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Úvodný príhovor riaditeľa

Centrálne kontakty Arrabona EGTC:

„Hranica nie je tam, kde sa niečo končí, ale
ako to už vedeli aj starí Gréci, hranica je
tam, kde niečo začína.”

Sídlo:
Kancelária:
Telefón:
Email:
Web:
Fb:

9021 Győr, Városház tér 1.
9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46.
+36 20 449 1092
info@arrabona.eu
www.arrabona.eu
www.facebook.com/arrabonaegtc

MARTIN HEIDEGGER
Prepojenie oblastí, ktoré kedysi tvorili hospodársku, sociálnu a kultúrnu jednotu, rozvoj cezhraničnej spolupráce, posilnenie aktivít v oblasti budovania komunity a územného rozvoja: to je Arrabona EGTC. Ako riaditeľ tejto organizácie Vás
s úctou zdravím!
Hlavnými cieľmi nášho zoskupenia, založeného v roku 2011, je zvýšiť hospodársku a sociálnu súdržnosť dotknutého slovensko-maďarského pohraničného regiónu (v súčasnosti Malý Žitný ostrov, Mošonská nížina, Sokoróalja, Žitný ostrov
a Mátyusföld), ako aj ochrana a zachovanie údolia Dunaja ako ekosystému,
priamym aj nepriamym spôsobom. Aby sme dosiahli tieto ciele, okrem spolufinancovania poskytovaného Európskou úniou, realizujeme programy a projekty
založené na územnej spolupráci. Vykonávame aj obchodné aktivity v oblasti
písania projektov a projektového manažmentu, ktoré prispievajú k rozvoju regiónu a zároveň vytvárajú možnosti cezhraničnej spolupráce.
V súčasnosti je členmi 36 obcí z oboch strán hranice, ale naše zoskupenie rado
privíta vo svojich radoch všetky miestne a regionálne orgány, verejné inštitúcie
a združenia tvorené organizáciami, ktoré zastávajú názor, že regionálne myslenie je budúcnosť, že hranica neoddeľuje len, ale aj spája, a že spoločne môžeme
byť silnejší.

Németh Tamás Zoltán,
Riaditeľ EZÚS Arrabona
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Oblasti spolupráce

SPRACOVANIE
ZELENÉHO ODPADU
Zber komunálneho odpadu / spracovanie
zeleného odpadu / kompostovanie
Manažment zelených plôch v rámci
spolupráce medzi obcami
A szemétszállítás és szemétkezelés okos megoldásai településméretenként
Inteligentné riešenia na zber a spracovanie odpadu sa môžu v jednotlivých
obciach líšiť. Jedno je však rovnako dôležité všade: riešenie by malo byť legálne, zabezpečujúce recykláciu – a pokiaľ je to možné, peniaze nebude odnášať, ale prinášať!

aj spotrebiteľmi. Za týmto účelom môžeme v našich obciach zorganizovať
dobré kampane (premietaním filmov, distribúciou letákov), ktoré môžu v
krátkodobom horizonte priniesť merateľné výsledky v znižovaní množstva
vyprodukovaného odpadu. Výsledky môžeme dosiahnuť najmä selektívnym
zberom komunálneho odpadu, a to nielen úsporou v rozpočte obce, ale aj v
znížení environmentálnej záťaže. Keďže nie je všetok odpad odpadom, môžeme byť v popredí aj v oblasti alternatívnych technológií spracovania odpadu, napr. v kompostovaní. Kľúčovou hodnotou našich obcí – obzvlášť v porovnaní s čoraz viac preplnenými veľkými mestami – sú veľké zelené plochy
v obytných štvrtiach. Okrem rozsiahlych záhrad na súkromných pozemkoch,
aj zelené plochy, medzi ktoré patria i verejné parky, produkujú množstvo
recyklovateľného odpadu. Najnovšie obchodné riešenia môžu kompost nasmerovať späť do hodnotového reťazca a použiť ho na zníženie našich nákladov alebo vytváranie príjmu.

Úloha údržby našich zelených plôch je všade rovnaká, skutočne dobré riešenia sú však drahé. So spoločným strojovým parkom a pracovnou silou sa dá
vyriešiť nielen starostlivosť o parky, ale dokonca aj hubenie komárov.

Hostiteľ:

Napriek tomu, že sa povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva miestnych samospráv líšia na Slovensku a v Maďarsku, existuje základné očakávanie, že so zvyšujúcim sa množstvom odpadu, ktorý vytvára spotrebiteľská spoločnosť, bude zaobchádzané tak, aby čo najmenej poškodzoval
životné prostredie. Najdokonalejším riešením by bolo zníženie množstva
vyprodukovaného odpadu, čo si však vyžaduje výrazný posun v postojoch
medzi všetkými aktérmi spotrebiteľského reťazca: výrobcami, obchodníkmi

Abda (20), Bágyogszovát (21), Mierovo (23), Börcs (25), Dunajská Streda (30),
Dunasziget (31), Veľký Meder (48)
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Dunakiliti (27), Veľký Meder (48),
Záujem prejavili tieto obce:

Oblasti spolupráce

ZVEĽAĎOVANIE
VEREJNÝCH BUDOV
Modernizácia detských jaslí, materskej školy, kultúrneho domu a zdravotného strediska je prvoradou úlohou každej obce. Ako správny gazda, aj my by
sme chceli, aby tieto budovy boli pýchou obce: krásne, funkčné a v neposlednom rade energeticky efektívne.

posolstvom pre obyvateľov. Najchytrejšie projekty generujú aj príjmy: poskytovaním priestoru pre služby súvisiacich so zdravím (lekáreň, súkromná
ambulancia, miestnosť na jogu), prenájmom verejnej budovy môže každý
iba získať.

To všetko naraz – ale ako?
Miestna samospráva sa predovšetkým snaží poskytovať svoje povinné verejné služby na vysokej úrovni: uspokojuje tie potreby obyvateľstva, bez ktorých
by samotná obec nemohla fungovať. Mladých ľudí je možné udržať tam, kde
sú deťom k dispozícii moderné jasle, škôlky a školy: udržiavanie kvalitných a
moderných inštitúcií od jaslí po školu môže byť kľúčom k identite tých, ktorí
tu žijú. Budova nie je všetko, ale je dôležitá: modernizácia budov môže dať
nový impulz aj našim unaveným komunitám.

Čiližská Radvaň (26), Dunasziget (31), Gönyű (33), Győrújbarát (36), Győrújfalu
(37), Halászi (38), Ikrény (39), Kisbajcs (41), Nagyszentjános (49), Rábapatona (52)

Pre rodiny, ale najmä pre starších ľudí, je bezpečným zázemím, ak majú prístup k lekárskej starostlivosti v modernom prostredí – ktoré môže fungovať ako zdravotné stredisko, ako centrum prevencie. Na území Arrabona už
bolo zrealizovaných mnoho skvelých nápadov, pričom centrá kombinujúce
funkcie budov, viacgeneračné riešenia a energeticky efektívne technické investície dokazujú, že zabezpečenie verejnej úlohy obce je mnohostranným

Bágyogszovát (21), Mierovo (23), Bőny (24), Börcs (25), Čiližská Radvaň (26),
Dunakiliti (27), Dunaszeg (28), Dunaszentpál (29), Dunajská Streda (30),
Dunasziget (31), Horný Bar (32), Gönyű (33), Győrság (35), Győrújbarát (36),
Győrújfalu (37), Halászi (38), Ikrény (39), Kimle (40), Kisbajcs (41),
Mecsér (44), Mosonmagyaróvár (45), Mosonszolnok (46), Nagyszentjános (49),
Pér (51), Rábapatona (52), Šamorín (53), Vámosszabadi (54)
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Hostiteľ:

Záujem prejavili tieto obce:

Oblasti spolupráce

VÝSTAVBA A ROZVOJ
CESTNÝCH SIETÍ
Rozvoj ciest mimo intravilánu
obce, obnova štátnych ciest, sieť
spoločných cyklotrás
Nie sú naše, ale sú pre nás dôležité: stav štátnych ciest prechádzajúcich našimi obcami a hustota premávky zásadne určuje kvalitu života miestnych
obyvateľov. Ako presadzujeme svoje rozvojové potreby?
Náš región ponúka bohaté možnosti prezentácie prírodných a miestnych
kultúrnych hodnôt, ktoré je možné navštíviť na bicykli, avšak sieť prepojení
na cyklistické chodníky stále chýba. Ktorá trasa by bola najlepšia, s kým sa
spojiť a akým tempom sa dajú naše cyklistické chodníky vybudovať?

O rozvoj našich ciest sa starajú aj obce, aj keď nie sú ani vlastníkmi, ani správcami komunikácie. Napriek tomu je to pre nich dôležité, sú to oni, ktorí vidia
a cítia potrebu vo svojom každodennom fungovaní, a práve oni by mali, resp.
musia nájsť riešenie na zlepšenie verejných komunikácií. Aj tu je prvým krokom riešenia partnerstvo: plánovanie a presadzovanie spoločného záujmu.
Obce zoskupenia Arrabona poskytujú atraktívne príklady toho, ako začať
rozvoj medzi obcami spôsobom, ktorý podporuje miestne záujmy, a ako
skombinovať projekty rozvoja chodníkov, cyklotrás a ciest so šikovnými
technickými riešeniami.

