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BEMUTATÁS - DETVA KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT, N.O. (KC DETVA, N.O.) 
A projekt partner teljes költsége: 347.007,60 EUR 

Ebből ERDF forrás: 294.956,46 EUR 

Bemutatás - Detva Kommunikációs Központ, n.o. (KC Detva, n.o.) 
Detva Kommunikációs Központ, n.o. 2003 óta működő nonprofit szervezet, amely a következőkre 
összpontosít: információs szolgáltatások, a regionális fejlesztés támogatása, a szellemi és kulturális 
értékek védelme és megőrzése, oktatási tevékenységek. 
A Palocland-Hont-Podpoľanie közös projekt a szervezet tevékenységének folytatása. A KC Detva 
tevékenységeinek finanszírozása saját erőből és projekt támogatásból valósul meg. A létrejött 
tevékenységek segítik a helyi vállalkozókat, a várost és az önkormányzatot. 
 
A projekt célkitűzései: 

- Podpoľanie régió kulturális örökségének megőrzése, 
- az idegenforgalmi kínálat vonzóvá tétele – a kulturális útvonalat látogatók számára - a kulturális 
örökségek, a kulturális hagyományok által. 

 

A projekt eredményei - az 54. Folklórfesztivál kísérő eseményei Polana alatt 

Detva-ban 

 „Podpoliansky dvor“, amfiteátrum - tisztességes színpad, 2019. 07. 12 -14.  

Projektu A projekten belül 3 hordozható reprezentatív népi építészeti objektumot hoztunk 

létre, amelyeket a 54-es FSP-ben mutatnak be Detva-ban „Podpoliansky dvor” néven. A 

hagyományos népi építészet elemei által ihletett hagyományos település bemutatója lesz. Az 

objektumokon kívül a települést hagyományos kiegészítőkkel gazdagítják, a látogatók 

bejuthatnak és megtapasztalhatják a múlt idejét. 



 Az új turisztikai termék "KULTURÁLIS TÁMOGATÁS", amfiteátrum - 

tisztességes színpad, Podpoliansky dvor, 2019. 07. 12 -14. 

A „Podpoliansky dvor“ helyiségeit gazdagítja az érdekes, a "Kulturális Pálya 

Podpoľanie" nevű új termék, amely szintén a projekt eredménye. Egy érdekes 

tárgyakat és szolgáltatásokat mutatunk be Podpoľanyban egy fotókiállításon, a történelmi 

kerékpárok kiállításán, egy kis látogatón, de a szülők is bemutatják a "Podpoľanie kulturális út" 

ajánlatát a "Medve kíséretében Podpolanie kíséretében". A Podpoľanie idegenforgalmi ajánlatot a 

Hont és Magyarország projektpartnereinek köszönhetően bővítik. 

 

 Népviseletek és ruhák bemutatása, melyet a Podpoľania hagyománya ihlette, a 

Detva SNP tér, 2019. 07. 13. 

Első alkalommal kerül bemutatásra a hagyományos Podpolanie ruházat másolatai, amelyeket az 

eredeti tervek szerint készítettek és kortárs kortárs készségekkel készítettek. A projekten belül 

jelmezes másolatokat készítettek. A kiállítást a Podpolanie tervezői a modern ruhák modelljeivel 

gazdagítják. A kiállításon egy újabb divattervező, Viera Futáková gyűjteménye is szerepel, melyet a 

hagyományosan díszített Podpoľanie díszít. A rendezvény része az új turisztikai termék KULTURÁLIS 

TÁMOGATÁSA. A túra célja, hogy kiemelje a hagyományos ruhák és alkatrészeik jelenlegi gyártói 

készségeit, akik akár a mai körülmények között is eredeti módon készíthetnek ruhát és tartozékukat. 

Ugyanakkor a rendezvény az eredeti hagyományos ruházat, amelyet a tervezők és a divattervezők az 

eredeti hagyományos ruházatnak köszönhetünk, a kortárs ruhák különböző alkalmakra való 

létrehozására szolgálnak. 

 Enie Egy új reprezentatív kiadvány indítása: "Népi építészet és Podpoľanie szent 

emlékei", Amfiteátrum - Fair Stage, Podpoliansky dvor, 2019. 07. 12 -14. 

Detva Kommunikációs Központ, n.o. mint projekt kimenetét, közzéteszi egy egyedülálló kiadványt, 

amely átfogó tájékoztatást nyújt: 

- Podpoľanie hagyományos népi építészete 

- Podpolanie szent emlékei 

A kiadvány szöveges része szlovák és angol nyelven íródott. A kiadvány számos ritka fénykép, rajz és 

rajz, amelyek egyedülálló objektumokat és a Podpolanie architektúra elemeit dokumentálják.  

 

Elena Jankovičová, riaditeľka, ela@cyklo.sk , + 421 904 101 012 

 
Projektben résztvevő partnerek: 

- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Vezető kedvezményezett - HU) 
- Vanyarc Községi Önkormányzat (HU) 
- Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU) 
- Slovenské národné múzeum (SK) 
- Komunikačné centrum Detva, n.o. (SK) 
- Obec Hrušov (SK) 

 

mailto:ela@cyklo.sk


A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01. – 2019.12.31. 

A projekt teljes elnyert támogatása: 1.301.386,91 EUR 

 
A projekt összegzése: 
 

A Magyar-Szlovák határtérségben kulturális tematikus útként működő, Palóc Út Klaszter 
Egyesület, a Podpolanie Kulturális Utat tervező, Komunikačné centrum DETVA, a Hagyományos 
Értékek Megőrzéséért Alapítvány, a Slovenské národné múzeum, valamint Hrusov, Vanyarc 
önkormányzatai közös pályázatot nyújtottak be. Közös célunk a térség kulturális hagyományainak és 
természeti értékeinek jobb kihasználása, új és meglévő attrakciók, tematikus utak fejlesztése és 
összekapcsolása, fenntartható, családbarát turisztikai termékcsomag létrehozása, az ehhez szükséges 
szervezeti rendszer fejlesztése, amelyet jelen pályázatban „Palócföld – Hont - Podpol'anie: Közös 
hagyományőrző tematikus út kialakítása és látogatóbarát fejlesztése” munkanéven említünk. 
 
Célcsoportok: 

1.) Turisták, kiemelten a szomszédos országból látogatók 
2.) A terület népessége 

 


