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A 2005-ben Parádon megalakult, a palóc néphagyományok őrzését, ápolását, 

fejlesztését és turisztikai hasznosítását, ennek tematikus út formájában történő 
megvalósítását maga elé célul kitűző Egyesületünk – a Palóc Út Egyesület - 2009 folyamán 

áttekintette, átvizsgálta addigi eredményeit. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

továbbfejlődés és a turisztikai versenyképesség erősítése érdekében a klaszterré történő 
átalakulás lehet  célravezető lépés, ezért pályázatot készítettünk és nyújtottunk be az Észak-

Magyarországi Operatív Program „ÉMOP-2008.2.3.1 – Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Szervezetek támogatása” tárgyú felhívásra. A pályázaton 18,3 millió forint támogatást 
nyertünk fontos és aktuális szakmai feladatok megvalósítására.  

A projekt keretében – megfelelő jogi és szakmai előkészítés és egyeztetés-sorozat 

eredményeként – új működési struktúrát alakítottunk ki , az Egyesület Alapszabályában 
rögzítettük 9 szakmai munkacsoport, valamint  a munkacsoportok vezetőiből álló új 

vezetőség – a Klaszter Bizottság – létrehozását, s lehetőségünk volt a Klaszter munkáját 

segítő technikai és irodai eszközök beszerzésére  is.  
A pályázat révén továbbfejlesztettük a palocut.hu internetes honlapunkat, melynek 

nemcsak arculata, hanem működése is teljes átalakult: a turisztikai szolgáltatások, 

termékcsomagok kialakításához, online értékesítéséhez és nyújtásához szükséges speciális 
szoftverek kerültek létrehozásra, s megtörtént a honlap infokommunikációs 

akadálymentesítése is. A Klaszter tevékenysége során elmozdulás történt a turistavendégek 

többnapos tartózkodását ösztönző „programcsomagok” összeállítása irányába, melynek 
mintamodelljei, példái kialakultak. Elkészült a Palóc Út Klaszter középtávú 

marketingstratégiája, mely tudományos alapossággal vázolja fel – egyebek mellett - a 
következő 3-5 év termékfejlesztéssel, árpolitikával, kommunikációval és az értékesítési 

csatornákkal összefüggő teendőit. A Klaszter tagok körében felmértük a humánerőforrás-

fejlesztés terén megfogalmazódó igényeket és szükségleteket, a jövőben ezek alapján képzési, 
továbbképzési programok kidolgozását, ezekhez újabb pályázati források felkutatását 

tervezzük.  

A klaszter-pályázat segítséget nyújtott a Palóc Út – mint tematikus út – 
marketingtevékenységeinek fejlesztéséhez is: kidolgozásra került a Palóc Út Hétpróba 

címet viselő pecsétgyűjtő játék, a Palóc Út felkereséséhez tájékozódási pontokat és tippeket, 

hasznos tanácsokat adó programajánló kiadvány, a proje kt eseményeit feldolgozó és az ezek 
helyszíneihez kapcsolódó értékeket felvillantó un. digitális emlékkönyv. Kialakítottuk a Palóc 

Út kedvezménykártya létrehozásának feltételeit, kidolgoztuk működési szabályzatát. 

A pályázatban lehetőséget kaptunk arra is, hogy a kitűzött feladatok 
megvalósításának koordinálásával, így a Klaszter létrehozásával és kezdeti működési 

időszakával összefüggő szervezési, kapcsolattartási és menedzsment feladatokat a projekt 

keretében támogatott munkatársak révén láthassuk el. 
A munka során felvettük a kapcsolatot a Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszterrel, 

melynek vezetőivel, munkatársaival hasznos tapasztalatcserére került sor. A találkozón 

megfogalmazódott a hazánkban működő Turisztikai Klaszterek közötti együttműködés 



szükségessége és indokoltsága is, így Dél-Dunántúli kollégáinkkal közösen a Magyarországi 

Turisztikai Klaszterek Szövetsége megalakításán gondolkodunk.     

A 2011. szeptember 30-án záruló projektünk fő célkitűzései megvalósultak, a 
Palóc Út klasszikus, érdekképviseleti jellegű civil szervezetből, új működési 

struktúrával és elvekkel rendelkező olyan Klaszterré alakult át, melynek fő céljai közé 

tartozik a versenyképesség erősítése, a folyamatos termékfejlesztés és innováció.  
Nem véletlen, hogy a Klaszter pályázatunkban foglalt célkitűzések megvalósítását 

más, ezen időszakban elnyert pályázataink is elősegítik: a Magyarország-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2007 -2013 keretében, valamint az Európa a polgárokért 
pályázaton elnyert támogatások  mind egy irányba mutatnak, a Palóc Út turisztikai 

kínálatának korszerűsítését, színesítését, bővítését, ezáltal összességében Palócföld 

turisztikai vendégforgalmának növekedését célozzák. 
A mai projektzáró esemény és sajtótájékoztató helyszínéül nem véletlenül 

választottuk Sirok községet: a település a Palóc Út Egyesület alapító tagja , 2005 óta vesz 

részt a közös munkában. Itt a siroki Vár fejlesztésével jelentős turisztikai beruházás valósul 
meg, valamint a közelmúltban jött lé tre a Palóc Hagyományőrző Galéria bemutatóhely is. 

Rendezvényünk időpontját, a szeptember 27-i dátumot illetően – a Magyar Turizmus 

Zrt felhívására – a Turizmus Világnapja magyarországi eseményeihez kívántunk 
csatlakozni, melynek céljai között szerepel a turizmus kultúrák közötti összekötő 

szerepének és a magyaros vendégszeretet megnyilvánulásainak hangsúlyozása. A palócság 
kulturális, szellemi és tárgyi öröksége rendkívüli mértékben gazdag és sokszínű. A palóc 

kultúra embereket, szervezeteket, intézményeket, településeket, térségeket, sőt esetünkben 

országokat köt össze.  Mindezek és Palócföld lakóinak vendégszeretete kiváló alapot 
teremtenek ahhoz, hogy a Klaszter a kezdeti lépések után a továbbiakban  is sikeresen 

működhessen.  

 
Köszönjük, hogy a sajtó, a média képviselői az eddigiekben is nagy figyelmet 

fordítottak tevékenységünkre, erőfeszítéseink re, eredményeinkre, s értékeink, látnivalóink 

bemutatásának és népszerűsítésének nagy teret szenteltek az eltelt időszakban. Kérjük, 
hogy ezt a jó szokásukat megtartva, a jövőben is hasonlóan segítsék céljaink megvalósítását, 

hogy minél több kedves látogatónk, vendégünk keresse fel a Palóc Út „állomásait”, 

településeit.  

 

 

Sirok, 2011. szeptember 27-én, a Turizmus Világnapján                
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