do Amerického diaľničného systému. Viedla z 

Chicaga, cez Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, Nové Mexiko, 

Arizonu a Kaliforniu, kde v 

Los Angeles končila (obr. 

111). US Route 66 merala 

celkom 3 940 km (2 448 

míľ).  

27. júla 1985 je nahradená 

sústavou diaľnic a bola 

oficiálne vyradená z 

Amerického diaľničného systému. Značná časť vozovky Route 

66 bola rozšírená a použitá pri výstavbe nových diaľnic. Vďaka 

snahe nadšencov v 90. rokoch je zvyšná časť (v miestach, kde 

boli diaľnice vedené inou cestou) 

stále k dispozícii ako turistická 

atrakcia pod menom "Historic 

Route 66". Dej amerického 

animovaného filmu Autá  

o červenom pretekárskom aute  

Bleskový McQueen (obr. 112) sa 

odohráva práve na tejto ceste US Route 66. 

Objednávame si tekuté, väčšinou kofola a v menšine pivo. 

K tekutému dostávame od Zuzky a o. Marcela mafiny (obr. 

113). Za sebou už 

máme skoro polovicu 

kilometrov a tak sa 

nemáme kam poná-

hľať. V pohode sedí-

me, rozprávame sa, 

jeme a popíjame. Kým 

my budeme takto 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Chicago&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjzdXKcFl3Szi40qX_nv0wTS7nEbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Missouri_(st%25C3%25A1t)&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgVUbIxDHV33KKkeZ8oavPTNruuMg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kansas&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhheKdSWuUshUZ8GyVJ0o8p_XfmNRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Oklahoma&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhie4_DhhUBTMFVAEr2rKmXzvfc79w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Texas&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjiCL67IYVX2LHzYkcKeEbampUrzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Nov%25C3%25A9_Mexiko&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgd8tu3bMilm9kb3gbwZ-OWYkYSlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Arizona&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjUiY28reR64Mi6GBvywuQGL8sfyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kalifornie&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhglvkEDNKmLrj3pV0psleK1SeQHsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiz6T6JUVuPoyUr94WEIkfvaRODFQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bleskov%C3%BD+McQueen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SK80TC4uVuIEsVOSk7MqteSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVyRmJRYnJJalHxIlZBp5zU4uz8ssN7FXyTA0tTU_MAz3KlhE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdv4S3q5rmAhXCKFAKHStGAQEQmxMoATAPegQIDRAZ
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v pohode relaxovať, poskytnem vám informácie z histórie 

o tomto meste a hrade.  

 

Mesto Fiľakovo, po maďarsky  Fülek,  čo v preklade znamená 

uši, sa nachádza v najjužnejšom cípe stredného Slovenska. 

Známe je predovšetkým mohutným hradom a pekným okolím 

CHKO Cerová vrchovina.  

Zrúcaniny Fiľakovského hradu sa nachádzajú na vrchole skaly 

takmer v centre mesta a  sú najvýznamnejšou pamiatkou 

mesta. V novozrekonštruovanej Bebekovej päťposchodovej 

bašte sídli Hradné múzeum.  

Prvá písomná zmienka o hrade je z 13. storočia, kde sa píše, že 

Fiľakovský hrad odolal Tatárskym nájazdom. Počas stáročí 

hrad niekoľkokrát zmenil majiteľov. 16. júna 1554 ho zradou 

dobyli osmanskí Turci a okupovali ho do roku 1593. O 

obsadení Fiľakova sa mienky autorov rozchádzajú. Podľa 

zachovaného listu študenta Martina z 9. septembra 1554 

zradcovia boli nemeckí žoldnieri. Historik Miklós Istvánffy 

/Istvanfus nar. 1538/ uvádza, že Turkov vpustil do hradu 

turecký služobník Aethiops cez okno, ktoré slúžilo na 

vyhadzovanie smetí. Podľa Žigmunda Forgácha /Forgatius nar. 

1510/ údajne František Bebek uvrhol do väzenia jedného 

kňaza. Ten, aby sa pomstil, prezradil miesto nízko položeného 

okna jednému Turkovi, ktorého keď z hradu prepustili, zvesť 

oznámil sečianskemu begovi Kara Hamzovi. 

Isté je však to, že hrad bol oslabený neprítomnosťou veliteľa 

hradu Pavla Jánossyho a neopatrnosťou strážiacich vojakov. 

Pokiaľ vojaci na strednom hrade popíjali a strážcovia boli 

premožení v noci spánkom /či vínom/, väčší počet Turkov sa 

pomocou 12 stôp vysokého povrazového rebríka dostal do 

horného hradu a zmocnili sa aj hradnej brány. Obliehaná 

posádka dolného hradu pod presilou kapitulovala.  
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V tureckom vlastníctve zostal 39 rokov. Stal sa centrom tzv. 

fiľakovského sandžaku (turecký správny okres), ktorý zahŕňal 

celé Poiplie. Cisárske vojská 27. novembra 1593 dobyli hrad od 

Turkov späť. 

Po oslobodení nastal „zlatý vek“ Fiľakova. V 17. storočí bol hrad 

aj mesto najvýznamnejšie v Novohrade. Stal sa sídlom 

komitátov Novohrad, Heves a Pest. Jeho vojenský a politický 

význam stúpal zo dňa na deň. Sem sa utiahla všetka šľachta z 

ohrozených oblastí a okrem valných zhromaždení Novohradu 

sa tu konali aj valné zhromaždenia a súdne stolice žúp Pest-

Pilis-Solt a Heves s vonkajším Szolnokom. Mesto ako hlavné 

sídlo Novohradu prežívalo svoj najväčší rozkvet. Prosperovalo 

tu evanjelické gymnázium, rozvíjali sa remeslá a cechy.  

Nachádzali sa tu štyri sakrálne stavby: mohutný protestantský 

kostol s dvoma vežami a farou, rímskokatolícky kostol s farou a 

františkánskym kláštorom, dve turecké sakrálne stavby, dve 

budovy kúpeľov, radnica a rezidencie zemepánov, budovy škôl 

a gymnázia a ďalšie murované i poschodové domy.  

Obdobie mieru netrvalo dlho. Hrad bol viackrát obliehaný a 

dobýjaný počas protihabsburgských povstaní, ale vždy odolal. 

V roku 1682 sa Imrich Tököli za výdatnej podpory Turkov (60 

tisíc vojakov) sústredil na znovudobytie hradu, čo sa mu po 

náročnom obliehaní aj podarilo. Hrad vyhorel, spolu s ním 

zhorel aj župný 

archív a mesto 

bolo zničené. 

