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RESOURCE - FMP-E/1901/4.1/099 
Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést támogató oktatási program a lakosság 

számára 
_____________________________________________________________________________ 

 

Workshop SK | 2021. július 08. 
Szlovákia, Felsővály, Kultúrház 

 

PROGRAM 

 

10:00 – 11:30   László Ottó – kovácsművész – a kovácsmesterség megismerése, élő bemutatása 
közvetlenül a műhelyben | Cím: Chanava 65 

kb. 12:00  Érkezés Felsővályba, a csoportot köszönti Ján Záhorský polgármester 

12:00 – 13:00 Ebéd a Kultúrházban | Cím: Vysné Valice 181 

13:30 – 14:30   
 
 

Ünnepélyes megnyitó 
A RESOURCE projekt Szikszói vendégeinek és résztvevőinek üdvözlése, Ján 
ZÁHORSKÝ, Felsővály polgármestere    
A RESOURCE projekt fő céljának bemutatása, Felsővály – a projekt vezető part-
nere 
A Projektpartner bevezető felszólalása – Szikszó város képviselője 
A Vályi völgy mikrorégió bemutatása, Ján ZÁHORSKÝ, Felsővály polgármestere        

14:30 – 14:50  „Kóstolja meg a Vályi zöldség-gyümölcs leveket” 
Gemerprodukt Valice/Vály OVD, gyümölcs-szőlő szövetkezet, Ing. František TÓTH , 
PhD., elnök 

15:10 - 15:30 „Amikor a falu virágzik” – KERTÉSZ Peter, kertészet, Felsővály  

15:30 - 15:50 „… hogy Gömörben a kézművesség ne haljon ki” 
NAGY György, Gömöri Kézművesek Szövetsége, Krásnohorská Dlhá Lúka/ 
Várhosszúrét 

15:50 - 16:10 „Kulturális élet Felsővályon” 
Dr. Zsuzsanna TÓTH, Felsővályi Baráti Kör 

16:10 - 16:30 „Hogy ízlik a vályi tej és sajt?” 
TÓTH Mihály, Felsővály – Gregorovce / Kisgergelyfalva 

16:30 – 17:30 Látogatás a Kalaš családi gazdaságban (esetleg Tóth Mihály gazdaságában) 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 
A szlovákiai Felsővály Község Önkormányzata Szikszó Város Önkormányzatának partnerségével sike-
res pályázatot nyújtott be az INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROG-
RAM KISPROJEKT ALAP 2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSára, melynek keretében támogatást nyert a 
„RESOURCE ” elnevezésű, FMP-E/1901/4.1/099 azonosító számú projekt megvalósítására. A projekt 
fő célja: a két település lakossága és intézményei közötti együttműködés kialakítása a helyi erőfor-
rásokra épülő turizmusfejlesztés területén. 
 
A projekt első rendezvénye a 2021. július 8-án a Felsővályba szervezett workshop, ahol szlovákok és 
magyarok közösen vesznek részt. A programon szlovák jó gyakorlatokat, felsővályi, turizmusban ér-
telmezhető vállalkozásokat, szervezeteket ismernek meg a résztvevők. 
 
2021. július 08. CSÜTÖRTÖK 

� 7:30 – 7:50 között gyülekezés a szikszói Városháza udvarán, indulás 8:00 
� Utazás személygépkocsikkal 
� A program során a résztvevőknek teljes ellátást biztosítunk 
� Várható érkezés a szikszói Városházához 18:00 – 19:00 óra között 

 
Szlovákiában beltéren a maszkhasználat kötelező! 
Felnőttek csak oltási igazolással léphetik át a határt! 
A korona.gov.sk oldalon regisztrálni kell legkésőbb a határhoz érkezésig! 


