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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

az „Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése Ohrady és Erdőkürt községeken“ projektről 

a projekt ID száma: SKHU/1601/1.1/228 

 

Közzétételre 2018. február 28./ Azonnali közzétételre 

Projekt menedzser elérhetősége a média számára: Anita Violová, 

ruraltourismohrady@gmail.com 

Ohrady-Csallóközkürt község 2018.03.09-én 8:30 órai kezdettel a csallóközkürti 

kultúrházban sajtótájékoztatót szervez, az „Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése 

Ohrady és Erdőkürt községeken“ projekttel kapcsolatban. A projekt az Interreg V-A Szlovák 

Köztársaság - Magyarország Együttműködési Program keretén belül valósul meg, 

finanszírozását az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Szlovák Köztársaság és Magyarország 

állami költségvetése, és a projektpartnerek saját forrásai biztosítják. 

A sajtótájékoztatón Ohrady- Csallóközkürt polgármestere, Kubik József bemutatja a projekt 

határon túli partnerét, magát a projektet, és annak céljait. A projekt fő partnere „Obec 

Ohrady- Csallóközkürt község“ (SK),  határon túli partnere „Erdőkürt község“(HU). 

A projekt megvalósítása 2017. december 1-jén kezdődött, és 2019.3.31-ig tart.  

A projekt fő célja Ohrady-Csallóközkürt és Erdőkürt vidéki települések gazdasági 

versenyképességének megszilárdítása, melyhez mindkét település vonzerejének növelése, és 

a határon túli turizmus fejlesztése szükséges. 

A projekt végeredményeként Ohrady-Csallóközkürt és Erdőkürt községek turisztikai célponttá 

válnak, egyedi turisztikai ajánlatokkal várva a látogatókat. E célt, mely a régió turisztikai 

szereplői közötti együttműködésen alapszik, a köztereken található turisztikai attrakciók 

kiépítése, valamint rekonstrukciója teszi lehetővé, javítva ezzel a falvak megjelenését.  

Ohrady-Csallóközkürt községben felépül a park, játszótér, amfiteátrum valamint a piactér, 

megszépül a falu központja, továbbá felépül a tanösvény két meditációs információs 

pavilonnal, közvilágítással, öntözőrendszerrel és tereprendezéssel. Erdőkürt községben 

felépül a játszótér, a patakon átívelő híd, és helyükre kerülnek a tájékoztató táblák is. Sor kerül 

Erdőkürt község parkjának felújítására és bekerítésére, a színpad feletti tető felszerelésére, és  

a parkoló vízelvezető csatornájának felújítására is. 
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A befektetési tevékenységek mellett az ún. ‚soft‘ tevékenységek is megvalósulásra kerülnek, 

mint például a turisztikai potenciál feltérképezése mindkét régióban, valamint az 

idegenforgalmi csomagok bemutatása, melyek kihangsúlyozzák a meglévő természeti és 

kulturális örökségeket.  

Ohrady-Csallóközkürt községben két workshop kerül megrendezésre, melyen mindkét 

település (Ohrady-Csallóközkürt és Erdőkürt) régióinak intézményei és szervezetei részt 

vehetnek, a lakosok és a helyi hatóságok képviselőivel egyetemben. Ezeken a workshopokon  

lehetőség nyílik a turisták igényeinek feltérképezésére, mely hozzájárul a turisztikai csomagok 

közös erővel történő létrehozásához. Ezen turisztikai csomagok az önkormányzatok 

honlapján, ill. a projekttel kapcsolatos kiadványokban lesznek közzétéve. A kiadványok 

bemutatják a projektet, annak tevékenységeit, eredményeit, célkitűzéseit, valamint a projekt 

keretében létrehozott turisztikai csomagokat is. 

A sajtóközlemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. (A programról 

bővebben lásd: www.skhu.eu) 

További információért kérjük forduljon a projekt menedzseréhez: 

 

Anita Violová 

E-mail: ruraltourismohrady@gmail.com 

Telefonszám.: 00421 35 7733 105 
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