PROJEKTINDÍTÓ SAJTÓMEGHÍVÓ

Fejlesztés és kulturális együttműködés
Széphalmon és Királyhelmecen
2018 decemberében indul a Petőfi Irodalmi Múzeum és Királyhelmec Város
Önkormányzatának közös pályázata.
Az Európai Unió támogatásával 2019 végéig megújul a széphalmi Kazinczy-emlékhely
és a királyhelmeci amfiteátrum. A fejlesztéseknek köszönhetően a két település szoros
kulturális és turisztikai együttműködést alakít ki.
A megnyitó sajtótájékoztató célja a program bemutatása, a partnerek, valamint a
célok és várható eredmények ismertetése.
A program címe: Connecting Heritages (SKHU/1601/1.1/063)
Résztvevők:
Prőhle Gergely, a PIM főigazgatója
Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere
Időpont: 2017. december 14. (csütörtök), 11 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.,
Kérjük, részvételi és interjúkészítési szándékát december 11. (hétfő) 16 óráig az
alábbi email-címen szíveskedjék jelezni: bravacza@pim.hu
A rendezvény a Connecting Heritages (SKHU/1601/1.1/063) című projekt részeként, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. A programról
részletes információ a www.skhu.eu oldalon található. Jelen meghívó tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.

Project Launch Press Conference Invitation

Connecting Heritages
Development and cultural cooperation in Széphalom
and Kráľovský Chlmec
Joint project of Petőfi Literary Museum and the Municipality of Kráľovský Chlmec is
launching in 2018 December.
Until the end of 2019 the amphitheatre in Kráľovský Chlmec and the Kazinczy
Memorial Garden in Széphalom will be renovated. Owing to the project partners will
implement cultural attractions and turistic cooperation.
Project activities, partners, aims and awaited results will be presented at the opening
event of the project.
Project title: Connecting Heritages (SKHU/1601/1.1/063)
Date: 14 december 2017. 11:00
Location: Petőfi Literary Museum, 1053 Budapest, Károlyi street 16.
Please register to the event latest until 11th December 2017. by sending e-mail to
Alexandra Brávácz (bravacza@pim.hu).
This event is implemented as part of the project Connecting Heritages (SKHU/1601/1.1/063), founded by European Regional
Development Fund. For further information check www.skhu.eu. The content of this invitaion does not necessarily
represent the official position of the European Union

POZVÁNKA NA ÚVODNÚ TLAČOVÚ BESEDU

Rozvoj a spolupráca v kultúre
v Széphalom a Kráľovskom Chlmci
V decembri 2018 sa začína spoločný projekt Literárneho múzea Petőfiho a mesta
Kráľovský Chlmec.
Do konca roku 2019 sa za podpory Európskej únie obnoví pomník Kazinczyho
v Széphalom a amfiteáter v Kráľovskom Chlmci. Vďaka rozvojovej aktivite sa vytvorí
úzka spolupráca medzi samosprávami v oblasti kultúry a cestovného ruchu.
Cieľom úvodnej tlačovej besedy je predstavenie programu, partnerov, ako aj
zverejnenie očakávaných cieľov a výsledkov.
Názov programu: Connecting Heritages (SKHU/1601/1.1/063)
Účastníci:
Gergely Prőhle, generálny riaditeľ Literárneho múzea Petőfiho [PIM]
Karol Pataky, primátor mesta Kráľovský Chlmec [Királyhelmec]
Termín: 14. decembra 2017. (štvrtok), o 11.00 hodine
Miesto: Literárne múzeum Petőfiho [Petőfi Irodalmi Múzeum]
1053 Budapest, ul. Károlyi č. 16.
Prosíme, aby ste svoju účasť a požiadavku na rozhovor s hosťami dali vedieť
predom do 11. decembra 2017 (pondelok), 16.00 hod. na nižšie uvedenej mailovej
adrese: bravacza@pim.hu
Podujatie sa uskutoční ako súčasť projektu Connecting Heritages (SKHU/1601/1.1/063), realizovaného v rámci Programu
spolupráce Interreg V-A 2014-2020 Slovenská republika - Maďarsko, za podpory Európskeho regionálneho fondu. Detailné
informácie o programe nájdete na internetovej www.skhu.eu. Obsah tejto pozvánky nereprezentuje oficiálne stanovisko
Európskej únie.

