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Téma tematického parku: “Miniatúrna replika banského múzea mesta Oroszlány” 

 
 

Plánovaný program slávnostného odovzdávania interaktívneho tematického 

parku v Hurbanove 

 

10:00 – 10:10        Slávnostný príhovor primátora mesta Hurbanovo  

 
10:10 – 10:30  Kultúrny program žiakov Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho  

 
10:30 – 12:00 Oficiálne odovzdávanie Cultplay interaktívneho tematického parku,  

detská súťaž pre žiakov základných škôl projektových partnerov (Nové Zámky, 

Komárom, Oroszlány) a mesta Hurbanovo 

 
12:00 –        Záver 

 

 

Srdečne Vás očakávame a prosíme, aby ste nám Vašu účasť potvrdili na e-mailovej 

adrese partnera projektu: roland.hulko@hurbanovo.sk formou odpovede najneskôr  

do 7. mája 2019. 

 

V Hurbanove, dňa 9. apríla 2019 

 

 

Kontaktná osoba mesta Hurbanovo: Mgr. Roland Hulko (roland.hulko@hurbanovo.sk)  

 

Toto podujatie sa realizuje v rámci aktivít projektu CULTPLAY (SKHU/1601/1.1/209) v rámci INTERREG V-A 

Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. Obsah tejto pozvánky a informácie odznejúce na podujatí nie nevyhnutne odzrkadlujú oficiálne stanovisko 

Európskej únie. Podrobné informácie o programe sú k dispozícii na stránke: www.skhu.eu  
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A Tematikus park témája: “Az oroszlányi bányamúzeum kicsinyített mása” 

 
 

Az ógyallai Cultplay interaktív tematikus park átadó ünnepségének tervezett 

programja 

 

 

10:00 – 10:10        Ógyalla város polgármesterének ünnepélyes nyitó beszéde  

 
10:10 – 10:30        A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda tanulóinak kulturális műsora 

 
10:30 – 12:00 A Cultplay interaktív tematikus park hivatalos átadása, gyerekvetélkedő a 

meghívott projekt partnerek (Érsekújvár, Dél-Komárom, Oroszlány), valamint 

Ógyalla város általános iskolás tanulói részére 

 
12:00 –        Zárszó  

 

 

Tisztelettel várjuk Önt és kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a 

roland.hulko@hurbanovo.sk e-mail címen legkésőbb 2019. május 7-ig. 

 

 

Ógyalla, 2019. április 9. 

 

 

Kapcsolattartó személy Ógyalla város részéről: Mgr. Hulko Roland (roland.hulko@hurbanovo.sk)  

 

Rendezvényünk a CULTPLAY (SKHU/1601/1.1/209) projekt részeként, az INTERREG V-A Szlovákia – 

Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul 

meg. Ezen a meghívón található és a rendezvényen elhangzó információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió 

hivatalos álláspontját. Részletes információ a programról a www.skhu.eu oldalon található. 
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