Odvtedy je hrad 

v ruinách (obr. 

114).  

Celkové zničenie 

mesta bolo tak 

rozsiahle, že sa len pomaly znovu zaľudňovalo. Všetky cechy a 

remeselnícke dielne sa odsťahovali do neďalekého Lučenca. V 
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roku 1696 je vo Fiľakove už len 24 domov zemepánov, 8 domov 

armalistov (príslušníci nižšej šľachty v Uhorsku), 13 domov 

vojakov a niekoľko obydlí vdov a chudoby. Do Fiľakova sa už 

„zlatý vek“ nevrátil.  

 

O dvanástej hodine sa dvíhame od stola. Hneď vedľa tejto 

kaviarne je veľké Kohányho námestie, ktoré začína súsoším sv. 

Anny s Máriou. Na druhej strane námestia je františkánsky 

kláštor a kostol Nanebovzatia Panny Márie. Tu vedú naše 

kroky. Tu sa všetci spoločne modlíme „Anjel Pána“. Po nej 

spoločné foto (obr. 115) a vyrážame. Smer Rimavská Sobota. 

Máme na výber dve cesty. Vyberáme si tú, ktorá je skoro 

o dvadsať kilometrov dlhšia, ale nie je to hlavný ťah a tak 

môžeme v pohode ísť. Cesta č. 571. Ideme po jemnej 

pahorkatine. Prechá-

dzame dedinami Šíd, 

Čamovce, Šurice, 

Blhovce, Hodejov, 

mestom Jesenské, 

ďalej dediny Pavlovce, 
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Rimavské Janovce, až prichádzame do Rimavskej Soboty.  

Bola to super jazda. Skoro žiadne autá. Ani vetrík nás netrápil, 

slniečko nepálilo. Sem tam malý kopec, zákruta. Jedným 

slovom pohodička  (obr. 116). 

Prechádzame mestom. Na začiatku mesta nás víta priemyselná 

zóna. Niečo je tu nové postavené, niečo po rekonštrukcii 

a niečo tu stojí bez využitia, len tak, ničí ho zub času. S týmto 

sa stretáme skoro v každom meste.  

Mesto je pekné. Celkom do centra nejdeme, ale aj tak. 

Historické budovy sú v novom šate, tie mladšie ich pekne 

dopĺňajú. Taká jemná architektúra. Všetko pekne zladené. 

Výškou, strechou a farbou. Za chvíľu vychádzame na hlavný 

ťah smerom na Košice, lebo tu budeme spať. Tu je riadny ruch. 

Kamióny idú ako na 

páse. Potrebujeme od-

bočiť doľava na cestu, 

ktorá ide súbežne 

s hlavnou, aby sme sa 

dostali k motelu. Koneč-

ne máme voľnú cestu. 

Prichádzame k Euromo-

telu (obr. 117).  

Po malej konzultácii s personálom sa vraciame späť o 100 

metrov do malej reštaurácii DOMA, kde majú pekné sedenie 

vonku a bicykle máme rovno pred sebou, opreté o múr, 

v detskom kútiku. Obed máme zaujímavý. Polievka -  kurací 

vývar a druhé jedlo 

- štyri lokše s 

červenou kapustou 

a k tomu pečené 

kačacie stehno 

(obr. 118).  
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To všetko vybavil Matúš. Mobilom, počas cesty sem, nám 

všetkým objednal tento fantastický obed.  

Kým my budeme jesť, napíšem bilanciu dnešného dňa. Čas 

1350. Prešli sme 85,914 km s priemernou rýchlosťou 29,4 

km/hod. a čistým časom na bicykli 2 hodiny a 55 minút. 

Teplota 29,2°C.   

Dnes sa už nikam neponáhľame. Sme v cieli. Opíšem malú 

príhodu, ktorá sa tu stala a pre niekoho mala svoje následky. 

Palymu sadol na vrchný okraj pohára s pivom sršeň. Paly sa 

rozhodol, že ho zabije tľapnutím rúk a rozmliaždi ho vo svojich 

dlaniach. V sekunde sme si predstavili, čo všetko sa môže stať 

(poštípané a opuchnuté Palyho dlane, bez ktorých sa nedajú 

držať riadidlá na bicykli, útok sršňa na nás ostatných, ...) 

a snažíme sa to Palymu vyhovoriť. Nedbá na naše rady a tak 

sme nútení rýchlo sršňa odohnať mávaním rúk. Podarilo sa. 

Akurát Palymu pripadla prezývka „Sršeň“. Od tej chvíle, keď 

sme išli v pelotóne a Paly zaostával, z vysielačky sa ozval hlas: 

„Sršeň v úniku 200 metrov za nami! Spomaľte!“ Po dvoch 

hodinách sa presúvame do motelu. Bicykle odkladáme do 

veľkého plechového hangáru za budovou motelu a my sa 

presúvame do izieb. O 1610 sme už všetci na izbách. Ja som na 

treťom podlaží. Tu to vyzerá tak, ako to postavili ešte za 

bývalého režimu. Spoločné sprchy na jednej strane chodby 

a toalety na opačnej. Na izbe máme tri váľandy, nočné stolíky, 

skriňu, stôl a dve stoličky. Na zemi dlažba. Nefunkčný televízor, 

nočné lampy bez žiaroviek. Nakoniec je to jedno, lebo celá 

zásuvka je vytrhnutá zo steny. A tej by som sa bál dotknúť. Po 

osobnej hygiene schádzame o poschodie nižšie, do izby č. 203, 

kde máme spoločnú večeru (kto sa cíti ešte hladný). Tu to 

vyzerá celkom inak. Na zemi koberec, funkčný televízor, 

samostatná sprcha, toaleta, chladnička, stôl, stoličky. Večera je 

suchá, ale bohatá. Chlieb, pomazánky, maslo, zelenina. Dnes 

nevysedávame dlho. Po večeri sa spoločne modlíme vešpery, po 
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nich prosby a o 2045 sa rozchádzame do izieb. Dobrú noc. 

Zajtra nás čaká dobrá, ale dlhá trasa. Viac ako 150 kilometrov 

a poriadne výškové prevýšenie. 

 

Deň „ŠIESTY“ 

 

Ráno už o šiestej nakladáme do auta svoje osobné veci. 

Vyberáme bicykle z hangáru. Malá kontrola, dofúkanie duší 

a obliekame sa. Na to že je 10. júla je zima. Teplomer ukazuje 

iba 12°C. Berieme si návleky a bundy a o 630 vyrážame. Ranný 

chlad sa nám podpisuje aj na našu priemernú rýchlosť. 

