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Növelni az Ipoly és Duna mente
látogatottságát

2020. szeptember 9., 23:07 

Muzsla és Ipolydamásd önkormányzatai közel 50 ezer eurós
támogatást kaptak abból az Interreg kisprojektből, amely az
Ipoly és Duna mente látogatottságát hivatott megnövelni.
Farkas Iván Muzsla polgármestere, Rományik Ferenc
Ipolydamásd polgármestere és Csókás Judit
projektmenedzser sajtótájékoztatón mutatták be a
pályázatot.

Ipolydamásd polgármestere elmondta, a község a régió
látogatottságának megnövelése céljából újította fel, bővítette
és tette komfortosabbá a - szabadtéri színpad, közösségi
játszótér szomszédságában elhelyezkedő - vizesblokkot,
amely a sportpályához tartozik. Megújultak a víz- és
elektromos vezetékek, a
munkálatokat a sportrendezvényeken résztvevők növekvő
száma is indokolja. A felújított épület átadása szeptember 4-
én valósult meg, ahol a projektpartner Muzsla község
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SZERDA, 08:53

Forró Krisztián:
Megosztó
témák helyett a
felvidéki
magyarok
gondjaival kell
foglalkoznunk
(/aktualis/forro-
krisztian-
megoszto-
temak-helyett-
a-felvideki-
magyarok-
gondjaival-kell-
foglalkoznunk)

HÉTFŐ, 15:36

Bírósági döntés
van arról, hogy a
kétnyelvű
nyomtatványoko
magyarul is fel
kell tüntetni
minden adatot
(/aktualis/x)
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Ugyanazt –
másképpen?
(/tollhegyen/ugy
maskeppen)

SZOMBAT, 18:24
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lakosain kívül részt vettek nemzetközi hagyományőrző
szervezetek is. Az építmény a már nyertes Ipolyfest SK-HU
pályázat megvalósítását is segíti majd.

Kiemelte, azért is nagyon fontosak ezek a határon átnyúló
pályázatok, mert a települések közti összefogásnak sokkal
nagyobb értéke van, mint a felújított épületeknek.

Vállalták, hogy három éven belül háromezer fővel növelik a
térség látogatottságát.

Muzsla községben a projekt keretében befejezték azt a
szabadtéri színpadot, amely a község központjában
található, és a jövőben számos kulturális és hagyományőrző
rendezvény helyszínéül szolgál majd. A 110
négyzetméter alapterületű színpad és a térkővel kirakott
előtér kiváló lehetőséget nyújt akár országos vagy
nemzetközi rendezvények megszervezésére, fogadására.
Alkalmas lesz nagyobb tömegeket a térségbe vonzani,
hiszen a pályázat célcsoportjai éppen a régió lakosai és az
ide látogató turisták.

Muzsla polgármestere a helyszínen is bemutatta a kultúrház
mellé épített színpadot. A kőalapra épült hatalmas
faszerkezet szemre is csodás látványt nyújt. Kiemelte, ez egy
teljesen új beruházás és a megvalósítás 3. fázisát takarta ki
a projekt. Konkrétan a hajlított gerendákból készült
födémszerkezet felhelyezését és a különböző
villanyszerelési munkák elvégzését.

Európa egyik
legnagyobb
logisztikai
centruma
épülhet fel
Dunaszerdahely
és Hegyéte
között. A falu
polgármestere
szerint minden
rendben, de a
civilek már
tiltakoznak
(/tajaink/europa
egyik-
legnagyobb-
logisztikai-
centruma-
epulhet-fel-
dunaszerdahely
es-hegyete-
kozott-a)

PÉNTEK, 11:45

Lincselés helyet
tények: egy orsz
bolyong a Kucia
per jogi
útvesztőjében
(/aktualis/lincse
helyett-tenyeke
orszag-bolyong
kuciak-jogi-
utvesztojeben)

Legolvasottabb 24
ÓRA

SZERDA, 23:07

Növelni az Ipoly és
Duna mente
látogatottságát
(/tajaink/novelni-
az-ipoly-es-duna-
mente-
latogatottsagat)

SZERDA, 19:07





https://ma7.sk/tajaink/europa-egyik-legnagyobb-logisztikai-centruma-epulhet-fel-dunaszerdahely-es-hegyete-kozott-a
https://ma7.sk/aktualis/lincseles-helyett-tenyekegy-orszag-bolyong-a-kuciak-jogi-utvesztojeben
https://ma7.sk/tajaink/novelni-az-ipoly-es-duna-mente-latogatottsagat


/

„A színpadot 2019 augusztusában adtuk át közös, regionális
hagyományőrző kulturális rendezvény keretében.
Legközelebb szeptember 19-én tartunk itt szüreti
ünnepséget a pályázat részeként” – tájékoztatott Farkas
Iván.