Hostiteľ:

Vybudovať cyklistický chodník má zmysel iba vtedy, ak je začlenený do siete,
a preto musíme zmapovať obce, s ktorými máme spoločný záujem: nakresliť
spoločnú mapu, na ktorú sa môžu dostať všetci zainteresovaní aktéri. Uľahčuje to získanie financií, náklady a zodpovednosti za plánovanie sú rozdelené – a
môžeme stavať cesty, ktoré povedú do viacerých destinácií. Na mape územia
Arrabona stále existujú „chýbajúce články“: ich doplnenie prospeje nielen obciam zapojených do výstavby nového cyklistického chodníka, ale aj tým, ktoré
môžu týmto spôsobom prepojiť svoje existujúce cesty. Kľúčom k riešeniu je
partnerstvo, ktoré je základným cieľom zoskupenia Arrabona.

Bágyogszovát (21), Mierovo (23), Bőny (24), Dunakiliti (27), Dunaszeg (28),
Dunasziget (31), Győrság (35), Halászi (38), Ikrény (39), Kisbajcs (41),
Koroncó (42), Mecsér (44), Mosonszolnok (46), Nagybajcs (47), Veľký Meder (48),
Rábapatona (52), Šamorín (53), Vámosszabadi (54), Vének (55)
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Pér (51), Kunsziget (43), Vámosszabadi (54)
Záujem prejavili tieto obce:

Oblasti spolupráce

ROZVOJ MIESTNYCH
TRHOV A JARMOKOV
Kde je trh alebo jarmok, tam je aj živo! Potrebujeme ale všade trh alebo jarmok? Oplatí sa spolupracovať s inými obcami? Kde sa dokážu uživiť a čo je
potrebné na začiatok?

je možné zabezpečiť priestor na vystúpenie a predstavenie speváckych a tanečných skupín, počas jarmočných dní je možné organizovať rodinné programy a verejné stretnutia. Možností je veľa!

Miestny trh vždy presahuje miestne záujmy a vždy ide o viac než len o obchod.
Tam, kde sú požiadavky zo strany zákazníkov, je úlohou obce zabezpečiť možnosť trhu – ak sa udomácni, začne rozrastať. Okrem obchodovania s tovarom
je trh dôležitým miestom aj komunitného života s množstvom doplnkových
aktivít. Zriadenie trhu a jarmoku je jednoduché a zároveň náročné: okrem administratívnych a úradných povinností je potrebné nájsť aj aktérov, ktorí sa na
prevádzke budú podieľať, ktorí považujú prevádzku trhoviska za srdcovú záležitosť, a počiatočné ťažké obdobie prežijú, i keď si to často vyžaduje mnoho
sebazaprenia.

Hostiteľ:
Halászi (38)
Záujem prejavili tieto obce:
Börcs (25), Dunakiliti (27), Dunaszeg (28), Horný Bar (32), Halászi (38),
Nagyszentjános (49), Pér (51)

Zriadenie a úspešná prevádzka trhoviska netoleruje príliš blízkych konkurentov – partnerstvo susedných obcí však môže so sebou priniesť veľa pozitív. Rozdelenie tržných dní medzi sebou, obnova zvykov, ktoré rešpektujú staré tradície a nadväzujú na ne, t.j. organizovanie trhov známych svojou jedinečnosťou
a špecifickosťou môže byť tiež spoločným cieľom viacerých obcí. Mnoho obcí
zoskupenia Arrabona chce a plánuje organizovať takýto trh – mnohé z nich už
prípravy zahájili a hľadajú ďalších partnerov.
Sprievodné kultúrne a komunitné akcie, ktoré posilňujú úspech trhu, prinášajú
najzrejmejšie príležitosti na budovanie partnerstva: spoluprácou viacerých obcí
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Oblasti spolupráce

DOM DÔCHODCOV, ROZVOJ
V OBLASTI STAROSTLIVOSTI
O SENIOROV
Starostlivosť o seniorov, ktorí žijú sami, je pre mnohých nevyriešeným problémom.
Tí, ktorí už bez rodiny nedokážu samostatne fungovať, ale majú silné puto k obci a
jej okoliu, radi využívajú služby samosprávy obce. Ako to môže znamenať úsporu
namiesto dodatočných nákladov?
Okrem základnej starostlivosti poskytovanej v rámci dennej starostlivosti o seniorov sa môžeme o najodkázanejších postarať aj pobytovou formou – naše obce ponúkajúce príjemné, pokojné prostredie sú vyhľadávanými miestami pre domovy
dôchodcov. Takúto inštitúciu pôsobiacu v správe obce sa oplatí zriadiť len vtedy, ak
dokážeme zabezpečiť jej prevádzku premysleným, ekonomickým a udržateľným
spôsobom. Členské obce zoskupenia Arrabona zrealizovali skvelé projekty na viacerých miestach, čo dokazuje, že model obce, ktorý berie ohľad aj na starších ľudí,
je príkladom dlhodobo životaschopnej obce.

v trhových inštitúciách: napr. možnosť poskytovania miestnej pracovnej sily alebo
uspokojovania potrieb návštevnosti obce.
V prípade projektu obce je pozitívum i to, ak sa pre takúto inštitúciu podarí zrekonštruovať nehnuteľnosť, ktorá určuje vzhľad ulice. Najdôležitejšou položkou obchodného modelu je však aj tu finančná udržateľnosť, ktorej prísľubom je záväzok
investovať do energeticky účinných a obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka tomu
môžeme realizovať rozvoj inštitúcií, ktorý je ziskový už v krátkodobom horizonte,
dokonca môžeme založiť novú inštitúciu, ktorá generuje príjmy, vytvára pracovné
miesta a posilňuje miestnu samosprávu. Aby sa predišlo nástrahám, rozhodne sa
odporúča začať projekt budovaním partnerstva, s cieľom výmeny skúseností!
Hostiteľ:
Abda (20), Bágyogszovát (21), Gönyű (33),
Záujem prejavili tieto obce:

Súčasťou komplexného obchodného modelu domova dôchodcov prevádzkovaného samosprávou obce je mnoho nepriamych aspektov, ktoré nie sú faktorom

Dunaszeg (28), Győrújbarát (36), Kisbajcs (41), Mosonszolnok (46),
Vámosszabadi (54),
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SPOLUPRÁCA V OBLASTI
CESTOVNÉHO RUCHU
Rozvoj vodných plôch, turistickej ponuky
a ubytovacích zariadení, predstavenie
prírodných a kultúrnych hodnôt, aplikácia
spoločného kalendára podujatí
Dunaj ponúka nekonečné možnosti na prilákanie návštevníkov – a v dnešnej dobe
najkreatívnejšie rozvojové projekty nie sú nutne aj najdrahšie. Ako sa oplatí ísť do
toho, koho zapojiť a koho nie?

Hostiteľ:
Dunaszeg (28), Dunaszentpál (29), Dunajská Streda (30), Győr (34), Győrság (35),
Kimle (40), Kunsziget (43), Nagybajcs (47), Šamorín (53), Vének (55)
Záujem prejavili tieto obce:
Börcs (25), Dunakiliti (27), Dunaszeg (28), Dunasziget (31), Gönyű (33), Győrság (35),
Győrújbarát (36), Halászi (38), Kimle (40), Kunsziget (43),
Mecsér (44), Nagyszentjános (49), Pér (51), Rábapatona (52),
Šamorín (53), Vének (55)

Naše obce v súčasnosti nedisponujú dostatočným počtom ubytovacích zariadení,
ale dôležitú úlohu v rozširovaní ponuky môžu hrať aj samosprávy. K zriadeniu dobre
fungujúceho ubytovacieho zariadenie nestačí len nehnuteľnosť, ponuku a dopyt je
potrebné múdro zosúladiť, kľúčom čoho je dobre fungujúce partnerstvo.
Minulosť a skryté hodnoty našich obcí sa prebúdzajú zo svojho sna spiacej Ruženky,
aby ožili. Prevádzkovaním náučného chodníka, vidieckeho domu a skanzenu sa posilňuje jednak identita miestnych obyvateľov, a dobré meno našich obcí sa dostane
aj na vzdialenejšie miesta. Čo robí taký projekt úspešným?
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ROZVOJ CIEST/CHODNÍKOV /
KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI

ROZVOJ SPOLOČENSKÉHO
ŽIVOTA

Stav našich ciest, chodníkov a kanálov na odvod dažďovej vody spôsobuje najviditeľnejšie problémy – a ich obnova prináša najviditeľnejšie výsledky. Aké sú
najlepšie a najnovšie riešenia?

