MEGHÍVÓ
A ConnReg AT-HU* gördülő KÉPZÉSI AKADÉMIA „gazdaság, közlekedés, turizmus,
környezet – és természetvédelem” témájú rendezvényére

Connecting Regions
09. April 2018
Magyar-osztrák-szlovák hármashatár
Bruck an der Leitha (AT), Petržalka (SK), Čunovo (SK), Rajka (HU), Dunakiliti (HU), Dunasziget (HU)
A ConnReg AT-HU projekt keretében ez idáig 4 Képzési Akadémia rendezvény került megrendezésre. A
terület-és településfejlesztés, tágabb körű kitekintés, város és agglomerációjának menedzsmentje, jó
példák egészségügyi és szociális területeken vizsgálata után ez alkalommal gazdasági, közlekedési,
turisztikai, valamint környezet-és természetvédelmi témákra helyezzük a hangsúlyt. Hegyeshalomból
indulunk, de Bruck an der Leitha településen is felszállhatnak a résztvevők. Kérjük, jelentkezésével
egyidejűleg jelezze, hogy melyik vonattal érkezik, illetve, hogy tolmácskészülék használatára igény tarte.
Vonatcsatlakozások, melyek beérkezését (belátható idejű késés esetén is) megvárjuk Hegyeshalomban:
Indulás: Sopronból 6:17

Érkezés Hegyeshalomba 8:24

Indulás: Csornáról 7:06

Érkezés Hegyeshalomba 8:24

Indulás: Győrből 7:48

Érkezés Hegyeshalomba 8:24

Indulás: Budapest Déli pu. 6:15 Érkezés Hegyeshalomba 8:24

08:30

Indulás Hegyeshalomból (Vasútállomás)

09:15

Felszállási lehetőség: Bruck an der Leitha (Vasútállomás)

09:20

Landgarten GmbH & Co. KG: üzemlátogatás Landgarten Kft-nél, majd beszélgetés Herbert
Stava tulajdonossal. (Az üzemlátogatás során megtekinthetünk egy működő BIO-élelmiszer

gyártási folyamatot. Higiénikus védőfelszerelésbe öltözve egyedülálló lehetőségünk lesz
arra, hogy betekintést nyerjünk egy modern BIO üzem működésébe, sőt meg is kóstolhatjuk
a szójából készült BIO snack élelmiszereket.)
10:30

LEADER Region Römerland Carnuntum: LEADER Region és a Regionet Competitive
projektek bemutatása (gazdasági együttműködések a határtérségben) Christian Kling
projektmenedzser kalauzolásával.

11:30

Petržalka (Pozsonyligetfalu/Engerau) vasútállomás: az újonnan
Pozsonyligetfalu vasútvonal bemutatása - Németh Béla (GYSEV).

Buszban

Bratislava-Umland-Management újdonságainak bemutatása (BAUM - Christian Berger)

13:00

Čunovo (Dunacsúny/ Sarndorf): magyar-szlovák Duna szakasz határ menti együttműködése
előnyei, hátrányai egykoron és most a Szigetközben, illetve a Csallóközben, Fűzfa Zoltán
kalauzolásával.

14:00

Rajka: „Sightseeing a buszból” Kiss Vince Polgármester Úr vezetésével (Rajka település
határon átnyúló tapasztalatai, kihívásai)

14:45

Dunakiliti: Gát /Pálinkaház (pálinkafőzde és helyi termékek | Fűzfa Zoltán

15:45

Dunasziget: Ökopark megtekintése | Fűzfa Zoltán

kb. 17:15

Érkezés Hegyeshalomba (Vasútállomás)

kb. 17:45

Érkezés Bruck an der Leitha településre (Vasútállomás)

megnyílt

Rajka-

FIGYELEM: A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Kérjük, hogy
jelentkezésüket a katalin.nemeth@westpannon.hu e-mail címre küldjék el. Jelentkezésükre vonatkozóan
visszaigazolást fogunk küldeni a jelentkezési határidő letelte után. Jelentkezési határidő: 2018. március 28.
Amennyiben Ön vegetáriánus, kérjük, jelezze regisztrációjával egy időben, hogy a buszon megfelelő
étkezést biztosíthassunk Önnek, illetve azt is, hogy igényt tart-e tolmács szolgáltatásunkra.
Az utazás időtartamára vonatkozó biztosításról, kérünk minden kedves résztvevőt, hogy maga
gondoskodjon, ugyanis arra felelősséget vállalni nem tudunk. Erre vonatkozó nyilatkozat aláírását fogjuk
kérni, legkésőbb a buszra történő felszállás időpontjáig. A nyilatkozatot külön e-mailben fogjuk megküldeni
a résztvevőknek, a jelentkezési határidő letelte után.
A ConnReg AT-HU* Interreg V-A projekt az osztrák-magyar határrégió intézményi és határon átnyúló
együttműködéseinek javítását tűzte ki célul. Ennek elérésében települések, régiók és intézmények
támogatását hívjuk segítségül. Az előkészítéshez, tervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudásbázist
gyakorlatorientált rendezvények keretében fogjuk átadni. Ilyen rendezvény lesz a tervezett rendhagyó
gördülő Képzési Akadémia is, 2018. április 9-én.
* A ConnReg AT-HU projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