Nemôžeme ju zdvihnúť nad 30 km/hod. Kvôli studenému 

počasiu nikde nezastavujeme, snažíme sa ráno čím viac prejsť, 

kým sa aspoň trochu oteplí. Cesta je v pohode. Nie je to síce 

rovina ako v Maďarsku, ale taká malá pahorkatina. Ale na čo 

to vlastne píšem. Veď tú cestu každý pozná. Prechádzame 

dedinami Bakta, Bátka, Figa, Stránska, Behynce, mesto 

Tornaľa, Starňa, Gemerská Panica. Pred dedinou Čoltovo na 

benzínovej pumpe OMV stojíme. Čas 755. Tu máme prvú 

prestávku a raňajky. Otec Marcel so Zuzkou nám prichystali 

bohaté raňajky. Čerstvé bagety, cherry paradajky, káva, kola, 

nealko pivo, ... Obsadzujeme všetky stoly, ktoré sú vonku, 

vedľa budovy čerpacej stanice. Sú ale ešte v tieni a tak si 

stoličky presúvame 

na okraj výjazdovej 

cesty na slniečko 

(obr. 119). Je mi 

trochu do smiechu, 

lebo všetci sa tu 

vyhrievame ako 

plazy, aby sa nám 

zvýšila telesná te-

plota,  mohli by sme sa vyzliecť z návlekov a búnd. Kým 
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budeme raňajkovať a vyhrievať sa na slniečku, krátka bilancia 

– prešli sme 37,67 km s priemernou rýchlosťou 27,4 km/hod. 

a s čistým časom 1 hod. 22 min. a 31 sek. Teplota už stúpla na 

14,6°C.  

Po raňajkách o 850 odchádzame. Cesta nám pokračuje 

dedinami Čoltovo, Bohúňovo, obchvatom okolo mesta Plešivec 

a Rožňava. 955 prichádzame do Krásnohorského Podhradia. 

Krátka prestávka na vykopanie nôh a doplnenie tekutín. 

Stojíme na autobu-

sovej zástavke (obr. 

120) a hrad Krásna 

Hôrka máme ako na 

dlani.  

Aj dnes tam pokra-

čujú práce. Obrov-

ským vysokým 

žeriavom sa dokon-

čuje strecha. Tá je 

už skoro všade nová.  

Prečo sa robia také rozsiahle rekonštrukčné práce? To asi 

každý z vás vie. Ale spomeniem iba okrajovo. Bolo to 10. marca 

2012 popoludní. Strecha najkrajšieho stredovekého hradu zo 

14. storočia ľahla popolom. Požiar vypukol okolo trištvrte na 

jednu a napriek enormnej snahe sa hasičom strechy pokryté 

dreveným šindľom nepodarilo zachrániť. Zhoreli všetky strechy, 

vrátane interiéru horného gotického hradu. Príčina požiaru - 

fajčenie maloletých chlapcov z neďalekej nelegálnej osady. 

Vinníci sú známi, ale dodnes nebol nikto vzatý na 

zodpovednosť.  
 

„Dlho som ani nevedel, kto to urobil. Zakázal som ľuďom, aby mi 

to povedali. Dozvedel som sa to až po troch rokoch,“ tvrdí 

starosta Bollo. „Viem len, že potrestaný nebol nikto. Ani oni, 

pretože boli maloletí, ani ich zákonní zástupcovia,“ 
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poznamenáva. (https://dennikn.sk/389792/minule-volby-

zhorela-krasna-horka-ju-uz-opravia/). 
 

Aktuálna bilancia: prešli sme už 65,243 km s priemernou 

rýchlosťou 26,9 km/hod. s čistým časom na bicykli 2 hodiny, 

25 minút, 22 sekúnd. Teplota nám konečne stúpla na 21°C. Po 

krátkej prestávke o 1010 odchádzame. Spoločne všetci 

opúšťame Krásnohorské Podhradie. Cesta po odbočku na hrad 

Krásna Hôrka je krásna rovná asfaltka. Potom začínajú 

trampoty. Čím stúpame vyššie, cesta je stále horšia a horšia. 

Neveril som, že na Slovensku ešte máme také cesty. Svojím 

povrchom sú totožné s tými, s ktorými sme sa stretávali na 

začiatku našej cyklopúte po Maďarsku (obr. 121). Stúpanie 

a rozbitá cesta nás 

postupne rozdeľujú. Na 

chvoste, alebo na konci 

pelotónu sme ostali už 

iba dvaja. Rado a ja. 

Ale poviem vám, 

príroda je tu nádherná. 

Kochám sa každým 

pohľadom. Stúpame stále vyššie. Pomedzi stromy sa nám 

z času na čas poskytne nádherný pohľad do údolia. Listnaté 

stromy sa striedajú s ihličnatými. Na vrchole sú už iba 

ihličňany. Stoja tú majestátne ako strážcovia tohto, skoro 

nedotknutého miesta. Po  desiatich kilometroch cesty iba hore 

kopcom prichádzame 

na vrchol (obr. 122).  

Uhornianske sedlo. 

Nadmorská výška 

999 metrov. Stačí iba 

poriadne vyskočiť, 

aby sme prekonali 

1000 metrov. Neviem 

https://dennikn.sk/389792/minule-volby-zhorela-krasna-horka-ju-uz-opravia/
https://dennikn.sk/389792/minule-volby-zhorela-krasna-horka-ju-uz-opravia/
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prečo, ale mám tu taký zvláštny pocit. Neviem to opísať. 

Radosť, šťastie, pokoj, zadosťučinenie. Neviem. Možno je to tým 

čistým vzduchom a vyšším percentom kyslíku v ovzduší. Ale je 

to dobrý pocit. Odtiaľ už len dole kopcom. To, čo za chvíľu 

uzreli moje oči vidím prvýkrát vo 

svojom živote. Musel som zastaviť 

a zvečniť tento okamih svojim 

fotoaparátom (obr. 123). Počas 

troch kilometroch nás čaká 

klesanie 18%. Neviem, či si to 

viete predstaviť, ale vysvetlím vám 

to v skratke. Každých prejdených 

100 metrov cesta klesne o 18 

metrov nadmorskej výšky. Ruky 

na brzdách som mal skoro stále  

a maximálne, ako sa to dalo, som 

tlačil váhu tela dozadu na sedadlo, aby som sa neprevrátil 

dopredu. Jedna prudká serpentína strieda druhú a tam, 

celkom dole na konci tých serpentín je dnes už malé mestečko, 

vlastne už iba obec, Smolník. Tu teraz smeruje naša cesta.  