Rozvoj miest určených na šport a festivaly,
podujatia, občiansky život, udržanie miestnej
mládeže, typy programov, zdieľanie a
odporúčanie poskytovateľov služieb

Hostiteľ:
Bőny (24), Mosonszolnok (46), Rábapatona (52),
Záujem prejavili tieto obce:
Mierovo (23), Bőny (24), Dunaszeg (28), Dunajská Streda (30), Dunasziget (31),
Győrújbarát (36), Ikrény (27), Kimle (40), Kisbajcs (41), Koroncó (42), Mecsér (44),
Mosonmagyaróvár (45), Mosonszolnok (46), Nagybajcs (47), Vének (55)

Rozmanitosť komunitného života a aktivita miestnych obyvateľov sú kľúčom k
udržaniu mladých ľudí v obci, k čomu obec môže poskytnúť priestor: športové
ihrisko, park ako miesto podujatí, festivalové javisko. Rovnako dôležité je podporovať prácu komunít dobre fungujúcim systémom podpory: prostredníctvom
festivalov, športových súťaží a podporou širokej škály občianskych iniciatív. Existujú miesta, kde vedia, ako na to!
Hostiteľ:
Baloň (22), Mierovo (23), Börcs (25), Horný Bar (32), Koroncó (42), Mecsér (44),
Mosonmagyaróvár (45), Nagyudvarnok (50)
Záujem prejavili tieto obce:
Abda (20), Mierovo (23), Börcs (25), Dunakiliti (27), Dunaszeg (28), Dunaszentpál (29),
Dunajská Streda (30), Dunasziget (31), Horný Bar (32), Gönyű (33), Győrság (35),
Vének (55) Mosonmagyaróvár (45), Veľký Meder (48), Rábapatona (52), Šamorín (53),
Vének (55)
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ABDA

BÁGYOGSZOVÁT

Komplexný regionálny dom sociálnych
služieb pozdĺž Rábce

Dom dôchodcov pre seniorov
– úspech dobrovoľnej úlohy

Budova niekdajšieho obecného úradu je opäť v službách verejnosti: bola zrekonštruovaná a miesto v nej dostalo moderné a priateľské zariadenie s názvom Dom sociálnych služieb pozdĺž Rábce. Budova, zrekonštruovaná v súlade
s novou funkciou, je počas dňa k dispozícii na osem hodín seniorom z Abdy
a susedných obcí Ikrény, Börcs s klubovými programami a službami na ochranu zdravia. Okrem kvalitnej dennej starostlivosti o seniorov tu bolo zriadené aj
sídlo sociálneho úradu, aby mohol vykonávať svoje úlohy v modernom a priateľskom prostredí. V budove tiež funguje pomoc v domácnosti, sociálne stravovanie, podpora rodiny a služby zastupujúce záujmy detí.

Energetická renovácia budovy, ktorá je aj z hľadiska vzhľadu obce dominantou, priniesla výrazné úspory v prevádzke domu pre seniorov, ktorý poskytuje
ubytovanie 19 starším obyvateľom a pre obec znamená pracovné miesta a príjmy do rozpočtu. Renovácia bola realizovaná v rámci projektu s identifikačným
číslom TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00043. Výsledkom investície do výmeny dverí
a okien, zateplenia budovy a výmeny kotla je okrem nákladovo efektívnejšej
prevádzky i to, že sa výrazne znížia emisie znečisťujúcich látok v obci a zvýšil sa
podiel obnoviteľných zdrojov energie.

V rámci projektu získala obec Abda nenávratnú dotáciu vo výške 94 111 415
forintov a obec poskytla ďalších 40 miliónov HUF z vlastných zdrojov.

Dlhodobým nepriamym výsledkom projektu je, že renovácia fasády budovy,
ktorá definuje celkový obraz obce, bola realizovaná udržateľným spôsobom.
Vďaka úsporám energie sa v rozpočte obce uvoľňujú zdroje, ktoré je možné použiť na iný rozvoj pre komunitné účely. Prostredníctvom rozvoja môže miestna
samospráva ísť ľuďom žijúcim v obci príkladom vo fungovaní na základe využívania energie z udržateľných a obnoviteľných zdrojov.

Kontakt:

Kontakt:

Abda Község Önkormányzata I 9151 Abda, Szent István u. 3.
polgarmester@abda.hu I +3696553233

Bágyogszovát Község Önkormányzata I 9145 Bágyogszovát, József Attila u .1.
polgarmesterbszovat@m-kabel.hu I +3696273170
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BALOŇ

MIEROVO

Prírodné javisko postavené
v rámci spolupráce

Medzinárodný festival ľudovej hudby
organizovaný spevokolmi obce

Novovybudovaná vonkajšia scéna nie je prvým projektom realizovaným v spolupráci obcí Baloň a Nagybajcs: obce spolupracovali aj na malom projekte s
názvom „Pokračovanie dedičstva Antala Putza propagáciou kultúrneho života
v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne“. V tom čase bola v kostoloch
oboch dedín umiestnená pamätná tabuľa a na cintoríne v obci Baloň zrekonštruovaná hrobka Antala Putza. V súčasnom projekte, na základe úspešného
tendra obce Baloň, bolo v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko postavené prírodné javisko nielen v obci Baloň, ale aj
v obci Nagybajcs v Maďarsku. Krytá vonkajšia scéna ponúka tanečný parket.
Slávnostné odovzdanie javiska pod holým nebom sa uskutočnilo 31. augusta
2019 v rámci 25. dňa dediny Baloň.

Obec Mierovo už viackrát zorganizovala svoj tradičný festival, Mierovský medzinárodný festival ľudovej hudby, za účasti Csemadoku, spolu s ľudovými speváckymi súbormi „Búzavirág“ z Mierova a „Cimbora” z Blatnej na Ostrove a Mierova.

Príspevok EFRR na výstavbu dvoch javísk bol 49 900 EUR.

Obec buduje svoje vzťahy väčšinou prostredníctvom okolitých speváckych
súborov (spevácke súbory zo Žitného ostrova a okolia Nitry). Udržiava dobré
vzťahy s Trhovou Hradskou, Dolným Barom, ako aj obcami Máriakálnok, Gecse
a Vámosszabadi. Cieľom podujatia je pozvať folklórne súbory z Maďarska a zo
Slovenska, aby každý mohol prezentovať svoju vlastnú kultúru, prehĺbiť vzťahy
medzi obcami a ponúknuť kvalitný program ľuďom z Mierova a jeho okolia.
Udalosť má v živote obce už desaťročnú tradíciu. Program festivalu ľudovej
hudby je spestrený aj sprievodom, súťažami vo varení, ale aj tanečnou zábavou
a kultúrnym obsahom. Festival sa koná každé dva roky a nie je len predstavením, ale aj budovaním komunity: špeciálnym programom festivalu je prehliadka dediny, v rámci ktorého miestne rodiny pohostia návštevníkov festivalu priamo vo svojich dvoroch. Po popoludňajších predstaveniach nasleduje spoločná
oslava a večerný koncert. Počet účinkujúcich je 120-130 ľudí a divákov 500-600.
Ľudový spevácky súbor v Mierove sa skladá z troch zborov (ženský, mužský
a zmiešaný) a získali už niekoľko medzinárodných ocenení.

Kontakt:

Kontakt:

Obecná samospráva Baloň I 23008 Baloň 22
info@obecbalon.sk I +421(0)903209433

Obecná samospráva Mierovo I 93041 Mierovo 59
starosta@mierovo.sk I +421(0)315693503
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BŐNY

BÖRCS

Koordinácia aspektov úpravy dažďovej
vody v intraviláne a extraviláne

Spoločne prevádzkovaná obec, spoločne
postavená nová hasičská zbrojnica

Obec Bőny je starobylá obec v blízkosti potoka Cuhai-Bakony-ér. Jadro obce
sa formovalo vo vyššej časti chotára, ale pri neskoršej expanzii boli osídlené
aj nižšie položené podmáčané časti. Tieto oblasti po stáročia veľmi trpeli záplavami potoka Bakony-ér a miestnymi silnými zrážkami, ktoré sa nahromadili v hlbšom odtoku. Okrem zrážok, ktoré sa tu vyskytujú, je osídlenie zaťažené aj vodami z odľahlých oblastí, pritekajúcimi z juhu a juhovýchodu.
Do intravilánu pritekajú priemyselnými priekopami a verejnými odvodnými
kanálmi. Situáciu zhoršuje najmä skutočnosť, že väčšina verejných odvodných kanálov prechádza vnútornou oblasťou obce a až po opustení obce sa
pripája k prijímaciemu ramenu potoka Cuhai-Bakony-ér. Nebolo jednoduché zosúladiť rôzne záujmy. Rýchle a efektívne odvodnenie nehnuteľností
mimo centra má za následok aj vyššie zaťaženie intravilánu, a preto bola výstavba úsekov odvodňovacích kanálov prechádzajúcich centrom obce a von
z intravilánu prvoradou úlohou nielen v predošlých realizáciách, ale aj dnes.

Počet obyvateľov Börcsu sa od 90. rokov 20. storočia zvýšil asi o 40 %, čo je evidentne spôsobené pokojným a tichým prostredím, blízkosťou Győru, ale najmä
zachovanou vidieckou atmosférou a aktívnym komunitno-občianskym životom. Napriek malej rozlohe pôsobí v obci až 8 občianskych združení a sú známe
aj viaceré prestížne podujatia.
V obci je základná škola len do 4. triedy, potom môžu deti pokračovať v štúdiu
v Abde alebo Győri. Pre samosprávu je dôležité, aby obec týchto mladých ľudí
nestratila, aby cítili, že sú dôležitými, užitočnými a hodnotnými členmi komunity. V Börcsi sa všetky podujatia konajú v rámci spolupráce obecnej samosprávy
a občianskych združení: či už ide o organizovanie, varenie, fyzickú prípravu alebo realizáciu. Občianske združenia sa aktívne podieľajú aj na skrášľovaní obce,
výsadbe kvetov a výrobe miestnych dekorácií. Za celoročnú pomoc im samospráva odvďačí „Dňom vďaky“, organizovaného každú jeseň. Úspech modelu
spolupráce dokazuje skutočnosť, že medzi členmi občianskych združení je už
približne rovnaký počet „prisťahovalcov“, ako je počet pôvodných obyvateľov
Börcsu. Žijú tu radi a chcú – a aj vedia – priložiť ruku k dielu pre rozvoj obce.
V roku 2020 sa napriek ťažkostiam podarilo z dotačných zdrojov a obrovskou
občianskou spoluprácou vybudovať novú hasičskú zbrojnicu a v jej okolí vytvoriť krásnu, upravenú zelenú plochu.