Csókás Judit a projekt vezetője ismertette a részleteket.
Muzsla község több mint 30 ezer, Ipolydamásd pedig több
mint 22 ezer euró támogatásban részesült. Az effajta
pályázatokhoz 15 százalék önrészt kellett hozzátenniük az
önkormányzatoknak. A pályázatról az érintett települések
kötelesek tájékoztatást nyújtani honlapjaikon és kis�lm is
készül a közös kulturális rendezvényekről. A pályázati
együttműködést pedig brozsúrában mutatja be a két község.
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Tesztelték a lévai
munkaügyi hivatal
dolgozóit, nem találtak
fertőzöttet
(/tajaink/teszteltek-a-
levai-munkaugyi-hivatal-
dolgozoit-nem-talaltak-
fertozottet)

Elvégezték a koronavírus-
tesztet hivatal zselízi és
ipolysági kihelyezett

Nyomozó bizottság:
Kalesznyikava és
Znak őrizetben
vannak
(/nagyvilag/nyomozo-
bizottsag-
kalesznyikava-es-
znak-orizetben-
vannak)

SZERDA, 18:57

Hódít a
mentálhigiénés
szakirányú
felnőttképzés a
Felvidéken
(/oktatas/hodit-a-
mentalhigienes-
szakiranyu-
felnottkepzes-a-
felvideken)

SZERDA, 18:38

Az orosz
külügyminisztérium
tiltakozott a német
nagykövetnél Berlin
alaptalannak tartott
vádjai miatt
(/nagyvilag/az-
orosz-
kulugyminiszterium-
tiltakozott-a-nemet-
nagykovetnel-
berlin-alaptalannak-
tartott)

SZERDA, 18:32

Matteo Salvinire
támadt egy
bevándorló egy
kampányeseményen
Toscanában
(/aktualis/matteo-
salvinire-tamadt-
egy-bevandorlo-egy-
kampanyesemenyen-
toscanaban)

SZERDA, 18:09

Tetszik 7 Megosztás

(/tajaink/teszte
a-levai-
munkaugyi-
hivatal-
dolgozoit-nem-
talaltak-
fertozottet)
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részlegének alkalmazottain is.

2020. szeptember 9., 14:48

Még vonzóbbá vált a
medvesalji Mária kút
(/tajaink/meg-vonzobba-
valt-a-medvesalji-maria-
kut)

A forrás tisztításába nem csak
a helyiek, de önkéntesek is
besegítettek szerte a Kárpát-
medencéből.

2020. szeptember 9., 09:44

Szerda reggel köd
várható az ország északi
és középső részében
(/tajaink/szerda-reggel-
kod-varhato-az-orszag-
eszaki-es-kozepso-
reszeben)

Szerda reggel ködös időre
számíthatunk, főleg az ország
északi és középső részében.

2020. szeptember 8., 20:18

Történelmi villamos idézi
fel a Bársonyos
forradalom eseményeit
(/tajaink/tortenelmi-
villamos-idezi-fel-a-
barsonyos-forradalom-
esemenyeit)

A Szlovák Nemzeti Színház
épülete előtt parkoló, retró
villamos azt a villamostípust
képviseli, amely 1989-ben
közlekedett Pozsony utcáin.

2020. szeptember 8., 19:37

Csütörtöktől egységes
szabály vonatkozik a
tömegrendezvényekre
(/aktualis/csutortoktol-
egyseges-szabaly-
vonatkozik-a-
tomegrendezvenyekre)

SZERDA, 17:57

Az államfő is
lerótta tiszteletét a
holokauszt
áldozatai előtt
(/aktualis/az-
allamfo-lerotta-
tiszteletet-a-
holokauszt-
aldozatai-elott)

SZERDA, 17:39

Megasikkasztással vádo
orosz energiaügyi
miniszterhelyettest
(/nagyvilag/megasikkasz
vadoljak-az-orosz-energ
miniszterhelyettest)
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(/tajaink/torten
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forradalom-
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Fellini Édes életét idézi
fel a pozsonyi kiállítás
(/tajaink/fellini-edes-
eletet-idezi-fel-a-
pozsonyi-kiallitas)
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