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Tlačová správa
„Bez hraníc“
acronym: WITHOUTBORDERS
Na zverejnenie: okamžité zverejnenie
Mediálny kontakt: Judit Csókás – projektová manažérka
e-mail: judit.csokas@gmail.com
Obec Veľké Ludince a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata získali dotáciu z Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO4 –
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.
Vedúcim partnerom projektu číslo SKHU/WETA/1901/4.1/032 je obec Veľké Ludince, partnerom
projektu na maďarskej strane je obec Pilisszentkereszt.
Celkový rozpočet projektu je 44.789,40 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
je 38.070,99 EUR.
Cieľom projektu je rozvíjať a zvyšovať úroveň spolupráce medzi oboma obcami a miestnymi školskými
zariadeniami.
Obec Veľké Ludince má viac ako 20-ročnú spolupráciu s obcou Pilisszentkereszt. Tieto dve obce sa
vyznačujú tým, že veľká časť obyvateľstva používa menšinový jazyk krajiny. Zatiaľ čo väčšina obyvateľov
Veľkých Ludiniec je maďarskej národnosti, väčšina obyvateľov Pilisszentkeresztu je slovenskej
národnosti. Obyvatelia oboch obcí využívajú výhody a nevýhody menšín na zachovanie svojich tradícií.
Realizácia projektu sa začala vo februári 2020 a vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu bude
ukončená až koncom septembra 2021.
V rámci projektu budú vzdelávacie inštitúcie obcí diskutovať o problémoch a možnostiach vzdelávania
menšín v rámci dvoch odborných konferencií. Jednou z tém konferencie bude spôsob výučby jazyka
krajiny ako cudzieho jazyka. Podujatie v obci Veľké Ludince sa stretlo s veľkým záujmom. Na konferencii
v Pilisszentkereszte 15. septembra sa zúčastnili aj učitelia a pedagógovia z oboch krajín.
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Medzi ďalšie aktivity projektu patrí stretnutie zastupiteľských orgánov oboch obcí. Členovia obecných
zastupiteľstiev budú na pracovnom stretnutí diskutovať o problémoch obcí a plánovať ďalšie zlepšenia
v oblasti spolupráce.
V rámci projektu sa už zorganizovali kultúrne a gastronomické podujatia (zabíjačka ošípaných, dedinská
slávnosť), festival (Klastromfeszt), výstava a tvorivý tábor, ktoré boli zamerané na zachovanie
miestnych tradícií. Podujatia organizované v rámci projektu v oboch obciach boli tiež príležitosťou na
prezentáciu slovenského a maďarského folklóru a na ochutnávku výrobkov miestnych malých
výrobcov.
Podujatia sú príležitosťou na nadviazanie rodinných priateľstiev medzi obyvateľmi oboch obcí a na
spoluprácu medzi organizáciami občianskej spoločnosti.
O aktivitách projektu bude vytvorený súhrnný film.
Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi obcami a regiónom týchto obcí na kultúrnej a odbornej
úrovni s organizovaním ročne najmenej 7 spoločných podujatí.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:
Meno, funkcia: Judit Csókás – projektová manažérka
E-mail: judit.csokas@gmail.com
Mobilné číslo: +421 944 518 705
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