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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
projektjének keretén belül az együttműködő partnerek, Palást Község és a Mária Út Közhasznú
Egyesület elérkeztek a projekt megvalósításának befejezéséhez.
Emlékeztetőül: a projekt célja a térség átfogó zarándokturisztikai fejlesztése, ennek érdekében
útvonalak felmérése és szolgáltatói kataszter összeállítása, együttműködések kialakítása,
rendezvények és szakmai utak szervezése történt az elmúlt hat hónap során.
Az előző hetek tevékenységei az együttműködések megerősítésének jegyében zajlottak, aminek
köszönhetően a tervezett szakmai utak is megvalósulnak. Elsőként a Mária Út Közhasznú
Egyesület szakmai útjaira került sor, szeptember 29-én Kemencén, majd szeptember 30-án
Márianosztrán és Szobon találkozott a projekt megvalósításán dolgozó szakmai csoport a
meghívott szervezetek képviselőivel.
Rövid időn belül két szakmai utat szervezett a projekt keretében a szlovákiai Palást Község,
melyek közül az elsőnek október 1-jén Kemence adott otthont, majd október 5-én Palástra
látogattak a megvalósításban közreműködő szakemberek és a meghívott szervezetek
képviselői.
A kemencei esemény programjában a megjelentek közötti szakmai egyeztetés, a projekt
céljainak bemutatása, közös munkálatok és hosszú távú együttműködés alapjainak személyes
megbeszélése, a térség és a szervezetek által képviselt értékek pontosítása, munkafolyamatok
vázolása, majd olyan, helyben található kulturális értékek megtekintése szerepelt, mint a
Kisboldogasszony-templom, illetve az Egyház-, Hely- és Iskolatörténeti Múzeum épülete,
amely egykor Hont vármegye székháza volt.
Október 5-én Paláston találkoztak a megvalósítók, valamint a térség jelentős értékeit fenntartó
meghívott szervezetek képviselői. A napi program az első eseményhez hasonlóan alakult, a
szakmai egyeztetést követően a Palásthy-kastélyt, az Ivánka Kúriát és a helyi templomot
tekintették meg a résztvevők.
A szakmai programok mellett a Pálos70 zarándoktúrához csatlakozó esemény is
megszervezésre került október 11-én, vasárnap. A zarándokok Kemencéről indulva tették meg
a több mint 20 kilométer hosszúságú útvonalat, hogy Márianosztrán találkozzanak, és közös
szentmisén vegyenek részt a Pálos70 Esztergomból indult résztvevőivel.
Az eredetileg október 7. napra tervezett, a házigazdák kérésére október 14-re halasztott
ipolyviski szakmai út megszervezésével zárult az események sora. A szakmai utak keretében
szokásosnak mondható egyeztetés zajlott a megjelentek között, bemutatásra kerültek a
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projektben elért eddigi eredmények, valamint sor került a hosszú távú együttműködés
alapjainak személyes megbeszélésére is.
Az elmúlt hetek eseményei (szakmai utak, Pálos70 zarándokesemény) megszervezésével a
projekt fizikai megvalósításának végéhez érkeztek az együttműködő partnerek. A tervezett
zárórendezvény azonban meghiúsulni látszik a koronavírus-járvány újbóli felerősödése miatt,
ezért a partnerek a projekt hosszabbítását kérvényezik az irányító hatóságtól.
A hatóság erre vonatkozó döntéséig megkezdődik az elszámoláshoz szükséges dokumentumok,
beszámolók előkészítése, a projekt zárásáról, eredményeiről a későbbiekben természetesen
részletesen beszámolunk a megszokott felületeken.
A szlovák nyelvű dokumentumot ezen a linken tekintheti meg:
https://docs.google.com/document/d/1vXbzPzzigHUZJ1a4LYh6BUeTMItsIy3hHGicX_ibHr
A/edit
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