Kontakt:

Kontakt:

Bőny Község Önkormányzata I 9073 Bőny, Rákóczi Ferenc utca 10.
polgarmester@bony.hu I +3696351011

Börcs Község Önkormányzata I 9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
polgarmester@borcs.hu I +3696553240
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ČILIŽSKÁ RADVAŇ

DUNAKILITI

Regionálna spolupráca medzi obcami

Kvetinová obec známa v celej Európe

Základná škola Móra Kórczána s vyučovacím jazykom maďarským v Čiližskej
Radvani je jedinou plne organizovanou základnou školou v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie pre všetkých deväť ročníkov. Žiaci prichádzajú z viacerých
okolitých obcí, celkovo ide o 200-250 žiakov.

Dunakiliti je obec bohatá na pracovné miesta a príjmy, kde usporiadané prostredie získalo niekoľko národných, ba dokonca medzinárodných uznaní. V roku
2015, v roku 850. výročia vzniku obce, sa stala víťazom súťaže Kvetinové Maďarsko. V tom istom roku, ako aj v roku 2017 získala vynikajúce hodnotenie v Cene
obnovy maďarskej dediny. V roku 2016 Dunakiliti reprezentovala maďarské
obce v prestížnej environmentálnej súťaži Entente Florale Europe, kde získala
strieborné zaradenie.

K hlavným úlohám školy patrí udržiavanie ducha a imidžu školy, zvyšovanie
kvality výchovno-vzdelávacej činnosti v škole, pestovanie tradícií, zachovávanie
maďarskej identity žiakov, prehlbovanie regionálnych znalostí, poskytovanie
priestoru talentovaným žiakom, doučovanie slabších žiakov, pomocou odborníkov zabezpečenie vzdelávania detí so špeciálnymi pedagogickými a psychologickými problémami.
Prevádzku školy zabezpečuje samospráva obce Čiližská Radvaň, budova je vo
vlastníctve školy a samosprávy.

Získané prestížne uznania však treba aj udržať, a tak okrem formovania postojov starších a mladých ľudí je cieľom aj formovanie komunity, ktorá sa stará o
životné prostredie. Obec naklonená turistom vidí základ rozmachu turizmu v
usporiadanom prostredí. Okrem profesionálnej starostlivosti o verejný priestor
zabezpečovanej spoločnosťou Településüzemeltetési Kft. si to vyžaduje aj odhodlaný a súťaživý prístup miestnych obyvateľov.
Čo dnes charakterizuje Dunakiliti? Obraz organizovanej, upravenej obce, malé
i veľké záhony, tienistý náučný chodník, vynikajúce individuálne úspechy a spolupráca „jeden pre druhého“. Pozitívnym účinkom súťaže je, že okrem rozkvetu
a usporiadanosti zelených plôch sa rozvinula aj spolupráca medzi obyvateľmi,
do popredia sa dostalo zmýšľanie zamerané na ohľaduplný prístup k životnému prostrediu, zlepšila sa kvalita života a potenciál turizmu v obci.

Kontakt:
Obecná samospráva Čiližská Radvaň I 93008 Čiližská Radvaň 285 obec.
radvan@gmail.com I +421(0)5541183
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Kontakt:
Dunakiliti Község Önkormányzata I 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.
polgarmester@dunakiliti.hu I +3696671033
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DUNASZEG

DUNASZENTPÁL

Rozvoj rezortov vodnej turistiky

Komplexný rozvoj aktívneho
cestovného ruchu

Cieľom projektu s názvom „Rozvoj siete aktívnej vodnej turistiky na Malom Žitnom ostrove so súvisiacimi formami pohybu“ je motivovať na základe popularity a sociálneho začlenenia plavby na kajaku a kanoe čo najviac ľudí k tomu, aby
sa vo voľnom čase venovali vodnej turistike, boli trénovanejší a zdravší, a pritom
spoznávali aj historické, kultúrne a prírodné krásy Malého Žitného ostrova. Dôležitou zásadou je rozvíjať vzťahy medzi rôznymi formami pohybu (cyklistika,
kanoistika, jazda na koni, turistika) prostredníctvom rozvoja zastávok a zlepšiť
schopnosť generovať príjmy, vyplývajúcu z posilnenia intermodality. Rozvojom
a prepojením jednotlivých zastávok sa zvýši počet nocí strávených v regióne,
„výdavky hostí“, ako aj priame i nepriame príjmy z poskytovania služieb a počet
súvisiacich pracovných miest.
Dôležitým hľadiskom bolo mať v blízkosti zastávok čo najviac atraktívnych turistických zaujímavostí, čo by samo o sebe mohlo zvýšiť počet návštevníkov využívajúcich služby zastávky. V dôsledku tendra môže vodná turistika na Malom
Žitnom ostrove a celkovo domáca vodná turistika vstúpiť do novej fázy vývoja.
Rozvoj sa uskutočnil v rámci výzvy s číslo TOP-1.2.1-15 a názvom Sociálne a environmentálne udržateľný rozvoj cestovného ruchu, na ktorý bol k dispozícii
grant vo výške 298 870 000 HUF.

Dunaszentpál kladie veľký dôraz na rozvoj aktívneho cestovného ruchu, v rámci
ktorého je možné prepojiť pešiu, cyklistickú a vodnú turistiku.
V rámci projektu s identifikačným číslom TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00020 a názvom „Rozvoj cyklistických zariadení v Dunaszentpále“ bola sieť cestných komunikácií v obci zrekonštruovaná tak, aby bola atraktívna pre cyklistov tým, že
boli navrhnuté a vybudované cyklistické zariadenia.
V rámci projektu konzorcia č. TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 s názvom „Rozvoj siete aktívnej vodnej turistiky na Malom Žitnom ostrove so súvisiacimi formami
pohybu“ bol v obci postavený dom-odpočívadlo pre cyklistov.
Okrem toho sa plánuje aj výstavba úschovne člnov. Budova bude viacfunkčná:
okrem služieb pre turistov, vodné športy a kempingy bude aj reštaurácia a v
podkroví ubytovacie jednotky so súvisiacimi sociálnymi miestnosťami. Vytvoria
sa aj skladovacie jednotky na uskladnenie kajakov a kanoe. V oblasti dotknutej zástavbou bude vytvorených niekoľko ohnísk, detské ihrisko a v priestoroch
zatienených stromami budú zriadené mobilné kempingové domy. Turistom
bude k dispozícii miesto na stanovanie, ktorí pre hygienické potreby a stravovanie budú môcť využívať vhodné miestnosti v centrálnej budove.
Vďaka vzájomnému vplyvu rozvojových aktivít je možné realizovať ucelený
a komplexný rozvoj cestovného ruchu, vďaka čomu bude obec na Malom Žitnom ostrove ešte významnejšia.

Kontakt:
Dunaszeg Község Önkormányzata I 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.
polgarmester@dunaszeg.hu I +3696352012
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Kontakt:
Dunaszentpál Község Önkormányzata I 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
polgarmester@dunaszentpal.hu I +3696352026
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DUNAJSKÁ STREDA

DUNASZIGET

Javisko na vode v dunajskostredskom
Thermalparku

Ak sa škola zrenovuje, zrenovuje sa
aj budúci obraz obce

V rámci spoločného cezhraničného projektu Dunajskej Stredy a Győru s názvom Cultacross začal v meste významný rozmach turizmu. THERMALPARK
je jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších stredísk Žitného ostrova.
V rámci rozvoja štrkovisko v areáli termálneho kúpaliska upravili tak, aby bolo
vhodné na kúpanie, čím sa výrazne zvýšila vodná plocha, ktorá je k dispozícii
návštevníkom, ponúkajúc možnosti aj pre tých, ktorí majú radi prírodné vody.

Rovnako ako mnohé vidiecke školy v krajine, aj dunaszigetská škola je v užšom
zmysle symbolom túžby spoločnosti žiť. Škola je intelektuálnou dielňou, kde sa
rodí aj láska k obci, vytvára sa puto ku komunite a potreba zachovávať tradície. V
Dunasziget bola táto intelektuálna dielňa posilnená prostredníctvom renovácie
budovy.

V službách kultúry bolo na jazere vybudované javisko, čo je ďalšou atrakciou v
turistickom živote mesta. Pódium poskytuje priestor pre kultúrne programy,
zabezpečujúce večernú zábavu hostí. V projekte sa teda prelína príroda i kultúra a prostredníctvom javiska na vode je možné aj termálne kúpalisko zapojiť do
kultúrneho života mesta.
Zrekonštruovaný bol aj breh a vytvorilo sa aj hľadisko. Postavený bol aj drevený
most, ktorý umožňuje vstup na ostrov štrkoviska. Na ostrove sa plánuje (mimo
projektu) aj realizácia ďalších atrakcií, aby celý komplex v čo najvyššej miere
spĺňal požiadavky návštevníkov.

Vďaka modernizácii ZŠ KOSZISZ Timaffy Endre boli na škole vymenené všetky
okná a dvere, zateplená a obnovená vonkajšia fasáda a podkrovie. Modernizácia
by nebola úplná, keby neboli vymenené svietidlá, a tak staré neónové žiarivky
nahradili moderné LED žiarivky. Pri modernizácii vykurovania boli nainštalované
nové radiátory so samostatnými regulátormi teploty a starý kotol bol nahradený
moderným kotlom na splyňovanie dreva (kotol na biomasu) s výkonom 100 kW.
Na strechu sa umiestnilo 48 polykryštalických solárnych panelov s výkonom 250
W, uspokojujúce takmer všetky energetické potreby budovy. Vďaka tejto modernizácii sú triedy klimatizované automatickým vetracím zariadením, ktoré zaisťuje optimálnu vlhkosť, teplotu a hladinu kyslíka vo vzduchu, čím sa vytvára ideálne
a zdravé prostredie pre vzdelávanie.
Upravená bola aj predzáhradka, a tak na študentov čaká modernejšie, zábavnejšie prostredie. Vďaka investície zameranej na úspornú prevádzku je možné úspory použiť na ďalšiu renováciu vnútorných častí budovy a na zvýšenie štandardu
vzdelávania.

