
 
 
 
  
 
 

Sajtóközlemény 
 

Túra a Mariborsko Pohorje hegy tetején az Európai Együttműködés Napja keretében a SVRK 
szervezésében   

 
Maribor, 2017. szeptember 23. - Az Európai Bizottság és az INTERACT program védnöksége alatt, 
immár sorozatban hatodik alkalommal, zajlanak rendezvények a 2017. évi Európai 
Együttműködés Napja alkalmából (EC Day 2017) Európa szerte. A rendezvények célja azoknak a 
programoknak és projekteknek a bemutatása, amelyek a tagállamok együttműködésében, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósulnak meg. Szlovénia és 
Magyarország már számos sikeres, határon átnyúló projektet valósított meg a turizmus, kultúra, 
regionális fejlesztés, természeti örökség, környezetvédelem, stb. területén, amelyek a 
határtérségi identitást mutatják be. Ezek közül a projektek közül ismerhettek meg néhányat 
részletesebben a Mariborsko Pohorje hegyre szervezett túra résztvevői, amelyet a Szlovénia-
Ausztria, Szlovénia-Magyarország és a Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok 
szerveztek a 2017. évi EC Day keretében. 
 
A túrázók 350 fős csoportja, amely szlovén, osztrák, magyar és horvát résztvevőkből tevődött össze, a 
maribori kabinos sífelvonóval indult el annak alsó állomásáról a Pohorje hegyre. Az útvonal elsőként a 
Szt. Bolfenk templomhoz vezette a túrázókat, ahol a mag. Nina Seljak a Szlovén Köztársaság 
Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala (SVRK), Európai Területi 
Együttműködésért felelős igazgatója és a határon átnyúló együttműködési programok Irányító 
Hatóságának vezetője köszöntötte a megjelenteket. Mielőtt a túra folytatódott volna tovább, annak 
második állomása irányába, a résztvevők megismerkedhettek a DETOX projekttel, amely az Interreg V-
A Szlovénia-Horvátország Együttműködési Program keretében nyert támogatást. A projekt fő 
célkitűzése, a vidéki térség etnológiai örökségének megőrzése és annak határon átnyúló turisztikai 
csomaggá történő integrálása. A projekt célja tehát egy összefüggő és vonzó turisztikai kínálat 
kialakítása, amely által az etno-turizmus megújulhat, illetve kulturális örökség látogatóinak száma 
növekedhet. 
 
A túrázók útjuk második állomásaként körbenézhettek a kilátótoronyból, melynek lábánál a Mura Raba 
Tour projekt bemutatkozását hallgathatták meg. A projektben, amelyet az Interreg V-A Szlovénia-
Magyarország Együttműködési Program társfinanszíroz, résztvevő partnerek a következő 4 
programelemet tartalmazó Mura Raba Tour terméket fejlesztik ki: vízi-, lovas-, gyalogos- és kulturális 
turizmus. A Mura és Rába folyók közötti új határon átnyúló vízi úton az egyes folyók kedvelői mind a 
raftingolás, mind a kenuzás adta örömöknek átadhatják magukat. A folyók között a kuruc felkelők útjait 
és titkait, valamint a határőrök történetét ismerhetik meg egy új múzeumi kiállítás keretében, melyet 
Čepinciben egy felújított őrházban tekinthetnek meg. 
 
A túra utolsó állomásán, amely a Mariborska koča (Maribor Kunyhó), a résztvevők az utolsóként 
bemutatott PaleoDiversiStyria projekttel ismerkedhettek meg, amely az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria 
Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg. A projekt megkísérel a régészetből és a 
botanikából származó új ismereteket közvetíteni a programterületen, a kulturális örökség és a 
mezőgazdasági hagyományok megértésének előmozdítása érdekében. A projektpartnerek e cél 
elérése érdekében kulcstevékenységeket határoztak meg, intézkedéseket a növény- és állatfajok 
eredetének régészeti kontextusban történő meghatározására, az őshonos kultúrnövények újbóli 
felhasználására és termesztésük revitalizálására, egészen azok turisztikai kínálatba történő 
bekapcsolására. 
 
Ahogy mag. Nina Seljak kifejtette, az Európai Együttműködési Nap keretében történő 
együttműködéssel, Szlovénia demonstrálni kívánja, hogy országaink közös határai összekötnek minket 
a határon átnyúló együttműködési programok keretében. „E programok célja, hogy elérjük az EU 
kohéziós politikájának fő célkitűzését, nevezetesen a résztvevő tagállamok gazdasági és társadalmi 



 
 
 
  
 
kohéziójának növekedését, a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődés nézetének népszerűsítése révén” hangsúlyozta ki beszédében az Irányító Hatóság vezetője. 
Ezen túlmenően a határon átnyúló együttműködésben résztvevő partnereknek kívánt nyitottságot új 
ötletekhez, illetve szerencsés kezet, valamint bátorságot a projektek előkészítéséhez és 
megvalósításához. 
 
A Nyílt Pályázati Felhívások keretében a három együttműködési programban eddig 54 projekt került 
jóváhagyásra (a Szlovénia-Ausztria Programban 23, a Szlovénia-Magyarország Programban 13, míg a 
Szlovénia-Horvátország Programban 18.) 
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