Prechádzame ešte dedinou Úhorná. Za ňou nás po pravej 

strane sprevádza vodná nádrž s tým istým názvom, na konci 

ktorej je v krásnom prostredí s výhľadom na vodu postavená 

Reštaurácia u Vodnára. Spomeniem iba, že táto umelá hrádza 

bola postavená už v roku 1768 za účelom zachytávať dažďovú 

vodu a zabraňovať tak povodniam. Keď si predstavím, ako sa 

dole tým strmým kopcom valí voda – myslím, že brala všetko so 

sebou. Túto vodu využívali aj na banské účely. Ešte stále dole 

kopcom prichádzame do centra, na námestie tohto malebného 

malého mestečka Smolník. Krásne historické centrum by im 

mohlo závidieť nejedno mesto. Napr. aj Vranov nad Topľou. 

Toto je síce trochu členené terénom, ale aj tak. Pred nami, po 

našej pravici sa nachádza budova U čierneho orla, kde sa 



79 
 

nachádza reštaurácia Alžbetin dom (124). Je to dvojpodlažná 

klasicistická stavba 

kultúrneho domu na 

pôdoryse obdĺžnika s 

valbovou strechou z 

rokov 1828-1829. 

Predtým tu bola 

divadelná sála s 

javiskom a kasíno. 

Fasáde dominuje 

stredný rizalit s 

polkruhovo ukončenými oknami so šambránami a klenákmi. 

My teraz ideme do práve spomínanej reštaurácie. Bicykle si 

ukladáme do zastrešeného altánku, ktorý je rovno pri vchode. 

Na obed si vyberáme to, čo majú v obedovom menu. Šošovicovú 

polievku a kuracie mäso v omáčke s cestovinou.  

Kým nás obslúžia a my budeme konzumovať, krátka bilancia 

dnešného dňa. Čas príchodu 1140. Doteraz sme prešli 85,24 

km s priemernou rýchlosťou 22,5 km/hod. a s čistým časom  

na bicykli 3 hodiny 47 minút. Vzhľadom na miesto, kde sme, 

a tmavé mraky dookola nás, teplota klesla na 17,9°C. Neprešlo 

ani sedem minút, odkedy sme sem dorazili, a už sa spustil 

dážď. My už sme „Chvála Bohu“ pod strechou a za oknom 

reštaurácie.  

Po dobrom obede o 1300 vychádzame von 

z reštaurácie. Je po daždi a už aj svieti 

slniečko. Trochu sa tu ešte 

porozhliadam. Rovno pred nami je na 

pôdoryse štvorca postavená baroková 

zvonica (obr. 125). Je to masívna veža s 

barokovou stiahnutou cibuľovou 

strechou a polkruhovo ukončenými oknami nad kordonovou 

rímsou. Vo zvonici sa nachádzajú tri zvony. Na pravej strane 

https://www.wikiwand.com/sk/1828
https://www.wikiwand.com/sk/1829
https://www.wikiwand.com/sk/Rizalit
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malý zvon svätého Antona (Zbornákov zvon), odliaty v roku 

1753 a preliaty  v roku 1808. Do zvonice bol premiestnený v 

roku 1843. Stredný zvon Urban odliaty v roku 1634 a preliaty v 

roku 1859 váži 3,1 ton. Jeho priemer je 1650 mm. Ľavý zvon 

svätej Kataríny bol odliaty v roku 1924,  nazývaný k Sláve 

Božej (Szlovikovzvon) http://rkcsmolnik.sk/zvonica/.  

Dole schodmi schádzame ku kostolu zasvätenému sv. Kataríny 

Alexandrijskej (obr. 126) na modlitbu. Kostol je zatvorený, ale 

môžeme ísť dnu tak, ako je to u nás v bazilike na severe. 

Stojací pred mrežou a pohľadom upreným na oltár sa tu 

spoločne modlíme „Anjel Pána“. Kým doznejú slová modlitby,  

poskytnem vám trochu informácii o tomto kostole.   

Rímskokatolícky ko-

stol sv. Kataríny je 

trojloďová klasicistic-

ká stavba so segmen-

tovo ukončeným 

presbytériom. Stojí 

na mieste staršej 

stredovekej stavby. Upravovaný bol v rokoch 

1897 a 1905. Hlavný oltár s obrazom sv. 

Kataríny Alexandrijskej od Henricha Fügera 

pochádza z roku 1805, krstiteľnica z rovnakého obdobia je z 

čierneho mramoru. Prvý zvon pôvodného farského kostola 

pochádza z roku 1332. O zvonoch farského kostola do roku 

1539 nemáme hodnoverné písomnosti, ale vieme, že Peter 

Csetneki spustošil kostol v roku 1539 a zvony odvliekol. 

Fasáda kostola je členená lizénami (plochý zvislý 

architektonický článok vystupujúci zo steny zvyčajne 

obdĺžnikového prierezu). Veža s pilastrami a nárožným 

kvádrovaním je ukončená barokovou helmicou s laternou.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Smoln%C3%ADk_(okres_Gelnica 

http://rkcsmolnik.sk/zvonica/
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_cirkev_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katar%C3%ADna_Alexandrijsk%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasicizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasicizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A9rium
https://sk.wikipedia.org/wiki/1897
https://sk.wikipedia.org/wiki/1905
https://sk.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1805
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pilaster
https://sk.wikipedia.org/wiki/Smoln%C3%ADk_(okres_Gelnica)
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Po našej ľavici je na stene misijný kríž z roku 1929 a pod ním 

artefakty z čias pred prestavbou kostola. Hneď vedľa sú schody 

na chór. Po našej pravici na stene dominuje obraz 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a vedľa neho ďakovné tabuľky. 

Väčšinou písané v nemčine. Pri vstupe do lode kostola je 

aktuálna farská nástenka. Vychádzame von a zas začína pršať. 

Vraciame sa späť do tepla reštaurácie, aby sme 

prečkali dážď v suchu a teple.  

Pohľadom sa ešte vrátim späť na námestie. Hneď 

pod kostolom je trojičný stĺp (obr. 127). Je to 

barokové súsošie so sochou sv. Trojice na stĺpe z 

roku 1742. 

Za ním je budova banskej komory, pôvodne 

stredoveká trojpodlažná dvojtraktová stavba na 

pôdoryse písmena E z 

prelomu 14. a 15. storočia. 

