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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.
Pripomíname, že cieľom projektu je komplexný rozvoj pútnického cestovného ruchu v okolí, za týmto
účelom sa vykonali prieskumy trás a zostavil sa kataster poskytovateľov služieb, nadviazali sa
spolupráce, v priebehu posledných šiestich mesiacov sa organizovali podujatia a odborné pracovné
cesty.
Aktivity minulých týždňov sa niesli v duchu posilnenia spolupráce, vďaka ktorým sa realizovali aj
naplánované pracovné cesty. Najskôr sa uskutočnili pracovné cesty verejnoprospešného združenia
Mária Út a to, 29. septembra v Kemence, potom 30. septembra v Márianosztra a Szob. V každej obci
sa odborníci pracovných ciest, kooperujúcich na realizácii projektu sa stretla so zástupcami pozvaných
organizácií.
V závere projektu, v krátkom čase zorganizovala dva odborné výlety Obec Plášťovce zo Slovenska,
ktorých 1. októbra ako prvý Obec Kemence bol hostiteľom a následne 5. októbra v Plášťovciach sa
stretli odborníci aby so zástupcami pozvaných organizácií diskutovali a možnostiach regiónu.
Program podujatia Kemence zahŕňal odbornú konzultáciu účastníkov, predstavenie cieľov projektu,
diskusiu o spoločnej práce a dlhodobej spolupráci, objasnenie hodnôt predstavených regiónov a
organizácií, načrtnutie pracovných procesov a oboznámenie sa s miestnymi kultúrnymi hodnotami ako
napr. Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Cirkevneho a múzea miestnej a školskej histórie, ktoré bolo
kedysi sídlom župy Hont.
5. októbra sa v Plášťovciach stretli zástupcovia partnerov a pozvane organizácie udržiavajúci hodnoty
regiónu. Denný program bol podobný ako pri prvom podujatí, po odbornej konzultácii účastníci
navštívili kaštieľ Palásthyovcov, kaštieľ Ivánka a miestny kostol.
Okrem odborných programov sa v nedeľu 11. októbra zorganizovalo aj podujatie spojené s pútnickou
cestou Pálos70. Pútnici vyrazili z Kemence na viac ako 20 kilometrov dlhú trasu, aby sa stretli v
Márianosztra a zúčastnili sa na spoločnej omši s účastníkmi Ostrihomského Pálos70.
Sériu podujatí ukončila organizácia pracovnej cesty do Vyškovce nad Ipľom, ktorý bol pôvodne
naplánovaný na 7. októbra ale na žiadosť hostiteľa bol odložený na 14. októbra. V rámci odborných
zájazdov prebehla medzi účastníkmi konzultácia, boli predstavené doteraz dosiahnuté výsledky v
projekte a položili sa základy dlhodobej spolupráce.
Organizovaním podujatí posledných týždňov (pracovné cesty, pútnické podujatie Pálos70) sa dostali
spolupracujúci partneri k ukončeniu realizácie projektu. S veľkou pravdepodobnosťou plánovaná
záverečná akcia sa neuskutoční z objektívnych dôvodov, opätovné zosilnenie pandémie koronavírusu,
preto partneri požadujú od riadiaceho orgánu rozšírenie projektu.

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

www.skhu.eu

Až po rozhodnutí riadiaceho orgánu sa začne s prípravou podkladov a správ potrebných na vyrovnanie
a o ukončení a výsledkoch projektu sa bude podrobne informovať neskôr, na obvyklých fórach.
Obsah tohto spravodajcu nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.
Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:
Galgócziné dr. Zsófia Szabó
E-mail: info@mariaut.hu
Webová stránka: www.mariaut.hu