Kontakt:
Mesto Dunajská Streda I Hlavná 50/16, 92901 Dunstreda
primator@dunstreda.eu I +421(0)315903941
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Kontakt:
Dunasziget Község Önkormányzata I 9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 57.
pm@dunasziget.t-online.hu I +3696233478
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HORNÝ BAR

GÖNYŰ

Rozvoj dejiska kultúrnych podujatí

Komplexný dom verejnoprospešných
služieb: Dom zdravia, ktorý pojme
aj komunitný priestor

Hlavnou činnosťou rozvoja bola výstavba vonkajšieho zastrešeného pódia s
bezbariérovým prístupom, so šatňami a zadnými miestnosťami. Obec nemala javisko vhodné na kultúrne akcie. Javisko, ktorého výstavba práve prebieha,
bude poskytovať moderný, súčasným požiadavkám vyhovujúci priestor na to,
aby kultúrny život obce Horný Bar a susedných Šuľan bol ešte pestrejší. Výstavba javiska nemá len miestny význam: okrem služby obci môže slúžiť aj na
podporu cezhraničnej spolupráce a prehlbovania cezhraničných vzťahov partnerských miest. Arrabona EGTC sa ako partner projektu zaviazala na vybudovanom pódiu zabezpečiť dodatočný kultúrny obsah ku kultúrnym programom
Horného Baru, a to aktivizáciou maďarských mimovládnych organizácií a podporou spolupráce medzi organizáciami.

Budova s rozlohou 600 m2 sa nachádza v centre obce, pri brehu Dunaja. Na
prízemí je všeobecný lekár, zubná ambulancia, poradenská sestra a lekáreň. Bol
vytvorený aj blok pre plánovanú detskú ambulanciu alebo iné služby zdravotnej starostlivosti a rehabilitáciu. Budova je plne bezbariérová.

Projekt s názvom „Kultúrny rozvoj Horného Baru“, v skratke „Kultúrbár“, je spoločným dielom obce Horný Bar a EZÚS Arrabona. Primárnym cieľom projektu
je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti, v dôsledku čoho budú účinky
cezhraničnej spolupráce z dlhodobého hľadiska využiteľné na oboch stranách
hranice.

V podkroví sa pre hostí obce vytvorili štyri hosťovské izby, ktoré však môžu slúžiť
aj ako služobný byt. Okrem izieb je tu k dispozícii aj spoločenská miestnosť so
zvukovým vybavením pre 100 osôb a menšia spoločenská miestnosť vhodná na
akcie s menším počtom účastníkov. 600 miliónov forintov potrebných na túto
investíciu si samospráva zabezpečila z vlastných zdrojov.

Kontakt:

Kontakt:

Obecná samospráva Horný Bar I Obecný úrad, 930 33 Horný Bar 184

Gönyű Község Önkormányzata I 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67

ouhornybar@stonline.sk I +421(0)315597114

polgarmester@gonyu.hu I +3696353143
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V obci Gönyű bol postavený multifunkčný dom služieb, ktorý okrem zabezpečenia podmienok pre modernú zdravotnú starostlivosť poskytuje aj možnosť
organizovať akcie a komunitné stretnutia.

GYŐR

GYŐRSÁG

„Zelená Arrabona”

Pestrý kalendár programov, ktoré zapoja
do života komunity aj nových obyvateľov

Rozvoj bylinkovej záhrady v Győri bol realizovaný neobvyklým spôsobom. Arrabona EGTC, ako priamy iniciátor projektu, zriadila platformu s názvom „Zelená
Arrabona“, ktorej členovia sa môžu navzájom podporovať a implementovať svoj
budúci rozvoj, či už samostatne alebo spoločne.
Iniciatíva vznikla v spolupráci Győru, mesta so župnými právami, združenia na
ochranu a skrášľovanie životného prostredia s názvom Zelená sila, EZÚS Arrabona a národného parku Fertő-Hanság.
V rámci rozvoja boli z celej oblasti odstránené topoľové i agátové stromy a zabránilo sa ich rozmnožovaniu. V bezprostrednej blízkosti hlavného vchodu do
Bylinkovej záhrady bolo zriadené miesto na odpočinok a bol zrekonštruovaný
už existujúci prístrešok proti dažďu. Pri hlavnom vchode do záhrady a na južnom konci promenády bola vytvorená malá, kým pri hlavnom vchode veľká
dvojkrídlová drevená brána. Boli umiestnené dve informačné tabule „náučného chodníka“ a žulová pamätná tabuľa na počesť práce strážcu prírody Gyulu
Horvátha. Pozdĺž náučného chodníka boli vysadené sadenice duba.

V obci pôsobí niekoľko občianskych združení: Združenie na zachovanie tradícií a jazdectva, Združenie občianskej stráže pre Győrság, Mestský športový zväz, Združenie dobrovoľných hasičov, Združenie Győrságska nezábudka,
Győrságsky spevokol, Győrságski harmonikári a klub aerobiku. Spája sa s nimi
niekoľko podujatí, z ktorých najznámejšia je súťaž v pečení šišiek Fánk-Ság
(organizovaná IKSZT), v rámci ktorej prihlásení záujemcovia súťažia vlastnými
pečenými šiškami. Podujatie je spestrené rôznymi kultúrnymi a inými programami, tvorivými dielňami, vystúpeniami, ale aj súťažou v jedení šišiek, výstavou
šišiek a tancovačkou.
Pestrá ponuka podujatí zahŕňa aj štrúdľovú akciu s názvom TÖK-életes, Jazdecký deň obce, Győrságsky jazdecký sprievod pri príležitosti vinobrania, rodinné popoludnia pri príležitosti dňa detí, oslavy seniorov, spomienky a stretnutia
súvisiace s inými významnými dňami a sviatkami. Vďaka týmto akciám sa noví
obyvatelia môžu ľahšie zapojiť do života obce.

V dôsledku rozvoja sa rekreácia v blízkosti prírody stala dostupnou pre každého
a prispieva k environmentálnej výchove.
Rozvoj bol možný vďaka podpore ministerstva zahraničných vecí a obchodu.

Kontakt:

Kontakt:

Győr Megyei Jogú Város I 9021 Győr Városház tér 1.
polgarmester@gyor-ph.hu I +3696500100

Győrság Község Önkormányzata I 9084 Győrság, Országút u. 75.
polgarmester@gyorsag.hu I +3696470063

34

35

GYŐRÚJBARÁT

GYŐRÚJFALU

Namiesto zastaraného zdravotníctva nový,
ekonomický komplex

Rozšírenie materskej školy a výstavba
jaslí – pre zlepšenie zamestnanosti

Keďže počet obyvateľov Győrújbarátu z roka na rok rastie, modernizáciu poskytovania základnej lekárskej starostlivosti fungujúceho za zastaraných podmienok už nebolo možné ďalej odkladať. Základná lekárska starostlivosť bola
poskytovaná v troch obecných a jednej prenajatej budove, ktoré vzhľadom na
svoju veľkosť nedokázali úplne splniť moderné očakávania, žiadna z nich nebola dostatočne bezbariérová, všetky mali veľkú spotrebu energie a nedali sa
rozšíriť.

V rámci projektu s názvom „Rozšírenie materskej školy a stavba jaslí v Győrújfalu – pre návrat matiek na trh práce“ obec získala nenávratný príspevok vo výške 177 903 507 forintov, k čomu bolo poskytnutých ďalších 18 606 839 forintov
z vlastných zdrojov obce.

Dom zdravia s celkovou rozlohou 400 m2, ktorý má byť postavený v rámci
projektu TOP-4.1.1-15-GMI-2016-00003, bude poskytovať komplexnú základnú
zdravotnú starostlivosť: k dispozícii budú dve ambulancie praktického lekára,
zubná ambulancia, pediatrická ambulancia (zahŕňajúca aj školskú zdravotnú
starostlivosť) a poradenstvo zabezpečená tromi poradenskými sestrami. Integrácia starostlivosti má mnoho profesionálnych výhod a zlepšením dostupnosti
môžu osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou ľahko,
bezpečne a bez pomoci iných získať prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. V rámci projektu bolo rozšírené vybavenie a naskytla sa možnosť realizovať
nové preventívne aktivity: bola vytvorená multifunkčná miestnosť na plnenie
úloh podpory zdravia a poskytovanie preventívnych služieb.

V rámci projektu bola existujúca budova škôlky rozšírená o energeticky úspornú budovu, kde sa nachádzajú dve triedy s rozlohou 50 metrov štvorcových,
zabezpečujúce 24 nových miest pre jasle. Zariadenie dostalo nový nábytok, vybavenie, vnútorné a vonkajšie hračky a pomôcky.
Primárnym aspektom pri návrhu budovy bola nákladová efektívnosť, a preto
budova získala primeranú tepelnú izoláciu, moderné okná a dvere, solárny systém, ktorý dodáva elektrickú energiu, a zabudovaný systém kolektorov zaisťujúci výrobu teplej vody.
Vedľa budovy jaslí bolo zriadené detské ihrisko.
Cieľom projektu je zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti, podporiť návrat
a účasť miestnych rodičov s malými deťmi na trhu práce, a tým uľahčiť každodenný život rodín.

