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A magyarországi Halászi községben 2020. augusztus 6-án megrendezésre került a „Csallóköz
és a Szigetköz kultúrájának népszerűsítése / Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a
Szigetköz” című pályázat projektindító sajtótájékoztatója. Az SKHU/WETA/1901/4.1/127
számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program Kisprojekt Alapjának (KPA) keretében valósult meg. A jóváhagyott támogatás öszszege 47 040,69 EUR (az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően). A partnerek
(Halászi Község Önkormányzata – vezető partner; Fél Község Önkormányzata – határon túli
partner) önrésze 15%.
A program 16.30 órakor kezdődött. Majthényi Tamás, Halászi polgármestere és Pomichal István Fél Község polgármestere mondtak köszöntőt. Utána Majthényi Tamást bemutatta a projekt tevékenységeket valamint a kulturális turizmusban rejlő lehetőségeket a szlovák-magyar
határ mentén. A projekt hatására a régióban növekszik a kulturális rendezvények látógatóinak
száma. A Csallóköz - Szigetköz határtérség nyugati szakaszán a Pozsonyi és a Győri régiók
találkozási pontjában jelentős a fizetőképes, kulturális rendezvényekre látogatók létszáma. Az
érdeklődők száma folyamatosan növekszik.
A projekt keretében rendezvények valósulnak majd meg, többek között a „Szigetközi Hal és
Vadfőzőverseny”, a „Bertóké Napok” Halásziban. A „Halas Nyár” pedig Fél községben.
A pályázat segíteni fogja a határmenti térségben a turisztika programok fejlesztését. A rendezvényeken a térségben élő szlovákok, magyarok kulturális öröksége is bemutatásra kerül. A
projektnek köszönhetően a két község turizmusában meghatározó vízi turizmus mellett a kulturális programok is növelik majd a látogatók számát.
A projektrendezvény a „Projektnyitó sajtótájékoztató” címmel valósul meg, amelyen bemutatásra kerülnek a pályázat tevékenységei a „Szigetközi Hal és Vadfőzőverseny”, a „Bertóké Napok” rendezvények Halásziban. A „Halas Nyár” rendezvény pedig Fél községben.
A szlovák-magyar határ menti turizmus egyre jelentősebb gazdasági termék lesz az elkövetkező
időszakban, amihez hozzájárul az is, hogy napjainkban a koronavírus miatt nem is ajánlott
messzi tájakra utazni.
„A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos
álláspontját.“
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