TTG Palóc út – komplex látogatóbarát fejlesztése
2009. szeptember 1-jén kezdődött és idén augusztus végén fejeződik be a „Palóc
Út – közös tematikus útvonal komplex látogatóbarát fejlesztése” projekt
kivitelezése. Az Európai Unió közel egymillió eurós támogatásával létrejött
Magyarország – Szlovákia határon átnyúló együttműködési program a Palóc Út
Egyesület,

mint

vezető

partner

és

Fülek

városa,

mint

fő

határon

túli

projektpartner, valamint további hét település együttműködésével valósult meg.
A projektzáró eseményen újságíróknak, megyei Tourinform irodák vezetőinek,
valamint utazási irodák képviselőinek mutatták be az elkészült fejlesztéseket,
amelyektől a turizmus fellendülését várják. A palóc hagyományokat kívánják
turisztikai termékké alakítani, a hagyományos értékeik megmaradásáért az
építészeti és tárgyi örökség védelmére, őrzésére törekszenek. A pályázati
pénzből

sikerült

régi

parasztházakat

megvásárolni,

restaurálni,

bennük

bemutatótermeket, galériákat kialakítani. Recsken a HUSK projekt keretében
már működik a

felújított tájház és galéria,

ahol a

palóc

népművészet

munkafolyamataival: a szövéssel, kenderfonással, hímzéssel, fafaragással és a
hagyományos bútorfestéssel találkozik a látogató. Sirok az EU támogatásával
megújuló várával, valamint a palóc gasztronómia megismertetésével része a
Palóc

Útnak,

tervezik az itteni „kőlyukak” látványossággá

tételét.

Kazár

palóckontyos oromzatú tájházában palócföld legszínesebb női viseletével, és a
kialakított hagyományőrző galériával, rendezvényeikkel, látványos laskasütéssel
és a kazári „fergeteges” műsorával várják a vendégeket. Kozárd hagyományőrző
Palóc Galériát és kézművesházat avatott, ahol a helyi készítésű népművészeti és
háziipari termékeket meg lehet vásárolni. Terény, bár 400 lakosú, 300 vendéget
tud elhelyezni, távol a világ zajától. Élnek népviseletei, a mostani újdonság a
Csipkemúzeum, amelyben a sajátságos magyar mintakincsű „Hunnia” csipke
felhasználási területeivel, és készítésével egyaránt ismerkedhet a látogató. A falu
105 parasztháza kapott helyi védettséget, közülük 30 pályázati pénzt nyert a
homlokzat

felújítására.

Ezekben

az

ott

lakó

tulajdonos

20-30

perces

beszélgetésre invitálja a betérőket, hogy az életéből valamennyit bemutasson.
Bíznak abban, hogy Európa Nostra-díjat nyernek ezzel a projekttel. Rimóc
fantasztikus újdonsága a Palóc Főkötők Házában megrendezett kiállítás, amelyen
20 palóc település 40 főkötőjét csodálhatjuk meg a vitrinekben, szemet
gyönyörködtető kiállításon, tisztelegve népművészetük és kultúr kincsük előtt. A
határ

túloldalán,

Kalonda

is

büszke

palóc

hagyományaira,

népdalaira,

népzenéjére, és a palóc konyhára. Itt a több mint 100 éves tájház felújítását
kezdték meg. Vetített képes előadásuk a szlovákiai palóc házak megmentésének

fontosságára hívja fel a figyelmet. Fülek 2008-ban örömmel csatlakozott a
projekthez, büszkén felvállalva a múltat, és építkezve arra. A pályázati pénz
segítségével felújították a vár alatti Nógrádi Turisztikai Információs Központ
udvarát, kiállítások, helyi termékek vására céljára alkalmassá téve azt, valamint
egy gyermekjátszótér is készült itt. Az épületben pedig helyet kapott a most
felavatott Palóc galéria, ahol a hagyományos palóc népművészeti termékek
árusítására nyílt lehetőség. Kiss János a HUSK marketing munkacsoport vezetője
ismertette, hogy a továbbiakban többnyelvű prospektusok, útvonal terveket
tartalmazó

kiadványok,

a

palóc

értékek

digitális

térképének

elkészítése,

„tiszteletbeli palóc” cím megalapítása révén is kívánják a palóc értékekre, mint
turisztikai látni-, és tapasztalni érdemesekre felhívni a figyelmet.