Veľkosť projektu: 238 760 000 HUF, z toho dotácia 80 000 000 HUF.
Kontakt:
Győrújbarát Község Önkormányzata I 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.
titkarsag@gyorujbarat.hu I +3696543651
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Kontakt:
Győrújfalu Község Önkormányzata I 9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7.
attila@nagyia.hu I +3696541200
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HALÁSZI

IKRÉNY

Modernizácia jaslí v Halászi pre
deti Malého Žitného ostrova

Renovácia a rozšírenie materskej školy so
zapojením miestnych podnikateľov

Materská škola a jasle v Halászi boli v priebehu rokov kvôli zvýšeným nárokom
niekoľkokrát rozšírené. Pred zahájením renovácie jasle mali kapacitu len pre
14 detí. Halászi je dynamicky sa rozvíjajúca obec, vďaka svojim priaznivým geografickým, sociálnym a ekonomickým podmienkam je jej schopnosť udržať
si populáciu významná. Počet novonarodených detí v obci má stúpajúcu tendenciu. Ako v jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich obcí v regióne, počet
nehnuteľností – a prisťahujúcich sa mladých rodín – neustále narastá, a tak sa
v posledných rokoch počet detí na poradovníku v jasliach neustále zvyšoval.

Budova materskej školy, ktorá je súčasťou výchovných zariadení Slnečný lúč,
potrebovala renováciu a rozšírenie. Členská materská škôlka v Ikrény bola pre
nedostatok miesta schopná prijať oveľa menej detí ako ostatné materské školy
združenia, a preto bolo potrebné budovu zrenovovať a rozšíriť o ďalšie miestnosti, čím sa nahradila zastaraná, nedostatočná infraštruktúra.

Miestna samospráva vyriešila zvýšený dopyt komplexnou modernizáciou
v rámci projektu s názvom „Modernizácia jaslí v Halászi pre deti Malého Žitného
ostrova“ a identifikačným číslom TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00017, zo sumy 130 000
000 HUF, čím prispela k podpore zamestnávania rodičov malých detí, k pomoci rodinám. V rámci projektu boli vybudované dve nové triedy pre potreby
jaslí, soľná miestnosť, toalety, kuchyňa na ohrievanie stravy a mliečna kuchyňa,
miestnosť pre vychovávateľky, ako aj sociálne a skladovacie miestnosti. Spolu s
novými 12 lôžkami už jasle môžu prijímať deti z obce s celkovou kapacitou 26
miest.

Kontakt:
Halászi Község Önkormányzata I 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
polgarmester@halaszi.hu I +3696210349
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Modernizácia bola realizovaná z TOP zdrojov, príspevok z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja predstavovala 127 700 000 forintov. Celkový rozpočet projektu bol 153 500 000 forintov, pričom rozdiel miestna samospráva zabezpečila
z vlastných zdrojov.
Obec je hrdá na to, že sa jej podarilo do výstavby zapojiť hlavne miestnych
podnikateľov a odborníkov, čím sa dosiahla výrazná úspora nákladov. Renovácia budovy potvrdila aj dôležitosť rozsiahlych a aktívnych medzinárodných
vzťahov: vďaka jednému miestnemu obyvateľovi dorazili poľskí priatelia, aby
vyzdobili jednu vnútornú stenu materskej školy rozprávkovými postavičkami
a obrázkami.

Kontakt:
Ikrény Község Önkormányzata I 9141 Ikrény, Győri út 66.
polgarmester@ikreny.hu I +3696542050
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KIMLE

KISBAJCS

Výstava v lodenici

Zachovanie prírodných hodnôt a kvality
vidieckeho života v tieni Győru

V rámci projektu TOP-1.2.1.-15-GM1-2016-00007 s názvom „Rozvoj interaktívneho a aktívneho turizmu v Kimle“ sa podarilo získať dotáciu na rozvoj cestovného
ruchu vo výške 122 313 537 forintov a miestna samospráva poskytla z vlastných
zdrojov ďalších 53 miliónov forintov. Obec prostredníctvom turisticky atraktívneho obsahu, využitím prírodných, intelektuálnych a kultúrnych hodnôt, ako aj
možností Kimle a celého regiónu, zachraňuje niekoľko nevyužitých, predtým
významných obecných budov pred zánikom. Cieľom je sprístupniť mošonsko-dunajský breh a jedinečné duchovné dedičstvo tohto kraja jeho obyvateľom i návštevníkom preferujúcim vodnú, pešiu a cykloturistiku, ako aj záujemcom o sakrálne pamiatky.
V rámci tohto rozvoja bola z budovy na brehu Mošonského Dunaja vytvorená lodenica. V budove sa nachádza aj výstava Timaffy. Na športovom ihrisku,
na druhej strane Mošonského Dunaja, bol vybudovaný bežecký okruh a fitnes
park. Ako ďalšie miesto projektu bola stará budova školy prerobená na návštevnícke centrum, kde sú k dispozícii dve predvádzacie miestnosti a informačný
pult s požičovňou bicyklov a kanoe.

Kisbajcs si okrem neustále rastúcej populácie chce zachovať aj pokoj vidieckeho života, a to mimo iného rozvojom svojho perspektívneho systému inštitúcií
sociálnej samosprávy. S cieľom rozšíriť služby jaslí, podporujúce rodičovstvo a
jeho zosúladenie s prácou, bola v rámci projektu „Rast obce – výstavba jaslí v
Kisbajcsi“ naprojektovaná budova zahŕňajúca triedu s kapacitou 14 miest, ako
aj súvisiace servisné miestnosti a parkovacie priestory. Na prevádzku budovy sa
počíta aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie. V rámci programu Maďarská dedina bolo vynovené aj ihrisko materskej školy: bol zrekonštruovaný plot v
hodnote 4,5 milióna forintov a boli nainštalované hračky na dvore, ako aj studňa
s vodou na pitie, a to všetko v súlade s normami.
Výška dotácie získanej na výstavbu nových jaslí: 140 000 000 forintov.

Obec pripravila aj sprievodcu s názvom „33 Dunajských kamienkov“, ktorý predstavuje 33 pamätihodností obce s odkazom na skutočnosť, že Kimle je jednou
z mála maďarských obcí, ktoré rozdeľuje rieka. Dunaj nielen rozdeľuje, ale most,
ktorý ho preklenuje, aj spája, a ľudia, ktorí tu žijú, sa navzájom prispôsobili, obrúsili sa ako kamienky v koryte rieky.
Kontakt:

Kontakt:

Kimle Község Önkormányzata I 9181 Kimle, Vízpart utca 2.
polgarmester@kimle.hu I +3696228030

Kisbajcs Község Önkormányzata I 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos utca 1.
polgarmester@kisbajcs.hu I +3696560230
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KORONCÓ

KUNSZIGET

Dedina hrdá na svojich hrdinov

Rozprávkové legendy a riečny turizmus

V rámci rozvoja cestovného ruchu bol vytvorený Koroncský Park hrdinov, povznášajúce miesto pre aktívny komunitný život obyvateľov aj návštevníkov
obce. Komplexná obnova najdôležitejšieho verejného parku obce, jeho premena na pamätný a rekreačný park, bola zameraná na pamätník 2. svetovej vojny,
okolo ktorého boli umiestnené sochy. Nainštalované boli odpadkové koše a lavičky slúžiace na odpočinok, pretože nové usporiadanie vytvorilo v centre obce
malú promenádu, kde návštevníci radi trávia svoj voľný čas.

Život obce rozprestierajúcej sa hneď vedľa Mošonského Dunaja po stáročia
určovala rieka – platí to aj dnes a obec si na tom bude zakladať aj v budúcnosti. Obyvatelia obce, bohatej na rozprávkové legendy a tradície odrážajúce úctu
k svätému Antonovi, ponúkajú návštevníkom okrem miestnych historických
kuriozít aj oddych na brehu vodnej plochy. Miesto na kúpanie bolo úspešne
zrekonštruované a rastúca popularita pláže podporuje ďalší rozvoj: potrebná
je adekvátna reštaurácia a ubytovanie pre hostí, ktoré je možné realizovať na
nedostatočne využívanom pozemku na adrese Győri út 10. Kunsziget chce
prezentovať aj tradíciu legiend: Kaplnka svätého Antona sa renovuje a jej okolie sa premení na pútnické miesto.

Touto modernizáciou vzniklo reprezentatívne centrum, ktoré slúži ako miesto
spomienok, podujatí (školské, dedinské programy, spoločné programy s okolitými obcami, spomienkové slávnosti) pre návštevníkov a domácich. Na druhej
strane si turisti môžu pozrieť pamätníky parku v modernom prostredí. Renováciou obec okrem zvýšenia dôležitosti jej kultúrneho turizmu dosiahne pokrok
aj v aktívnom turizme, pretože vzniká zelená plocha, kde majú výletníci a turisti
prichádzajúci do obce možnosť relaxovať, užitočne tráviť čas na čerstvom vzduchu a v skrášlenom prostredí.

Obec je ideálnou výletnou destináciou aj pre cyklistov, ale je potrebné zlepšiť
jej dostupnosť, a to vybudovaním cyklistického chodníka do Győru, vzdialeného iba 4 km. Plánuje sa aj vytvorenie dobrodružného parku založeného na
jedinečnom prírodnom prostredí, na brehu rieky.

