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Tlačová správa 

 

Kultúra, turistika a zdravie - spolupráca medzi obcami Mosonszolnok a Zemné 

 

Na zverejnenie: 24.06.2021 

Mediálny kontakt: Judit Csókás projektová manažérka 

e-mail: judit.csokas@gmail.com  

 

Samospráva obce Mosonszolnok a Zemné získali dotáciu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO4 – Podpora cezhraničnej 

spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. 

Vedúcim partnerom projektu „CULTTOURCOOP“ číslo SKHU/WETA/1901/4.1/221 na maďarskej strane 

Samospráva obce Mosonszolnok, partnerom projektu na slovenskej strane je Obec Zemné. 

Celkový rozpočet projektu je 57.626,00 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

je 48.982,09 EUR. 

 

Cieľom projektu je pokračovanie spolupráce medzi obcami Mosonszolnok a Zemné, a rozšírenie 

spolupráce pomocou odborných a kultúrnych programov.  Zmluva o partnerskej spolupráci dvoch obcí  

síce bola podpísaná v roku 2010, ale spolupráca obcí má viacročnú minulosť v rámci ktorej samosprávy 

a ich orgány, občianske združenia, školy viackrát za rok organizujú vzájomné návštevy, alebo spoločné 

podujatia. V tomto projekte kladieme značný dôraz mimo kultúrnych aktivít aj na odborné a zdravotné 

programy.     

 

Odborný program prezentuje pre členov orgánov dvoch samospráv dosiahnuté výsledky a dobré 

praktiky. Ďalšou témou bude posilnenie identity, zabránenie odsťahovania mladých ľudí, realizovanie 

podpôr s týmto cieľom, zaistenie čistoty v obciach, využívanie prírodných a turistických možností.    

Spolupráca miestnych občianskych organizácií sa realizuje v Mosonszolnoku pri príležitosti 

organizovania dňa zdravia, kde aj obyvatelia, aj školopovinné deti obidvoch obcí sa zúčastňujú na 

preventívnych zdravotných vyšetreniach. Študenti sa zúčastňujú prednášky o zdravom spôsobu života 

a výživy, a navštívia ovocný sad obce a záhradu zdravia. 

 

Pre študentov dvoch obcí organizujeme tábor kreativity a turistiky v obci Zemné pomocou odborníka. 

Študenti budú mať možnosť spoznať prírodné krásy rieky Váh cez člnkovanie, spoznať chránený vták 

bocian čierny a možnosti turistiky v regióne. 

 

Spoločné kultúrne podujatia a festivaly sa zamerajú hlavne na zachovanie tradícií a na gastronómiu.  
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V rámci projektu sa nakrúca film o organizovaných podujatiach, tlačia sa informačné brožúry a plagáty 

o aktivitách projektu. 

 

Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu dvoch obcí na kultúrnej a na odbornej úrovni. 

 

 

„Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.“ 

„Obsah tejto tlačovej správy nemusí nutne reprezentovať postavenie Európskej Únie.“ 

 

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:  

 

Meno, funkcia: Judit Csókás – projektová manažérka 

E-mail: judit.csokas@gmail.com 

Mobilné číslo: +421 944 518 705 

Web: www.mosonszolnok.hu  
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