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POZVÁNKA 

Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku 

v Hurbanove 
 

Mesto Hurbanovo, ako projektový partner projektu s názvom “CULTPLAY – 

Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného 

v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, 

Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Hurbanove 

a na detskú súťaž zorganizovanej počas podujatia. 

 
Termín podujatia: 10. mája 2019 (piatok) o 10:00 hod. 

Miesto podujatia: Komenského 1896/9, 947 01 Hurbanovo (Slovensko) 

 
Téma tematického parku: “Miniatúrna replika banského múzea mesta Oroszlány” 
 
Cieľová skupina: zástupcovia projektových partnerov, žiaci 4., 5. a 6. ročníka základných škôl 

projektových partnerov (Nové Zámky, Komárom, Oroszlány) a mesta Hurbanovo 

 
Hlavným cieľom vytvorenia interaktívneho tematického parku Cultplay v Hurbanove je 

predvedenie kultúrneho dedičstva Maďarska, Banského múzea mesta Oroszlány. Ďaľším 

významným cieľom je zapojenie okrem detí aj miestnych obyvateľov a turistov (bez ohľadu na 

vek) prostredníctvom nového spôsobu, aktívného využitia kultúrneho dedičstva. Súčasťou parku 

je aj tzv. rozšírená realita, ktorá je k dispozícii záujemcom v 3 jazykoch (po maďarsky, po 

slovensky, po anglicky). Po odovzdávaní deti môžu využívať park ako detské ihrisko, počas 

detskej súťaže sa môžu zmerať v zručnostných hrách a získavať nové poznatky. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

Mesto Hurbanovo 

 

 

Program slávnostného odovzdávania tvorí prílohu tejto pozvánky.  
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MEGHÍVÓ 

Az ógyallai Cultplay interaktív tematikus park átadó ünnepségére 

 
Az INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban 

megvalósuló “CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok – A kulturális örökség innovatív 

használata” című projekt partnere, Ógyalla városa, ezúton meghívja Önt a projekt keretében 

Ógyallán elkészült Cultplay interaktív tematikus park átadó ünnepségére, valamint a megnyitó 

rendezvényen megrendezésre kerülő gyerekvetélkedőre. 

 
Időpont: 2019. május 10. (péntek) 10:00 órakor 

Helyszín: Komenský utca 1896/9, 947 01 Ógyalla (Szlovákia) 

 
A Tematikus park témája: “Az oroszlányi bányamúzeum kicsinyített mása” 
 
Célcsoport: a projekt partnerek képviselői, a meghívott projekt partnerek (Érsekújvár, Dél-

Komárom, Oroszlány) és Ógyalla város általános iskoláinak 4., 5. és 6. osztályos tanulói  

 
Az ógyallai Cultplay interaktív tematikus park létrehozásának fő célja egy magyarországi 

kulturális örökség bemutatása, amely jelen esetben az oroszlányi bányamúzeum. További célja az, 

hogy a gyerekeken kívül bevonja a helyi lakosokat és turistákat (életkortól függetlenül) a kulturális 

örökség új módon, aktívan történő hasznosításába. Emellett a park tartalmaz ún. kiterjesztett 

valóság fejlesztést is, amely az érdeklődők számára 3 nyelven (magyarul, szlovákul, angolul) 

elérhető. Az átadást követően a parkot a gyerekek használhatják játszótérként, a gyerekvetélkedő 

során pedig ügyességi játékokban mérettethetik meg magukat és új ismeretekre is szert tehetnek.  

 

Megtisztelő részvételét előre is köszönjük! 

 

         Ógyalla városa 

 

 

Az átadó ünnepség programja mellékelten olvasható.  
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