Projekt bol realizovaný v rámci projektu LEADER, ktorý riadilo Arrabona EGTC.

Kontakt:

Kontakt:

Koroncó Község Önkormányzata I 9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
polgarmester@koronco.hu I +3696499117

Kunsziget Község Önkormányzata I 9184 Kunsziget, József Attila utca 2.
polgarmester@kunsziget.hu I +3696485040
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MECSÉR

MOSONMAGYARÓVÁR

Čo môže Mecsér dať Univerzite
Széchenyiho Istvána v Győri

Renovácia kultúrneho domu Mofém

Obec popri Mošonského Dunaja s 657 obyvateľmi vykresľuje víziu založenú na
hodnotách minulosti, využívajúc výdobytky súčasnosti – so zapojením znalostí
nachádzajúcich sa na Univerzite Széchenyiho Istvána v Győri.
Vďaka spoločnému projektu poslucháčov a vyučujúcich, ktorý bol na univerzite spustený po prvýkrát, bola v spolupráci so študentmi, lektormi univerzity
a obyvateľmi obce zrealizovaná štúdia, ktorá mala pomôcť definovať silné a slabé stránky obce, jej potenciál a prípadné hrozby. Ako prvý krok boli vyhodnotené údaje, ekonomické, sociálne, demografické, infraštruktúrne, náboženské
charakteristiky, ako aj procesy historického vývoja a mediálne vyobrazenia obce
a regiónu. Nasledovali rozhovory s kľúčovými osobami obce, ako aj porovnávacia štúdia podobných obcí. Na základe výsledkov prieskumu boli vypracované návrhy rozvoja obce. Dôležitým prvkom tohto návrhu je i to, že v 21. storočí
zohráva civilný sektor kľúčovú úlohu v živote obcí a stojí za to nechať priestor
verejným a občianskym iniciatívam.

V rámci projektu s identifikačným číslom TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001 a názvom „Zriadenie kultúrneho centra v mosonmagyaróvárskej mestskej štvrti
Mofém“ bol zrekonštruovaný bývalý kultúrny dom Mofém, výsledkom čoho
vznikol dom podujatí s názvom Part Rendezvényház. Renovácia bola možná
vďaka polmiliardovému grantu, ktorý umožnil oživenie inštitúcie, ktorá kedysi
bola veľmi populárna.
Projekt si vyžiadal komplexnú renováciu celej budovy. Vymenila sa strecha, odstránil sa azbest, zmodernizoval sa systém chladenia a kúrenia, ako aj elektrická
sieť, svetelná a zvuková technika, vymenili sa dvere a okná, odvodnili sa steny a
zateplila sa fasáda. V podkroví bol vytvorený veľký výstavný priestor. Vynovilo sa
aj vonkajšie prostredie, vybudovali sa parkoviská a pribudla aj nabíjačka elektromobilov.
Vynovený dom podujatí je vhodný aj pre komorné divadelné predstavenia,
koncerty, plesy a konferencie. Na poschodí bola k tomu vytvorená aj trojpodlažná lóža. Cieľom projektu bolo i to, aby prostredníctvom renovácie sa podporilo
zapojenie mesta do konferenčného turizmu.

Kontakt:

Kontakt:

Mecsér Község Önkormányzata I 9176 Mecsér, Fő utca 1.
onkormanyzat@mecser.hu I +3696216512

Mosonmagyaróvár Város I 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
polgarmester@mosonmagyarovar.hu I +3696577800
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MOSONSZOLNOK

NAGYBAJCS

Rozmanitosť a dynamický rast

Jazerá pre vodákov a rybárov

Usilovní švábski obyvatelia, vďaka ktorým obec zažívala rozkvet, boli po vojne
takmer do jedného deportovaní do Nemecka – v Mosonszolnoku zostalo iba 8
rodín. V nasledujúcich desaťročiach si noví obyvatelia z asi 30 obcí k sebe len
pomaly nachádzali cestu, ale dnes je v obci viac pracovných miest ako obyvateľov.

V rámci projektu s identifikačným číslom TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 a názvom „Rozvoj vodnej a rybárskej turistiky v obciach dolného Malého Žitného
ostrova, Vámosszabadi, Nagybajcs a Vének“ boli jazerá v Nagybajcs asanované
a zaobstarané nové vodácke vybavenia. Dve jazerá obce, Budai-tó a Nagy-tó,
boli asanované, čím vzniklo jazero na člnkovanie a rybárske jazero.

Rýchly rozvoj otvára nové možnosti: stavia sa nová časť obce s vybudovanou
technickou infraštruktúrou za 200 miliónov forintov pochádzajúcich z vlastných zdrojov, kde je zatiaľ rozparcelovaných 48 nových pozemkov. Ďalších 250
miliónov forintov z vlastných zdrojov bude použitých na obnovu hlavnej cesty,
ktorú vlastní štát. Renovácia 3,2 m dlhej a 6 m širokej cesty spevnenej obrubníkom nie je potrebná len na zlepšenie vzhľadu obce - modernizácia je dôležitá
aj pre zvýšenie bezpečnosti dopravy.

V rámci rehabilitácie bolo jazero Budai-tó vyhĺbené a bola dokončená hrádza
– okruh obklopujúci jazero v dĺžke 400 metrov s výškou 1,5 metra. Pri jazere Nagy-tó sa rozšíril južný breh a posilnila sa konštrukcia filagórie. Odstránené boli
nedostatky na úseku štrkovej pešej komunikácie v severnej časti jazera a bol
vybudovaný ďalší cestný úsek. Investícia umožnila rozšíriť športové a rekreačné
možnosti v obci a prispela aj k oživeniu cestovného ruchu, vrátane rybárskeho
turizmu, s ohľadom na rozvojové možnosti dolnej časti Malého Žitného ostrova,
ktoré ešte z hľadiska cestovného ruchu neboli dostatočne využité.

Svojpomocne sa rieši aj čoraz pálčivejší problém logistickej dopravy obce – za
80 miliónov forintov sa realizuje výstavba miesta slúžiaceho na otáčanie a parkovisko s modernými servisnými zariadeniami pre nákladné autá a autobusy.

Kontakt:
Mosonszolnok Község Önkormányzata I 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44.
polgarmester@mosonszolnok.hu I +3696566017
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Kontakt:
Nagybajcs Község Önkormányzata I 9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67.
hivatal@nagybajcs.hu I +3696358053
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VEĽKÝ MEDER

NAGYSZENTJÁNOS

Vedomé nakladanie s odpadom

Starostlivosť preklenujúca obce

Vedomým nakladaním s odpadom môže každý obyvateľ prispieť k zníženiu
výdavkov mesta, my, občania, môžeme do značnej miery pomôcť väčšou pozornosťou a osobným príkladom. Veľký Meder stanovil rozvoj vedomého nakladania s odpadom z domácností ako prioritu v uplynulých rokoch a pomocou
kampaní dosiahol významné výsledky!

V januári 2013 bolo založené združenie Nagyszentjánosi Bakony-ér s cieľom vytvoriť integrovanú inštitúciu, ktorá bude môcť poskytovať ľuďom žijúcim v obciach služby prispievajúce k ich sociálnemu zabezpečeniu a blahobytu. Združenie založilo v Nagyszentjánosi inštitúciu starostlivosti o deti a rodinu Bakony-ér.
Obec Nagyszentjános v tom zohrala kľúčovú úlohu. Ako gestor sa zaviazala
koordinovať túto ťažkú a dôležitú prácu a stanovila si nemalý cieľ: poskytovať
sociálne služby prispôsobené potrebám asociovaných členov v obciach pozdĺž
potoka Bakony-ér.

Vo Veľkom Mederi treba odstrániť kuchynský odpad z 1 900 rodinných domov
a z viac ako 1 300 bytov na sídlisku. Právne predpisy, ako aj prísny rámec poplatkov za odpadové hospodárstvo nabádajú mesto, aby presvedčilo svojich
obyvateľov, že čím viac odpadu sa triedi, tým menej ich treba odvážať na skládku, a tým menej musia za ne platiť. Vďaka úspešným kampaniam sa od roku
2016 znížilo množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládkach (zmesový odpad z domácností a objemný odpad). V roku 2016 išlo na skládku 3450
ton odpadu z domácností, v roku 2020 len 2798 ton, čiže množstvo odpadu na
obyvateľa je cca 325 kg. Ďalším výsledkom je, že v rokoch 2018 a 2019 bol pri
triedených odpadoch dosiahnutý viac ako 55 %-ný výsledok a mesto chce túto
úroveň udržať, ba dokonca zvýšiť.

Prostredníctvom detských jaslí, služieb starostlivosti o rodinu a deti, pomoci v
domácnosti, psychologických služieb a verejného programu zamestnanosti sa
profesionálne organizácie aktívne zapájajú do života obcí a posilňujú sociálnu
súdržnosť. Inštitúcia môže ľuďom žijúcim v obciach poskytovať stabilnú sociálnu sieť s ponukou služieb osobnej starostlivosti, ich prepojením a interoperabilitou. Efektívne riadenie času a ľudských zdrojov v organizácii zaisťuje plnenie
širokého spektra úloh.

Obyvatelia mesta sú oslovovaní rôznymi podujatiami a informačnými publikáciami pre každú vekovú skupinu a bol organizovaný aj filmový festival (festival
EKOTOPFILM-EN-VIROFILM).

