
 

 
 
 
 

 
INFORMÁCIÓ A PROJEKTRŐL 
 
A „Takarítsuk ki a Duna mentét! / Upracme si Podunajsko!“ elnevezésű pályázatot a fő 
partner, az Alsó-csallókőzi Falvak Társulása (SZK) és a Bakonytérségi Önkormányzatok 
Szövetsége (HU) valósítja meg, az alábbi partnerek együttműködésében: Hídverő Társulás 
(SR), Nagykeszi község (SZK), Kolozsnéma község (SZK), Karva község (SZK), Ács 
(HU), Gönyű (HU), Neszmély (HU) - a Szlovákia - Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködés 2007-2013 programján keresztül, az ERDF támogatásával; a projekt kódja: 
HUSK/1101/2.2.1/ 0059. A kivitelezés időpontja 2012. október 1 – 2013. szeptember 30. 
  
A partnerek közös célja a természeti értékek védelméhez való hozzájárulás, összehangolt 
természetvédelmi tevékenység kialakítása a Duna mentén, az itt lakók és a turisták 
figyelmének felhívása a természeti kincsek megóvására, valamint az infrastruktúra javítása a 
határmenti területen. 
 
A partnerek az említett célt az alábbiak segítségével érik el: 

 A "Kisebb szemétlerakatok felszámolása a szennyezett határmenti régióban" nevű 
tevékenység nagy sikernek örvend az önkéntesek körében, akik az érintett 37 
magyarországi és szlovákiai település polgárai, helyi iskolák, önkormányzati 
képviselők, szervezetek és egyesületek tagjai. Számos község részt vett már 
hasonló akcióban, illetve a jövőben is rendszeresen tervez ilyet, éppen ezért 
hatalmas előnyt és tapasztalatot jelent, főként a fiatalabb generáció számára. 
Mindez hozzájárul az environmentális nézet terjesztéséhez, a közösségi 
kohézióhoz, valamint az egészséges emberi kapcsolatok kialakulásához. 

 Aranyos, Ekel, Csicsó, Tany, Kolozsnéma, Karva, Ács és Réde települések 
tanösvényt alakítanak ki, kihelyezett információs táblákkal, továbbá erről 
publikációt is készítenek. 

 A települések megtisztítása után kisebb építészeti elemek kapnak helyet, mint pl. 
padok, szemetes kukák és információs táblák, amelyek az itt lakó polgárok és az 
ide látogató turisták érdekeit szolgálják, továbbá a turizmus és a kultúra 
támogatásának minőségi részét képezik. 

 Karva és Nagykeszi községeken kilátó torony kerül kialakításra. 
 Kolozsnémán dunai pontonhíd létesül. 
 Aranyos, Tany, Hetény, Búcs, Gönyű, Ács és Karva településeken szociális 

helyiségeket (toalettek, zuhanyzók) helyeznek ki turisták számára. 
 
Bővebb info a precistejsiepodunajsko@gmail.com e-mail címen kérhető. 
 
 
 


