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Rendezvény címe
SK: „Stretnutie zastupiteľských orgánov”
HU: „Képviselő testületek találkozója”
EN: „Representative Body Meeting”
A rendezvény és a történések leírása
SK:
Dňa 2. apríla 2022 vo Veľkom Mederi sa uskutoční „Stretnutie zastupiteľských orgánov”, na
dvoch miestach. Cieľom stretnutia je výmena skúseností a porovnanie fungovania dvoch
obcí (Veľký Meder a Dunaszentpál). V konferenčnej miestnosti Spa & Wellness hotela
Orchidea*** sa budú odprezentované témy o budovaní kultúrneho a zeleného cestovného
ruchu, ako aj výmena skúseností z realizovaných projektov. Judit Csókás, konateľka
spoločnosti GARANTCONSULT, sa podelí o dobré príklady medzinárodnej spolupráce
medzi mimovládnymi organizáciami a obcami, ktoré môžu viesť k novým projektovým
nápadom. Program pokračuje obedom a prehliadkou mesta s cieľom navštíviť vidiecky dom
vo Veľkom Mederi. Program sa ukončí v termálnych kúpeľoch a aquaparku Veľký Meder
návštevou zrekonštruovaných termálnych kúpeľov a relaxačným wellness.
HU:
2022. április 2-án két helyszínen valósul meg a „Képviselő testületek találkozója”,
Nagymegyeren. A találkozó célja, a két település (Nagymegyer és Dunaszentpál)
képviselőinek tapasztalatcseréje és az önkormányzatok működésének összehasonlítása. A
Spa & Wellness Hotel Orchidea*** konferenciatermében előadások hangzanak el a kulturális
és a zöldturizmus építésének témájában, valamint megvalósított pályázatok tapasztalatait
osztják meg egymás között a képviselők. Csókás Judit, a GARANTCONSULT cég
ügyvezetője jó példákat oszt meg a civilek és önkormányzatok nemzetközi együttműködése
témakörben, melynek köszönhetően új pályázati ötletek születhetnek. A program közös
ebéddel és városnézéssel folytatódik, cél, a Nagymegyeri Tájház megtekintése. A programot
a Nagymegyeri Termálfürdő és Aquaparkban zárják, a felújított termálfürdő megtekintése és
pihentető wellness keretében.
EN:
On 2 April 2022, the " Representative Body Meeting" will take place in two locations in Velky
Meder. The aim of the meeting is to exchange experiences and compare the functioning of
the two municipalities (Velky Meder and Dunaszentpál). The conference room of the Spa &
Wellness Hotel Orchidea*** will host presentations on cultural and green tourism
development, as well as the exchange of experiences from the implementation of projects.
Judit Csókás, representative of the company GARANTCONSULT, will share good examples
of international cooperation between NGOs and local authorities, which will help to generate
new ideas for applications. The programme will continue with a lunch and a tour of the town,
with the aim of visiting the Velky Meder Country House. The programme will conclude at the
Velky Meder Thermal Baths and Aquapark, with a visit to the renovated thermal baths and a
relaxing wellness session.
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Projekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/2101/4.1/009
Projekt honlapja:
https://www.velkymeder.sk/samosprava/projekty/kulturna-spolupraca-medzi-mestomvelky-meder-a-obcou-dunaszentpal/
Dátum: 2022.04.02.
Helyszín 1.: Spa & Wellness Hotel Orchidea***, Rozmarínová 3326/2, 932 01 Veľký
GPS koordináták: 47°50'44.25"N, 17°45'45.04
Helyszín 2.: Meder és Thermal Corvinus Veľký Meder, Promenádna 3221, 932 01 Veľký
Meder
GPS koordináták: 47,846679 17,759794
Rendezvény típusa: települési önkormányzatok találkozója
Rendezvény szervezője: Mesto Veľký Meder
Kapcsolattartó: Ing. Cződör Denisa
e-mail: denisa.czodor@velkymeder.sk
tel: +421 905 370 926
Rendezvény nyelve: SK és HU
Tolmácsolás, fordítás biztosított: Igen
Bejelentkezés szükséges: zártkörű rendezvény, telefonos/e-mailes visszajelzés alapján

Csatolt dokumentumok:
- meghívó - SK/HU nyelven
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