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Zarándokélmények a határtérségben 

 
Hírlevél 

 
 
 
 Az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, 
SKHU/WETA/1901/1.1/029 azonosítószámú Zarándokélmények a határtérségben című projekt 
keretén belül az együttműködő partnerek Palást Község és a Mária Út Közhasznú Egyesület a 
Szakmai utak megrendezésére készülnek. 
 
A Szakmai utak megszervezése megkezdődött, melynek alkalmával az útvonalon lévő természeti 
értékek és felmért útvonalak mentén kialakított együttműködések kerülnek megerősítésre. A szakmai 
utakra a projekt megvalósításában résztvevő szervezetek meghívott munkatársai vesznek részt, melyet 
2020.09.29-én Kemence, míg 2020.09.30.-án Márianosztra és Szob településeken rendezünk meg. A 
szakmai út nem nyílt rendezvény, a megjelölt szakmai csoport – partnerek találkoznak a meghívott 
szervezetekkel.  A tevékenység hozzájárul a projekt céljainak megvalósításához.  
 
 
Részletes programterv: 
 
2020.09.29. - kedd 

Találkozó és regisztráció 10:00 Kemence Polgármesteri Hivatalban, ahol a meghívott szervezeteknek 
(Ipoly Erdő Zrt., Kisvasutak Baráti Köre Egyesület, Polgármesteri Hivatal, Palást Község Polgármestere 
– Partner; Palást – Polgári Társulás;) bemutatásra kerül a projekt célja, közös munkálatok és hosszútávú 
együttműködés alapjainak személyes megbeszélése, térség és a szervezetek által képviselt értékek 
pontosítása, munkafolyamatok vázolása. Kemencei Erdei Múzeumvasút megtekintése, egyeztetés 
folytatása.  

 
2020.09.30. - szerda 

Találkozó és regisztráció 10:00 Márianosztrán a Márianosztra Magyarok Nagyasszonya 
Kegytemplomnál, ahol a meghívott szervezetek és partnerek számára bemutatásra kerül a templom és a 
Pálos 70 rendezvény története, megalakulása. (Pálos 70 szervezői közül egy megjelölt személy, Palást 
Község Polgármestere – Partner, Kemence), project bemutatása, hosszútávú együttműködés alapjainak 
személyes megbeszélése, térség és a szervezetek által képviselt értékek pontosítása, munkafolyamatok 
vázolása. Ezt követően a résztvevők Királyrétre mennek, ahol a Duna Ipoly Nemzeti Park területén lévő 
Hiúz ház üzemeltetőivel egyeztetnek.   

 
A projektben eddig megvalósult tevékenységek az ajánlott útvonalak felmérése és rögzítése, szolgáltatói 
kataszter, adatbázis összeállítása, túraajánlatok, rendezvények szervezése, valamint az 1Únon 
Nemzetközi zarándoknap, melyen az idei évben a világ testi és lelki egészségéért zarándokoltak a 
résztvevők - melyek a térség turisztikai potenciáljának növelését szolgálják.  
 
A Mária Út Egyesület és Palást Község igyekszik megfelelő feltételeket teremteni annak érdekében, 
hogy a kitűnő környezeti adottságokkal (Börzsöny és Ipoly-térség), kulturális és vallási 
örökségekkel (épített örökség, kegyhelyek, jeles események) rendelkező térségben növekedjen a 
látogatók száma, és tényleges turisztikai attrakcióvá válhasson a térség zarándokturisztikai kínálata.  
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A változtatás jogát az aktuális járványügyi helyzet miatt fenntartjuk, az esetleges változásról 
kommunikációs csatornáinkon tájékozódhatnak. 
 
A jelen hírlevél tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.  
 
A szlovák nyelvű hírlevelet ezen a linken tudják megtekinteni: 
https://docs.google.com/document/d/1Ks-NVGlteVNYMJPqjZeuFR1n_GuptoKJT8LW9taB6os/edit 
 
 
További információért forduljon bizalommal:  
 
Galgócziné dr. Szabó Zsófia  
 
 
E-mail: info@mariaut.hu 
 
Honlap: www.mariaut.hu 