Prestavaná bola v duchu 

klasicizmu v roku 1795 a 

neskôr v roku 1872, kedy 

bola upravená na tabakovú 

továreň. Stavbe dominuje 

stredný rizalit ukončený 

atikou s trojuholníkovým štítom s tympanónom (obr. 128). 

Tabaková továreň Imperial Tobacco Slovakia, a. s. Bratislava tu 

skončila svoju činnosť v roku 2008. V čase najväčšieho 

rozmachu tu pracovalo viac ako 1000 žien.  

Naspäť do centra 

tu stojí budova 

(obr. 129) postave-

ná do obvodu 

štvorca s vlastným 

uzatvoreným dvo-

rom, kde sídli 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1742
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1795
https://sk.wikipedia.org/wiki/1872
https://sk.wikipedia.org/wiki/Atika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tympan%C3%B3n
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obecný úrad, obecná knižnica, historická miestnosť a pošta. 

Celkom na konci námestia sú meštianske domy, v ktorých sú 

dnes turistické penzióny.  

Ešte stále prší. Nevadí. Počkáme. Kým prestane pršať, trochu 

vás oboznámim s históriou tohto malebného mestečka. 

 

Smolník, kedysi kráľovské mesto, dnes zabudnutá obec v 

doline na samom juhu Spiša. Len ťažko uveriť, že v roku 1780 

tu žilo vyše desaťtisíc obyvateľov. Pre predstavu – Bratislava 

mala vtedy asi 29-tisíc. Dnes zostala tisícka, osady okolo sa 

oddelili. 

Pokojne toto miesto môžeme prirovnať k Banskej Štiavnici. Ide 

o jednu z najvýznamnejších banských lokalít Slovenska. 

Predpokladá sa, že Smolník ako osadu v mieste bohatého 

ložiska medených rúd založili Gelničania. V roku 1327 sa stal 

kráľovským banským mestom. Získal banské, trhové, poľovné a 

rybárske právo podľa vzoru štiavnického práva. 

Bane sa nachádzali najmä na mieste dnešnej Smolníckej Huty, 

na území samotného Smolníka sa usídlili nemeckí kolonisti. 

Ako privilegovaná vrstva si stavali honosné sídla. 

Tunajší banský podnik patril medzi najvýnosnejšie v Uhorsku. 

Vďaka tomu bol Smolník vždy v centre záujmu panovníka, ale 

aj odbojných skupín. V 14. storočí sa stal sídlom banskej 

komory. Meď, striebro, zlato a železo sa vyvážalo do Levoče i do 

západnej Európy cez Krakov. Pod správu smolníckej komory 

patrili stolice Spiš, Abov, Šariš, Zemplín, Uh, Boršod a Heveš. 

Po maďarskom názve obce Szomolnok pomenovali aj minerál. 

Najväčší rozkvet prežívalo mesto na prelome 14. a 15. storočia, 

keď tu fungovala aj kráľovská mincovňa. 16. storočie bolo v 

znamení nepokojov, ktoré baníctvo po prvýkrát takmer 

pochovali. Banský majster zo Španej doliny Matej Etesuis však 

na poverenie Viedne vybudoval novú banskú správu na čele so 

skúsenými odborníkmi a dobrými organizátormi. 

https://www.spisskanovaves.eu/system/vybrane_odkazy/banicky_spolok_spis/historia_banictva_a_hutnictva/smolnik/index.html
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Miestnou špecialitou bola cementácia – výroba medi chemickou 

reakciou na železných plechoch z banskej vody bohatej na 

meď. 

Od roku 1754 pôsobila v Smolníku banícka škola, sídlil tu 

banský súd a inšpektorát, mesto bolo významným 

administratívnym centrom. Lenže kvalitné medené rudy sa 

začali míňať. 

K úpadku prispela katastrofálna povodeň v roku 1813, ktorá 

pretrhla hrádzu Uhornianskeho jazera a zatopila baňu. 

Dobývanie sa takmer úplne zastavilo a nezamestnanosť viedla 

k masovému vysťahovalectvu do Srbska, Rumunska a neskôr 

do Ameriky. Inštitúcie a úrady zanikli. Z baní tiež veľa 

nezostalo, a tak štát zriadil ako náhradný spôsob obživy v roku 

1872 závod na výrobu cigár. 

Banskí úradníci predtým v roku 1805 stihli postaviť stále 

kamenné divadlo, jedno z prvých na Slovensku. Bolo vybavené 

strojovňou na otáčanie javiska a divadelnou knižnicou. Už nie 

je – vôbec. V roku 1872 budovu Komorného divadla prestavali 

na spomínanú tabakovú továreň, ešte nie tak dávno jedinú 

výrobňu ručne šúľaných cigár na Slovensku. Zamestnanie tu 

našlo mnoho miestnych žien a zručnosti sa dedili z generácie 

na generáciu. 

Okolo trojičného stĺpa na námestí stoja pekné staré meštianske 

domy, ktoré kopírujú svah kopca. Cítiť tu vôňu histórie, zašlej 

slávy. 

Nad Smolníkom je priechodná Tereziánska štôlňa, majstrovské 

dielo baníkov. Keď v roku 1768 postavili pri meste vodnú nádrž 

Úhorná, do ktorej priviedli okolité potoky, nastal problém. Z 

nádrže sa odvádzala voda na pohon banských strojov a parné 

píly v doline časom nemali dostatok vody. Vyriešili to ako 

baníci a štôlňou popod horu sa rozhodli napojiť na potok vo 

vedľajšej doline. Plán bol odvážny. Sekali ručne a z oboch strán 

naraz. Podarilo sa – baníci sa stretli, len museli mierne 

https://korzar.sme.sk/c/4643326/vyznavaci-kultu-tabakovych-valcekov-maju-svatynu-v-smolniku.html
http://ciernediery.sk/terezianska-stolna-smolniku/
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skorigovať výšku. V mieste kontaktu má preto štôlňa až šesť 

metrov. 

Dvojkilometrový tunel dokončili po 26 rokoch. V minulosti ho 

bežne využívali obyvatelia Smolníka a okolia, keď si chceli 

skrátiť cestu do Nižných Hrablov alebo Švedlára; dnes v ňom 

žijú vzácne netopiere i salamandry. 

V roku 1923 založil v Smolníku vojnový invalid Rudolf Szabó 

stále kino s nemým filmom. Dostalo meno Apollo. Kino sídlilo v 

dome kultúry Alžbeta v divadelnej sále. Po druhej svetovej 

vojne bolo znárodnené a premenované na Varšava. V roku 

1985 ho zrušili. 

