
 TWO-ONE projekt

A projekt címe:Two temples, one heritage
A projekt akronimája: TWO-ONE
A projekt száma: SKHU/1902/1.1/021
Realizáció időpontja: 01.10.2020 - 31.01.2022
A projekt teljes költségvetése: 620 179,18 EUR
Hozzájárulás az EFRR alapból: 527 152,30 EUR
Hozzájárulás az EFRR alapból a Pozsonyi Érsekség számára: 269 578,01 EUR

A projekt  finanszírozásában közreműködik az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap az Interreg V-A 
Szlovákia  és  Magyarország  közti  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program   keretén  belül.

Link a program weboldalára: www.skhu.eu

A projekt céljai:
A projekt fő célja a határ menti területek egyházi és kulturális örökségének kiemelése, ezen 
objektumok  revitalizációja,  a nyilvánosság  számára  elérhetővé  tétele,  hogy  a látogatók 
számára új attrakcióvá váljanak.

A projekt és tevékenységeinek összefoglalása:
A szlovák oldalon a projekt keretén belül a sírfeliratok és a sírkövek restaurálása valósul meg 
az  ún.  Érseki  sírkamrában,  amely  Pozsonyban,  a  Szent  Márton-dóm alatt  helyezkedik  el. 

http://www.skhu.eu/


Emellett  megvalósul  a  Szent  Márton-dóm  digitalizálása  és  kialakul  egy  új  eszköz  eme 
nemzeti kulturális emlékmű népszerűsítésére. Ezen kívül létrejön a projekt keretein belül egy 
új  idegenforgalmi  termék:  Az  ókeresztény  szentek  útja.  Azon  határ  menti  templomok 
adatbázisának  feldolgozását  foglalja  magába,  amelyekben  a  szentek  ereklyéit  őrzik.  Az 
adatbázis alapjául szolgál majd egy weboldal kialakításának, melynek része lesz az egyházi 
emlékhelyeket  jelölő  digitális  térkép.  A projekt  részeként  megrendezésre  kerül  egy 
tudományos  konferencia  a következő  témákkal  kapcsolatban:  a jegyzékben 
szereplő történelmi, egyházi emlékművek restaurálása és rekonstrukciója. A szlovák oldalon 
a következő tevékenységek valósulnak meg:

1) A Szent Márton-dóm kriptájában található márvány sírfeliratok restaurálása
2)  Két digitális információs stand kialakítása és elhelyezése
3) Az ókeresztény szentek útja nevű idegenforgalmi termék létrehozása
4) Szakmai konferencia 

Partnerség
A projekt két egyházi szervezet együttműködésének keretén belül valósul meg. A fő partner 
a Római  katolikus  egyház,  a Pozsonyi  Főegyházmegye,  a fő  határon  túli  partner  pedig  a 
Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia.

Vezető partner:
Római katolikus egyház, Pozsonyi Főegyházmegye
Špitálska 2182/7, 81492 Bratislava
www.abuba.sk

Fő határon túli partner:
Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia
Szent László tér 1. , 9200 Mosonmagyaróvár
www.magyarovar.eplebania.hu

A projekt megvalósításának előnyei:
 a kulturális  örökség  felújításának  támogatása  és  elérhetővé  tétele  a nyilvánosság 

számára
 az érdeklődés felkeltése a határ menti egyházi, kulturális emlékek iránt
 új idegenforgalmi termék létrehozása „Az ókeresztény szentek útja“ néven
 a határon túli régió lakosainak új kínálattal történő megszólítása
 a nyilvánosság  bevonása  a restaurálással  és  újjáépítéssel  foglalkozó  szakemberek 

munkájának megismerésébe
 stabil határokon átnyúló partnerség kialakítása.