Kontakt:

Kontakt:

Mestský úrad Veľký Meder I Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9
primator@velkymeder.sk I +421(0)315552201

Nagyszentjános Község Önkormányzata I 9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.
polgarmester@nagyszentjanos.hu I +3696544030
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VEĽKÉ DVORNÍKY

PÉR

Veríme v tvorivú silu vzťahov

Na bicykli až k rybárskemu jazeru

Veľké Dvorníky sa zameriavajú na obnovu komunít pôsobiacich v obci: šport
bol v dedine vždy silný. Futbalové mužstvo je otvorenou príležitosťou pre všetky
generácie; okrem čoraz úspešnejšieho tímu líg pre dospelých sú v živote obce
dominantné aj tímy seniorov a dorastu. SC Veľké Dvorníky má moderne vybavené trávnaté ihrisko s krytou tribúnou a stavia šport do centra života obce.

Miestna samospráva obce Pér získala grant vo výške 160 000 000 forintov v
rámci súťaže s názvom „Rozvoj trvalo udržateľnej dopravy v obci Pér“ a identifikačným číslom TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00012.

Futbalové tímy, ktoré určujú aj vonkajšie vzťahy obce, sú od roku 2015 v popredí projektov budovania komunít. V dôsledku série podujatí realizovaných s
partnerskou obcou Kajárpéc, komunity vo Veľkých Dvorníkoch (Združenie dobrovoľných hasičov, spevácky zbor Nevädza) často prijímajú hostí a často sami
navštevujú svojich partnerov.

V rámci projektu boli v obci Pér vytvorené nové zariadenia pre cyklistov – sieť
cyklistických komunikácií a odpočívadlá. V dôsledku investície sa dostal do
popredia jeden z najobľúbenejších typov udržateľnej dopravy a pre obyvateľstvo najľahšie dostupný – cyklistická doprava. Investícia spája centrum obce s
rybárskymi jazerami v južnej oblasti, kde je z dlhodobého hľadiska plánovaný
ďalší rozvoj. V rámci investície bola naplánovaná 2,50 metra široká, asfaltová,
obojsmerná cyklotrasa, na ktorej je po oboch stranách 70 centimetrov široká
krajnica. Dažďová voda z cyklotrasy je vytvorením vhodného bočného sklonu
odvádzaná do potoka Vezseny-ér.
Pozdĺž cyklotrasy boli zriadené 2 odpočívadlá, kde sa nachádzajú aj priestory na
uskladnenie bicyklov, lavice a informačná tabuľa. Veľkosť odpočívadiel je 50 m2,
čo je adekvátna veľkosť na odkladanie bicyklov a umiestnenie exteriérového
nábytku.

Kontakt:

Kontakt:

Obecná samospráva Veľké Dvorníky I Hlavná ulica 190/16, 929 01 Veľké
Dvorníky I jan.urogi@velkedvorniky.sk I +421(0)315522790

Pér Község Önkormányzata I 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
polgarmester@per.hu I +3696559230
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RÁBAPATONA

ŠAMORÍN

Lákavá panoráma

Nové funkcie v zrekonštruovanej
budove Koruna

Škôlku, jasle a verejné inštitúcie v Rábapatone je teraz možné ekonomicky
prevádzkovať vďaka renovácií energetickej účinnosti, aj keď s rastom dopytu
budú potrebné ďalšie drobné zlepšenia. Dnes sa rozvoj obce zameriava na
investície, ktoré sú nevyhnutné pre atraktívne a pohodlné bývanie mladých
ľudí, ktorí tu zostanú, vrátia sa domov a nanovo sa usadia.

V rámci projektu s názvom „Moderné kláštory“ a identifikačným číslom
SKHU/1601/1,1/030 Šamorín úspešne zrekonštruoval mestskú budovu Koruna.

V prvom rade bola zrekonštruovaná sieť cestných komunikácií v intraviláne
obce – 90 % komunikácií v intraviláne obce dostalo nové asfaltové pokrytie.
Investícia v hodnote 202 miliónov forintov bola realizovaná z vlastných zdrojov
a pôžičiek. Ďalšou významnou investíciou do dopravnej infraštruktúry bolo
vybudovanie cyklistického chodníka popri hlavnej ceste, spájajúceho materskú školu s centrom obce, s využitím dotácií a vlastných zdrojov vo výške 76,5
milióna forintov.
Pri výstavbe systému odvodu a vysušovania dažďovej vody bol v centrálnej časti obce dokončený nový priekopový a kanalizačný systém v hodnote
takmer 130 miliónov forintov.

Hlavným cieľom projektu bol jednak rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, a pomocou spoločných aktivít medzi Šamorínom a benediktínskym prepošstvom
Svätého Móra v Győri zvýšiť atraktivitu prihraničného regiónu.
Okrem renovácie budovy Koruna v Šamoríne a rekonštrukcie budovy prepošstva Svätého Móra v Győri je cieľom organizovať spoločné výstavy, spoločné
konferencie s náboženskou a cirkevnou tematikou i zborových schôdzí. Cieľovou skupinou spoločných konferencií a workshopov sú žiaci druhého stupňa
základných škôl, študenti stredných škôl, účastníci a predstavitelia cirkevného
života v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti a v neposlednom rade obyvateľstvo regiónov Šamorín a Győr. Rekonštrukcia budovy Koruna umožní zriadiť
v centre mesta informačnú kanceláriu pre kultúrny turizmus, ktorá taktiež významne prispeje k posilneniu cestovného ruchu.

Kontakt:

Kontakt:

Rábapatona Község Önkormányzata I 9142 Rábapatona, Kossuth Lajos
utca 18. I polgarmester@rabapatona.hu I +3696583000

Mesto Šamorín I Hlavná 37, 931 01 Šamorín
primator@samorin.sk I +42(0)1315900418
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VÁMOSSZABADI

VÉNEK

V službách konkurencieschopných
spoločností

Kanoistika, jurtový tábor a kempovanie

Rastúce regionálne spojenia obce zabezpečuje predovšetkým hlavná cesta číslo 14, zabezpečujúca hraničnú dopravu. Táto dopravná trasa poskytuje spojenie
s mestskými oblasťami Győru a Slovenska. Okrem cestnej aj inžinierske siete
dobre ilustrujú regionálne spojenia – pri obci vedie vysokonapäťové vedenie
„energetického koridoru“ smerujúceho na Slovensko.

Jurtový tábor na obecnom pozemku funguje ako ubytovacie zariadenie,
vedľa ktorého bola postavená krytá plocha s kapacitou 40-50 osôb, s pecou
a mini vodným blokom. Na trávnatej ploche vedľa tábora vzniká kemping.

Vychádzajúc z výhod prihraničnej polohy bolo rozhodnuté vybudovať priemyselnú oblasť Vámosszabadi v hodnote 100 miliónov forintov, v rámci ktorej boli
realizované fázy prác na modernizáciu ciest, verejného osvetlenia a inžinierskych sietí.
Projekt s názvom „Rozvoj priemyselných parkov a priemyselných oblastí“
a identifikačným číslom TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 dosiahol svoj cieľ: okrem
rozvoja existujúcich priemyselných oblastí vznikol nový priemyselný areál a bol
vytvorený dobrý vzťah medzi miestnymi podnikmi a obcou.

Primárnym cieľom projektu s názvom „Rozvoj vodného a rybárskeho turizmu v dolnej časti Malého Žitného ostrova, v obciach Vámosszabadi, Nagybajcs a Vének“ a identifikačným číslom TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 bolo
rozšíriť možnosti cestovného ruchu v obci Vének. V rámci rozvoja boli zaobstarané kanoe, bol vybudovaný sklad na kajak-kanoe, bolo vybudované
plávajúce mólo a priestor s pecou. V súvislosti s kempingovým areálom bola
zrealizovaná elektroinštalácia, dlažba a terénne úpravy.

Hlavným cieľom ekonomického programu obce bolo posilnenie pracovných
miest a zlepšenie životného prostredia podnikov, zabezpečenie podmienok pre
miestny rozvoj. Zvýšením počtu podnikov využívajúcich obchodnú infraštruktúru a fungujúcich na konkurencieschopnej a vysokej úrovni je možné zlepšiť
ekonomickú aktivitu a rozšíriť možnosti tých, ktorí žijú v obci a jej okolí.

Kontakt:

Kontakt:

Vámosszabadi Község Önkormányzata I 9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57.
polgarmester@vamosszabadi.hu I +3696560200

Vének Község Önkormányzata I 9062 Vének, Petőfi Sándor út 3.
polgarmester@venek.hu I +3696560027
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Cieľom našej publikácie je ukázať ľuďom žijúcim v EZÚS Arrabona, že i keď
majú naše obce podobné danosti, ich snahy o rozvoj sú rozmanité.
Prezentujeme tému o každom členskom meste a obci, v ktorých sa už
dosiahol úspech v rozvoji, a predstavujeme aj to, v čom vidia budúcnosť,
v ktorej oblasti uvažujú o rozvoji. O najlepších nápadoch a dôležitých malých detailoch môžeme najviac dozvedieť jeden od druhého, a preto v tejto
publikácii spájame skúsených so záujemcami. Kým v jednej téme kladieme otázky, v druhej na ne odpovedáme, pretože každý má otázky, ale aj
skúsenosti. Spoluprácu medzi členskými obcami EZÚS posilňuje jedno aj
druhé, a navyše pomáhajú vybudovať nové vzťahy.
Prajeme Vám príjemnú debatu!

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

Budujeme partnerstvá
Informácie obsiahnuté v tejto publikácii nemusia
nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