Smolník mal vyšší podiel obyvateľov nemeckej národnosti, 

preto po nástupe Adolfa Hitlera v Nemecku využili situáciu v 

Smolníku fašistické sily, ktoré rozbili jednotu obyvateľstva. 

Po havárii v Černobyli sem presťahovali asi sto Ukrajincov, 

ktorí si s pomocou domácich postavili aj pravoslávny chrám. 

Baníctvo v Smolníku definitívne skončilo v roku 1989. Už dlho 

predtým bolo odsúdené na zánik – ťažil sa len lacný pyrit, či 

stratová medená ruda. Históriu dnes pripomína už len banský 

vozík s poslednou tonou rudy na námestí a množstvo štôlní, 

často priamo vo dvoroch domov. 

V súčasnosti predstavuje veľký potenciál predovšetkým 

cestovný ruch - turistika, v zime lyžovanie. Dokonca sa tam 

v lete robí aj Smolnícky MTB maratón. Malý smolnícky okruh  

meria 20 km a veľký 43 km. Prevýšenie je viac ako 1500 

metrov. 

 

Konečne prestalo pršať. Vyrážame. Čas 1343.  Prechádzame 

okolo starých historických meštianskych domov, ktoré za 

chvíľu striedajú domy z mladších storočí. Okolo 

novopostaveného pravoslávneho chrámu Záštity Presvätej 

Bohorodičky (obr. 130) opúšťame toto mesto.  

Cesta smerom na Košice je dobrá. Pekný hladký asfalt. Síce sa- 

https://spis.korzar.sme.sk/c/4397699/presidlenci-na-cernobyl-uz-nechcu-spominat.html
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mé serpentíny a v kuse 

stúpanie, ale dá sa. 

Približne po dvoch 

kilometroch cesty od 

Smolníka prichádzame 

k malému kostolíku - 

kaplnke Panny Márie, 

okolo ktorej teraz stojí 

lešenie. Predpokladám, že 

v čase, kedy tu žilo viac ako 10 000 obyvateľov, bolo v okolí 

tejto kaplnky kopu rodinných domov. Dnes, iba vysoká tráva.  

Za chvíľu trávu vystriedali stromy. Ďalej pokračujeme lesom. 

Na vrchole tejto cesty, na Štóskom sedle v nadmorskej výške 

798 metrov, kde nič nie je – v strede lesa  je kaplnka 

Navštívenia Panny Márie, ktorá je oveľa väčšia ako náš kostol 

sv. Joachyma a Anny. Dnes slúži iba ako múzeum pre turistov. 

Aj tento kostol bol určite vždy plný v čase rozkvetu baníctva 

v tomto kraji. Okrem už spomínaného ničoho, je tu hranica 

medzi okresmi Gelnica a Košice vidiek. Odtiaľ už ideme dole 

kopcom. Čaká nás skoro 5 kilometrový zjazd až do dediny Štós. 

Po krásnom hladkom asfalte sme za pár minút dole.  

1420 sme už všetci dole v strede dediny. Robíme si krátku 

prestávku. Čakáme ešte na sprievodné vozidlo. Skoro všetci sa 

vyzliekame a dávame si dole vetrovky a návleky. Teplota nám 

stúpla na 20°C. Za sebou už máme 98,61 km s čistým časom 

na bicykli 4 hod. 22 min. a priemernou rýchlosťou 22,5 

km/hod. Prišli si nás obzrieť  malí cigáni. Keď Janík vidí ich 

mäkké duše na bicykloch, berie so sprievodného bicykla 

pumpu a dohusťuje im pneumatiky. 1435 odchádzame a malí 

cigáni nás vyprevádzajú, kým nám stačia rýchlosťou. Ďalej 

pokračujeme sami. Ideme ďalej dole kopcom po dobrom asfalte. 

Prechádzame Medzevom, Jasovom, Rudníkom, Hodkovcami, až 

prichádzame do obce Malá Ida. Tu pri kostole v strede dediny 
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odbočujeme doľava, do súkromného remeselného pivovaru 

s názvom Herren-

wald (obr. 131).  

Ponúkajú tu rôzne 

pivá so svojou 

vlastnou receptú-

rou. V ponuke ma-

jú pivá s obsahom 

alkoholu od 10° až 

do 13° a s rôznou 

príchuťou (obr. 132). Ja som ešte 

stále za klasiku. Keď pivo, tak pivo. 

A žiadne príchute. Kým nás 

obslúžia, krátka bilancia. Čas 

príchodu 1540. Dnes už máme za 

sebou 131,6 km s čistým časom 5 

hod. a 25 min. Teplota nám 

s klesajúcou nadmorskou výškou 

stúpa. Je 21°C. Teraz sme 33 

kilometrov od Štósu prešli za 

hodinu a päť minút. Aj rýchlosť sa 

nám postupne zvyšuje. Po hranicu 

medzi okresmi Gelnica a Košice 

vidiek sme išli skoro vždy iba hore 

kopcom. Teraz je to naopak. Sám 

som zvedavý, na akej priemernej 

rýchlosti dnes skončíme. Po malom 

olovrante a ochutnávke piva o 1635 odchádzame do dnešného 

cieľa našej cyklopúte a tým je dedina Ždaňa. Chlapci sa 

dohodli, že odtiaľ až do Ždane idú na bomby (na plný výkon). 

1635 vyrážame. Zdá sa to až neuveriteľné, ale cez Šacu 

prechádzame rýchlosťou 55 km/hod. Obehujeme autá, ktoré 

sú v druhom jazdnom prúde. Máme šťastie, že na semafore 
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nám práve zasvietila zelená a nemusíme spomaľovať. Ľudia sa 

za nami otáčajú. Pri takej rýchlosti naše kolesá hučia ako 

vuvuzely. Nepríjemný zvuk. Prichádza to ako hukot vody, ktorý 

okolo vás rýchlo prejde, ale nemôžete si nevšimnúť jeho silný 

zvuk. Už s menšou rýchlosťou prechádzame po ceste okolo U. 

