Rába-Duna-Vág
Korlátolt Felelősségű
Európai Területi -társulás
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
www.rdvegtc-spf.eu

www.skhu.eu

Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti
Spravodajca
V rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko projektom SKHU / WETA / 1901 /
1.1 / 029 Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti, spolupracujúci partneri Združenie Mária Út a Obec
Plášťovce sa dostali k dokončeniu projektu.
Pripravujú sa na pracovné cesty.
Začala sa organizácia pracovných ciest, počas ktorých sa posilní spolupráca nadviazaná na prírodných
hodnotách a preskúmaných trás. Pozvaní pracovníci organizácií podieľajúcich sa na realizácii projektu
sa zúčastnia pracovných ciest, ktoré sa budú konať 29. septembra 2020 v Kemence a 30. septembra
2020 v Márianosztra a Szob. Pracovné cesty nie sú otvoreným podujatím, určení partneri
profesionálnych skupín sa stretávajú s pozvanými organizáciami. Aktivita prispieva k dosiahnutiu
cieľov projektu.
Podrobný programový plán:
29.09.2020 – utorok
Stretnutie a registrácia o o10:00 v Kemence, kancelária starostu, kde pozvané organizácie (Ipoly Erdő
Zrt., Združenie krúžkov malých železníc, kancelária starostu, starosta obce Plášťovce - partner;
občianske združenie - Plášťovce) predstaví sa cieľ projektu, osobná konzultácia o základoch dlhodobej
spolupráce, definovanie hodnôt organizácií a predstavovaných regiónov, načrtnutie pracovných
postupov. Prehliadka Erdei múzeumvasút v Kemence, pokračovanie v rokovaniach.
30.09.2020 – streda
Stretnutie a registrácia 10:00 v Márianosztra v kostole Panny Márie Márie, kde sa pozvaným
organizáciám a partnerom predstaví história kostola a história podujatia Pálos 70. (Jedna osoba z
organizátorov Pálos70, poverenná osoba, starosta obce Plášťovce - Partner, Kemence), predstavenie
projektu, osobná konzultácia o základoch dlhodobej spolupráce, definovanie hodnôt organizácií a
predstavovaných regiónov, načrtnutie pracovných postupov. Následne sa účastníci presunú na
Királyrét, kde sa stretnú a s prevádzkovateľmi domu Lynx v národnom parku Danube Ipoly.
Medzi doteraz realizované projektové aktivity patrí zameranie a zaznamenávanie odporúčaných trás,
zostavenie katastra služieb, zostavenie databázy, vypracovanie návrhov na výlety, podujatí a
Medzinárodný deň pútnických podujatí 1Uton, ktorý je tento rok púť za fyzickým a duševným zdravím
sveta s cieľom zvýšiť potenciál cestovného ruchu v regióne.
Združenie Mária Út a obec Plášťovce sa usilujú vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie počtu
návštevníkov v regióne s vynikajúcimi prírodnými danosťami (oblasť Börzsöny a Ipoly), kultúrnym a
náboženským dedičstvom (budované dedičstvo, svätyne, významné udalosti) a aby ponuky v oblasti
pútnického cestovného ruchu sa mohli stať atrakciou.
Z dôvodu pandémie si vyhradzujeme právo na zmenu, akákoľvek zmena sa nastane, o týchto zmenách
sa môžete dozvedieť na našich komunikačných kanáloch.
Obsah tohto spravodajcu nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.
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