S. Steell a o chvíľu odbočujeme na Haniská. Cestou hore 

kopcom, ponad železnicu, mi pri rýchlosti 45 km/hod. úplne 

vypovedali nohy. Nechal som chlapcov v šialenom tempe 

pokračovať ďalej a ja som preradil do pohodového tempa. 35 

km/hod. S touto rýchlosťou som ako posledný dorazil do 

dnešného cieľa – obec Ždaňa, Propedeutické centrum 

seminaristov Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Košiciach (ďalej len PCS TF KU). Čas 1735. Odkladáme naše 

bicykle. Na osobnú hygienu teraz nemáme čas, lebo za  chvíľu 

sa začína sv. omša a tak si len umývame ruky a tvár 

a odchádzame tak ako sme – v dresoch – na bohoslužbu do 

miestneho chrámu Panny Márie Pomocnice. Kantor našej 

Zuzke narýchlo vysvetlil, ako sa obsluhuje organ, a za účastí 

miestnych obyvateľov začíname o 1800 svätú omšu. Pri oltári sú 

naši obidvaja otcovia. Dnes je hlavným celebrantom o. Marek. 

Po svätej omši ešte spoločné foto (obr. 133) a vraciame sa späť 

do budovy PCS TF KU.  
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A znova začína každodenný program. Všetko z auta vyložiť, 

rozobrať si osobné veci, delíme sa do izieb, potom sprcha, čisté 

šaty a ideme von. Dnes je to náš posledný spoločný večer. 

Ideme dole dedinou do miestnej pizzerie. Obsadzujeme dva 

veľké stoly na vonkajšej terase, objednávame si pizzu, pivo, 

kolu a začína sa družný rozhovor. Každý chce porozprávať svoje 

zážitky z cesty, zvlášť z dnešnej, keď sme prekonávali kopce, 

klesali sme neuveriteľne hlbokými serpentínami a snažili sa na 

záver dňa vydať zo seba maximum. Ako ráno slnko rýchlo 

vzišlo, tak sa nám večer aj rýchlo stratilo. Slniečko zašlo 

a zrazu každý z nás pocítil zimu. Aj keď sme ešte iba v prvej 

polovici júla, tu vonku je večer naozaj zima. A tak, či sa nám 

chce, alebo nechce, opúšťame toto miesto a vraciame sa späť 

na našu ubytovňu. Ešte necelú hodinku sedíme a potom sa 

postupne rozchádzame do izieb.  

Dnes to bol náročný deň. Kým zaspím, poskytnem vám 

skrátenú verziu dnešného dňa. Prešli sme 153,50 km 

s priemernou rýchlosťou 25,4 km/hod. (to je moja rýchlosť. 

Naši vrchári a šprintéri mali priemerku cez 30 km/hod.). 

Prekonali sme 1664 výškových metrov a na bicykli sme si 

odsedeli 6 hod. a 1 min. Dobrú noc! 

 

Deň „SIEDMY“, deň posledný 

 

Ráno žiadny budíček. Dnes už ideme domov a skoro každý je 

už o šiestej hore. Obliekame sa do čistých šiat o ideme do 
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kostola. Omša začína o 700. Zabezpečujeme všetky služby. 

Lektorov, miništrantov, kantorov (obr. 134).  

Po svätej omši nás čakajú bohaté raňajky. Praženica 

z domácich miestnych vajec, ktoré nám zabezpečila Zuzka, 

chlieb, zelenina, paštéty, 

cereálie, mlieko, káva, ... 

Treba dopiť a dojesť 

všetky naše zásoby. Po 

požehnaní jedál ešte 

predložil Matúš svoju 

ďakovnú reč a môžeme 

začať raňajkovať (obr. 

135).  

Po raňajkách ako vždy 

poupratovať, pobaliť, poznášať všetky veci k autu, naložiť, 

skontrolovať bicykle a po požehnaní od o. Marcela môžeme 

vyraziť. Trochu máme problém. Chce sa nám ísť domov, ale 

vzhľadom na počasie, by sme radšej náš odchod odložili. Podľa 

predpovede  počasia má byť dnes celý deň studený a upršaný. 

Skoro všetci si obliekame na seba nepremokavé veci, 

odovzdávame mobily do 

auta a o 915 vyrážame 

(obr. 136).  

Nemôžeme ísť ani 

rýchlo, lebo na takom 

povrchu môžeme ľahko 

dostať šmyk. Za stáleho 

dažďa prichádzame do 

dediny Bidovce. Odtiaľ nás čaká cesta už iba hore kopcom. Až 

po Herľanské sedlo. Tie kopce nás trochu rozdelili, ale v tomto 

počasí to neboli až také veľké rozdiely. Od Herľanského sedla 

už ideme iba dole kopcom. Teda skoro. Je tu ešte malá 

výnimka. Kameňolom Vechec (obr. 137). 
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Po zjazde do dediny Vechec 

nás čaká milé prekvapenie. 

Tu už stojí so svojim autom 

Paľo Senior, ktorý nás musel 

opustiť kvôli zraneniu už 

v Egeri. Teraz máme dve 

sprievodné vozidlá. Jedno 

vpredu a druhé vzadu.  

Za neutíchajúceho trúbenia našich sprievodných vozidiel 

prichádzame o 1140 pred náš farský kostol Fatimskej Panny 

Márie. Po zvítaní s našimi najbližšími ešte spoločné foto (obr. 

138) pred kostolom a vstupujeme dnu. 

Aj tu po spoločnej modlitbe si ešte robíme poslednú spoločnú 

fotku (obr.139)  

pred oltárom 

a rozchádzame 

sa všetci domov. 

 

Dnes sme prešli 

52,34 km s prie-

mernou rýchlo-
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sťou 21,8 km/hod. od výjazdu zo Ždane sme išli bez 

zastavenia, aby nám nebola zima, a boli sme stále v pohybe. 

Čas 2 hodiny a 25 minút.  

 

Bilancia na záver ako vždy. Spolu sme prešli 766,18 kilometrov 

s priemernou rýchlosťou 27,13 km/hod. a s čistým časom na 

bicykli 27 hodín a 57 minút. Zažili sme kopec zábavy, ale aj 

hádky. Zažili sme horúčavy, ale aj zimu a dážď. Zažili sme 

vánok, ale aj prudký vietor.  

 

Chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste nám akýmkoľvek 

spôsobom pomáhali a sprevádzali nás svojimi modlitbami 

a myšlienkami na našej cyklopúti. Každá jedna cyklopúť je 

náročná nielen fyzicky, psychicky ale aj finančne. Preto chcem 

poďakovať aj všetkým sponzorom, bez ktorých by sme to 

nezvládli – Uniplast MH s.r.o. Vranov nad Topľou, Banik a syn 

s.r.o. – CENTRUM KÚRENIA Vranov nad Topľou, Geo-pol Pavol 

Popaďák Vranov nad Topľou, Lekáreň Belladonna Vranov nad 

Topľou-Čemerné, UNIKOL spol. s.r.o. – prívesné vozíky Vranov 

nad Topľou-Čemerné, Matúš Fiasky a ostatní, ktorí nechceli 

byť menovaní.  

 

A na záver tejto brožúry chcem poďakovať tomu Prvému, bez 

ktorého by sme ani nemohli uskutočniť túto našu cyklopúť. 

Ďakujem za hojnosť milostí, za ochranu, za sprievod anjelov 

strážnych, za našich patrónov, ďakujem Ti Pane, ďakujem za 

všetko.  

 

Nech Boh žehná našu farnosť!  

 

 

 

         Peter Tóth   
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Tohtoročnej cyklopúti sa zúčastnili: 

 

Fero Baník, Matúš Fiasky, Mišo Jenčo, o. Marek Kunder, Paťo 

Jakubek,  Paľo Popaďák Senior, Paľo Popaďák Junior, Rado 

Bača, Janík Hrubovský, Jakub Hrubovský, Paly Fincický, Peter 

Tóth, Jakub Spajky Gera, Martin Šimon Stahorský a v 

sprievodnom vozidle o. Marcel Stanko s Renátkou Goffovou na 

striedačku s našou Zuzkou Hrubovskou.  
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A čo o nás píšu Vranovské média?  

Článok uverejnený vo Vranovských novinkách 31. 7. 2019  
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Partia cyklistov z 

Čemerného si v Maďarsku 
vyskúšala Paríž – Roubaix 

Členovia cykloklubu Fatimskej Panny Márie pri rímsko-
katolíckej farnosti v Čemernom absolvovali tradičnú cyklopúť 

na cestách v susednom Maďarsku. Ich cieľom boli 
najznámejšie pútnické miesta u našich južných susedov 

Máriapócs a najstaršie pútnické miesto Szentkut. Počas 
siedmich dní najazdili rekordných 750 kilometrov. 

Po cyklopútiach po Slovensku, Česku a Poľsku sa členovia 
cykloklubu Fatimskej Panny Márie pri rímsko-katolíckej 

farnosti v Čemernom rozhodli tento rok pre Maďarsko. „Keďže 

do Maďarska chodím často aj na dovolenky, priznám sa, 

bol som to ja, kto najviac loboval za to, aby sme sa tento 
rok vybrali k našim južným susedom,“ vysvetľoval 

s úsmevom Matúš Fiasky. 

Matúš Fiasky navrhol sedem etáp s dvoma dominantnými 
pútnickými miestami v Máriapócsi a Szentkute, ktoré je 

najstarším pútnickým miestom v Maďarsku. „Ak odhliadnem 
od duchovnej stránky, v Szentkute ma nadchla 

infraštruktúra pre veriacich pútnikov. Či už to bolo 
ubytovanie alebo veľké parkoviská, ktoré však nemali 

s betónovou džungľou nič spoločné. Vysypané boli štrkom 
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a naokolo boli vysadené stromy, či osadené lavičky. 

V bazilike sme s bratmi Františkánmi absolvovali ráno 

omšu v maďarčine a latinčine. Evanjelium sme čítali po 
slovensky, bolo to teda také multijazyčné,“ dodal Michal 

Jenčo. 

Popri športovej výzve majú cyklopúte partie z čemernianskeho 
cykloklubu v prvom rade duchovný rozmer. Ako pripomenul 

Michal Jenčo, každú zo siedmich etáp odjazdili s konkrétnym 
posolstvom. „Pred tým, ako vyrazíme na cyklopúť, sa 

v našom kostole vyhlási, aby ľudia napísali na lístky svoje 
úmysly a my potom každý deň venujeme konkrétnu etapu 

úmyslom s rovnakým alebo podobným odkazom,“ uviedol 
Michal Jenčo. 

Najdlhšou etapou bola hneď úvodná z Vranova nad Topľou do 
Máriapócsi, ktorá merala 175 km, čo už je dištancia, akú jazdia 

aj profesionálni cyklisti. Na druhý deň pridali 155 km do 
Berekfürdo a hoci ďalšie etapy so zastávkami 

v Egeri, Szentkute, Rimavskej Sobote a Ždani pri Košiciach, 
odkiaľ si to namierili cez Herlianske sedlo domov, boli už 

kratšie od 60 do 80 km, v súčte platí, že najazdili rekordných 
750 km. „Najmä prvá etapa mohla pripomínať dĺžkou 

etapy, aké sa jazdia aj na Tour de France, ale jedným 
dychom musím dodať, že v našom prípade to boli rovinaté 

„placky“. Na 175 kilometroch sme nenajazdili ani 300 
výškových metrov... Maďarsko však bolo pre nás 

špecifické v tom, že sme sa tam zdokonalili v jazde vo 

vetre. Pri protivetre skupinu potiahnu najlepší z nás, ale 

keď fúka zboku, navyše v otvorenej krajine s minimom 
stromov, či iných prirodzených bariér, je to dosť náročné,“ 

reagoval Michal Jenčo. 

Práve rovinatý profil preveril našich cyklistov ani nie tak po 
kondičnej, ako skôr po mentálnej stránke. „Je rozdiel jazdiť v 

rozmanitej krajine, kde sa striedajú kopce, lesy, rieky, 

mestá, obce... Predstavte si 15-kilometrovú rovinu a okolo 

nikde nič. Pripadali sme si ako na púšti,“ dodal Matúš 

Fiasky. Inak prebiehali etapy, aj vďaka ohľaduplnosti vodičov, 
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takmer bez komplikácií. „Keďže sme sa snažili vyhýbať 

hlavným ťahom a išli sme po vedľajších cestách, akurát 

sme si občas pripadali ako na Paríž – Roubaix,“ smial sa 
Michal Jenčo. 

V čase nášho rozhovoru sa práve cyklistické preteky Tour de 

France prehupli do svojej druhej polovice. Keďže celkovo sa 
v rámci world tour maďarskí jazdci v svetovej špičke 

nepohybujú, zaujímalo nás, akú tradíciu, resp. základňu má 
cyklistika u našich južných susedov. „Po tretej etape som 

povedal Ferovi Baníkovi, či si uvedomil, že sme už 
odjazdili cez Maďarsko viac ako 250 kilometrov a ešte 

sme nestretli cestného cyklistu. Neskôr sme ich síce 
niekoľkých stretli, ale v porovnaní s inými krajinami bolo 

to číslo podstatne nižšie. Aj v mestách, kde sme sa 
zastavili, sme mali pocit, že ľudia neboli zvyknutí na to, 

aby stretávali tak početné skupiny, ako bola tá naša,“ 
referoval Matúš Fiasky.    
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